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Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

1 ....,,._. - KDE 

Doğudan Rene, Baltıktan 
Av11 cıturya sınıtına kadar Ra.yş
Vf'.rın ı·izme !';esicri duyuluyor. 
~ m .. nya ş:ı.11 1~nmışhr; artık 
ıç bir en~\;! taııımak istemi

Y?r. Bugi.in değilse yarın de
Yışleri artac;nk, Avrupa'nın en 
f!Üç~li ordu una, en büyii:~ ha
va ve deniz fil,..larına a o 
komanda ecmek istiyecektir. 
1-litler rejiminin \Vilhemştra
ıe' de yerleştiği günden beri 
bunu biliyor, kabına sığamıyan 
Coşkun bir ulusun scdlcrini bi
rer birer yıktığını görüyorduk. 
Bugün çöklintü yığınları i'c knr
Şt karş:yn ;ız. Klemnnso - Loyd 
~o:rç ve Vılson'un yarr.tt klan 
cl~;dcn (c!ıe.·dcn) ort .. d~ bir 

ş~>· l'almadı. Ver"'ny bim::sı 
ç~!ytü. HalbuLi bu ancifaı;mamn 
sucl (Aekeri) pnrcalan barışın 
gnr~ntisi sayılıyordu. "V crslly 
Yıkılırsa boırı'I: ta yıkıl.r,, di
Yenlerc göre bugünkü duru
\bu?. korl-.unç c!duğu l~estiri-
c ılır. 

li ~l~anya, silahlanmada denk-
k ıstıyerek Ccnevrevi terket-

tiği gün R"Üdüsünü ort ya l·oy
buştu. Gizli kapaklı yollara 

1• a~vuı madan silahlanacağı bi-
1J~?ordu. Aylarca konuşmalar :d u. Bcrlin isteklerinden bir 
10 

ırn gerilemedi. HitJcrin bu 
rn ru.rnda bu kadar ayak dire-

csı .. d b' .. .. b" pr . . ece ır ovunç, ır 

N c~tıJ davası değildir. Burada 
azı rejiminin en büyük kay-

2Usu saklıdır. Zira Führer Al
man uluşunun dizi'inlerini eli
~c alırken bir çok adaklarda 
.ulunmuştu. Bunlar iç ve dıı 
j1Y•saya "veçhe,, veren adak
a~dı.Naziler iç ıiyaaada ökono
rtıık kalkınma itini henüz ba-
'i;•ınadıJar.fşsizliiin, ökonomik H ıntıların önüne ieçemediler. 
İ~e ökonomik kurumların ıoı

~~1 ıze edilmesi itinde gerile
d~ er. Buıünkü Almanya ile 
~nkü Almanya arasında ka

~ıtalist ökonomyası bakımın
ı a~ ayırdım yoktur. Milyonk a adam uluştan bir lokma 
İ ııek bekliyorlar. Durum böy
.e. 1 en işsizlere ordudnn daha 

lıyı Yer mi olur ? iste silih-
anınak · · • ıstıyen Almanyanın 
·~~çlarından biri. Dış siya!laya 
gc ınce bu alanda da Aiman-
yanın ya' 1 w 'd c 1. b ınız ı~ını gı erc-

C.ı. aşarunlar e~dc edil-
~crniştir. Bu koskoca ülke ' 
Kansızlık ~" vrcsilc sarılmı~tir. 
b 0ınşularınt! ,n h"ç b'ri onun 
l arışscvcrl ne in nm , O'", s:-
ahlanmak ı C!''7tndc ise büyük 
savaş b u • 
malr h ozgunun a~ılannı çıkar-

' ınç al r t - · · 
Y l B " S egını O'Oru-or ar. l' ı·a · .u 
ıı . d' F · , .., ı ~r .... lkı yeı-
ız ::r ... • ... , d' 

fll · · "°_' • r.u l.' kVer-
ehyız f;ı A m ljU bu ~u,ku-

ları dag· ıt k · · m~ ?Çm b.rşey yap-
!111 anuştır. Bır yıl Ön<.:c Almanya 
1 e tb· ı·- · e ır ıgı sıyasasına bailı f Örün en ıtalyada bile aynı 
. uşkular belirmiştir. Almanyaya 
ınanınıyan, onun bir öçalma sa
vİşı anıkla.dığından kuşkulanan 
~1uııla~ b!ok yaparak Alm&ııya
• çevırmış bu'unuyoriar Budu-rum . ' l . . 

1 ışı< .:7 korkulu Lir durum-
dur. Zıra en kuçük b' l l k 
banşı sar abil" ır taş >:111 ı 

ır. Al . 
liih' .. nm .. crL· 1. ınanya, sı-... r.ın ıği · 
sini ) elde e ın nkı ( scrbcsti-
c .. c .Jc b~rabcr 

enevreye donrn ... ı , 1 k .... .;:, u us ar 
urumunun ı:arantisi altında 

bir baysallık ( emniyet ) siste
ttıine girmek isterse, doğu 

•ndlaşmasında yer almcığ anık 
olduğunu bildir~rse, barışın 
boıulacağı korku'an d ğılmış 
olur. Yazık ki gidiş böyle bir 
u~2'Uya pekDz yer bırakyor. 
Sırndi ne olacah ? Almanya 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

1 
anya ngiliz notasına cevabını verdi 

lngiliz bakanları Berlinde bekleniyor .. 
F ran~7z gazetcl';;'fiiiiı acı acı teshit ettikleri hakikat 
V ersayı1!. Y!,kılnı:ı~~ _!a~!!nmül gösterilmiş olmasıdır 

Dr. Goebels diyor ki: "Almanyanın silahlanması büyük Avrupa 
davalarının görüşülmesi için icap eden müvazeneyi kurmaktadır.,, 

........ ....;...~~~~---....... ..._..-..-w .............. ~ . .-..-

' lngiliz 01·dusımdmı bfr mü/reze 
rnbbalık arazinin nadazlanıp göre Sir Con Saymenin Berli-

Almcrn Lcı7.aılan litfc,·in ba~km111ğıııda !JOl'iişiiyoı·lm· ekilmesini ve büyüle çiftlik- ne dün gönderilen İn2'iliz no• 
Pariı 19 (A.A) - Matbua- ehemrr.yetli hiç bir itiraz ıerd- adındak; '~~keri mecmua Al- lerin taksim edilmesini tavsiye tasına 2elen cevaptan ıonra 

tın acı acı tcsbit ettiği iki ha- edilmenş ve İngiltcrcde taham- manya'nın harp Yukuunda ediyor. Berline 
2
itmek için almıı oldu· 

kikat şundan ibaret kalıyor. mül ırösermiştir. iaşesi meselesini ehemmiyetle Umltler kaybedllmemlftlr iu karar bütün ümitleri uyan· 
Versay muahedesine vukubulan Har lhtlmallne kar,ı mevzuu bahsederek henüz iş- Londra 19 \ A.A ) - Bu sa- dıracak şekildedir. 
tecavüz karşısında müşterek ve Berlin 9 (A.A) - Doyçvcr lenmiyen 50.000 kilometre mu- bahki gazeteleri• ekseriıine DaiJy Telgraf yazıyor: Bu 

···ıı;iy;;;······~;d~~m·~~························xi;~~····h~;p···ı it~~~············· i~~;t ~~~F ::~~:~:ti~~ 

Bu··yu··k manevnları... 400 hin tona çıkacak ::~~tii;;:i :ö~~~:m;~>;;::~:~:~ 
da herkesi ikna edecektir. 

Mussolini erkanıharbiyı yanında 

Generallarla uzun uzadıy görüştü 

Boy Mussoliui 

CENEVRE 19(Hususi) -Ha- Roma, 19 (A.A) - Sonun-
beş hükumet!, İtalya ile o!an lerde yapılan büyük mant.a-
ihtilaf ını milletier cemiyetine lar münaıebetile B. Mussc.ıi 
tevdi etmiye karar verdiiini erkanı harbiye reisi yanın, 
bild.rmist;r, bir meclis toplanmıştır. Harb I 

ROMA, 19 (A.A) - Yeni ye bakanlıiı müsteıarı B. Mus I 
Duka Daosta kruvazörü son soliniye ~encral eri takdim et-
tccrübclcrini yapmıştır. Tecrü- tikten sonra manevralardaı. çı-
belcrde 38 mil sürat temin kan askeri meseleleri te\lcik 
~~ilmiştir .. ki bu tip . gemiler için direktifleri bildirmiş. Ozdu 
ıçın bu surat şayanı dıkkattır. Sonu .fJ füıcii smıfarla ........•...........•..•..••••.....•••.....••••..•..•••..••.•••••••.•.••••• : ......•.. ,. 
Versay andla~masmın süel par· roa yarışı başlıyaca.k, Alman· 
çasını tanımıyor diye bir savaş yayı saran bloklar !aklaşacak-
mı ol cak? Bunu sanmak Av- tır. Ondan sonrası yarının işi-
rupa'nın savaştan ne kadar dir. Avrupa'nın bütün kalkın-
ürktüğüni! bilmemek olur. Al· ma umutlarını gömen böyle 
manya bugünkü ıiyasasın- bir durum, savaştan daha az 
dan ayrılmazsa 1914 ü göl- kötü olmıyan bir durumdur. 
i?'ede bırakacak bir siliblan- tpevk.e1; :eıısı.n. 

1. ngiliz bakanları 24 Mart pazar Hltlerln bir muvaffaklyetl 
BERLİN 19 (A.A) - Havaı 

Gi,nü Berlinde bulunacaklar.. Ajansı muhabirinden: 

Almcoı bai.ı·iye ı.·uuumıdaulan 

Paris, 1 S (H.R) - İyi me- hararetli bir faaliyet hüküm 
nabiden aluan haberlere göre sürdüiünu gösteriyor . 
Ray~ dış işhi bakanı Baron Fransız ~ış . işleri. baka?ı 
Von Neura\ı İniiliz büyük Bay Laval lngılterenın Parıs 
elçisine Alı.anyanın harp filo maslahatır?z~rı Bay . Kambeli 
tonajını da oğaltmıya karar kabul ctmıştır .. Mumaıleyh Al-

d. - · d · bilirmiştir. Zan ne- manyamn İngilız notasına ver-
ver ı~ı ı d'-. Q . D' ,. 
dildiğine göı Alman harp ıırı cevaptan uaı orsay ı 
filosu 400 biıtonilitoya çıka- haberdar etmiştir-_ B~ cevaba 
rılacaktır. göre, Alman dış ışlerı bakanı 

Bu karar ltilterede uyanan Von Neurath İngiliz notasının 
hayreti bir ıt daha arttır- muhteviyatını öğrendikten son· 
mıştır. ra İngiliz sefirine Con Saymen 

Beynelmilel mchafil Alma.rı ı ve Bay Edenin Bcrlini ziyaret
iikfımetince iıra, deniz ' 22 ~!erine hiç bir mani görmedi-
hva kuvvctlini arttırmak ğini ıöylemiştir. Bu cevap in-
iç. alınan karların akislerile giliz siyasal mahafilinde mem-
meguldür. Mıtelif devletler nuniyct verici görülmiiftür. lıı-
ricaı arasındıYukubulan te- 2iliz nazırları 24 Mart Pazar 
mas r hariciybakanlıklarında 2ünü Berline bulunacaklardır. 

İniiliz bakanlarının ziyaret· 
Jeri kararının teyid idilmiş ol
ması B. Hitler tarafından kul
lanılan yeni diploması usulle
rinin bariz bir muvaff akiyeti 
eseri gibi tefsir edilmektedir. 
Yarı resmi mabfeller son ha
reketin dünyada yapaca&"ı ak
sülamellcri &"izli Fakat hakiki 
bir endişe ile bekledikten son
ra devletlerin ne Berline ne 
Ccnevrede müşterek bir hare
ket ynpmamış olmalarım kay
detmektedirler. 

Almanya şark mlsakına 
MUmaall değll 

İngilizlerin protestosuna müp
hem bir şekilde temas edil
mektedir. Korespondans dip
lomatik muahedeleri bir taraflı 
deiiıtirmek hususunda memnu
niyete dair yapılan bu protes
toyu sade bir uılüp vesikası 
olarak telakki etmektedir. Hu
kuk musaYatını elde edilmiş 

telakki eden Alman idarecileri 
sıkı bir bir müzakere yapacak
lardır. 

Almanya hava mısakına gi
rerek garpta emniyet zaman 
altına almak istiyorsa da şark
ta bir emniyet sistemini kabu
le dünden daha fazla mütema
yil değildir. 

Avam kamara ında 
Bir münakaşa 

Londra 19 (A.A) - Gece 
yarısından bir az evvel hüku
metin bu Perşembe günü .son 

- Sonu 5 ncı sa1tifcdc -



Ruhı genç, yaratışı 
genç bir San' atkir 

Yaptığı cami muiyatürünün kubbesini açı· 
nız, menherinden, mihraba, avizesine ka

dar hepsini yerli yerinde hulur.sunuz 
Onwıla : kiraladıj'ım yelli 

ne laşmmadaa bir pn evel 
tapad&m. Bir iı•usi it iç.ia 
kendısife göriifmek mecburiye
tinde kaldığım o fÜDÜ ODU 

ancak erinde ve yatağ•nda 
ıöruıim ve görüşdük denize 
nazır odasında bir kaaepeye 
fÖY le iit eti otururken rözlerim 
yatağın yanındaki muada he
nüz tamam olmallllf, bir Yapar 
ıordii. YataiJnın kenannda da 
alit, edevat ve teneke parça-
ları .. 

çiik pilleı-le döşenmİf içinden 
eiektrilderiai yakar. Eserini• 
incellderisae kendi •e bayraa 
olarak denize kartı onu seyr
ederdi. 
Şu yazı için basılan resimde 

yapbiı, meydana getirdiji eser
leria kBçiklüpnü rözönüne 
ahraanız aize ıunu da haber 
yereyim ki bunlann yalnız dıı 
tertibatlarmda detil içlerinde 
de ayni meharet, ayni incelik 
Ye noksauızhk yaşar. MeaeJa 
her hangi bir Yapuru taldidea 

Bay .Ali BUia 't1e eseı leri 
Bu .... tklr baadaa e•el poata yapbİ'J niimunelerin kamarala

telpaf idareaiade İmİf, gayret•• n; karyolalanna, kapılarına ve 
cuaretinin ~ olarak ha- biltiln teferruabna kadar kn-
catuu vermif. KimWlir banıi çük küçük - o eserin içine yer-
ac:ele it içia ••labitiade im leptittir·. Aparbmanm. 1diçtık 
alark• in._ -L-- bir oto- peDCeresmden ~cak bar göd-

,,._.. alble bakanemz camı da ta-
mobil bacatm im.ata .a.p lolmıt bu pencerenin arkaaın-
OlmUf. Ne yuık.. da odanın bntnn liizumu var-

Benim ba çok ....Ujim ua- dır, boya11na kadar, aparb
atklnn a .. M Risatlır. Kimi• maaın bahçuinde ku lubeler 
akhna uydu bilmiyorum, soyadı merdi.enler falanlar umumi bir 
olan Ojuzua ve tam yeriade ~la r~Sz• çarpar, h~le bat-
;ı. b _.__ __._____ b. d çeaımn etrafında ve dıvar üs-

o n u ama ..... 1UU1Da ır • tthıc:le demir parmaklıkları an-
•J koymUf, Opzey olmuf. dıran nefis örpler •. 

Sevıili okuyucu, bu zeminde Y apdıiı caminin kubbeaiai 
7aıı yazmak adetim •• iatejim fÖy)e bir açımı : minberiadea 
eI.adıiana rapea birinci ve •İhrabından &vizesinden, fala-
IOnuncu olarak yazaca;ım. Bu nmdan h_epaini. yerin~• ve mil-
aanatklr tahsiyetia yukanc:la kemmel ışlenmış görursünüz. 
J&yleclijim fibi kıymetli kabi- Şimdi .. bir kahı~ y~~~nden 
Ji • • ·ık .. ko1Df1llasuau kayib ettisıım bu 
yetinı ı ı6rilftBsrilmde an- saııatkirın torunlanna yapdıj'ı 

Jamlfbm. buit bir yel deiinneni uzua 
O; Zavalh kırık bacajı teda- bir diretin tlstinde hırçın fır-

ri olunurken yatma;a mahkilm bnalana oyuncaj1 olurken dii
kalclıiı yatajmın içinde bile şllnliyorum. 
rahat duramam•ı ltir iç sıkmbaı ince itlere çok büyük bir 
veyahut •e•duile bu ince it· maharet ve kabiliyet tqıyaa 
lerle UİJ'&flP san'at ainiri tqı- bu saa'atkir niçin ihmal edi-
yan yilrejine, 1anlüne teaelli liyor. Bunu evveli kendi kusu-
vermiıtir. Ellisini atlayıp altmı- runa verdiat: Çok miltevazi, ve 
ıına merdiven dayUUf Ali Ri- kendisini ıöıtermek bildirmek-
zanın bili ı6nliinde bu san'at ten çekinen bir huyu var. 

· · B Bonmarıelerde sahlan oyun-
tenUUı yaf&r. ana neler an- kJa cak .b. k uh 
latmadı: Mımaride büyük hü- lcaet ve" 

0~ ti fi ı çdo h 1 ~-• mauare e ve a a mu-
nerı o~an bu co~kun bir zaman kemmel tertip Ye tekmil ede-
Aaansor kubbesınde yapılacak bil~cek bir kudret yqabrken 
tamirde akıllara hayret veren hlli kendi eeerlerini 
bir basit usulle ecnebi ustalara - Buular hiç bir teY deiif 
parmak ısırtmış ve declijini Diye hiçe saymak istiyen bu 
yapmış, yalmz onun bir derdi yüksek ve fakat ihmal edilmİ.f 
vardır: mütevazi ve mahviyet aahibi 

-Ah der ben şu burma mcr- aanatkir fU ihtiyar deminde, 
diven yapmanın sa~lam sanabnı ıu qk ve ittiyakını hiJi boz-
bulamadım yapanm, yaparım mıyan ve bili incelikler ya-
amma, ş"mdi türiyen merdiven ratan çağında hükümetten ol-
merdivcn wtalanndan üzlü bir sun. Başka, hususi yerlerden 
bilgi ile becermek isterim.. olsun bir teveccüh görse on-

Bir biıyük Türk sanıatkirı ları utandırmaz ve memlekette 
olmaj-a kudreti yetecek olan milli bir sanatkarın, bir ince 
Ali Rizayı ben dinlerken ona işler s.ınatkirın parmak ısırtıcı 
yalnız sözüyle hak vermiyo- harikalarını daima iÖrürüz. 
rum gördüium eaerlcri ve ıö- Çünkü bu ıanatkrın ruhu 
ztbılin •ahitleri vardı. Hem ıreaç. fikri, yaratışı iençtir .. 
öyle phitlerki mücellem Ben ıtönlilmün biitün dile bü-

musanna .. 
ve yilklerden " alakadarlardan 

Evlerimiz yanyana, benim 
merdiven ıezintimden oaun 
kısa taraçası ıörünürdli. Huta 
kaldıiı yatakta tamamladıiı 
uerlerini orada, l'ece srözünil• 
hllne alır: 

- Kızım bana bir kalıYe pi
fİrRne diye içeri baiınp yap
bll vapurua, apartmanın, iki 
•·Dltaill cAmiin, ta~•ıiia 

bunu dilerken hürmet ve se•ri 
ile kendiaini, ıanatklr Ali Ri
zayı aelimlar1m. 

TOKDIL -Tlre'de grip 
Tire kazasında bir hafta 

içinde 21 kişi ıripe tutulmUf 
ve bunlardan iiçünün butahjı 
zatiln'ee ~evirmif ve içlerindea 
b · isi 61m tilr. 

Mülkiye ( Işık) lisesi talebesi 

KÖŞEMDEN ) 
Kadın sesi 

Talebesinden 17 genç Dün de tetkiklerde b 1 d 1 B 
Şehrimize geldi Orta k . . u ~n u ar- uca 
Bayram tatilini geçirmek ve me tebınde hır zıyafet verildi 

Gramafonunuz varsa aJaca
iınız plaklarda en çok tercih 
ettiiiniz kadın sesidir, onu 
evinizdu, ıtazinolarda dinlemek 
istersiniz. Sinemaya gidince en 
çok haz veren. rulılarınua ~
cıkhyn, tüylerimizi örperteo tetkik.ıtta bulanmak lizere düa Şeri • de .. - • •••• • 

ıelırimize selmif olan Mülkiye misafi;a: I dol riiadenberi 1 ~ ortamektebine aiderek ve-
mektebi talebesinden 17 genç ziye ( 1 ~;nan. s.tan&al F ey- nlen öile ziyafetinde halun-
dün matbaa mızı ziyaret ederek d .. w '1 liaeaı talebeleri muılard Zi f t k ün ı d ar. ya e ço ~amimi 
tahrir arkadaşlanmızla bir müd- d k. °'ce en . evvel Göztepe- bir bava içinde reçmİf ve mil-
det göriifm6ılerdir. Şehrimizde e 1

• umlaunyet kız sanat L-L-• 
eutit· sü .. · ..... .._erde balunulmut ve iki 

bulunduktan müddetçe bir çok u .nu. zıyaret etmiıler m ._... al b 
Ve k d 1 eıu:ep t e esi tarafından müesseseleri ziyaret eden mül- . en 1 ttıne müdiir bay Ha-

Ef aıp ta afı "'-- nutuklar aöylenmi• ve ıiirler kiyeliler ez harabelerini Ye r nUilll müesseae bq- ok1111muştur. --r 
Kupdamıı ziyaretlerinde Kuş- tan başa l'eıdirilmi.t ve ensti· Ô 1 

d k '- b d k tn ü ·· ğ eden sonra inhitarlar a ası ayma.amı ay an teşe - us nun gayesi hakkında mü- · d 
ldlrle ba~aetmiıler~ir. Miilkire fit iza~at verimiftir. ı •resinin Alaancaktaki sigara 
talebelen yann gıdecelderdir. Enstitünün b.bahat dersinde f~b~ika!tı ile Karşıyakadaki 

t ı be dilsız mektebini J'ezmİflerdir. 
Hamzalı köyü 

Somaya bağlanacak mı? 
Berırama kazasının Hamzalı 

köy1l halkı, köylerinin daha 
yakın olmasa hasebiyle Soma 

a e tarafınd~n huırlanmıı Gençler bugiıı Selçuia gide-
olan . şekerlemelerden misafir- k 
ere ikram edilıni-tir. ı re Efez harabelerini glSre-

M " cekler •e yarm lstanbula dö-
isaf' r ta 1 ebeler oradan 1»- ki d. 

uq- nece er ır. 

~e .iz nehrind;• j •Urla Cinayeti 

parmak Yırtan kudretli m 
kadın •esidir. En samimi ar· 
kadqınwn en lüzumlu sizleri 
arasına kanşan bir kadın aeai 
hepsin hiçe çeker, onu din
lersin. Sevdalı isen kadına, 
kadının sesine sevdalımndır, büı 
kadın içinden aevdalaııclıp 
kadının :'lesini bulur, seçerlİD. 
Sana: 

- Seni çok se•iyonun. 
Diyen bir arkadqınm, kar· 

daşının faliuının, fesleiinin 
sesinden daha hot: 

kazasına bağlanması için içeri 
işleri bakanlı~ı nezdinde teşeb
büste bu'unmuşlardır. 

Dün Gediz nehrinde bir ce- enı ır safhaya gırıyor 
Dun hır ceset bulundu ıy · b. . . 

•et bulunduğa tehrimiz emni- Bundan bq yıl önce Urlada 

- Seni çok seviyorum. 
Diyen bir kadının sesi dalla 

fazla seni sarar, ruhunu kuca· 
iına alır, ve sen onu, o sesi 
her ıeyden üstün tutarsın. 
O~un sitemleri ıenin muai· 

kinin bir baıka parça11dır •• 
seni belki sitemaiz •özlerin
den daha ziyade oktar. 
Evli isen kannın, kadımn 
ıcsi evde hakimdir. Sen iater
sen: Ben kılıbık dejillinl De .. 
Ve hatta bunu filen dahi ıöa
ter, her zaman ona iatenin, 
o sesı duymak, alıştığın o sue 
sinirli olsan da, sinirsiz olsan 
da, muhatap olmak, ihtiyacım 
bir türlü yüreiinin içiaden ko· 
panp atamu11D. "Kadının si· 
züne uymak bazaa hayır ıeti· 
rir " diyen uki bir sözle Vik
tor Hoıronun kadınlara olan 
iptiliaından d<>ian: 

Bakanbk bunun muvafık olup 
olmAdıiım vilayetten sormuştur. yet miidiirlüğüne bildirilmltür. tararlenıiz bir cinayet olmuş 

BaYilmi 
Y apıJan tahkikata gare ee- ~ Urla bikimi lluan Ziya be-

set lzmirin Hamidiye mahalJ... Jı öldirenlv hakkında Urla 
~~en Ahmet oj'lu Şakire Mlddeiumumilijiace tahkikata 

Nafia müe•eseleri Komiae i aıttir. Şakirin ceaedi suda bo- d•am edilmekte idi. 
bay ilmi rahatsımr· ı hasebile iulmu lar k bul n f o a unmuttv. uzun umandanberi yapıl-
dün Tazifeai başına relememif- • Y •palan tahkikata j'Öre Şa· maki& olan tahkikat aeticelen-
tir bay bmiye tifalar dileriz. kirle daha ila arkadap Me· IDİf ve bu ciaayetin failleri 

Vali. gelı·yor.. ::men.d~ ı~ı numaralı lapb· oldwmn anlapla• avukatSab
b. çb 7 waıre gelmifleı ve ri, •vıakat Fehmi Bay Fehmi-

vali G era1 v.ıt__ T ar yer en para aldıktan .onra .,.;_ '---d . hafız' en IWIZIDllD ire t k M ..... aar qı Ahmet k 
k&ylerinde tetkiklerine devam ~ rar eneaıene dönmıtfer- . . ' e-
ettiii haber ahnmı,tır. Gene- clir. Şakirin nud bo;udu;u reatecı Salih, uki nüfuı me-
rahn buflin viliyet meclisi top- henüz teıbit edilemellİftir. muru Huu, Y ozsratlı Sadık 
laatıama yetişeceji zamıedil- Arkadqlanm ve kendimi İz- PYUf, Arnavut Abdürralıman, 
mektedir. mirden tekrar Meıaemee Ki- Urla iakeluiade laz Hüseyin 

Vlllyet macllsl türen ıoför aranmakta1r. Ye laz lamail olduklan anlaııl-
Viliyet umumi meclisi bugün SUrek avı ~ .ve deliiller de teabit edil-

s~a~ .. ~4 te v:ıli General Kizmı lzmir avcılar kuliibf6ençJe- ~~· . 
Dırıgın başkanlıiında toplana- ri tarafından bayramd m ht 1 J' • znualann hepaı Urla ad-

kh u e· ıyesınce ehem . ti t .k ca r. lif allrek avları terti tl:ı-:_ . mıye e amı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p ....a&llftır. oluııına~tadır 

Eşref paşa······ .. cın·ay·;ti················· 
Dolayısile dün bş erkek ;e iki 

Kadın tevdf edildi 

Kadın düımüt te olsa oaa. 
bir ıül'le bile dokumna. 

Nasihab bu esrarh İfe, tef
siri uzun, birer t•hittir. 

Dün; parktan yukan çıkıbta 
caddenin üzerinde aelamet 
adımlar atarken bir kaç kadı
na rasladım. İçlerinden birisi 
ahenktar bir ıesle: 

Ne ıüzeeeel,.. Deniz uyuyor 
dedi. Kendi hemfiresi olan bu 
taLiat nazlısmı ba bir kaç ke
lime ve bir kaç kelimeyi, ai
zından döken kadın, en g~be 
girmiş ıairlerin fiirlerinden tu
virlerinden, benim senin, ıunun, 
buııun, anlataılanndaa daha 
miikemmel ve manah oJ.rak 
ıüzelliiıni g&zümde hayalimde 
yaşattı, durdum bu aeain tesirile 
bir uzun zaman bemşireainia 
bu metbine muhatap olan de
nizi doya doya seyrettim •• 
dü.fündilm bizlerin, duyup yaz
clıiı ıiirJer kadın aizmda da
ha baıka kuvvet ve zenfinlik 
peyda ediyor; bizlerin dlişün
düğü ıeyler kadın hayalinde 
daha iılenmit ve nok•ansu; 
yatıyor, dlfhmedikleimia 
onlar düşünebiliyor; ve ba 
kadın s. •ferini kulaklanmızda 
duydukça, ruhumuza aldıkça 
erkek srürlemeleriain, top. 
tilfenk, ka•ıa, cenk ıibi 
bizce tok ve kahn zeyk-
lerini unutuyor, o auleria 
içinde onlan eritip kadın se
sine, bu çok cazibeli aealen 
danüyoruz. Tevekkeli dema
ler : Dünya kadın parmaiiJe 
d&ner. Fakat ben: Dünya ka
dın aeıile diniyor ve yqıyor 
deraem htıkmümil hatab pr
meyin riça ederim, kadın ya
lan da .söyleM sesi pzel " 
ahenkdardır. Likin aözilmden 
erkeldetmif kaclmJar dıtan 1. 

TOKDIL 

Muallimlere İz1.111· ~ 
Tınaztepe mektebi .,da · • 

lerinden Bay Emin'e kırk bet 
gün, Kemalpapnin Armatlu 
mektehi muallimi bay Mustafa· 
ya Vekiletçe liç ay mnuniJ9t 
verilmittir. 
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Ragastan atının dizginlerini 

topladı, mahmuz!arıyle karnına 
\'Urdu. I' arşısındakiJerc siper 
aldı. 

lı Sczar Borjiya arkaya döndü, 
alkın h~cumunu def için emir 

~c:n:lk istedi. Lakin etrafını 
u, 'tmış'ardı. 

Rinaldo çağır-: .. ak dcdild: 
- Aman.. B:r dakika dur

Olağa ge.mez. Hemen şa
toya dönelim. Sonra cm
~d~rseniz, isyanı basıracak 

fi miktarda askerle avdet 
•deriz. Eğer timdi halkın hü
tuoıuna mukabele edersek bu
~~~· hepimizin ölmesi pek ta
Qlldir. 

. Rinoldonun bu tavsiyesi üze
l"ine Sezar Borjiya ile maiyeti 
ıı-toya döndüler. Ahali.in hü
tUrnuna karşı da Ragastanı 
Yllnıı bıraktılar. 
d Fransuva Borjiyanın katlin
;.~ dolayı ahalinin niçin ken
di •nden intikam almak iste-
.. itlerinin sebebini şövalye bir 

tür).. fı d U an ıyamamıştı Anlamağa 
' a \'aktı zaman müsait değildi. brup anlayıncaya kadar da mu-

1
. miklerini atının çiftelerile par
çaladıktan sonra iniltiler ve 
birtakım bağırıp çağırmalar 

başladı. 
Bu vcivclecilerc, Ragastan 

b~r kahkaha ile mukabele etti. 
Bu ka\ablaık kütleye pekaz 

yardımı olacağı zannettiği uzun 
kılıncını çckmeğe tenezzül et
medi. Fakat beygirin üzerinde 
maharetle sımsıkı durdu. Bir 
vaziyet aldı. Dudaklarında bir 
tebessüm ile cevap verdi. 

Şovalyenin demir eli ile diz
iinleri çekilmit olan (Kapitan) 
ayaklarile kudurmuşcasına yer
leri kazıyor, aj'zından köpük
ler saçıyor, büyük bir gürültü 
ile nefes alıyordu. 

Dehıetli surette açılıp ka
panmakta olan burun delikleri 
i'uya cenk kokusu hissediyordu. 

Ragastan birdenbire diziin

leri salıverdi. Nalları kıiılcım

lar çıkararak kasır2a i')bi dön

düğü halde bar~iri kıç atıyor 
ve sıçrıyordu. Kahraman şö
valye: 

- Çekilin alçaklar, açılın 

kepazeler, yıkılın utanmazlar! 

Sahife 3 

TELGRAF HABERLERi 

Yunan kabinesinde Klering anlaşması 
Tashih olundu 

Değişiklikler yapılıyor - General Me
taksas bay Çaldarise istifasını verdi 

ANKARA, 19 (A.A) - Es
tonya ile Türkiye arasında 13 
Mart tarihinde aktcdilip imza 
tarihinden itibaren 15 gün 
sonra meriyetc girecek olan 
Klering anlaşmasının yanh,hkl~ 
İspanya ile aktcdildiği yazıl
dığından tashih olunur. 

Son isyanda z~harof ta entrikalar . _. . 
Şişe rabrikası 

Senede 14 bin şişe 
yapılacaktır 

IST ANBUL, 19 (Hususi) -
Paşabahçede yapı!makta olan 
ıişe fabrikası yakmda bitmek 
üzeredir. Senede 14 bin şişe 
imal edileceii bildiriliyor. 

Jzmitte Çeltik 
Sahası 

İzmit 18 (A.A) - Ziraat ba..-
ı cni:tloswı ounllcm kanlığmça vilayetimizin çeltik 

sun Fransanın Kan şehrinde sahasını tetkik etmek üzere 
yerleşeceii :.ıtannediliyor. İhti- gönderilen çeltik mütehassıs-
yar asinin oğulları babalarını }arından B.Harun Aziz tetkik-
karşılamak için Kan'a gitmit· lerini bitirmiş ve raporunu ver-

1 •tiınler kendisini öldürecek
•rd' ı. 

Evelce balkı teıvik etmit 

Diye baiırdı ve atını ileriye ~ 

sürdü. 

lerdir. Sir Bazil Zeharof ken- miştir. Mütehassıs toprakları· 
diıini 2ören bir 2azeteciye son mızın pirinç zeriyatına elveriıli 

l'•11 i::elos kı~ ı ve torım 11 • 

İstanbul, 19 (Hususi) - Yu- sını bildiren mektupta B. Me-
nan kabinesinde değişiklikler taksas B. Çaldaris He yaptıiı 

ol•n p G . d" d •pas argonyo şıın ı 

• llauhacimler arasında bulu
ll~ordu. Lakin papas kılığını 
~ •r~ıı, halkın kıyafetine bü
oJa llluıtü. Çok alçak bir herif 

11 
n P•pas, halk kümeleri ara

ti lld~ heyecanlı Ye teıvik edi
le •ozlerle birinden diğerine 
o~uyor talimat veriyordu. 

k •valh Ra2utan dört tarafı 
"f•dılaıış olduaunu görünce llJii • 

6-i il~ • küstü Ye hayatından da 
dını kati. F ant kahraman 

:..öloıeyi Ye hayabnı rakiple
.a:. ltarıı aitr satmayı dü
""dü .. 
"•Bu •n hayatının en elemli 
"• . heyecanla deYresi idi. Bu 
it ııyet karıısında yine maıu
li -.ı. Pri•veriA hayali canlandı. 
•ıın bir iç çotkitle: 

"•~Ada~ sende!.. Ôltimün 
h. L·Yllı•ti var. Ha biraz e•••I 

uır az 1 S • bir it sonra .. ermay .. ı 
ib •haçtan, alçakça ölümden 
Ye:~e~ olaa bir F raasız 16val
lt 1111

D •aııl öldüiünü şu maa-
•ra h ·fı [)· en ere röıtereyiml 

it ıyerek mahmuzlarını atının 
~ıaa tiddetle vurdu. (Kapi
ria kaplan ribi hasmının üze. 

e •bldı. 
Bu ·b· 

'1ı k 21 1 muamelelere pek 
ıcJ~ olınıyan (Kapitan) pha 
çÜt tı. Arka arkaya on iki 
ita e atb. Göz yumup açıncaya 
d.~~r herkes çil yavrusu iibi 
I• ~ dı. Ragastan etrafında 
O llif bir boıluk t L ·ı tti ç d"rt eııu e . 

o muhaciınin çene ke-

Arkasından kudurmuş kafi
le rürültü ile : 

- Katili öldürmeli 1 ••• Fran· 
ıızın leşini yere sermeli 1 ••• 
diye mukabele etti. 

Bu esnada tüfek aeılerid• 

afaka yayıldı. Lakin bilirim 
sür' atla Şato meydanına doj'ru 

atını süren ve uçub fiden su
variye biç bir kurşun isabet 

etmedi. 
Ne yazık ki birtakım kudur

muı kafile, yine türedi. Şoval
yeye karp koymaia yeltendi
ler. Canlı bir kale teıkil eden 

bu kafileye doj'ru Ra~astan 
ilerilemekte tereddüt etmedi. 

Tam bu esnada bir adamın 
atiyle yerlerde aürünilrcesine 
ilerilemekte olduiunu gördü. 
Bir an içinde elindeki palanın 
parladıiını hissetti. 

- Sonu Vıır -
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alman harp filosu 

400 bin tona çıkacak 
- Baştaıaıı Billnci sahuede -

erkinıharbiye ikinci reisi manev 
raların muhtelif safahatını ve 
elde edilen neticeleri bildir
miıtir. 8. Muısolini memnuni
yetini bildirdikten sonra poli
tika ve askeri vaziyeti bülisa 
etmiş, sözlerine ordunun tek
mil hazırlıklarına itimadı oldu
iunu bildirerek aihayet ver
miştir. Toplantıya ümeradan 
60 kiıi iştirak etmiıtir. 

Bütürı dünyan h ı_.kA b. ŞAH .. ın aııı:ı ı ır ESER olarak kabul ettağı 

OPEN ve AŞKLARI 
Bu bir MUSiKi ve DEHA filmidir 

ŞOPEN ve AŞKLARI 
Yurdunu . t"'-1A1· . . d . teli . n ıs ıac a ı ıçın erın duygularını piyanosunun 
er.nde ınle , t d hA • lekcs· I I yen, } ur seven a ının ıztırapları kadar onun 

ız aş ' arını da hikiye eder. 

Yillcaek ŞOPJ~N ve AŞKLARI E A"1
•r mil•abakasının bu dördüncü filmini 

AMRA 1. MiM;ne~~~~~~:ne 
-
Bu ar ~şanı ·· k ~ gorece sin iz 

BOSNA EVDALARl--
n·Bütün İz~_irlilerin alkış!arla tekrar tekrar seyrettiği bu 
11nı BUGUN : 14, 15, ve 17, seanslarında - YARIN: 
~lnız 15 seansında son defa olarak gösterilecektir. 

6~ eni fiyatlar : her gün Salon : 35, Balkon 45, Hususi . 
, saat 21 seansında salon 25 kuruştur. Bu seanslarda 

ucuz karneler kabul edilir 
~~!!:. 

Yunan ihtilalinde V enizelist olduj'unu ancak fenni ziraatın 
partisini teıci ettiğini tekzip tatbik edilebilmesi için daha 
etmiıtir. Buna rağmen Sir Ba- önce su mühendislerinin çize-
zil Zeharofun Girit ayaklanma- cekleri plin dairesinde sulama 
ıında esrarlı bir rol oynadıiına teşkilatı yapılması lazımgeldi-
burada kanaat edilmektedir. ğini söylemiştir. 

yapılıyor. General Metaksas ~örüşmelerin vaziyetin icabet-
kabineden çekildi. tirdiği tedbirler hakkında müş-

Atina 19 ( A . A ) - İstifa tereken alınan kararların tema-
eden nazırlardan Metaksas ka- men tatbik edileceii kanaatını 
binede uzlaşmak istemiyen un- vermediiini söylemektedir. 
surları temıil ediyordu. İstif&- Paris 17 (H.R) - Venizelo· . ....... ......... 

Dil araştırmaları 
Yeni karşılıkların sekiz bini 
bulacağı tahmin ediliyor 

ıGayri mübadiller Anka
raya hey' et gönderiyor 

Ankara 19 (A.A)- Dil arat 
tırma kurumu bu hafta içinde 
yeai karııhklar klaYuzunu neı
retmej-e başlıyacaiı haber alın 
mııtır. Bundan sonra telıcrafle 
verilemiyecektir. Dil araıtırma 
kurumu ulusda ilk liate çıktıiı 
fÜ bir de beyanname neır•
derek hem izahat verecek ve 

hem de bir ay içinde yabaaa 
kelimelere daha bir uy2un 
kartılık gönderecek olan yurt
taşların teklifleri tetkik edile
ceii bildirilecektir. Yeni kar
tılıklarıa sekiz bini bulacaiı 
tahmin ediliyor. Fırka konire
ıinden evvel karşılıklar neır- 1 

edilmiıtir. 

• ·-·-·· # 1stanbul 19 (Husual) -Gay- de bulunmak üzere Ankaraya 
.rimübadiUar iatilakakları arasın- bir hey' et 2önderiyorlar. 
da bulunan kıymetli Yaridat Bonolar piyasada 20 lira 

üzerinden muamele goruyor 
menbalannın kendileriae Yeril- fiyatların yükselmesi için tet-
meaini temin için teşebl:tüaler- birler alınacaktır. 

. On yedi Musevi yurddaşa 
Tayyare madalyaları veriliyor 

· latanbul, 19 (Huıuıi) - Tayyare cemiyetine yük~ek derece
de yardımlarda bulunan on yedi musevi yurddaşa bırer tayyare 
madalyaıı yerilmesi kuarlaıtı . 

Bulgaristanda komünisler arasında 
Kazanç vergisi 
Projesi hazırlandı ...... ! Geniş tevkifat yapılmaktadır 

Fabrikalar da buhran vergisi verecek! 
Ankara, 19 (Hususi) - Bir müddettenberi kazanç ver2isinde 

yapılacak olan deiişiklikler hakkındaki kanun projesi maliyede 
hazırlandı. Bundan başka ayrıca fabrikaların buhran vergiaine 

ISTANBUL, 19 (Hususi) - Sofyadan ırelen haberlere göre 
Bulgariıtanda yeniden bazı kanşıklıklar olmasından korkuluyor. 
Muhtelif merkezlerde faaliyette bulunan komünistler meydana 
çıkanlmıılardır. 

Şimdiye kadar 68 komünist yakalanmııtır. 
tabi tutulmaları hakkındaki proje de bazırlanmııtır. Bir çok mu· 
fiyetlt>r kaldınlmakta ve şeker fabrikalan memurlar• da ver~iye Savaşa karşı bı·rı·cı·k 
tabi tutulmaktadır. 

B. Celal ve maliye müsteşarı Ankaraya gitti Ç • • 
İıtanhal, 19 (Husuıi)- İktisat bakanı bay Celal bugün (dün) are 

ıehrimizde afyon ve maden işleri üzerinde tetkikat yaptıktan 
ne ımış 

k k Paris, 19 (H.R) - Eyi ma- arrize o kadar kuvvetli bir ıonra a ıam An araya müteveccihen hareket etmitlerdir.Maliye 
müsteıarı da birlikte gittiler. limat aJaa mehafile göre Al· kolaisyon karşısında buluna-

E k • 8 h • K h• d ··ıd •• manyanm bir taraflı olarak Ver- caktır ki muvaffak olmaıını s J a rıye nazırı a ıre e o u aay andlqmasıaı yırt.Uf bulun• imkansız kılan ezici nir kolais-
İstanbul, 19 (Huıusi) -Kabirede bulunmakta olan eski bah- maıı Franaa - lngiltere ve İtal- yon karşııında bulunacajını 

riye nazırı Mahmut Muhtar Rap öldü. Parlak bir cenaze mera- ya araaındaki baiları her za- anlatmaktır. ıt Barış sever ulus-
simi yapılarak defnedildi.. k 

mandan ziyade sıklqtıracaktır. ların harbi kökünden opar-

__ ım ______ ı•••-•._• • ···-----------. Almanya ne kadar kuvvetli mak için başvuracaklan çare 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan &atıflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
177 T rifonidis D 
112 Jiro ve Şü. 
98 M J T aranto 
93 S Süleymano 
77 Ş Bencuya 
32 H Alyoti 
18 Koo ittihat 

5 Vitel 
612 Yekün 

12 
11 50 
11 
11 
13 25 
12 
11 75 
13 

Zah~re Borsası 
Çu. Cinsi Fi at 
906 Buğday 4 
259 Arpa 3 25 

5 Nohut 6 

14 50 
15 
17 50 
13 50 
13 25 
15 
11 75 
13 

4 60 
3 60 
6 

# ! 1' olursa olsun bu üç devletin bundan ibaret olduiuna ina-
P ara Piyasası miifterek kuvvetleri karıııında nılıyor. Şimdiy~ kadar Paris -

daim4l dun bir mevkide kala- Roma - Londra bunu unutmuş-
19-3-1935 ô d ş· d" Al Ahı Satıı caktır. Sir sten Cemberlay- Jar ı. ım ı, manyanın kat'i 

Mark 50 25 50 75 nın dediği 2ibi: " Savap mini kararını öirendiktcn sonra yol-
olmak için biricik çare müte- ları belirmiştir. 

İsterlin 592 
Fr. Fran~p 8 28 
Dolar 80 35 
Bclga 29 27 
İt•dyan lireti 10 42 
İsviçre F ran. 40 70 
Florin 85 05 
Kr. ekoslov 5 20 

10 Fasulya 8 
15 Mısırdarı 4 37 

140 tonP.çekirdeği2 45 
65 Susam 10 
25 balye pamuk 44 

136 Kendir T. 4 

597 
8 30 

79 70 
29 45 
10 47 
40 95 
85 30 

5 22 

8 
7 50 
2 45 

10 50 
44 
4 

Bayram BirnediL 
Herkesin hlldlğl bayram gerçi bitti, fakat 

LAienin bayramı asll şimdi b:sşhyor 

Bayramda tamam 10.000 kişin in 

reklamını gördüğü 
Meşhur FRANKENŞT A YN'in müthiş şah ' seri 

Korkunç Ev Boris Karlof 

Bugün Lalede Başladı 



Sahlte 4 

Berlin il e eftir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gece Berinde büyük tayyare 
Manevraları yapılacaktı .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

Şehir baştanbaşa karanlığa gömülecek, ta)-yareleı
Karanlık içinde yollarını ve hedeflerini arayacaklardı 
Pariı, (H.İ) - lntraosijan 

gazetesinin Berliıı muhabiri 
bildiriyor: 19-20 mart gec~si 
(Bugece) Berlin ve civarı fev
kalade saatler yaşayacaklardır. 
Akşam saat on ile gece yarısı 
arasıada hedefi Berfin olan 
büyük hava manevral:ın yapı
lacaktır. 1918 denberi bu, Al
manyada yapılan ilk hava ma· 
nevrası olacaktır. 

Sut onda tehlike işareti ve
rilerek muazzam şehrin bütün 
elektrikleri söndürülecektir. 
Berlin semasını kaplıyacak olan 
hava filoları, karanlıklar içinde 
-de yollarını ve hedeflerini arar
ku Barliıı büyük harptan beri 
unultuiu karanlıia yeniden ııö- J/crnenalat·ııı "11't~-ı·zi olacak ulan leıııpehof kartll'!Jıilu 

Alman tayyaı·eleri 

mülacektir. Y alnıJE ıehrin en \ terleri fereflerine bir ziyafet 
tehlikeli ııeçitlerinde hafif ma- verilecektir 
vi bir ı.pk arabalara, otomobil- Atatemil~arler kanları ile 
icra sıiınabilecekleri yerleri birlikte bu ziyafette bulunacak-
ııösterecalderdir. Arabaların )ardır. Bıı merasimdf', daha bir 
yaımaklı fenerlerinden ancak defa Alma.oyanın her sahada 
b~ ~timetre ııenitliiinde sö- ıilahlanmak katan meydana. 
nuk bır ıfık çıkacakhr. kenacaktır. 17 Martta ölülerin 

Tehllke gecesi .. 
T hl'k . b d hatırasını anmak ıçın yapılan 
_ e ı e g~ce~ı, ura a yaşa· merasimde Rayşvıer mefrezele-

dırımız endışelı ve heyecanlı · · "d · b' t 
hal · h" . . rının geçı resmıne ır ayyare 

eti ru ıyenın bır tezahürü filosu da iştirak etmiştir. 
olaaktır. Almanya an salahi- Ne kaldı ? 
!ettar adamı Goering'in ağzı İntranıijan bu münasebetle 
ıle harp tayyarelerine malik dı'yor kı' . Versa b d · · • . . . . . y mua e esının 
bulundui1Jnu ıtıraf e~mıştır. çok zamandan beri yırtılan sa-
Goerinıı, Fransız-İngiliz-ltalyan hifelerin buııfin resmen kaat 
ataşemilterlerile ııörüşmelerin· sepetine atılmış bulunuyor. 
de Alman hava kuvvetlerinin Versay muahedesinden ne kal-
hazırlığına resmi bir mahiyet dı? O tanıdığımız koca kitap 
vermeye çalışmıştır. 23 Martta ne oldu? Eğer bu andlaşmanın 
General goericg tarafından ya- tashih edilmiş bir sayısını ye· 
banci memleketlerın ııtaşemil- niden basmak icap etse acaba 

TAYYARE SiNEMASI 
Telefon :ıtst Telefon s1sı 

BUGUN 
ALBERT PREJAN, DANİELLE DARIEUX, BARON FLİS 

ve "Blue - Beli Gir Is., dans h~yetinin temsil 
ettikleri büyük Fransız opereti 

DE E 
Gençlik - Eğlence - Aşk - Muzlk - Dans 

AYRICA 

Şopenin Gece Enini 
uiiyiık ve dahi bestekarın kendi bestelerile süslenen 

lahuti bir şaheser 
Türkçe izahatlı yeni dünya havadisleri ( FO X ) 

!JEMIRHANE MÜDÜRÜ ve NUHUN GEMİSi 
.Javeten bu iki müstesna film de devam edecektir 

Seanslar: Saat 15 - 19 seanslarında Dede, 17 • 21, 15 
seanslarında Demirhane müdürü, son 21,15 seansı (ucuz 

halk seansı) dır. Fiyatlar 25, 35, 50 kuru~lur 

ı 
kaç sahife tutabilecek? 

Almanya geçen sene niııan· 

1 
da, İniiliz - İtalyan tekliflerine 
uygun olarak bir sil"hlanma 

1 mukavelesini imzaya amade bu · 
Jucduğu halde B. Bartunun buna 
enıel çılcardıiını iddia ediyor 
ve mukavelenin imza.lanmamıı 

bulunmasından Fransayı suçlu 
tubnak istiyor. Müzakerelerin 
inkıtaı kendisine serbestisini 

i iade etmi~ bulunduğunu, diğer 
f uluslarla hak denkliği kabul 

edilmek şartı ile herhangi bir 
uluslararası kurumda yer al
mağa amade bulunduiunu ih
sas ediyor. Sir Con Saymenin 
Berline seyabatı, teslihat yarı· 
şının kabaran dalgasına bir set 
koyabilecek midir? 

lOmilyon iğ 
Tahsis mi edilecek 

Lanuıhire pamuk vaziyeti 
hakkında izahat veren pamuk 
sanayii mümessilleri 10.000.000 
için tahrip edilmeıi lüzumun
dan, şimdiki kontrol usulünün 
gayrikafi olduğundan, halihazır 
daki ferdi teşkilatla pamuk sana 
yinin liyıkile tanzim edileıniye· 
ceainden ba.hsebnitlerdir. İile
rin adedi ııenel uvqta.n ev· 
velki mevcuda nazaran % 15, 
iplik istihsali de % 40 azalmış· 
tır. Bundan maada fıat ve yev
miyelerin tespit olunması lü
lüzumundan da bahsolucmuştur. 

lnglliz bahriyesi 
mU,kllAtta 

İngiltere deniz ticaret oda
sının vermiş olduiru raporda 
tahdidat ve himaye politikası 
dolayısile tahaddüs eden vazi· 
yetten dolayı çok şikayet edil
mektedir. Bu vaziyet ithalata mu 
kabil verilecek dövizleri temin 
eden bahriyeyi büsbütün müş
külata maruz bırakmaktadır. 

Teşriki mesai 
Londradaki uluslararası İtler 

Enstitüsü, uluslararası ökono· 
mi alanında teıriki mesai im
kanları hakkında müzakere 
edebilmek üzere 1 O ülkenin 
mümessilini Londrada topla
mıştır. 

Uluslararası 
Pamuk kongresi 

Uluslar arası pamuk durumu· 
nu düzeltmek maksa.dile birle
şik Amerika, pamuk yetiştiren 
ülkeler arasında bir konferans 
hazırlamayı düşünmektedir. 

Uluslar arası pamuk kongre· 
ıi bu yıl Roma ve Milanoda 29 
Nisan'da açılacaktır. 

ıtalya. İn~iliz kömürü ithali
tını 1934 kontenjanlarının ~. 35 
ine indirmiştir. Fakat Devlet 
Demiryollarına ait olan kömür
lerin ithalini tamamile serbest 
bırakmaktadır. 

Yenr Ksır 
20 Marı 

Dr. Goebels Diyor ki : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '' ················································ 
Almanyanın askeri siyasası 

Hakkında gizli birşey kalmadı .. ,, 
BERLİN 19 (H.R) - Dr. j 

Goebeb Berliner taıebbet ia• 
zetesine şu beyanatta bulun
muştur. 

- Bay führer'in karan ya
bancı hükfimet!er ve &'azetele:r 
tarafından bir çok defalar Al- l 
manya11ın ukeri .iyaaası hak- j 
·kında sara.hat iııteyen dileklere 1ı bir cevabdır. Bun!ar Almarıyamn 
askeri siyasasındaa iİzli bi: 
~y gibi b..ıııediyorla.rdı. Şim
dı bu gizlilik perdesi kaldırıldı. 
Fü' rer'in kararı daha önce bi
liac:ı ıey!erin teeyyüdünden 
ihuettir.Alıı:ıanyada cchuri as-
k ı·ı ,_. ~· •. 

e:.ııı: rmzmeurun ıa asi bir ıuini-

yct .örneği gibi dciil bir sulh 
temınah a-ibi lı:ar··ıanınalı.d 

Z 
,... .r. 

ira. büyüle Avrupa davaları· 
nın gil - 1ü1mesi için iup eden 
miivazeneyi kurmaktadı.r. Al
manya sulhun tahkimi husu
sunda elbirliii iatiyor. Buna her 
kesten fazla ihtiyacı vardır. 

Berlin, 19 (A.A) - B. Göbels 
bütün ııazetelerin b~..nı\kalesini 
te~kil eden bir yazısında di
yor ki: 

Mecburi askeri hizmet tesisi 
şi:Udiye k~~ar halledilmemit 
dunya polıtıka meseleleri üze
rinde emare verecek müzake
relere varmek için lazımgelen 
muvazeneyi teıkiı etmektedir. 
A\ınanyanın öteki uluslar kadar 
sulha ihtiyacı vardır. B. Hit
lerin büyük ve cesur lcara
nna derin bir surette minnettar 

.. 

JJr, Ootb:es 
olan Alman milleti bu kara arası tanzimini müzakere 
harbcu ve intikamcı bir heye· girişmekten çelcinmemelcted 
canla cevap vermedi Sadece Almanya'nın istemediii ıe 
Vaku 1 '- '- d.' k t' Almanya için hususi bir rejil r o ara.K ı<en ı uvve ı . 
Sayes.ınde 'd k d' · üzerinde müzakerelere Jlİrı yem en en ını em· d' B A · tt d mekte ır. u ga:ı:cte ima 
nıye e uymaktadır. yanın son lı:arannın Franı 
~?responda~s ~iplom~tik va fnıiliz tekliflerinin müza.ke 

polıtik gazctesı dıyor ki : esaslarını yıkmadıiını te • 
Almanya silahlann uluslar etmektedir. 

.. Uluslar arası sıyasada 
'Ukrayna'nın yeri ve rolü mühimdir 

Harbi istiyen, ister şarkta, ister garpta 
Olsun bir crni olarak kalacaktır 

Hitlerin gördüğü siyasa, Al
manyanın şarka doğru geniş
lemesidir. Berlin, Rusyanın bir
çok ittihaları körükliye bir 
taksime müsait olduiunu '1lllU• 

yor. Bu Alman emperyalizmi 
Lehlerin de hoşuna aitıni 
d ·r Z •• yor 

eiJ · ira onun da Rusya za-
ranna ıenişlemek ümidini bes
liyorlar. Almanların da, Leh-
1.~in de tama.anı üzerine çeken 
Ukraynadır. 

. Ülcraynanın uluslar arası 
sıyasadaki rolünü Pragda çıkan 
yan resmi "Praıer Pre1Se 
şöyle anlatıyor: " 

Polonya bugün altı milyonluk 
bir ükren azlıiına maliktir. 
Bunlar kıamen Galiçyada otu
tururlar. Bu azlıiJn çok vukuflu 
bir nur sınıf vardır. Her türlü 
tazyıklara raimen milliyetle
rinden aynlmağa razı olmıya
caklardır. 

Son zamanlara kadar Polon-

yanın ve Almanyanın ınenfaat
ları birbirine zıttı ve Lehi.stan
daki Ükranyahlar nezdinde 
Lehlilere karşı şiddetli bir pro
paganda vardı. 

Ayrılıkçı Ükranyalılar 
Son aylarda, bazı Ükrayna 

propagandacıları Alman • Leh 
kartını Rusyaya karşı kullan· 
mağa karar verdiler. Leh mec· 
lisinde, Ükrayna milli fırkası 
reisi Dimitro Loevislci bir Rus 
Japon ihtilafı ihtimalinden 
bahsederken bunu mükemmel 
bir fırsat diye gösterdi. Böy
lece Sovyet Rusya tecrit edil
miş olacaktı. Hatip Lehistanın 
bu harekete iştirakini tavsiye 
ediyordu. 

Bu mülteciler Ükrayna bir
lii?'ini kurmak istiyorlar. Fakat 

Lehiata.nın tamamiyetine hür 
met ederek bu maksada nasıl 
ulaşabilirler? 

Alman lmperyallzmlu 
emell 

Londra ikhsat konferansı 
esnasında, Hitler hükumetini 

temsil •den B. Htıııenberg, 
Avrupanın şarkında Almanya.· 

nın mefaatlerine ait çok ııarih 
imaları ihtiva eden bir nutukle 
Ülı:raynaya kartı bir Alman 
plıinınm mevcut olduiunu or
taya koymuıtur. Bu plinı ya
panlar Ülı:raynalıları, kendile
rine sormadan ele ııeçirilecelı: 
•ıaiı bir millet sayıyorlar. 
Maksat ta bu memleketin ser· 
vetine el koymakhr. 

Almanların Ükrayna.ya kartı 
emelleri, Ükrayna ile Lehistan 
arasında bir birlik kurmak 
hulyasını ·güden Leh asılzade
lerinin fikirlerile birleşmektir. 
Böylece Lehistan K.denize,belki 
de Hazer denizine kadar uza.na· 
ca.ktır! Bu planı yap•nlar, Rus· 
y~-~aponya arasında bir harpla 
bırlikte Moskovaya. k b. A arşı ır 

iman-Leh hücumunu ırö:ıönü
ne alıyorlar. 

Yapılan lntrlkalar 
Kiyef kongresinde söylediği 

bir nutukta, Sovyet Ükra.nya 
hükfimeti reisi Liubceuko Ük
ranyanın Sovyct Rusyadan ay
rılması peşinde uğraşanların 

Leh asılzadelerile ve Alman 
imperyalist mahafilile sıkı te· 
mas halinde olmaları keyfiye
tine dikkat celbetmişir. Mir
alay Konovalek 'in seyahat
ları, Almanya.mu mühim bazı 

şahsiyetleriyle ve eski Ükran
ya Skoropodski ile, Leh 
prensi Lapieha ile görüşmeleri 

çok manidardır. Diier taraf 
tan sabık Atmanda. Maur hu 
dutlannın yeniden gözden ge 
çirilmesine taraftar bazı lnııili 
mahafilile temasta.dır. 
Çekoslovakyanın dlle 
Çekoslovakyaya ııelince, bu 

rada umumi efkir Okrayna mil 
!etinin kültür &'ayretleri 
teveccühle takip ebnektedir 
Fakat tuna da kanidir ~ 

" ükranyanın kurtancıları 

tarafından sıuf edilen gayre 
komşu memleketin hudutlanu• 
değiştirmeğe değil, sadece u· 
lıklann haklarını temine mağ· 
tuf olsa daha yerinde olur· 
Zaten Leh çiftlik sahiblerinin 01'· 
rayna hüriyetinin müdafileri 

kesilmeleri hakiki bir zıttiyet· 
tir. 

Aklı başında her adam içİJI 

ballidirki Sovyet Ülcranyası ,bit 

muharebe yapmaksızın ne keli 
dini ilhak ettirir, ne d• 
başkalarına uyar. Halbulıi 
harbı istiyen, ister şarkta,ister 

ııarpta olsun, bir cani olaralı 
kalacaktır. 

Şimdi görüıülmekte olan Şarlı: 
andlaşması, Şarkta bir muhıı' 
rebe parlatmağa çalışan bütiill 
bu planların ı;:ömülmesine delj· 
Jet edeceii için bir kat dab' 

ehcmmıyetlidir. Bu pro jeJeriP 

mürettep!eri tarafından tı1'İP 
edilen gaye Avrupada ,.;.,•,... 
temin etmekten ibarettir. Fa· 
kat bu nizam, belki de Baltalı 
denizinden Kara denize kadar 
yeni kurulan ırıemleketlerde 
hüküm süren nızrtmın ayni ol· 
mıyacaktır. 
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SEZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

A 
MISlR KRALİÇESİ 

Kürekçilere haykırıyordu : 
- Daha çabuk. 
Kraliça, kendisini görme

den, onunla barışmadan ayrıl
rnıştı .. Onu kaybedi;•ordu .. 

- Daha çabuk ! Daha ça-
buk! 

Başkalarının gryrctine bağlı 
olanlar iç\n hareketsizlik bir 
ıztıraptır. Antuvan ~ızlıyor ! 
Ah, kendisi de kürclder üze
rine bas~a ? Bu ne kadar ezi
ci bir hareketsizlik? Kraliça 
onu gördüğü halde kabul et
medi. Bu şiddet onu ,_şaşırtı
Yor. Fakat kızmıyor. Şimdi 
Yalnız bir düşüncesi var : 
Kleopatrayı bulmak ... 
Dalgaların kayalara fırlattığl 

cesetler nesine gerek! Gemı

leri zaptedilecckmiş, ordusu 
mağlup olacakmış, ne umurun
d;ı! 

- Daha çabuk! Daha çabuk! 
Daha çabuk.. 

iki tarafh yalnızhk 
Ön tarafında Antuvamn eğil

rniş durduğu geminin yak
Iaşbğını gorunce Kleopat
ra bir işaret verdi. Ve gemi
sini durdurdu. İki gemi birbi
rine yanaşblar. Antuvan Klco
Patra tarafına ıeçti: 

- Kr:ıliçe,,. Kraliçeyi gör· 
inek isterim! 

Fakat Kleopatra onu görmiye 
razı olmadı. 

Şimdi Antuvan abdallasmış 
gibi oturdu ve batını elleri ara
sına aldı. Bu ıon gayret bütün 
azmini tüketmişti. 

Sefer üç fÜn sürdü. 
- Hayır, iıtikbalimiı bir de

niz harbına bajlıdır. bu muha
reı.• olacaktır. Ônobarbis bir 
rahatsızlıiı ileri ıürerek kalktı: 

- H•va almaia ihtiyacım 
\'ar. Körfezde bir kaç saatlık 
bir )(ezinti kuvvetimi iade ede
cclc. Beni affediniz. 

Küçük bir yelkenliye bindi. 
F •kat küçük bir iezinti yapacak 
Yerde dfitman hatlarına ieçti 
\'e Oktava hizmetini teklif etti. 
Bunun hareketi Antuvanı en
dişeye düşürmüştü. Askerler 
toplanıyordu. Kayalara tırman
mış bazı askerler hiddetle ko
nuşuyorJa:-dı. Kraliçeyi itham 
tdiyorlardı. Önobarabiı'i kaçı
ran onun inatçılıj-ı olmuıtu. 

Sonra, birbiri ardınça, Paf
laionya ve Galatyo krallarının 
kaçtıkları haber alındı. Bozgun 
başlamıştı. Oktav tarafına her 
2'Ün yeni kuvvetler geçiyordu. 
Antuvan He Kleopatranın bü
tün ordusu günden 2"ilne par
çalanıyordu. 

Kaçanların cür'etini kırmak 
İçin Antuvan Po.stunuyu adlı bir 
senatörü yakahdı. Bu da kaç
~ai~. hazırlanıyordu. EJlerini 
cstırıp bacaklarını l..cstirdik

tcn ve vücuduna kızgın demir-

b
lcr ~plattıktan sonra bunu 
oğdurdu. 
Erteai a-iin A . I . 

d b. . . • rap reıs erın-cn ırının 
d.. k •uvariferine geri onme enırin· 

ı 1 'erdiği haber 
a.ıa dı. Antuvan l<ieo atra ile 

.. .. .. H ·ı P goruştu. er ı tisi bir örnek 
yapmağ'a karar \'erdiler. Arap 
reisi yakalandı . Bir kaç sözle 
muhakeme edildi ve askerleri
nin ortasında parç !andı. 

Ka ar 
Daha bir kaç gün geçti. 

~lcopatra Antuvana karşı ses
aı;z bir nefret göster yordu. 
Onu tam manasiy!e anlamıştı. 
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mahrum olduğunu görüyordu. 
Fakat yine onun emirlerini tat
bik edebilirdi. Bunun iç.in biraz 
esirgiyordu onu. 

Askeri taliin kararsızlıit, 
Mısırın istikbali, mandanın akı
beti hakkındaki endişelerini 
artık ona açmağ"a lüzum görü
yordu. 

Bazan Antuvan da gene 
Kleopatranın emniyetini kazan
maia çalışırdı. O vakıt kadın 
nazik, fakat lakayt görünürdü. 
Antuvan tekrar ümitsizliğe dü
şer, unutmak için içer, içerdi. 

Nihayet Kleopatra hücuma 
karar verdi. 

Antuvan ses çıkarmadan ita
at etti. 

En iyi ıemilere yirmi bin 
piyade askeri yerleştirdi. Bu 

tertibat mukavemetsiz olmıyor
du. İhtiyar bir asker önünde 
Antuvana aes çıkardı: 

- General, dedi, ıenin için 
kaç defa yaralandım. Neden 
benim yaralanma ve zırhıma 
inanmıyorsun Bırak ta Mısır
lılarla Finikeliler denizde çar
pışsınlAr. Sen bize toprak a-öı
ter. Biz orada yenmeie veya, 

lazımolursa, ölmeğe alışmışız
dır. 

Generaf cevab vermedi ve 
başını çevirdi. 

Tayin edile~ ~aat yaklaştık
ça Antuvan kendini tophyordu. 
Ve bu fikri ona bir vakitki 
hararetini veriyoı·du. Kleopat-

raya kafa tuttuğ-u oldu. Fakat 
o, bir engerek iibi karşısına 
çıkarak, öyle kudurmuşça bir 
inad iÖsterirdi ki nihayet An
tuvan tekrar ona boyun eier
di. en sonunda emrini verdi: 

- beri: 
Rüzgar fırtına halinde idi. 

Gemiler limanda birbirine çar
pıyorlardı. Kürekleri çıkarmak 
onları kırmak demek olurdu. 
Direkler o vakıt yelkenleri ta
ııyamıyacaklardı. Gemilerin gö
ierteleri üzerinde kurulan harp 
kuleleri o kadar sallanacaktı ki 
hiç bir ok emniyetle idare edi
lemiyecekti. 

Kleopatra kaçıyor 
Antuvanın kararsızhiı, bu 

defa yeniden kendini gösterdi. 
Donanmayı harekete getirecek 
iktidarı Antuvan gösteriyor,ge
miler düşman kayıklanyle sa
rılmıt bulunuyordu. 

- Sonu var -.......... 
Türkofis müdürlüğü 
Şubat ayı satış ve ihracatı için 

Rapor hazırlandı 
Türkofis lzmir müdürlüğü ta

rafmdan Şubat 935 ayına ait 
bir rapor hazırlanmııtır. Ba 

rapora nazaran Şubat 935 ayın
da 10 - 18 kuruş arasında 5321 

çuval üzüm satılmıştır. Piyasa· 
nın durgun olmasına mukabil 

fiyatlar iyidir. Bütün mevsim 
esnasındaki üzüm satıı yekünu 
296322 çuvaldır. İki aylık ihra
cat 5,126,198 yekünu bulmuıtur. 

Yalnız Hamburga 1,565,000 
kilo üzüm ihraç edilmiştir. 
Şubat ayında 4,25 - 12 kuruş 

aruında 466 çuval İncir Ye 
813 çuval hurda incir sabl
mışbr. İncir mevsimi g~çti
ii için satı~lar pek az ol
muştur. Stok miktarı 500 ton
dur: Son iki ay içinde lzmir li
manından ml.ihtclif ecnebi mem· 
leketlere 956,223 kilo incir ih
raç edılmiştır. 

Almanya dah.ı ziyade işlcn
memişincir isemektcdir. Çünkü 
orada iş!emekte ve bu suretle 
l"endi iş '!erin iş bulmaktadır· 
lar. Şimdiye kadar ufak taneli 
naturel istiyen piyasalar bu ıon 
ay içinde daha ziyade iri taneli 
süzme ve elleme incirlere talip 
olmaktadırlar. 

muk satılmııtır. Fiatlar 41-53 
kuruş arasında idi. 

Eldeki pamuk stoku 8000 
balyadır. Şimdiye kadar satılan 
miklar 27000 balyadır. 

FiatJerdeki düşkünlüie sebep 
olarak sayılan şu dört noktadır: 

1 - Almanya ile oJan kle
ring vaziyeti. 

2 - Almanların ıon zaman
larda mübayeatı durdurmaları. 

3 - Alman kontrol dairesi
nin iç fiatlerimizden daha aşaiı 
fiatlerle ithaJat yapılmuına 
müsaade istemesi. 

4 - Fabrikalarımızın ihtiyaç
larının büyük bir kısmının te
min edilmiş bulunması. 

Satıcılar mevcut istokun ih
tiyacı karşılayacağı fikrinde 
dirler. Alıcılar ise bu2'ünlcü fi
yatla mal almakta oldukları 
halde daha fazJa vermek ar
zusunu göstermeyorlar. 

Son iki ay içindeki ihraceıt 
826887 kilodur. 

Yeni Asır Sahife s 

AJ~anyanın iç birliği 
K l !tv 

icra.. ve teşrii kuvvetler bay 
Hitk:.rin elinde toplanmıştır ... 

Hükumet müsteşarı Dr. Pfundteerle mülakat 
···········································································································~· Berlin, 16 (Uta Press) - Al- de Reichs kuvveti yanında bakanının fürer ve Reıchs-

manya, nasyonal sosyalizm kuv- Prusyadan maada müstakil kan:ılerin müstesna b~r ~-ute-
veti ele almazdan evvel en çok vilayetlerin bir devlet ıeklinde- medi olması Alman bırlıgınde 
konuşulan ve üzerinde kava-a ki sistemleri ortadan kalkıyordu. muhalif bir iş deiildir. Bunun 
edilen meselelerden biri de Dikkata şayandır ki memur- elindeki salahiyetler Prusyadan 
( Reichsreform ) meselesidi. Iar kanunu ile en büyü_k k~v- ba~ka olan ~a~k~ vilayetlere 
Adolf Hitler başvekil olduktan vet de Reichs kuvveti eline Reıchs devletını ıdare memuru 
bir kaç hafta sonra Almanyayı ieçiyordu. Hukuki itlerde de salahiyetinin aynidir. 
içi birlik bir devlet şekline koy- birlik esas tutularak mahkc- Nasyonal sosyalizmin ikinci 
mak yolundaki inkılaba başla- melerde hükümlerini bütün Al- senesinde neşredilen (Reichss-
mış ve bugüne kadar a-eçen man ulusu namına vermeic 

1 

tatthalter) kanunu ile devletin 
iki sene içinde bu gayeye esu başladılar. Bütün hakimler ve müstakil vilayetleri idare adamı 
itibarile erişmiıtir. 24 Mart 1933 mahkeme memurları biiyük Al- olan (Reich11atthalter) in idare 
t R · h t Ad If Hı'tler bu manyanın memurları oluyorlar. sahalarını Reichsführer'in tayin e eıc s az- o b. dil. d 
h t bü -ı lAh. tle e Bu de<rişikliklerin harice karıı etmek hakkı teı ıt e ıyor u. usus a yu ' sa a ıye r v - ·- · · · b. 

k b 1 ·ı Al b'rlik en mühimmi Alman milletinin Aynı zamanda çıkan ıkıncı ır rere aşveiu e man ı .. 
· k ı A b · t d. y • kı.lde yap 16 muhtelif milstekil viliyetlere memurlar kanunu fürer ve ın ı a ınmı ıs e ıgı fC - .. 

k · · fı t d' Prusya ( devletlere ) mensubiyeti ye- Richeskanzlere Almanya mus-ma ıçın rsa ver ı. . b.. -k 
· · ı · b k d I t u... rine şimdi yalnız tek bir Al- takil viliyetlerınde en uyu ıç ış erı a anı ve ev e m O>- • kk d 

D Pf dt · d d' w • manyaya mensubiyet usulu ku- memurlannı tayın ha ı a ve-teşan r. un nerın c ıgıne . h 1 
·· R · h t H·tı ruluyor. rildi Prusyada (Reıchıstatt a · gore eıc s aiın ı ere ver- · . . . f .. 

d•y • " }Ah• t .. ··ı · Arbk her Almanın taşıdıiı ter) hak ve vazıfeıını ureı ıgı sa a ıyc 11 goru memıı . . . O KA 
d d · t• pasaport ayni Almanya pasa- bızzat kendııı aldı. 3 son a-erecc e genış ı. . h 1_ 

11Alman inkıJabmı anlatan Dr. portudur. ikinci senede bu şe- nun 1935 kanunu ~le bu &K 

Pfundtner diyor ki Reichstagın kilde birleşen Almanyaya bir de Prusya baıbakanlııına devr: 
• y • • • müttehit bir devJet başı kon- edildi 20 ıon Kanunda yenı bu kanunu kabul ettigmın bı- l · d·ı 

rinci haftasında Nasyonalsosya- du. 2 Aiustos 1934 kanunu i e bir belediye kanun_u _neıre ı ~-
J• b. ı·k d ı t• · ku m k Fürer Adolf Hitler; bütün Al- rek Almanyanın butün beledı-ızm ır ı ev e ını r a . . .. . 

l d ·ık d l ak m·· manyanın devlet hakkını şah- yclerine fürer prensıbı uzerıne yo un a ı a ım o ar u-
t k d·ıdı· sında temsil ediyordu. HitJer aynı hale verildi. Bu kanun sava anunu neşre ı . 

B d b. bı.ri arka- Başbakan, Reisicumhur, başku- ile bütün Almanya belediyeleri 
un an sonra ır d b l b · J'k Al ·d · · t . ld. man an ve u suret e ü- hır ı manya ı aresı sıı e-

sma hır çok kanunlar ge 1
• d · d al b'I k b. k

0
J 

. . k tün Almanyayı temail e en mın e ç ııa ı ece ır ıe ı Nıhayet devlet ıdare anunu d B ld Al , d h'lA t k · . . - .. k·ı bir kuvvet oluyor i i. u su- a ı. manya nın a ı ı a sı-
ıle Almanyanın bUtun musta ı retle kuvvei icraiye ve kuvvei mabnın sınırlannı yeaiden tea· 
viliyetleri id~re~ine Reichstag teşriiye Hitlerin şahsında top· bit edecek kanunun neşredil· 
tarafından bır ıdare memuru Reichsfiihrcr tes· 

ı k ·d b. · · )anıyordu. Reich kabine azalan me zamanını 
konu ara ı areye ır ınsıcam onun emirlerine tibi bulunu- tesbit edecektir. Devlet müs· 
verildi. Bu devlet adamlarının yorlar ve bu suretle Hitler de teşan ( Pfundtner) in dediiine-
~~~h~yetJeri za~an ile b~zı ~e- bütün Alman devlet ve ulusu- ~öre bu sınırlar cojrafi, iktı-
gışıklildere uıradı. Şımdiye nun tam manuile tek başına ıadi ve içtimai meselele na-
kadar müstakil idareye ait olan zarı dikkata alınarak tayin 

. füreri oluyordu. Bu teıkilabn 
kuvvetler umumi devlete inti- edilcce'·tir. Reichs aaularinin k en if ÖZe çarpan neticesi bütün 1\ • 
kal etti. Memurlar anunu, seç- memurların bqbakaıı ve fürer adedi henüz teabit edilmemiş· 
me kanunu gibi kanunlarla l ·d· tir. Lakin bunlarda kendilerine namına yemin etme en ır. 
naıyonalsosyaliıtlik kendi pren- Reidureformunun (İnkılabının) mühim idari me~eleleri yalnız 
sibi olan halka sorma usulünü d ki başlarına hal edebilecek grup-
tatbika baıladı. Halka sormak ikinci sene.sinde Alman(ya a~ lar şeklinde tanzim edilccck-
uıulü halkın bu sisteme olu şimdiye kadar olan · Reic tir. Alman Reichsreformunun 

idaresi ile Prusya idaresi ara-bailılıiının mühim bir miyarı- k büyük a-ayesi Alman devleti· 
dır. Bu kanun Adolf Hitler hü- sındaki ikilik te) kaldırılara k k d k 
hu~meti·ne yapılanlar ha'·'-ında beklenilen hakiki birlik ihdu nin iç birliiini urma cm~ 

IK ali olduiuna göre, iki ıene zar-
ne dütündüklerini istediii za- edildi. y almz Prusya m ye fında yapılanlara bakarak bu 
manda bu-tu"n halka sormak bakanı ile Reich.s maliye ha- k b•t•ril . 

l Pfu d işin en esaslı ısmı ı ı mıı-fırsabnı verdi. Bu suale L--ı kam ayn bulunuyor ar. n t-
...... , ner dediiine ıöre Prusya baı- tir denilebilir. ,, 

halkın cevap vermesi her ka- • • • • • 
nun hakkında ne düşündüiünü ..A.Ll.'\!C..A.N"Y .A. 
söylemesi demek oldui'undan 

bu usül ile kanunu doirudan İngiliz notasına cevap verdi 
doiruya ulus yapmış oluyor. 
1933 ilk Kanununda yapılan - Sontt 5 inci Sahifeik = 1 münakaşa etmemit ve hiç bir 
beşinci devlet idaresi esas ka- hidiselerle nazırlann Berlin yabancı hükümetten bir teblii 
nunu ile fırka ile devlet bir- seyahab etrafında mecliste bir almamıştır. Fakat B. Hul dün 
leştirildi. Ve Dr. Pfundtnerin münakaşa açılmasına muvafa- akşam B. Norman Daviıi davet 
dediiine göre bu kanun nas- kat ettiği haber ahnmııtır. etmiş ve kendisiyle a-örüşmllı-
yonalsosyalizm Devletinin te- Sovyetler Almanların tür. B. HuJ Amerikanın vazi· 
temeli olacak bir şekildedir. Öç sava,ına hazırlan- yetini seyirci vaziyeti olarak 
Hitler hükumetinin birinci se- dıklarına kanldlrler tarif etmiştir. Amerika dikkatli 
nesi sonunda Almanyada deT- Moskova, 19 (A.A)- Komü- davranmakta ve bu vaziyeti ııkı 
let idaresi şu ıekilde idi. Da- nist fırkasının organı Pravda bir surette takip etmektedir. 
ima son söz kendisinde olan gazetesi HitJeria öç almaia Ayan dıı işleri komisyonu 
bir fürer, kabine iziları füre- hazırlanmakta olduğu meydaa- reisi B. Pitman, Almanya'ma 
rin müıavirleri ve mutemetle· dadır dedikten sonra Alman- vaziyetinin Amerikanın kanı· 
ridir. Hükumetin bekası müd- yanın şiddet politikuımn bun- mamaıı lizımııelen ciddi bir 
det ile tahdit ediJmemiıtir. dan böyle arazi iddialarını ta- vaziyet yaratmak tehlikesi arz-
Reichstag ulusun yeiane mil- zeliyeceiini yazıyor. ettiiini ıöylemiıtir. Almanya· 
messy oluyor ve bu suretle Eyi haber alan mehafil iti- nın kararı demiştir, eski mu· 
ulusun iradesi fırkalara parça- lifcüyane davranıldıiı takdir- harip uluılann askeri itilaflar· 
lanmiyordu. Müstakil vilayetler de bunun Almanya tarafından dan iayri yeni bir müdafaa 
reichı devletinin emirlerini yeni bir teşYik addedilme.in- sistemi için kendi aralanndı 
kendi siyasal iradesini kullan- den korkuyorlar. Bu mahafil iÖrüşmcmclerinden doian içti• 
madan yerine getiren bir icra ~arb devletlerinin Almanyaya nap edilmez bir vaziyettir. 
kuvvetti oldular. Nasyonalsos- karşr şiddetli tedbirler almala- Norman Davls Avrupay, 
yalizm idareyi eline aldıj"ı gün rını müsait bir nazarla telakki Gitmeyi dU,Unmlyor 
yaptıiı kanunlar ile ancak te- edecekler ve Sovyet hükume- Vaşington 19 (A.A) - Bay 
min etmek istemiş idi. Hüku- ti de Versay muahedesini im- RuzveJt, B. Hul ve Norman 
met müsteşarı Dr. Pfundtner zalamamiş olmak itibariyle va- Davis ile bir saat kadar konuş· 
dediğine göre bu yeni devlet ziyetinin müsaadesi dairesinde muştur. Görüımenin Almanya· 
teşkilatı kanunu ile Almanya bu tedbirlere İftirak eyliye- nın tekrar silahlanması üzerin· 
müstakil vilayetler sınırlan ccktir. de yapıldıiı %annedilmektedir. 
kalkarak bütün Almanya siya- Amerika seyirci kahyor Fakat hiç bir mütalea yürüt· 
sal iradesi tek bir devlet ha- Vaşington, 19 (A.A) - B. memektedir. Bununla berabcı 
Jine ieliyor, müstakil vilayet- Hul Almanyanın tekrar silah- B. Norman Davisin ıimdilik 

...Y or~un, bütün kudretinden Sul.at .ıvmda 3551 balve ~ 

Şubat ayında Borsada 21,0 
ila 28 kuruştan 539 ton zey· 
tün yağı satılmıştır. Rekolte 
25 bin tondur. İstihlak 16-18 
bin ton olduğuna göre 8-9· bin 
ton ihracat yapılacaktır. Şim
diye kadar yapılan ihracat 
miktarı iki bin tondur. 

lerin 1alihiyeti ancak idari lanması meselesini hiç bir A.,- Avrupaya iİtmeyi düşünmediji 
ıekle inhiıar ediY._ordu. O bal- ~pa diplomasi m6me11ili ile zann•dilmektedir. j 



Sahife e Yenı Asır 

u 
1 giliz generalı Morgan "önümüzdeki ay a 

lmanya Avrup_anın boğazına sarılacaktır,, iyor 
lngiltere Almanya yak arşı müdafaa tedbirlerini arttırıyor- Ulu~lar kurumu 
F evkalide olarak toplanmağa çağrdacak mı ?Italya ve Fransa nota mı verdi 

Heı·linde Lııstgarten'de 

LONDRA 18 (A.A.) - Ka
bine Almaayanın ıon beyanna
mesi hakkında tetkikatta bu
lunmak ve dUn akıam Almaa
yaya gönderilmek üzer• Sir 
Con Saymen tarafından lıazır
lanmıt olan nota üzerinde mü
zakeratta buluamak Uzer• saat 
10-30 da toplanmııhr. Bütün 
nazırların öaUnde muhtelif hü
kumetlerin Londradaki sefirle
rinin vermiş olduklara raporlar 
Yardır. Bu raporda sefirler Al
maa beyanaamHİnin kendi 
memleketlerinde hasıl etmiı 
olduiu intibadan ve ihdas et
miı bulunduiu vaziyetten bah
aetmektedirler. 

Nota verlldl 
LONDRA, 19 (A.A) - Ba

kanlar raecliıinin Berlin hüku
metine bir nota vereceıı ve 
sir Con Saymenin Berlia seya
hatinin bu notaya bailı ola
cajı haber verilmektedir. Bu 
notada Almanya hükumetinden 
uluslar kurumuna avdet etme
ye ve müşterek bir emniyet 
ıistemi kabul eylemeğe amada 
olup oJmad:ğı sorulacaktır. Di
ier taraftan lngiliz kabinesi 

halk llitle>·i selamlıyor 
sulh zamanında ordu mevcu
tlunu 30 fırkaya ib!a~ eylemek 
kararını protesto etmeğe ken
dini mecbur addeder. Alman
yanın hava kuvvetlerinin artı

nlacaiı haberini takip eden 
böyle bir beyanname neşri, 
yekcihet hareketin yeni bir 
misalidir ve prensip meselesin
den katıhazar Avrupada ciddi 
ıurette endiıeleri artıracak ma
hiyettedir. 

lngiliz nazırları ile Alman 
devlet adamları arasında bir 
içtima yapılması teklifi 3 Şu
bat tarihli Fransız - İngiliz teb
liii muhteviyatının ve Alman· 
yanın 14 Şubat tarihinde verip 
İniiliz ve Alman hükumetleri 
arasındaki muahhar tebliiat ile 
teeyyüd eden cevabının bir ne
ticesidir. lnıiliz hükumeti bu 
vesaikin tesirleri ve neticeleri 
üzerine Almanya hükumetinin 
bilhassa [nazarı dikkatının cel
bctmeyi zaruri addeder. Nota 
ıimdiye kadar yapılmış olan 
ıeylerin tesiratını birer birer 

.. sayıp döktükten sonra derpiş 
edilen gayenin Almanya ile di
ğer devletler arasında serbest-

tmıklorı 
çe müzakere edilecek olan 
umumi bir itilafı ve AJman
yanın Versay muahedena. -
mesının beşinci kısmı yerine 
başka şeyler ikamesi takdirinde 
teslihata müt e;l!lik başka itilaf
lar vücude getirmek olduğunu 
ve bunun her zaman İngıliz 
hü ümetinin siyasetinin gaye
sini te,kil etmiş ve bu gayenin 
t hakkuku ıçin ln~lterenin 
ııerck Cenevrede ve sıerek 
b-.k~ erlerde )»ütün mesaisini 

sarfetmiş bu!unduğunu ve fakat 
mütekabil anlaşm:ının mahsulü 
olacak olan ve Versay muahe
denzmesinin zikri geçen mad
delerinin yerine kaim olacak 
bulunan böyle bir itilafın ev· 

velce teklif edilmiş olan ve ip
ka edildiği takdirde hayati bir 
sul'ette al&kadar diğer d ... vlet

lerin muvafakatının imkan~ız 
değilse bile müşkül kılacak 
olan bir tcthiri ileri s - rmek 
ıureti!e ko' yfoştırmak mümkün 
befrildir. 
in Hfz nazırı r a zly 2}rG -

~en azg çayorıları 

İngiliz hükumeti hiç bir ze
man umumi anlaşmayı teshil 
edecek olan ziyaret fırsatını 
terketmeğe mütemayil deiil

dir. Fakat yeni ahval şerait 

altında bu ziyareti yapmazden 
evvel İngiltere hükumeti ken

disini Alman hükumetinin na
zarı dikkatını celbetmeğe mec

bur saynr ve bu z'yaretin ev
velce kabul edilmiş olan gaye
lere ki yukanda izah ve ta~rih 
edilmiştir, tevfikan vukubulmaiı 
arzusunu izhar eder. 

caktır. Gerek lngilterede ve 
gerekse ecnebi memleketlerde 
a~hi~ müdafaa terGbatı pek eı
kı sıstemle olduğundan bu ter
t~batan modern terakkıyata in
tıbnk ettirilmesi zaruri bulun
maH ad1r 

Con Say~'ln ~~v~p verdi 
Lond"'oı, 19 (A.A) _ Avam 

komar,. nd1 bt:l·· Lansb ... h -. . un a 
rıcıye ~ak:mınd~n Almanyanın 
me~b~~ı askeri h~zmct haklc111-
da ıtt. z etmiş o'duQ-u k .. ll .., arara 
muten 'k beya"att b 1 • l u unmn-
sını i ~emiş ve Sir Con Say
men şoylc demiştir: 

. İngiltere hükumeti daha şim-
dıden bu '!lcscle hakkında 
Fransız ve Italyan h"kA ti .1 u umc e-
rı e :emasa girmiştir. Hükumet 
Berlındeki İngiliz sefirine Al
~an hükumetine bir nota tev
dı etmesi için icap eden tali-
matı v · t' z crmış ır. annedersem 
bu nota bug·· ·· v ı d . . un ogıe en sonra 
tcv?ı edılmiş bulunacaktır. Bit-
tkabı nota Alman hariciye ha.
anına te d' d.l v 1 e ı rucden önce 

onun muhteviyatını ifşa ede
mem. Ancak tevdi d.ld' v. • 

fi d 
e 1 ıgını 

se r c •· v • n ogrenır öğrenmez no-

llfr Jnyiliz tayyaı·e filosu 

Almanya milletler tanın neşredilmesi için muktezi 
cemiyetine dönUyormu tctbirler alınmıştır. 
Paris 19 (A.A)- Berlinden Ulusl~r kurumu toplan-

gelen haberler AJmanya'nın is- maga çağlirıhyormu ? 
temekte olduiu askeri müsa- Bay Lansbüri hükumetin va-
vah elde etmiş olmasına bina- ziyeti Amerika hükumeti ile ve 
en artık uluslar kurumundaki sulh muahedenamcsini imza 
mevkiini almak için yeni bir edilmiş bulunan diier devlet-
mani iÖrmemekte olduğunu lerdc müzakere etmek ve ul~s-
bildiriyor. Maamafih bu haber- lar kurumu büyük meclisinin 
ler resmen tee.yyi.id etmiş ictimaa davetini taleb eylemek 
deiildir. niyetinde olup olmadıiını sor-

lnglltcrfl müdafaa ması üzerine Sir Con Saymen 
~edblrle~lnl Arttırıyor şöyle demiştir: 

LONDRA, 19 (A.A)-Avam ltaly.ı Fransa nota 
kamarasında ordu bütçesi tah- Gönderdllıarml? 
minatı Jayihı.sını tevdi eden.. Bu iki meselenin tetkik edi!-
h;ırb!ye bakanlığı mali müs- mekte bulundu~una sfa:.i temin 
teşarı demiştir ki: edebilirim. 
Almanyanın !On lrnrarı üze- Diğer bir saylav Fransız ve 

rinc ana vatanın denizden İtalya hükumetlerinin de nota 
havadan ve karadan müda- gönderip göndermiyeceği şek-
faasını icabı veçhile tensik Iindeki sualine B. Con Saymen 
ma.ksadile bütçeyi bir az şu cevabı vermiştir : 
fazlalaştırmak mecburiyetin- Bu hususta bey2natta bulu-
deyiz. Lazım olnn yalnız mamam. 
zabitan ve efrat deiit fa- General M -organ ne diyor 
kat aynı zamanda yük ek tekni- Londra, 18 (A.A) - Mütte-
2-e uygun malzeme ve eslihn- fiklcrin l:ontrol komisyonun-
dır. Pek yakında mütehassıs- daki İngil:z heyetinin rcısı 
lar tarafından bu bapta derin olan liya g eneral Morgan Dey-
tetkiknt yapılac:1ktır. Gelecek Ji telgraf gazetetinc diyor ki: 
sene için memleketin havadan Heyet ar .. ından hiçbiri Al-
münafaasını is!ah mak!!adile manyanın vermiş olduiu ka-
bütceyc 450 bin İngiliz lir:ısı roırdan do!:ıyı hayrete düşmüf 
konulacaktır. Bu tedbirler ta- değildir. Çiınl:ü bu izi kura ile 
mamen tedafili mahiyette ola- asker almak usulünün Alman-

2800 kilo bomba ta.~1 ııa ıı Jt rmısız ta m1m·rsi 
yada temamiyle ilga edilmesi ikmal etmi,tir. Şimdi tekrar 
neticesini hiçbir zaman elde 1914 senesine dönmüş bulu-
edemcmislerdir. D2ha 1921 yı- yoruz. 
lından itibaren general Fon 
Seckt askeri sınıflar kadrola-
rını, askeri talimleri tensile 
etmek suretiyle yeniden vücu-
da getirmiş ve kontrol komis
yonunun bütlin mesaisine ra2'
men eski ordunun bünyesi 
muhafaza edilmiştir. 

Almanya Avrupanın bo
ğazına sartlacak 

General Morgan, müttefik 
hUkfimetlerin muahedenamenin 
tasdikinden sonra Alnıanyanm 
asla im:ıaslna riayet etmek ta
savvurunda bulunmamıı oldu
ğunu öğrenmiş olduklarını ila
ve etmiş ve demiştir ki : 

" Şuna kaniim ki, Almanya 
önümüzdeki aylar zarfında Av
rupa'nın boiazına atılmak te
şebbüsünü tecdit edecektir. 
Bu da ~öıteriyor ki eski ha
riciye nazırı müteveffa Rathen
min hülyasını Koatlar ve Nit
rojen sanayii erbabı tahakkuk 
ettirmiştir. Ve Almanya kafi 
miktarda pilot yetiştirmiş ve 
hazırlanmııtı•. 

t9t 4 senealne döndük 
General Morgan, netice o!a-

rak demittir ki : 
Hiçbir ıey ihmal edilmemiı

tir. Seneler meıum devresini 

Fr~nsız sefirinin 
Beyanatı 

Anlrnrcı 19 (A.A) - Fransıı 
sefiri aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

Alman beyannamesinde 36 
Alman fırkasının ihdasının mu· 
hik göstermek için ileri sürü .. 
len delil Fransada askeri biz:-
metin iki seneye ibliiı ve bu 
iblii keyfiyeti Almanyaya iÖr• 
uzun müddetli bir askeri hiz-
met esası üzerine müesses bir 
ıisteme geçmek için kısa müd
detli askeri hizmeti esasına 
müstenit tamamiyle tedafüi bir 
ordu prensibini reddetmek de· 
mektir. Böyle bir iddia Pariıte 
ittihaz edilmiş olan kararın ıiı
tematik bir surette tahrifi de· 
mektir. Pariate alınan bu karar 
bir sene için topla11mış normal 
efrat miktarının Hkeri sınıf· 
tarda boçluk görülen devre• 
lerde vazifeleri başında tutmak 
için hükiimcie mezuniyet veren 
1927 tarihinde mer'iyet mev
kiine girm;ş kanunun madde
lerinden birinin tatbikinden 
başka bir şey deiildir. Şu 
halde Fransız kuvvetlerinin 
tezyidi biç bir veçhile mevzuu 

l•ow• f} 1111r11 Safırı7a-

.Jlwui t h buyı k 11mııayi-.l<'J dPlf bfr rntıba: 



an bir vesika 
Ja,onya Uzak Şa:~!,ta barba nasıl hazırlanıyor 

1 

....... , .. ~ ~=2 AFft~T. ,X,.&D·':S#"ZSSC::Z 2! ti rgw; :2!11---ll'll----------·-------------liiİll 
• • • 

Iviançuriyi ele geçirmekle Japonya vaziyetini· 

Heyecanh iki risale 
Japon savaş bakanlıR"ınının 

matbuat büro.su, uzak şark si
yaseti hakkında neşredilen ve
sikaların en heyecanlısı sayıia
bilecek iki risale ne,retmiştir. 

Bunlardan birisi Japonyamn 
"zoruri,, ökonomik genişlemesi 
oiurunda müsbet bir müdafaa 
plinı ile tam bir miJitarizuyon 
projeıiai ihtiva etmektedir. Bu 
plin sadece bu militarizasyon 
ameli planını çizmekle kalmı
yarak Japonyanın bütün Asya 
piyasalarında mallarım satmak 
Ye rekabetle Avrupa mallarını 
bu piyasalardan korumak "hak
kı,, üzerinde tuhaf bir nazari
yeyi ihtiva etmektedir. 

Geçen 25 Şubatta neşredilen 
ikinci risale ise, Mukden Japon 
zaferinin 30 uncu yıldonümü 
dolayı!lile Rus - Japon harbın
dan misaller alarak Arakinin 
nıüfrit milliyctçiliiini müdafaa 
ediyor. Bu nazariye malum ol
duiu üzere harbın önüne ieçİ• 
lenıiyeceiini, bundan dolayı 
ıeç kalmaktansa savat• erken 
Yapmanın müreccah olduğunu 
Ueri sürme~tedir. 

Japonyanın ııenitlemesi meı
elesini mefkure sahasına ııeçi
rerek ikinci plin, .. Japon ru
huna " hitap ediyor ve uzak 
tark kültürünü methederek 
i•rp kültürüne kartı koyuyor 
•e Japon imparatorlujunun 
Asyada oynamaia çağınldıit 
"ilihi,. rolu habrlahyor. 

200,000 nüsha olarak çıkarıl· 
lnış olan bu broşür'ün en röz• 
Çarpan parçalarını aıait ııeçi· 
riyoruz. Bütün kı,Ialara, mek· 
teplere daiıtılmış olan bu eser, 
ıeneral Smuts tarafıadan "Son 
bir nutukta Asyamn uyanışı 
diye ortaya ablan meseleyi ol· 
dukça tenvir etmektedir. 

* • • 
Hezimetten 

korunmak için 
Dünya iktiıat buhranı ve bü

yi k savaı dolayııile uluslar 
.ısı iliıiklerin boxulucu muh-

t lif ... ' e devletler arasında küme-
ler teıkiline yol açmıştır. Öy
le ki uluslar arası ya1ayış mü
cadelesi, vaziyeti son derece 
ıerginJiie sürt\klemı~tir. 

Şimdid , <l ı ıa su h zama
nıaıda, her } :.ı ıda bir ökono
~k •• _ideolojik rekabet baı 
~?ıtermıştir. MemJekeae bü
tun yaşayıı kuvvetleri birleş
mezse h · ' ezımet yalnız asıl sa-
va, alanında da mukadderdir. 
İtte bunun iç:ndir ki ulusal 
koruma fikrini yeniden gözden 
geçirmek lüzumlu olmuştur. 
Filhakika eski telakkileri bıra
~ ~ yeni yollara girmek zaru
rıdır. Bu yeni telikkinin esası 
ıudur ki yurdun müdafaası en 
bü -k ..J: yat u~surudur. Dev· 
,.0 1 \) ve serpilifin• 
Dünyada 6 -.lıca kudrettir. 
· . •Ulllltık mncadelesi 
ıçınde uluslar .... •k "k 

...--.. u onomı 

rekabetin son derece ae~-
Jeşt!~i su sıralarda ı.e, ulusal 
kuruma bu amansız rekabetten 
galip çıkmanın birinci şartı ol
muştur. 

Harbin önüne geçUcmez 
Muhtelif memleketlerin im

pa atorluiu tazyik ettikleri şu 
sıralarda, japonyanın büyük 
bir faaliyet ~östermiye ve 

120 milyonluk bir imparatorluk 
ulusal kuruma kurumlannı kuv
vetlendirmiye mecbur olduiu 
bellidir. 

lmparatorluiun iç kuvvet 
kaynaklan müstesna bir vazi
yete karşı koymaia kifidir. 
Bunun delili Japonyanın ııele
cek faaliyetinden biltün dev• 
le ti erin çok korkmalandır. 
mesele imkin haliade olan bu 
kuvvetlt-ri, küçük kuvvet ha
line nasıl ııeçiaeceğimizdir. 

Bir müddetten beri bazı 
kimseler uluslar arası ihtilaf
lar ise diploması yolile önüne 
alınabileceğini sanıyorlar. Bun
lar vaziyeti bilmiyen kimseler
dir ve millet bu hayallere ka
pılmamalıdır. Ulusal müdafaa 
kuvvetlerini harekete ııeçirmek 
için iki yol vadır! Müdafaanın 
pasif (Bekleyici) hazırlanması 
veya müdafaa aktif (Megal) 
hazırlanması. 

Basit müdafaa 
Ei-er Mançuride çıkan ha-

diselerin başlanıı-ıcında, Ja-
ponyanın müdafaa kuvvet· 
ferinin ehemmiyeti karıısm • 
da Rusyamn • beı yıllık 
plinı hazırlamak kayııusuyle -
hareketsizliğe kendini mahkum 
ettiii dlltllniilürH pasif (hare· 
kebiz) bir müdafaanın ne ol· 
dup kolayca anlatılır. Yiae, 
fi)omızın mevcudiyeti sayeıia· 
de, bir Stimsor'un tehditleri 
fili hiç bir aeticeye varma
mııbr. 

Milli miidafaa kunetlerin.in 
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hareket• reçirilmesi yaııyan 
kudretlerin, bir memleketin 
ııerçek kudretinin neticesinden 
ibarettir. Bunun asıl eaa11 ka· 
ra, deniz ve hava kuwetlerin· 
dedir. Bunun içindir ki Ame· 
rika Japonyaya üstün deniz 
kuvvetlerini yaratıp elde bu
lundurmaia bu kadar ehem· 
miyet veriyor. Bizim donuma• 
mızı ezebilecek bir filoya malik 
olduğu takdirde Aaerika dip· 
lomasisi uzak Şark meselele
rinde söz sahibi olabilir. Ja
ponya, Dogu Asyada sulhu 
korumak vazifesini görebilmek 
için, buna kartı koyabilecek 
kim ohırsa olsun, onu yenebi
lecek kudrette bir donanmaya 
malak olmalıdır. 

Faal mUdalaa 
Dev:ctin müdafaa kuvvetinin 

faal olara · harekete geçmesi 
hakiki kuvveUerin kullanılması 
demektir. Ejer sadece m:ida
faa vaııta'arına malik olırıak 
keyfiyeti b şkalarmı uslu oi:urt
mağa kiifi =;.!'mene V! diğer 
bir devle: m_ydan o .. ur.sa, faal 
müdafaa , yani sav~ş önün.e 
gcçilemiycc~~c bir şey o~ur. 

Halbuki mo~em savaş, sade
ce askeri kuvvetlerle yürütüle 
bilecek ba,it bir iş değildir. 
Düımanı yenmek ve boyun 
eğmei• mu.bur kılmak için, 
bittin canlı kudretlerini kırmak 
l'erektir. Bunun içindirki harb 
vasıtası olarak iktisadi, siyasal 
ideolojik çarpışma, asıl harb 
silahlarında daha az mühim 
değildir. 

Bunun için bütün bu unsurları 
külçe haline gef rmelidirki tam 
manasile l u'l nm ... k müml{ün 
ol un. Milli müdafaal\ın faal 
olaı ak har !;ete !!cçmesi de
diiimiz bu 'ur. B"r tek sözle 
diyebilirizki mua ır savaş bil· 

hassa muhtelif memleketlerin 
teşkilat kudretleri arasında bir 
çarpışma olacaktır. 

Milli mülafaamn devleti ya
ratan ve serpilten canlı kudret 
olduğunu söylemiştik. Bunun 
içindir ki Milli müdafaanın se· 
Yİyesini memleketin genişliğine 

92 milyondan az değildir. He
le Mançuri ile mütterek bir 
müdafaa fikri gözönüne alınırsa 
120 milyonluk bir yekun tutar. 
Demek ki Japoaya insan mal
zemesi itibarile ne Amerikadan 
ne Rusyadan ııeri kalmıyan 
büyük bir memlekettir. 

sahası 1500 kilometroyu reçen 
yeni tayyareler yapılmışbr. De
niz tarafından Japonya tayyare 
gemileri vasıtasile yapılacak 
hava hücumlanna maruz kal
duiu gibi kara tarafından da, 
Vladivostok, Şanghay Filipiı:J. 
Kamçatka'dan kalkacak tayya 
reler Japonyayı bombardıman 
edebilirl~. Bunun için imparr.• 
torluk kudretli hava kuvvet
lerine malik olmağa mec· 
burdur. 

İktisadi muharebe 
Dünya savaşının sonundan 

beri ökonomi harp vasıtası 
1 

olarak ve iktısad harbi de s:
lahsı~ muharebe vasıtası olarak 
birinci derecede bir rol oyna· 
mağa başlamışlardır. Düşma
nın kanunsuz bir gümrük siya 
seti ve kontenjan listesini ka
bul etmesi, bizi de buna karşı 
koyacak tedbirleri almağa 
sevkeder. 

Japon harp gemittrindetı bıri 

göre tahdit etmek imkim ol· Ôte yandu, Japon impara· 
madığı gibi bu mildafaanın torluğunua doju Aayanın ucun· 
muhtevası itibarile farklar kur• daki coirafi vaziyeti ona hem 
makta imkinıızdır. Kendi mü- siyasal, hem askeri bir vazife 
dafaa vasıtalannı kurmak •e yüklemektedir. Bu ilahi yazife 
elde bulundurmak hakkı dün· uzak Şark sulbunun bekçisi 
yanın deiitmiyen bir kanunu- olmaktır. 
dur. Sillblan tahdit etmek, Japonyayı tahdit edenler 
hattl kaldırmak için yapılan Dünyanın yarı ahalisinden 
teıebbilsler bazı devletlerin fazlasını barındıran 1 milyar 
IÖzde bant se•er bir siyasa 100 milyon nüfuslu Asya kıta· 
mukeai albnda kendi bakimi· sına ayak basarak Çinin, Hin-
yetlerini kurmak için icat ettik- distanıa ve cenup denizlerinin 
leri bir intrikadır. Dünyanın komşusu olan Japonya bütiba 
vaziyeti ve memleketimizin ya- bu memleketlere sırf deniz yol-
ziyeti milletin bütün kuvvetinin lariyle bailıdır. Bu Japon öko-
müdafaa kayguıuna hasredil- nomısının scrpiliıi için kat'ı 
mesini zaruri kılmaktadır. ehemmiyeti olan bir hadisedir. 

MUdafaa temellerl Sevkulceyş bakımından, de-
Milli müdafaa unsurları umu- nizlerle sanlı olan Japonyanın 

m:yet itibarile bir devleti ya- durumu elverişlidir. Fakat öte 
şatan bütnn kudretleri ihtiva yandan bu, imparatorluğun ikı-

JaJ>Oıtlı.ırm J rn: J. ı .ırlıtıH 

eder. Burada bunu üçe ayın- betini, denizlere hlkim devlet· 
yoruz: Adam kudretleri, tabii lerin akıbetine bailamaktadır. 
kudretler, kantık kudretler. Garpta, Mançuri hududunda 

Adam malzemesinin temin mühim istihkamlara malik olan 
ettiği unsur birinci derecede- Sovyet birlii:iııin ve büyük Ok-
dir. Müdafaanın temelin: teş~il yanosun öte tarafında da dün-
eden unsur:arın başınc1 a gelir. yanın en kudretli donanm ... sı 
İnsan malzemesinde mukaddes o!an Amerik~ filosunun mevcut 
kudretlcrin nasıl m~ddi kuv- oluşu imparatorluğa :ıskcri ha-
vetleı.e birleştijini an'atmıya .zırlık bakımından muayyen bir 
lüzum yoktur. bir siyasete yüklemektedir. 

Bug~· n Japon yan n ahalisi Bundan başka, son yıllarda 
62 mılyondur. Bütün Japon tayyareci1iğ~n elde etti~i te-
imparatorlu;!unun nf:.fu u ise rakkilcr sayesinde, hareket 

İyi ve ucuz mal ele geçir-
mek, dünya ahalisinin ekseri· 
yetini teşkil eden mtisteblikler 
kümesinin menfaatlerine uy
gunuur. Bu bakımdan, hayat 
seviyesi nisbete:ı aşağı olan 
bizinı memleketimiz iyi me•ki
dedir. lngiltere ve Hollandanın 
durumu bambaşkadır. Bunlar 
açıkça aşağı bir .mevkidedirler. 
Kendilerini idare eden olirar
şileri kazandırmak için bu 
memleketler mllstemlekelerin-
deki yerli ehaliyi yllksek fi. 
yatla kendi mallannı almaia 
mecbur ediyorlar. Bu besbelli, 
ahlakın en basit kaidelerine 
aykırıdır. itte Japon impara
torluğunun menafii burada yer 
yüzündeki kümelerin menfaatı 
ile birleşmektedir. Şüphesizdir 
ki, ahlak bakımından bile, son 
ve kat'i zafer Japonyanın ol-
malıdır. 

Eier ileride devletler gayri 
metro rekabetlerine devam eder 
lerse. imparatorluk hırsızlığa 
bir son vererek adaleti yerine 
retirmek için olsun silaha 
mftracaat mecburiyetinde kala
caktır. 

japon-Mançuri ittifakı saye• 
ainde, Japonya bugiin herbanri 
uluslar arası rekabetine karşı 

koy~cak meYkidedir. Bu 120 
milyonluk insan gümesinin teı
kilitlandınlmaıı Ye idaresi, 
maddi kaynaklardan iktisat sa-
va'fının hazırlanması için isti
fade edilmesi sah:ısındaki mü-
dafaamızlD batlıca kayııısı ol
malıdır. 

Tayyareclllk 
Milli müdafaanın tayin ettiii 

hedeflere erişmek için V ating
ton muahedesi ile Londra iti· 
liflannın tazyikinden hemen 
kurtulmak gerekHr. istediğimiz 
gibi müdafaa vasıtal:ırı hazır
lamak ve devletin inkişafına 
yarayacak kifi kuvvetlere ma
lik olmak hakkı mutlak ele ge· 
çirilmelidir. 

Sovyet silihlarinın tehlikeli 
surette artması hasebile, yalnız 
imparatorluğu• can damarlarını 
koruyacak kuvvetleri tamamla
mak değil, aynı zamanda hava 
kuvvetlerimizi de arttırarak btJ 
taraftan gelebilecek her tehli
keyi bertaraf etmcl~ lazımdır. 

Sivil tayyarecilik askeri tay
yareciliğin adeta il.inci hattı 
olup onun vaziyeti ordunun 
hava kuvvetlerin· n vaziyeti 
üzerinde müessirdir. Bunun 
için bir harbın neticesi üzerin· 

ve 

de son derece ehemaiyeti olaa 
sivil tayyareciliiin inkitafı. 

askeri tayyarecilik ribi başlıca 
kayi1Jmuz olmalıdır. 

lrtlbaı te,kllAb 
Bütün proparanda ve istih

bar vL.11talanm birleştiren tek
nik bi;: ~'Unım olan irtibat har
bın en mühim bir unsuru olup 
neticesini tayin eder. Son harp· 
ta olup bitenler düşünülürse 

bunun ehemmiyeti anlaşılır. 
1914 den 1918 e kadar lngil
tere ve F ransamn propagan
dası Almanyaya faik oldujıl 
için Almanya bütün dünya
ya mütearrız bir memleket 
gibi gözükerek umumun nefre· 
tini kazandı. Askeri hezimeti
nin başlıca sebebi de bu ol
muştur. 

Yine, Mançuri hadiseleri n· 
rasında bizim propagandamıa 

kifi derecede faal olmadığın .. 
dandır ki taleplerimizia hakh
lıiına dünyayı inandıramadık. 
Bunun neticesi olarak uluslar 
kurumundan ayrılmıya mecbur 
kaldık. Proparanda ve istihbar 
vasıtaları; gazeteler, risaleler, 
konferanslar, radyo, sinema ve 
panayır, sergi gibi bütün diğer 
eğlence vasıtalarıdır. Devletin 
idaresi altında daha sulh za
manında propaganda vudala
nnı birleıtirmek elzemdir. 

Japonyanın kararsız 
durumu 

Mançuri devletinin tesisi sa• 
yesinde japonyanın doğu A.
yada mevkii çok aatlemlafb. 
Buaun içindir ki iktisadi buJı.. 
randan tikayetçi olan devleti• 
imparatorluiu• siyasal nnfuzu.. 
nun artmasım beienmiyorlar. 
Her vasıta ile buna ••ıel ol
maia çalııtılar. Fakat bu rh
kü ıartlar dciişmezse, Japo11 
mallarına bütün pıyasalann ka· 
panmasını •e Japon mühacere• 
tinin de tahdit edilmesi mem• 
leketimizi Almanya ııibi &f&İI 
mevkie düıürebilir. 

Bunun için Japon 1935-1936 
buhranına doiru siirüldenmek· 
te dirki bu buhran ıelecell 
harbin baılanııcı olacaktır. 

istisnai dev ... 
lmparatodlupn uluslar araa 

vaziyeti öyledir ki ıngiltere •• 
Amerika ile bir çarpışmadu 
korkulabilir. Bunun için filo
lomuz, bize tam bir iüven ve· 
recek derecede acele kuvvet· 
Jendirmelidir. Hatti uluslar 
arası bir buhrana sebep ola 
biJe. 

Jngiltere ve diier dev• 
letlerle iktisat harbini ~e töı 
önünde tutmak gerektir. lk· 
tisadi abluka siyasasi istikbal· 
de daha çok vabimleşecektir. 
Bunun için Uzak Şarkın ikti· 
sadi çıkmazdan kurtulmak ar-
zusile Avrupa ve Amerika Çiı 
üzerine atılıyorlar. Bunun için 
bizde hususi menfaatlara tibi 
olmıyarak buhranı atlatacak 
bir siyasa ııüdmeliyiz. Böylecı 
memleketin bütün kuvvetlerini 
birleştirerek istikbalde yeni 
piyasalar fethedebilecek vı 
Çin siyasasinı düzeltebilecejiz. 

Hulba kararsız ve vakıt ıe· 
çirici bır siyasaya kapılmama· 
hyız. Mukadderatımızı scvinçlı 
kabul ederek imparatorlup 
büyOk planlarını, bir çok yıllai 
önceden, kurmaia hazır bulun 
n:a l)IZ. 



Sahife a 

!:l.dritrede m •• ......... • • 
ır harp 

Hazırlığı va •• 
N cssva limanında yedi u az eo r ve 

ir çok hava filoları ~~kliyor 
kızgınlıkları gittikçe kabarmaktadıı· Habeşlerin 

Onlar da 
ftalya Habeşistanla ay

rılı2"ına yol açan sınır ha
dise 'erinden biri, Eritre 
müstemlekesine ardı arkası 
kesiJmeksizin asker ve sa
vaş malzeme.si ğöndere du
ruyor. 

Roma hükumeti, apansız 
çıkabilecek herhangi bir 
kan~ıldığa karşı hazır bu
lunmak istiyor. Çünki sınır 
boyunca yerleımiş olan Ha
beş aşiretlerinin kızgmlağı 
yüzünden, yeni hadiseler
den daima korkulabilir. 

1 

müdafaaya hazırlanıyorlar 
den, Habeşistandan ~elip lta!
yan bayraiı altında iş arayan
lar sayısızdır. Bunlar, İtalyan 
muallimleri tarafından az za
manda yetiştirilmişlerdir. Şimdi 
emsalsiz bir manevra yapıyor
lar. 

Yelkenleri indirip demir 
ataratmaz karaya çıkıyoruz. 

cuk, bir çok kimseler bağlan
mış ve kamçılanmıştır. 

Asabden Masuaya hareket 
ettik. Fakat yolda öyle müthiş 
fırtınaya yakalandık ki gemiye 
hakim olmanın imkana yok. Ni
hayet dalga ar teknemizi kaya
lar üzerine atarak parçaladılar. 

Masuada ltalyanlar 
Yerlilerin imda-:lımıza gön-

İtalyan - Habeş iÖrüşme
lcrinden ne çıkacağ1 henüz 
belli değ'ilkcn, .. Kızıl de
nizin gizlilikleri,, ve "Mesut 
Arabistanın son günleri,, 
adlı eserlerin muharriri olup 
hayatının büyük bir kı~mı
nı Adis-Abeba ile Masua 
Cibrılı arasında geçirmiş 
o!an Henri'de Moufreid, 
Eritrede ve Habeş - ltalyan 
müstemlekesi hududunda 
olup bitenleri iÖrmeie git
miştir. Bu nazik ve yakıcı 
mesele hakkında kablo ile 
ilk gönderdifıi yazıyı aşa
iıya ıeçiriyoruz: 

Souwlfrle Jtalycm 1oıw111f valisinin 1w1·m·galn 

Önümüzdeki hadiselerde bi- ı derdikleri bir ~·~ıkla yol~mu-
rinci derece bir rol oyna- za devam edebıldık ve Entre-
maia namzet olan bu şehirlerde nin merkezi olan Masuaya gel-
yapılanlar şimdi köşemize çar- dik. Masua, on sene evvel 
pıyor. Liman, yakında İtalyan bir deniz fırtınasının battan 

Masova 14 Mart 
askerlerinin enfırtmalı zamanda aşaiJ h.ırap ettiii eski bir 
bile kitle halinde karaya çık- Türk ıehridir. İtalyanlar •ehri 

Dalıalar içinde ve rüzgar 
altında çırpınan yelkenlim iyi 
kötü yürüyor. Fakat gemimin 
bütün direklerini bu cehennem 
prüllüsüyle sarsan yelin altın
da iece biç te hoı deiiJ. 

malarını mümkün kılacak hale yeni baıtan yapm11lardır. Ora-
ıirecektir. Bu bir ıey değil da, Sicilya'da imiıler gibi ya-
her yandan, muasır tekniiin şıyorJar. 

Vakit vakit gemi yana e&"i
liyor ve ıübeşte•İ dalgalara ıü
rünüyor. Bana yoldaşlık eden 
Cibuhli üç iemiciden biri, da
yanamayarak, mınldanıyor : 

- Cinlerin işi bu, B. Mon
freid. 

Cibutiden kalkıp Arabistana 
,ıiderken böyle kötü havaya 
yine rast2eldiiim olmuştu. Fa
kat tecrübem bir ite yaramadı. 
Şimdi kınlan çelik halatlan 
tamir için uiraşıp dururken 
hiç te eğlenmiyorum. 

son mükemmeliyetleri ile mü·· 
cehez istikimlar yükseliyor. 
Bunlar, tecaviz halinde, he-
men hemen geçilmez bir en
ieldirler. 

Zira ltalyanlar, harp vaktal 
için yaratılmış olan Aysamara 
cen2iverlerinden daima kor
kuyorlar. Geçenlerde Fransız 
müstemleke memuru Bemard 
ile sadık askerlerini kılınçtan 

geçiren bunlardır. Son zaman
larda dünyanın mesut olmak 
için yaratılmış olan bu parça
sını kana ve ateşe bulamak 
istidadını gösteren bütün ha
diseler de bunların eseridir. 

Soma/ide yedi askf::·rleı· 

Böylece Asab limanına doi'ru Para bulmanın tuhaf 
pkıyoruz. Burası Eritre sahi- Bir yolu 
Jindeki ilk Jima&dır ve Jtalyan Bu hadiselerin daha sık ola-
müstemlckesinin Habeşistana rak tekerrür etmf!mesi ancak 
en yakın şehridir. Gemi, da- oradaki Avrupalıların soğuk 
racık koya girdıği zaman dal- kanlılığı saye.sinde mümkün 
galar daha durulmamıştır. Fa- o!uyor. Habeş aşiretlerinden 
kat hiç olmazsa tan yeri ağa- bazıları, son zamanlarda sürü-
rıyor. lcrin hir yandan diğer yana 

Bir saniye bile uyuyamadım. geçmesine yasak edilmesi teh-
yorgunluktan her yanım kırı- didi altında coşmuşlardır. !Jınır 
lıyor. Biraz dinlenmiye çok boyunca yerleşmiş olan aşiret-
isteiim var. Fakat yüce bir lerin hayata buna bağlıdır. Bun-
manzara beni kavrıyor. lar, muahedelere kulak •sma-

ltalyanları korkutan yarak, Frans z ve İtalyan 
Cengaverl~r müstemleke Jerindeki yerlileri 

Limanda binlerce amele şim- vergiye bağ'lamışlardır. Zarar 
diden İş ba~ındadır. Fran1ız vermekten çekir.en ahali taz-
veya İtalyan müstcmlekclerin- yik edilmiş, kadm, er kek, ço-

Her ••ye hazır 1 
Şimdi Masua bir müstahkem 

mevki manzarası gösteriyor. 
ltalyan kuvvetlerinin kısmı 
küllisi henüz a-elmemiıtir. Fa

kat limatnda 7 büyük kruvazör 

var ve bir çok hava bom
bardıman filoları fasılasız 
havada dolaşıyorlar. Buraya 

sayısız harp malumesi ve san
ki senelerce ıürecek bir mu

harebeye yetecek kadar müt
hiı mühimmat çıkarılmıştır. 
Nihayet, yüzlerce mütehassıs 
itçi, ieJ-ecek askeri kuvvetler 
için barakalar, eğlence mahal-

leri hazırlamakla meşguldürler. 
Bu ordunun erzakı da bir :u
raya depo ediliyor. 

Italyanlara sorarsanız, ltalya 
harp i!tiyor. Bunun önüne geç
mek, kendi fo ep!erini müda
faa eylemek ve Habc~ aşiret
lerinin cüretini kırmak içindir 
ki, Habeş imparatorunun kuv
vetlerine sayıca müsavi olmasa 
bile malzemece çok üstün kuv
vetlerle karıı koymak isti
yormut!I 

Hayat sUkOnetle yUrUyor 
Bu ıeniş seferberlik Masua 

ahalisinin mutad ya~ayışını de
ğiştirmemiştir. Camiler yine es
ki.si gibi mutaassıp islim ahali 
ile doludur. Tuzla sanayii ve 
İnci saydi memleketin mamu
riyetini temin etmekte devam 

ediyor ve Avrupalıl ~r sıcaklar
dan kaçmak için, bir vakıt ol
duğu ı:-ibi, yine 1800 metre ir
tifaındaki Asmara'yn çıkıyorlar. 
Burası zarif, zcng~n bir şe
hirdir. 

Az tanınmış bir memleket 
o ::m Eritre'nin fakir bir mem
leket olduğunu sanmamalı. 
Orada öyle yolJ:ır var ki Fran
soı<la bile emsaline nadir tesa
düf edilir. Bir de demiryolu, 
hakiki bir demiryolu var. 

İtalyan askerleri böylece 
kendilerini vatanlarından çok 

Yeni Ası .. 
20 MaM 1939 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

E a inne nisae hilali a-ayyin 
Bi~ime yeziüşşuefütte lidü 

Ismail o bakı~larile ve bu 
okuyuşile yeienine ıerefini, 
haysiyetini düşünmesini ihtar 
etmek istiyordu. Zatülhal Ha
rundan evvel maksadı sezdi ve 
onu bu fikrinden uzaklaıtırmak 
için aiır bir mukabelede bu
lundu. 

- İhtiyarların yüzünde çir-
kinleşen hayat ııbi ajızlann
da da kadın kelimesi- letafeti
n~ kaybediyor. Sana yakııan 
boyle ıözler değil, matemli in-

1~.melerdir. Sen bir köıeye bu
zul de şu beyti oku, durmadan 
oku, ıızınceye kadar oku : 
Ya leyteşşebabü yeudü li yeb-

men 
F euh bire hu kıma faalel me-

~ ıihnr 
Bu beyit neş'eye neş'e kattı. 
Üç genç Zatülhali: 

.- Bravo! Yatasın gençlik! 
Dıye alkııladılar. 

Ve Cafer abldı: 
- y aıa! ·diye baiırdı- Gör

dün mil Arap dilberlerini! Na
sıl Taran Bizansta b.. 1 . .. 1 • oy e mı 
e2 enırdiniz? 

- Baidat dünyanın cenneti 
Arap kızlan da hurile "d" H n ır. 

aruaiirreıit ise yaplfbiı 
kol~arı ~ırakmadan zatülhali 
teyıt etti : 

- Do~ru: çok doiru, haya
bn ken~ılenni bırakmak bere 
bulun~uıu İmanlar, nezaket 
göstenp hayatın eteğini bırak
malıdırlar. Onlara düıen sus
mak ve düşünmektir H d" .h . . . ay ı 
ı tiyar, çekil r 

Nasır, Haıiıniler reisinin he 
halayik, hem Harun tarafında~ 
i~cidild~iini ırörünce ürktü,feci 
hır vazıyetin tahaddüs etme
sine meydan vermemek isted" 
lsmaile ıokuldu yalvancı bi~ 
sesle fısıldadı : 

- Gençleri haşhaşa bıraka
lım, biz de başbaıa kalalı 
U .. h m. 

çmaga eveslenirsen ıu )'İnni 
kızdan bir çift kanat tedarik 
etmekte müşkilit yok. Elve . 
k. , l 1 nr 

tt&-
ihtiyar asılzadeye uzatmııtı. O, 
teşebbüsünde hüsrana ve üs
telik te hakarete uiradığı 
için mUteessirdi.Eier müteessir 
olmasaydı Nasınn tepsiden ka
dehi alırken adeta ıeçer gibi 
davrandıiını sezerdi. Evet esir 
taciri gelişi güzel elini uzabp 
bir kadeh almış deiildi. Ka
dehl~r numaralı imiş a-ibi dik
katli dikkatli araıtırmış ve 
sonra içlerinden birini seçmişti. 

lımaiJ, bu dikkatin farkında 
olmadı ve sunulan kadehi içer
ken hiddetle ZatülmaJi süzdü: 

- Gurup, tulfıun neticesidir. 
Kül ateşin sonudur. Vil haki
katı bilmiyenlere: 

Nasır, İsmailin elinden boı 
kadehi ahrken ıöziyle kızlara 
işaret verdi. Kızlar sıçriyarak 
yanına ieldiler. Tepsiden birer 
kad•h aldılar. Ve gençlere ya
naıblar: 

- Ucmadan bizi yetim bı
rakmadan evvel lütfen bizi de 
şereflendiriniz. 

Harun müennemi ziya ve mü
cessemi hararet olan Zatülmali 
aç aç süzdü: 

- Ah, dedi, Levlake lev
Jike lima halektel eflake 
Ve boşaltıiı kadehi vuirken: 

Haydı kız •azifeni yap. Çün
ki miraç baılıyor. kudsi keli
meler, kudıi cümleler ve kud
ıi me•zuular, aarhoş iencin 
ağzında ytikıek1ikleri kaybe-

diyorlardı. O, cumleyi tasar
larken miracı habrlamışb ve 
kızın kollarından refleks vü
cuda getirerek hakihaten yük
selmek, baıka ilemlere uruç 
etmek btiyordu. 

Fakat amucuının temin aöy
lediii söz, kadınlar burnwadan 
haysiyetinin zayi olacaima da
ir yapbit telmih, timdi zih-
nini kanıtırmaa-a baıla-
mıtb. Uçmaktan vazgeç•i-
yordu. Mümkün olmadan evvel 

rında kadınlar aleyhinde ıöı 
ıöylemeği menediyorum. De
min söylediğin söz kimin ise 
onu yarın bulup huzuruma ge
tireceksin, dilini kestireceğim r 

Ve sonra başmı kaşıdı : 
- Kendini bilmez.bir şair daha 

var. O da: 
T evhi hayati ve ikva mevtüha 

şef akan 
Vehmetü ek.remü nizalüm alel-

haremi 
Cafer ile Taran kendilerine 

ıunulaa kadehleri bir yudum
da içmiıler kendi alemlerine 
dalmışlardı. 

Odadoaki kızlar ise, bu söz· 
lari belki sarho,Iuğa hamledi· 
yorlardı. Dünyaya hakim ol· 
duiunu, şairlerin dilini kesip 

dişlerini sökeceğioi söyliyerı 
bu genç nihayet bir deli ola-

bilirdi. Fakat Na.sır, telaş gös· 

teriyordu. Genç sarhoşun ö
nünde eiilip bükülerek ve : 

" Evet efendim, iyi yaparsınız 

efendim ,, gibi cümleler savu

rarak yaltaklanıyordu. 
lımaiJ, işin tamamen cıvıdı-

iını ıörerek yeise düıtü Ye 

çılıın tacidarı daha fazla ıöy

letmemek içia boyun kırdı ve 
mınldandı: 
-AJerre'ı Ye liyn! 

Harun, amcasının Ye Nasırın 

itaat ve inkiyad iÖıteren vaz· 
iyetlcri üzerine biraz aakialeıti. 

Zatülbalin alinde bekliyen ka

dehi alarak haykırdı: 
İçiyorum ve uçuyorum! 
Ukin bu kadeh efsunlu 

bir su ile dolu imit sibi 
başka, çok baıka bir tesir 
yaptı Ye Harun Zatülhalin 
kolunu bırakb ye reri geri çe
kildi, bir kanapaye yaalandı; 

- Acaip ıey, dedi, uykum 
ıreliyor. Tam uçacaiım ıırada 
uyku ne fena ıey. 

ı neşe ene im, o derece 
yükselelim. ye tiilhalin getirdiği kadehi alma- man ile uıaiı al baıka bir 

Bunu söylerken t "d k" daa İsmaile döndü: odaya çekilin. Uyumazaam 

amcasına bir ders •ermeyi ku
ruyordu. Sarhoıluk, coıkun iı
tihaıı, genç halifeyi çılgın bir 
hale retirmiıtir. Onun için za-

Müteakiben Nbıra döndü: 
- Kız yanımda kalsın. Ar

kadaılanm da 6yle. Odalarına 
çekilsinler. Sen ihtiyar, tercü-

epsı e 1 İht• d d" F H k d" l · " · kadehlerden birini almı - ıyar, e ı, utan o- en ıme ge emıyeceiJm. 
................................... ~ .. ve rosaaa kadar bütün islim diya- - Smm Var -
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Burada tuh al er~ harp malzemesi ıipariş likin torunu Lidiyasu üzerine 

Rlvayetler va etmıı. Eğer haber doğru ise bu çevrilmiştir. Bu zat 1916 de bu-
Burad-., Habeşlerin niy~ti :•lze~enin H~beşistana ne za- Necui tarafından indirilmif 

hakkında tahkik etmek i t d"- 1 an Cıbıh-Adısababa demiryo- olub yanında esir tutulmaktadır 
.. ·m bir .. ~k tuhaf rİYayetl:r ~ 1_ u vasıtasiyle varacağı ve Fran- bilhassa Lidi yasu nıo oilunu 
i• T o sanın mü d d' . ... . . t 1 k 
Jaııyor. Söylendiö-ine göre bi . saa e e ıp etmıyeceıı ıı eyen er ço tur. 

• r meselesı k 1 F ı_ t b"t•• L"d' · b' t" t R emiıi yemen sahiJine 20 b a ır. &11La u un ı ı yaau zeagın ır ıcare , 
bi:s t:fenk ile bir çok mühim- li;:lar belki de sadece Eritre- Alndokerin kızını çıldırasıya 

r tarafından d 1 · · B k d k d -"' mat çıkarmııhr. Arabiıtana ma 11 d uy uru muı aevmıfti. u a ın o a ar a: .. -
ıa ar ır 1 . k" b" 1 h .. gönderilen Habeı heyetinin va- Sad · ze mış ı onu ır a ze iOren· 

ı 1 .h. •kat temini için 1 · · t k d"" hi b" k d zifesi de bu sillh ara mü ım- GörUlmemı, bl .. usul er ıçıo arı ı2er ç ır a ın 
matı almaicmıı. Arabistana son Ş.urası muhakkaktır ki Ha- arzuya ıayan iÖrülmezmiş. Lidi 
yaptıiım ıeyahatta, benim de beşıstanın Eritre h d d Y asu- nun bundan bir çocuiu 
ı . d k" . A u u un-esadüf ettiiim bu heyete nyaset a ı vılayeti olan T" 

1
. . oldu. Tam Rastafari zaferi sıra-. ıgre va ııı 

eden gümrükler müdürü Ato - Ras Lıy1umun ıeva-ili zevcesi sında doian bu çocuk şimdi 
Kasa'nın yanında Her Hal adh Habeş mparatörü tarafınd bir delikanlı olup Somalinin 
b S S l h D b .1 A • d an 
1 ir Alman, aib Ahmet a e a- u vı ayetın sa aka tının ınüey- Fransa tarafında.ki Gudda da-
heri adlı bir arap vardı. Bu ycdesi olarak rehine ınak'1- ğında yaşıyor. 
sonuncusu Habeş imparatoru- mında tutulmaktadır. Ne a-üzel 
nun alik~dar olduiu bütün memleket ! 
büyük nafia işlerinin mühcn- İmparatör, memleketin hür-
disidir. riyetini diploma.si sahada kur-

Yine söylendiğine bakılırsa, mağa azmetmiş gibi görünü-
Habeşistan' c!a doğmuş olmakla yor. Fakat iyice biliyor ki ken-
beraber tahsilini Almanya'da dine tabi olan derebeylerin bü-
yapmış ve bititmiş olan ve tun harekatına lıiikim değildir. 
imparator tarafından bütün Bilhassa uzaık aşiretlerin hepsi 
hususi memuriyetlere gönde- isliim olup bir hirstiyan hüküm-
riJcn Hal vasıtasile Necus, Al- darın hakimiyetini istemiyc is-
man sanayiine mühim miktar- temiye kabul etmişlerdir. Birçok 
da zehirli scaz ho}'.ası ve mo- )arının 2özleri bili büyük Mene-

Ne olursa olsun Habeş mil
leti çok büyük bir heyecan 
içindedir ve İtalyan hazırlıkları 
onu endişeye düşürüyor. Yal
nız kuvvete inanan derebcyleri 
memleketlerini harba sürültli
yebilirlcr. Bilhassa şimdi taas 
sup derecesinde ecnebilere 
düşmandırlar. İtalyanların ha
raretli hazırlıkları bu kaynaş
m~yı yatıştıracak gibi )körün 
mıyor. 

HENRI DE M01' jFREID 



• 1914 seneıne dönüyor 
lngiliz generali "Önümüzdeki aylar 
için<le Almanya Avrupanın boğazı

na sarılacaktır,, diyor 
b hu§laı ılı G ıncr Sahtf('ded ı · -
ahı d.cğildir. Yalnız bu kuv

~ctlcrin 1936 ~enesindcn itiba
ren ve doirudan do~ruya har
bın neticesi olarak kura efradı 
ltıilı.tannın 240 binden yüz on 
~kiz bine inmesi yani hafif 
ltıikta.rda nısfından az olması 
keyfiyeti nazarı dikkate alına
rak bu kuvvetlerin muhafaza 
tdilrnesi hususu nazarı itibare 
•lınrnışhr. 

Fransa ordusunu 
artbrmı' deiilldlr 

. Diier taraftan efradı itiba
tile bo~luk gösteren sınıflann 
bot1uldarın sınıflannın doldur
ltıaya matuf olan çok normal 
tedbir 1929 senesindenberi Cr:
lt\'rcde silahlarm tahdidine 
~Ütcallik umumi bir mukave
tnaınenin ihzannda derpİf 
tdilıniı ve kabul Ye teslim 
klunınuı maddeler meyanında 
d~nulınuttur. Almanyanın id-
1 ••larındaki kuvvetsizlik şuun
t~ da zahirdir ki F ramada it-
11ha: cdilmit olan tetbirlerin 

lı~36 _ilk baharın~~n evvel 
ç bır 2ün tesm olmıya

~'-"-br. Halbuki Almanya da-
~ timdiden kendisini azade 
. drnak ~ddiasındadır. Ve bunun 
1 • 
~n 3 şubat tarihinde akdediJ-
b· f olan ve Almanyamn yeni 
~r askeri statü aramasını em

nıyeij . b nın umumi zamanlannın 
eynelmilel tefriki •esai çer-

Çt\'tsi . . d . k" f . b ~ ıçın e ın ıp etmeııne 

li~~lı tutan Fransız -lnıiliz tab-
iinde derpif edilmi.t bulunan 
:~1•kerclerin e1Ulanaı tama
m ıyı, tahrip etmektedir. ŞurUl 
tr\ 'Ydandadır ki, Almanya açık
•. 

11 •çıia mualiedeleri ihlil 
'lllekten ibaret olaa ve bir kaç 

:'D_•deaberi bqlamlf olan işi 
bf'~• •urm.ak istamittir. Sebe
d e askeri kuvvetleriai y•Dİ-
tıı tenlik etmektir. 

Rus gazetelerlnln 
Mllballab 

Moakova 18 ( A. A )-Al
lllaıay ela 
•ık ~ . um.umi •• mecb~ 
Ilı erı ~etin yeaideaı teaıaa 
b ea.leaıne buretmif oldup 

•tlllekaleaiade lzvutiya di
Yor iti: 
•h SoYJ•tJer ittihadı Veraay mu-

edena- · · · · r -eaını ımza etmemış-

b.~· Bu ıebebten dolayı bu mü
k~~ •akayı diplomui ve hu
b baltınılanndan nazarı iti-
le•r;e ~~k bize ait bir meae
h gı. ır. Biz miinhaaıran bu 

•reketia 1·1 • h • . =•-&lak yası • emmıyeti uw 
la •danz. Almanyanm aillh-

hnınaıı ka"ı11nda Versay mu-
' ede · · namesının yırtılmış olma-
~ı.nıa h)'alaız 'eklin ve tezahürü 
ır e enıtniy ti 1 

olrnak t e. o duiuna kail 

Al 
emamde hatah olur. 

manya m b . bi • • ec urı askeri 
zrneta tes11 t ki 

ıiyaıi b" e mc e tamamile 
ttnıe •~akım gayeler takip 

ktedır. Almanya bertürlft 
ıtıukavc!elcri reddetmekte ve 
•on ·ıc· 
1'11. 1 ı yıl zarfında ibdaı edil-

ış olan k t k . • . . . 
l k 

arp e nıamın serı 
era. k" • 

k 
ıyabnı temessül edebil-

me i'"in ·ı. hl ~ 11 a anma hususunda 
Strbeıt old ~ 
tedi 

8 
ugunu ilan eylemek-

ın r. u auretJe ve bilfiil Al-
&Dlf•nın har(, ' 

tacil etmekt • hazırlanmayı 
B 

e ol~&- •... 
yoruz. öyle b" .unu goru-
muayye b. t ıkr tedbir bittabı n ır a ıaı •. • 

I . . ıyası ~·-ye Crt takıp eJer. 
AEmanyan1n l•cavUz 

siyasası 

Fransa, İngiltere ve fta!
Ya. Almanyanın bir teca
~~z siyaseti takip etmesi im-
anlarını tahdit edecek siyasi 

tea.lıhütler mukabilinde onun 
teaJ"b 
t . 1 atım tahdit eden taahhüt-
en t ~. . 

astıye etmıye hazır bulu-

nuyorlardı. Bu memleketler • 
aynı zamanda Almanyamn tes- • 
lihatının nisbetleri hakkında 
onunla mutabık kalmak istiyor
lardı Fakat Almanya mecburi 
askeri hizmeti ilan etmek sure
tile bu nisbetleri bizzat kendisi 
tayin etmiştir. Bu vcçhile Al
manynın almış olduğu tedbir
lerin gayesi Almanyanın em
niyet sahasındaki bütün taah
hütlerde scrbesiyeti muhafaza 
etmek oluyor. Almanyanın zırhh 
pençesi Alman militarizminin 
seçeceii kurbanı vurabilmek 
için hudutsuz bir imkana ma!ik 
olmalıdır. Böyle bir siyaset ise 
ancak büyük devletlerin ve 
evvelemirde Almanya ile ayna 
teraneyi tutturmuş olan ve 
zimamdarlarına h e r ş e y in 
caiz ve mübah olması için her 
ıeye cesaret etmek gerektir, 
fikrini telkin ve ilham eden 
İngilterenin takibetmekte ol
dukları siyaset sayesinde kabil 
olabilir. Bu şerait altında her 
şey bu siyaset kendi aleyhle
rine tevcih edilmiş olan dev
latlerin hattı hareketine bağ
lıdır. Acaba bu devletler Al
manyanan taarruzu takdirinde 
süratle bir vardım sistemi vu
cuda getirebilecekler mi? Eger 
Berlin, böyle bir sistemi iste
diii halde Almanyanın da iş-

tirakile, aksi takdirde onsuz 
olarak tatbik edileceii,ni bile
cek olursa kendisinin sulhu 
muhafaza arzusunda bulunan 
devletler ~ruhundan daha zayif 
oldupnu anlayacaktır. Bu an 
sulhun tarsinini arzu eden dev
Jetleria süratle istişarelerde 
bulunmalarını Ye aynı zamanda 
seri karar almalannı imirdir. ...... 
Almanya 

Bir kaç yıllık mo
ratoryom istiyor 

Dr. Şaht Alman borçlanndan 
bahaederken Alman transfer 
meselesinin ya faiz tenzilini ve 
moratoryomu veyahut ta daha 
büyük bir ihracat fazlasını icap 
ettirdiiini beyan etmiıtir. Dr. 
Şahtan fikrince bir kaç yıllık 
bir moratoryom en iyi çarei 
haldir. 

4 Mart 1935 günlem•çli mü
him söylevinde Dr. Şaht, bir 
taraftan doları düşüren diier 
taraftan da dumping aleyhin
deki kanunları ipka eden Bir
leşik Amerika siyasasına hü-
cum etmektedir. Mumailey yeni 
plinınm icrasına mani olan en 
büyük engelin kliring anlaşma
ları olduiunu ve bu anlaşma
lar yüıüeden Almanyanın tek
rar 500 milyon rayhsmark borca 
~irdiiini söy!emiıtir. Klirin2' 
yolu ile yapılacak ithalat daha 
sıkı bir aurette kontrol edile
cektir. Diier taraftan Dr. Şaht 
Alman sanayicilerine ihracatı 
artırmak için sıkı teşriki me
sai etmelerini tavsiye etmek
tedir. Kendisi, Avrupa siyasal 
yatışmasmı bir ökonomik can 
lanma takip ed~cej'i ve balen 
hasta olan acun ticaretinin tam 
bir refah devresine gireceii 
kanaabndadır. ----Bir lı1dla 

Birinci Kordonda 130 nu
maralı aşçı Hasanın dükkanın-
dan Bekir oğlu Mehmet ve 

babası Mustafa tarafından 
muhtelif zamanlarda Rakı şi
şelerinin çalındı ve Alsancakta 
Mehmet oilu Mustafaya satıl
dığı zabitaca tesbit edilmiş 
ve haklarında tahkikata baş

lanmıfhr. 

Asilerin düşürdükleri 
Gazete tayyaresi 

Bir kadın 
Giride 

gazeteci son dakikada 
nasıl vasıl oldu? 

-------~--.-.. ..... ---.------------
v enizelos: " İhtilal haklı idi, fakat 
Onu ben istemedim ,, diyor 

Pariste çıkan "Paris - Soir,, likeyi kavrıyarak korku duy-
gazctesi Yunan i!Jyamnı tam duk. 
merkezinde takip için Giride Hemen Venizclosun yanına 
husmıi bir tayyuc göndermişti. sevkedild k. (Averof) un ikinci 
isyanın uzun sUreceği zannedi- kumandanı amiral Kolyeleti 
fiyordu. Fakat "Paris-Soir., ın bizi kabul etti. Bir saat geç-
muhabiri Giridc vardığı zaman medcn kruvnzörde Giritli dev-
isyan bozguna dönmüş. Veni- let adamile karşılaştık. Make-
zelos kaçmak üzere bulun- donyada ~silerin hezimetini 
muştu. öğrenmiştik. Mağlüp V enizelos 

Fazla olarak, uzun ve güç bizi nasıl karşı!Jyaca ' tı? Pek 
bir yolculuktan sonra, tayyare heyecanlı bir dakika idi. 
asilerin mitralyöz ateşile düşü- Vcnizclos, lcarısı ve isyan 
rüldü. Bu tehlikeli muhabirHği rdslerile birlikte meçhul bir 
yapan da Titayna adlı bir ka- iı.tikamcte mütev~ccihcn gizlice 
dın gazeteci idi. Bu cür'etinin Giritten ayrJ!mak üzere idi. 
mükafata olarak son dakikada Makedonya felaketinden duy-
Venizelosla mülakata muvaffok duğu tesir çok derindi. Fakat 

l G "Giritli,, büyük bir sükunet 
o muştu. önderdiği telgrafı muhafaza ediyordu. Zirhlı ha-
tercüme ediyoruz : 

yolculuğumuz güç oldu. ye- reket etmezden az evvel şu 
beyanatta hulundu. Ben ona 

re inişimiz ise ümidin fevkinde daha bir ıey sormadan 0 söy-
bir mucize olmuştur. Seyaha- liyordu: 
tın sonunda kalın bir siı taba- _ Size temin ederim ki 
kası içinde ka!mtştık. Yalnız ihtilal haklı idi. Fak at funu 
pilotumuz Abrahamın iktidarı bilinizt Onu ben istemedim. 
bizi kurtarmıf ve hiç bir yeri Siyasal hayattan çekileceğim 
göremediiimiz halde, Giride ve vatanıma bir daha dönme-
varmamızı mümkün kılmıştır. 

Hanya üzerinden uçarken 
çetin bir sürprizle karşılaştık. 
Bizi bir düşman tayyaresi zan-
neden asiler mitralyoz ateşile 
tayyaremizi düşürdüler. 

Yine Abrabinin soğuk kan
lılıiı bizi kurtardı. Tayyareyi 
bir tarlaya kondurmağa mu
vaffak oldu. ZavaUı tayyare 
tamamen harap, kurşunlardan 
delik deşik olmuştu. Bir teki, 
istihbar vazifemizi yanda bı
ralunağa kafi olan kurıunların 
ıshklannı çok zaman kulakl~
rımızda duyacaiız. Hayatımızı 

bir mucizeye medyunuz. İnsan 
makinesi öyle yapılmıftır ki 
ancak kurtulduktan sonra teh-

meğe kat'iyen karar vermi
şimdir . 

- Fakat nereye gidecck
sini~ ? 

- Bütün ümidim Fransız 
dostlarımda dır. 

Söz söylerken srözleri yafa
rıyordu. Çehresi ölü gibi sa
ramuşb. Son bir defa eğilerek 
şu sözleri ilave etti: 

- Bütün hayatımda, yürek
ten Giridin Yunaoistanla bir
leşmesini istediru.vBu birlijin, 
derin bir mütekabil muhabbPte 
dayanarak, büyük olmasını is
tedim. Size yemin ederim ki 
benim biricik istejim daima 
bundan ibaret olmuıtur. 

SahHe • 

Sterlinin düşmesi ne va
kıt duracağı bilinmiyor . ·--·-·· . 
Sterlinin Fransanın düşürdüğü id
diasını Fransızlar gülünç buluyorlar 

ln2'iliz gazeteleri İngiliz li- di menfaati kat'i bir surette 
rasının düşmesi yüı:ünden bir feda etti~ini bazen de genel 
panik zuhur edemiyeceii ve menfaati çiğnediiini ve adı 
fakat bu düşüıün de ne vakit geçen ökonominin ortaya atı-
duracaj-ı hakkında bir~ey söy- lan mcse!clcri her zaman mü-
lcnemiyecef'-i lcanaatındadırlar. sait bir tekilde halletmediğini 

lttlhamlar söylemektedir. 
İnıiliz liruını düşürmüş ol- Amerika fena vaziyette 

makla Almanya tarafından it- Birleşik Amerika İngiliz li-

rasının dalgalanması karşısında 

çok fena bir durumda kalmış

tır. İstikraz etmek mecburiyeti 

tiham olunan Fransız hükumeti 
böyle bir hart:kette bulunma~a 
ne iktidarı yetti~ini ne de böy!c 
bir çı!2'1nlıkteı bulun:tbilcceiini 
bildirmiştir. para manipülasyonlarına şim-

Damplng reslmlerl dilik imkan vermemektedir. 

Fransa, İn~iliz lirasını~ su- Devalüasyon (kıymetten dü~ür· 
kutu devam ettikçe bazı Iniiliz me) ile muhafazakar para si-
mallanna tekrar dampinsr re- yasası taraftarları arasında bu 
simleri vazedeceğ'ini ve bu ted- hafta içinde tiddetJi bir mü· 
bire, İngiltercnin 2-6-1934 ta- nakaşa beklenmektedir. 
rilıli anlaşmayı fc5hedeceğini TedavUI fazlalafllrıldı 
bildirse bile başvuracağını bil- Meb'usan meclisinin münaka· 
dirmiıtir. lat komisyonu para tedavülü· 

Ökonoml idareler nün 8 milyar 900 milyon dolar 
İdareli ökonomi ha'< kında nisbetinde fazlaştırılması hak-

fikir yürüten Bay Raynaud kındaki projeyi müdafaa ede-
böyle bir ökonomin ba:ıan fer- ceiini bildirmiştir. •••.•.• 4• 
Zorla 1ıUzelllk orur mu? Zehlrlenmı,ıer 

General Fevzi bolvarında Gazi bolvannda 20 numaraL 
Halil oğlu Muzaffer ve Sandık- aile evinde seyyar tuhafiyeci 
lılı Hüseyin oğlu Ali, rastla- Necip oilu Riza ve Hiiseyin 
dıkları lsmail kızı Melihatı hı- oilu Y akup gece odalarında 
çakla tehdit etmek suretile rakı içerken yanlışlıkla, sabur 
zorla götürmek istemişlerdir. imaline mahsus kostiki içereL 
Kadın feryat edince dostu lb- zehirlenmişlerdir. Zehirlenenler 
rahim oğlu Hasan yetişerek Memleket hastanesine kaldırıl· 
mütecavizlere hücum etmiştir. mı lar ve tedavi altına altn-
Muzafferi~ elindeki bıçakla Ha- mı!lardır. 
san sol elinden ve arkasından Yaralama 
hafif surette yaralanmıştır. Ar
kadaıı Ali de taşla Melahat 
ve Huanı döimüştür. 

Ali, -zabıtaca aranmaktadır. 
Blçak tafıyormut 

Efrefpaşada sabıkalılardan 
Hasan oilu Cin Alinin n:ıerin
de bir kundura biçaiı ile di
ier bir biçak bulunmuş ve mü
aadere edilmiıtir. 

Karantina tramvay caddesin. 
de oturan Bohor oğlu Alber 
bir arkadaşile Gazi bulvarından 
evine ı:itmel<te iken oradan 
geçen otobnsten inen bir müı
ıeri kendisini zorla otobtise .. 
bindirmek istemiş ve muvafa-
kat etmeyince biçakla hafif su
retta baldınndan yaralamışlar. ._ ......... __________________ ._._ ... ._ ........ ~----------------mm--~~ 
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şannak 2. Bitirmek 3. Dol- Teşekkül - 1. Kurluv 2. 
durmak (Çukur yerleri t~s- Kuruluş 3. Kurum 
viye man.) 4. Dölendirmek Teıekkül etmek - 1. 
5. Dölertmek (T opraiı teı- D~rümek 2. Kurulmak 3. 
. ) 6 DMI . k 7 Turemek 

vıye man. . o eştırme . T kk.. 1 Al 
Düzeltmek, düzletmek 8. (O heşe kur .. -h . · t kd~ıt 
Düzetmek 9. Düzmek 10. a a ço ~• sın, a ır, 
Öd k (B . hamt, sena man.) 2. Kulduk 

eme orcunu tcsvıye 3. Tav 
man.) 11. Saj-lamak (Hesabı T kk.. t ek T . eıe ur e m - a-
tesvıye man.) 12. Uydurmak bu etmek, tapui etmek(Da-

T esviye olunmak -Düz· ha çok ubudiyet arzı man.) 
lenmek Teşemmüı - 1. Gnn 

T eşaşu - l . Balkış 2. ç~lmaıı 2. Gtıneı çarpması, 
Iım guneş vurması 

Teıqu etmek _ 1. Ba- Teşemmüs etmek -Gü-
lıkmak 2. İldırmak 3. İltır- neş çarpmak 
mak 4. Parıldamak 3. Yıl- Teşenn~ç - Buruı 
d k 

Teşennuç etmek - 1. 
ırama 

T ( k) Burtarmak 2. Kurulmak 3. 
eşaup etme - 1. Sinir büzülmek 4. Sinir çe-

Ayrılmak 2. Budaklanmak kilmek 5. Yindirkemek 
3. Çatallanmak, çatallaşmak T eşettüt _ ı. Bulgak 2. 
4. DaUa?mak Çatallaşma 3. Dağılma 4. 

Tqçı (etmek) - 1. Dav- Karışma 5. Sapırılaı 6. Üle
randırmak 2. Eriilemek 3. şik 
Yüreklendirmek 4. Yürek T eşeüm - 1. Erim (iyi-
vermek ye ve kötüye şamil olarak 

Teşdit (etmek) _ ı. Ar- tefeül man.) 
tırmak, arttırmak 2. Azış- .. Teşeüm etmek - 1. Kö
tırmak 3. Sailamlaşbrmak 4. tuye yormak, uprsuz tut-
Sıkmak mak 3. Yom etmek 

Tetebbüs (etmek) _ l Tcıevvüı - 1. Altut 2. 
Anıt1amak 2. Davranmak 3: Altüst 3. Kargaf, kar~ata-
Dürüımek (Ceht ve gayret lak 4. Karışıklık . 
man.) 4. El atmak el k _ Teşevvüş bu.tule ~etir
malc, el vurmak 5. Giriş::k mek - 1. Altüst olmak 2. 
6. Kalkmak, kalkışmak 7 BurbaJmak, burbaşmak 3. 
Kılının k 8 S · Karcaşmak, karıaşmak 4. 

a · arılmak 9. Karışmak, karma karışık 
Yapışmak olmak 

Teşeddüd (etmek) - 1. Teşfiye (etmek) - 1. İyi 
Artmak 2. Azmak, azışmak etmek 2. Onutmak 3. Sai-
3. Cepnşmek 4. Y eğinle- lamak 
mek Teşhir (etmek) -1.Adı-

T kk. ( tın k) 1 nı duyurmak (Meşhur etmek 
eşe 1 e e - · man.) 2. Belgürtmek (Meş-

Sızlanmak 2. Yanıkmak 3. hur etmek man.) 3. Çavlan
Y anıp yakılmak dırmak (Meşhur etmek 
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İyerçinlik 11. Kalban 12. lkadq etmek, arkadaş ver .. 
Kucun 13. Kiişüm mek 2. Eketlemek 3. Kat-

T ereddüt etmek - 1. mak, yanına katmak, çabuk
Bükelemek 2. BükteJe~ek 3. laıbrmak, çabuklandırmak 4 
Çemdelmek 5. Durukmak 6. Koldamak 5. Koşmak 6. 
Duruksamak 7. İçıillenmek Salmak 7. Yanma vermek 
8. lkircimlenmek 9. Yiremek Terfik edilmek - Koş-

T ereddütlü - 1. lçkilli, fonmak, koşulmak 
itkilli 2. lkicikli, ikincilikli Terııip (etmek)- 1. llık-

Tereffü (etmek) - 1. brmak 2. istek vermek, ia
AK'mak 2. Çıkmak, yukarı teklendirmek 3. Kaııdırmak 
çıkmak 3. Uçukmak 4. Yü- 4. Şirbitmek 5. Y eltelmek 
celmek 5. Yükselmek 6. Yilemek 

Tereke - Soyka (Asıl Terhin (etmek) - 1. 
ölünün üstünden alınan el- Dutu komak 2. Öç komak 
bise v.s.) 3. Tutu komak 4. Tutuya 

Terennüm - 1. Ez~ t koma 
(Lihn man.) 2. İr, irlama, ı Terhis (etmek) - 1. Bı
ırlayış 3. Şakım 

1 
rakmak 2. Boşatmak, bu-

T erennöm etmek - 1. şatmak 3. Cibermek 4. Yu
Cırlamak 2. Çerlemek 3. 1 mak 
Eyitmek, eytmek 5. Oku-1 Terk (etmek) - 1. At
mak (Taganni man.) 6. ôt-ı mak 2. Bırakmak 3. Boıa
mek 7. Yırlamak mak (Bilhassa tatJik man.) 

Teressüb (et.- · \ - 1. 4. Boşlamak 5. Kalgalmak 
Çökmek, dibe ç.v. nıek 2., 6. Karaymak (itiyadını terk 
Çökünmck 3. Durulmak 4. i etmek man.) 7. Komak 8. 
Oturmak 5. Sölmek ı Koymak 9. Koyvermek 10. 

Tereşşüh, tereştühat - Salıvermek. salvermek 11. 
1. 0,2'üntü 2. Sezinti, sizin- Yüz çevirmek 
dü 3. Sızınh Terkim (etmek) 1. 

Tereuüb etmek - 1. Bozmak (Yazılı yazıyı boz
Avrımak 2. Azımak 3. Söz- mak man.) 2. Çalmak 3.Çiz
lenmck 4. Sırkmak 5. Sızal- mek 4. Silmek 
mak 6. Sı:mak 7. Terlemek Terkip (etmek}_ 1.Bin· 

Terfi (etmek) - 1. İJer- 2eştirmek 2. Birleştirmek, 
letmck, ileri götürmek 2. bir araya getirmek 3. Karı· 
Ulalmak 3. Y okarlamak 4. ı mak 4. Karıştırmak 5. Kar
Yukarı çıkarmak, yukarı mak 6. Yuiurmak 
kaldırmak 5. Yüceltmek 6. T erkuva - 1. Boyun 
Yübeltmek sönüiü 2. Bukav 3. Köp-

Terfih (etmek) - 1. Bol rüçük kcmiii 
yaşatmak 2. Gönendil".mek 3. T ersanc - Gemlik 
liitmek Tersim (etmek) -1. Be-

T erfik (etmek) - l. Ar- diz ~tmek 2. Ciı:mek 3. 



Bu Cuma maçları 
Karşıyaka - lzmirspor karşılaşacak 

Bayram münasebetile haftalık toplantısını pazar iÜnü yapamı
yan futbol heyeti dün akşam toplanarak Cuma gü~ü. yapı!acak 
ikinci devre üçüncü hafta müıabakalnnın hakemlennı tesbıt et-
miştir. 

Maçlar ve hakemleri: 
Saat 10 Altay-Türkspor hakem K.S.K. tan Esat. 
Saat 22 Albnordu - Şarkspor hakem Göz.tepeden Ferit. 
Saat 14 Göz.tepe - Buca, hakem Altaydan Gazi Kemli. 
Saat 16 lzmirapor - K.S.K. hakem Altaydan Fehmi. 
Altay (B) takımı birinci devre şampiyonu: 
Evclki hafta neticelenen (B) takımJannın puantajı hesap edil

miş ve sonunda •taiJdaki puantaja röre Altay kiiçtikleri (20) 
puan!a birinci devre J&mpiyonluiunu ka:z.anmıfb. 

(B) tamılan puantajı: 
Kulüp Maçı ralibiyeti beraberliji Mailübiyeti Attığı Yidiii Puanı 

Altay 7 6 1 G 
Altınerdu 7 S 1 1 
Buca 7 5 e 2 
bmirapor 7 4 O 3 
K.S.K 7 3 1 4 
Ttırkapor 7 2 1 O 
Göztepe 7 2 1 S 
Şarkspor 7 1 O 6 

Halk sahasındaki (B) takımları maçı: 

ıol gol 
29 7 
33 14 
9 ıs 

16 11 
22 18 
8 34 

11 11 
8 34 

20 
18 
17 
14 
12 
11 

9 
5 

ikinci devre (B) takımlan maçlanna bu Cuma Halk sahasında 
başlanacak bundamonra her Cuma d&rt kul6bün (B) takımları 
karıdatacaktır. Bu Cumaki maçlar ve hakemleri. 

Saat 9 da Şarkapor - Buca (8) hakem Retat 
Saat t 1 de Altınordu - Göztepe (B) hakem Baha Konuralp 

••••• 
taAnce, bıcak ta•ıyanlar Hartendazlıkta 

lkiçepelikte, lzmirli Recep Bahribaba parkı öntlndeki 
Elbizli ômer, Mehmet oğlu tramvay durajında tramYay 
Zllıtü, Emin oilu Adem, Ri- bekleyen Sabatay kızı Roza Ye 
seli Oaman, Izmirli Hayati, iz· Hamdi kızı iffetin yanına giden 
mirli Oımaa,bmirli Tallt, Tor- l:terber lsmail olu Mehmet ken-
INllıh Sadık, StUeyman otlu dilerine harfendazlıkta bulua-
Zahit, Bayburtlu Kizım, Sey- duiuadan zabıtaca tutulmuttur. 
fittin o;ıa Ômer. Manaıbrh Pent•nllf 
Salih, Kayuerli Basan• Izmirli Salhane tramvay makuaada 
Klmi), Kem• merkezinde, Askeri hutanui bq euaciai 
Oıkl.pzl6 Cemal ve Giritli bay Klzım'ın eviaden yirmi 
Mmtafa da tabaca, bı~, lira deieriade bir pantutif 
kama •• .-t.h pin buluqarak çalı11m1fbr. Abdullah km Pey• 
sa~ıtaca .......... ker Ye Bohar km Al*rl'd• 

ÖID keçi ........ fllphe edilmektedir. 
GüzelyaJada Arapderuınde Kumar oyn•rken 

çöban o.... adında biriıi 610 Çakurçepnede bir tarlada 
k~Jİ k~k abahye •tmak kumar oyaarken yakalana Oı-
ıuretile m-aafaat temia ettijin- man oilu lbrahim, Mehmet 
den zabıtaca hda1mut Y• adli· otlu Mehmet Ye Ali otla Ni· 
7eye yeriJmiftir. yui zabıtaca tktulmUf)ardır. 

- 542-- Ôz Tlrkc e kanhldar 

~ek 4. Soumak ( Kopya 0.. olmak 8. Dit relmek 
~-· mntinl çıkarmak, 9. Dlpa~ 10. Dit olmak 
taklit, iltiaala ... ) 11. ilmek 12. Tut ıelmek 

Tertip - t. Bat (aiyet, 15. Tatla•m•k 14. Yolap· 
luanur maa) 2. Dizıi, dizi mak 
kwlhHıa matbaada yazı ter- T uadlft - 1. Detaıe 2. 
Hhi man) !. Dlflnce (tuaY- Gelifi ,Ozel 3. lnkh 4. Olur 
nr mu) 4. Dizen (intizam olmaz 
~) S. Dllzfb 6. Kuruntu Tesadtlm - 1. C:arpııma 
ftuanur Ye tahayytll mu) 2. Dokut, dokUflDa 
t. Sara 8. Takım (11nıf, zDm- Tesahup - (etmek) 1. 
~ man) 9. Tulak 10.0rek Benimsemek 2. Eyemek 9. 

Tertibat - 1. Dizen 2. luılanmak, 1111 çıkmak 4. 
le.um lrklenmek (aahip çıkmak 

Tertip etmek - 1. Bol- mu) S. lyelenmek (himaye 
pmak, bolsamak 2. Cilale· Iİy-t mu) 6. Kavzamak 
mek 3. Dizmek 4. Dtızenle- T elli - 1. Amacı (me-
ı••k, d&zen Yermek S. D&z- elan tuelli man) 2. AYUDç 
t~•k. 6. Dilzüp koflllak 7. 3. Ynuk 4. Yuvuç 5. Yu
~ak, ıırasına koymak vamç 
8. Yerleıtirmek Teaelli etmek - 1. A-

Tertipli - 1. Dizili 2. vutmak 2. U•utmak 

'

DOzenJi, düzıiln 3.Kuruhnuı Teıelli bulmak - AYUn-
4. SıraJanmıf, sırasına kon- mak 

5 Y J. 'nde Teıelaül - "etmek" 1. 
•ut . er 1 yerı e·rb· . d •t k 2 

Terviç - "etmek" 1. ~ . 1.rı ·~ ınca fi me.. · 
Geçeıen kılmak 2.Geçirmek DızıJıp ııtmek 3. KoıaJaı-
3. Geçirtmek 4. y alkamak ~ak, kovaJa!~ak 4: Sıvardt 

Terzi - 1. Biçkici 2. rıtınek 5. Surup rıt~ek 6. 
Çatkıç 3. Dikici 4. Dikiıçi Ulanmak 7. UJaııp gıtmek 

Terzil - (etmek) 1. E- Tesemmüm - "etmek,, 
~elemek (kadına kötü ı&zler 1. Ajılumak 2. Aplımık 
~ylemek, söj'üp ıaymak 3. Ağulanmak 
man) 2. Kaldamak, katal- Tuetttlr - "etmek,, 1. 
damak 3. Utandırmak 4. BüyGklenmek 2. Bürünmek 
Yensemelı S. Yüzüne vur- 3. Daldalanmak .f. Dulda-
mak Janmak 5. Gizlenmek 6.Kaç

T esadüf - 1. Buluşu 2. mak (kadının erkeğe görlln-
3. Duşar 4. Düşkü 5. memeıi man) 7. Kapanmak 

it, ttq 6. T111 7. Tuıtaş 8. Örtünmek 9. Pürkenmek 
Tutaı 10. Saklanmak 11. Yaşmak-
Tesadüf etmek - 1. Bu- lanmak 

-1111&k 2. Colukmak 3. Çe- Teseiil - (etmt!k) Dilen-
mek 4. Danmak 5. Deh ellik etmek, dilenmek 

mek 6. Duk relmek 7. Teıbil - "etmek" 1.Ge· 

Yeni AMr 

Mısırda 
Bütçede fazlalık vardır 

Mııınn ökouomik durumu ya
vaı yavaı düzelmekte ve büt
çesi de 2 milyon Mıaır lirası 

bir fazlalık göstermektedir. Hü
kumet, Japon mallarına bir ta
kas takası yazedecektir. Diğer 
tarahan ticari anlaşmalan tan
zim eden komisyon da ingilte
reye hareket etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Okumadan 
Geçmeyiniz 

Gerek nakletmek ve gerek 
lıer hanri bir sebeple ev eş
yamzı Ye yalnızca mobilyeııizi 
açık arttırma usulü ve yahut 
pazarlıkla satmak isteneniz 
do;ruluk ve kanaatı kendisine 
meslek edinmiş olan fınat art
tırma salonuna uiramadan ma
lınızı aatmaywız. Çünki bu mü
essese aize bütün kolaylıkları 
rösterecek ve •ıyanızı en yük
aek fiyatla ve az komisyonla 
•atacak ve yahut alacaktır. 

Adres: Yeni müzayede be
desteninde 35 - 36 No. da hr
sat arttırma salonu Aziz Şımık 

Telefon No. 2056 
1-8 h. 2 (374) 

_ .. __ .mzr.K.alK lft" - u 

Talebe Velilerine 
ilk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
reri kalmıt çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim derılerini evlerde verir. Is· 
tiyealerin razdemiz ime mü
dlriyetine mlracutlan. 26-8 

Doktor 

. mzq Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \.Jnlen 
DO&UM VE CERRAHI 
KADIN HAllTALIKLARI 

MUTEHA88181 

Herfiata 
Satış 

Azimet dolayısiyle sabf, 
önümüzdeki cuma rünü yani 
martın 22 inci günü sabahleyin 
saat 10,S da Karantina maka
sı karıısındaki Mitat paşa cad
desinde 9 no. lu hanede bir 
çok lüks ve nadide mobilye)er 
bilmüzayede satılacaktır. Satı
lacak ef ya meyananda 1ayet 
lüka cevizden mamul tuvalet 
tek Ye çift kanatlı aynalı do
laplar iki direkli bronz kesme 
karyola, lauvman tuvaletler ko
modinolar, ıemsiyelik hezaran 
takım 9 parça, Amerikan ka
n.ape 2 koltuk, kabine, Ame
nkan saat kadife koltuk takımı 
9 parça, açılll' dört köte maaa 
sahibinin ıesi salon gramafonu: 
Japon vazolar. sandalyeler 
kuşlu ayna, hah, ve ıeccadele; 
ve saire bir çok mobilyeler bil
milza yede satılacaktır. Satıı 
peıindir. 

Hamiş: işbu satış acele ve 
mobiyalar gayet lüks olduiun-
dan derhal ittirak edecek zevat 
çok istifade edecektir. 

Adrea: Yeni M6zayede be
desteninde 35 - 36 No. da Fır
aat artırma aalonu Aziz Sımık. 

Telefon: 2056 1-3 (375 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mlitehaaaaısı 
Her Nevi RONTKEN 

Mua1eneıer1 
Ve Elektrik T edeavileri 
Ylrllyemiye• ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra • 
Viole tat'bık ve Rontken 
ile kEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fınn 

karıııı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 2-13 (218) 

ôz Tlirkçe karek 1ar -343-

nez eylemek 2. Genezlemek jirmek 2. laparlamak 3. lı-
5. Genitlilt yermek 4.. Ko- ivmek 4. Taptırmak S.Ula-
lay)qbrmak mak 6. Vermek 

Tulüa - "etmek" 1. Tulim olmak - l.Ayın· 
batmak 2. Kazdırmak 3. mak 2. Bat eimek 3. Biria
y ılıtmak mek 4. Boyun uzatmak 5. 

Teıhir - "etmek"l. Al- Boyun vermek 6. lcikmek 7. 
aak (feth, zapt mu) 2.Bai· Tapıırmak 
mak 3. Buırmak (mailiip Tealimiyet - Veringea-
etmek mu) 4. Bayunak S. lik 
B&kWemek ( aihir yapmak Tealimiyet siltennek ı. 
man ) 6. Blytllemek 7. Ele Bajmmak 2. Boyun komak 
geçirmek (fetb man) 8. Tat- boyun Yermek 
mak 9. Yakalamak Tellİye - (etmek) 1. A· 

Teair - 1. Dokunmak 2. 't11Dliurmak 2. Awtmak 3. 
Erk 3. Siaim Yubatmak 

Tuir etmek - 1. Alka- Tes•im - "etmek,. 1. 
mak 2. Çalmak 3. Deiaıek Ataiumak 2. Adakmak 3. 
.f. Dokunmak S. ltlemek 6. Atamak 4. Ad koymak 5. 
Koymak 7. ôtkeraıek 8. Ad yermek 
Ôtmek 9. Ôymek 10. Sıi- Tumiye - (etmek)l. A
mak 11. Siamek 12.Vannak damak 2. Adakmak 3.Aclmalı 
13. ;a~ak 4. Ad koymak S. Ad tak-

esırli - 1. Dokunakh mak 6. Ad vermek 
2. Koyak 3. Koyuk · ı k ı 

T . 1 K 
2 

T eımıye o unma - • 

K ••
3
-y · urp · Atumak 2. Ad Yerilmek 

urum . apı 

T esiı etmek _ 1 Açmak Teabih - 1. Çevİrfele 
2 K k .., Ö · 2. ÇeYirtke . urma ;,. rmek 4.Sal-
mak 5. Yapmak Tespit - "etmek,. 1.Be: 

T eakere - (nakil Yuı- ktitmek 2. Be.lirtmek, belli 
taaı man) 1. Sal, salaca 2. etmek 3. Berkıtmek 4. Bol
T arga 3. Teskere camak 5. Dölendirmek 6. 

Teskere - (mektup man) Dölendürmek 7. Ürüklemek 
1. Biti, bitik 2.Pusla, pusula 8. Pcklemek,pergitmek,perk· 

Teskin - (etmek) 1. A- lemck . 
11 vutmak 2. Bastırmak 3. Din- Tesrı - etmek,, 1. Ça

dirmek 4. Durdurmak S. 1' o- buklatmak 2. ivermek 3. 
landurmak, tölendürmek 6. ivetlemek 
Ucurmak 7. Yatışbrmak 8. Tesrir - "etmek,, 1. Ce
Yoiurmak 9. Yumuşatmak bemek 2. Gönendirmek 3. 

Teskini ateşetmek - 1. Kıvandırmak 4. Sevindirmek 
Suıunmak 2. Su~uzlutunu Tesvit - (etmek) Kara-
ridermek lamak 

Tealim etmek - 1. De- Tuvi.re - "etmek.J._Ba_• __ 

Alaşehir icra dairesinden: 
Alacaklı: Salihlide mukim 

fabrikatör Hacı Mustafa mah
dumları. 

Borçlu: Alaşehirde ekmekçi 
Halil oilu Mustafa. 

B. miktarı: 950 lira ve icra 
masrafları. 

Müstenidi: Alllşehir tapu da
iresinin 17·6-931 tarih ve 1-289 
numaralı ipotek senedi bakı
yesi. 

Borçlunun yukarıda yazılı 
borcundan mcrhun ve mahcuz 
bulunan hudut, miktar ve ev
safı aşa&"ıda yAzıh bir kıt'a 
rayri menkul açık arttırma su-
retile satılığa çıkarılmııtır. 

Satılıia çıkarılan rayri men
kul : 

Alatebirin Çataltepe mevki
inde kain eyliıl 340 tarih ve 
3 numara ile yirmi dönüm tarla 
olarak tapuya merbut hudut-
" ları ; Ş11rkin ; Mahmuda satı-

lan müfrez tarla, rarben ark, 
Şimalen ekmekci Halil otlu 
Mehmed bağı cenuben tariki 
am ile mahduttur. Ehli vukuf 
marifetile mahallen yapılan va
zıyet, mesaha ve kıymet tak-
diri muamelesinde işbu gayri 
mf'nkulün h11dutlarının tapu 
kaydına uygun olup yalmz ıar
kan Mahmud çavuştan muallim 
Ôsman ve Paıa oğlu Ahmede 
reçen bağ ile Mahmud çavuı 
barı ile mahduttur. lıbu rayri 
menkulün dört dekarı tarla olup 
geri kalanı baidır. içerisinde 
bir çardak vardır. Bafı kıımına 
1400 lira ve tarla k11mına da 
kırk lira kıymet takdir edil
miıtir ki heyeti umumiyeıine 

1440 lira kıymet takdir edil· 
miıtir. 

Açık artbrma suretile satılı
ia çıkarılan ve tapu kaydı 
matıallind~ tatbik olunan bu 
ıayri menkule ait ıartname Ye 
ilinlar mahkeme ve icra di
Yanhanelerine ve daha icap 
eden yerlere asılmış ve ••bt 
buründen itibaren herkeH açık 
bulundurulmuıtur. 

Birinci artırma mahal, gün 

ve saatı. alqebir icra daireai 
6nünde 21/4/935 tarihine mü-
1adif pazar günü saat 1.f ten 
16 ya kadar müddet içinde ya
pılacaktır. 

Şartname; yukarıda yazılı 
gayn menkul 11-3-935 tarihin
den itibaren sablıia çıkanl
nuıtır. Birinci artırma milddeti 
30 ründilr. Birinci arttırma 
ıunn Uç defa baiınldıktaa 
aonra İfbu ıayri menkal en 
fazla isteklisi üzerinde bırakı
lacakbr. Şu kadar ki slrülen 
bedel tahmin edilen kıymetin 
)'ilzde yetmit betini bulması 
tarttır, Stıriilen bedel tahmin 
edilen kıymetin yiizde yetmiı 
b . . b 
•tını ulmadıiı takdirde ve 

Yahut riicbanlı alacalduun ala
C&iına klfi gelmecliii takdirde 
tıı . d enıa e bırakıJma yapılamaz 
Ve aab ·ıc· • 
h 

1 ı ıncı arttırmaya bıra-
r. 
ikin . 

cı •rtbrma, mahal pn ve 
•&ab: Alqehir icra dairesi 
6n&ade 7-S-935 tarih· .. 
dif Salı ıne musa-
k d ırhii aaat 14 ten 16ya 

• ar mlddet · · d 
caktır ikin . ıçın e yapıla-
lS a-hdnr. cı arttırma mtıddeti 

Bu gayri menkul 

tırma günü keza yüksek sesi• 
üç defa bağırıldıktan sonra en 
fazla isteklisi üzerinde bırakı• 
Jacaktır. 

Yine sürülen bedel tahmin 
edilen kıymetin yüzde yetmit 
beşini bulmJtdıiı ve yahut rüc• 
hanlı alacaklının alacağına ki· 
fi gelmediği takdirde satış 
düşer ve bu gayri menkul 
2280 numaralı kanuna tevfikan 
alacaklı üzerine kanuni ipotek 
olur ve borç da beş sene 
müddetle taksite raptolunur. 
Bu gayri menkul artbrma ne• 
ticesinde üzerinde bırakılma 
karan verildikten sonra alıcı; 
arttırma tutarını istenildiii 
ı:amcpı derhal vermeie mec
burdur. Vermediği takdirde 
daha önce pey koyan müıte

riye teklif olunur. Koydu&-u 
bedel üzerinden almaia talip 
olursa ve yahut bedel üz.erin· 
den her hangi bir istekli çı

karsa onu• üz.erine ihale olu
nur. Böyle bir istekli çıkmazsa 
üzerinde bırakılma kararı bo
zulur ve a-ayri menkul 15 riin 
müddetle yeniden arttırmaya 

çıkanlır tekarrür eden bedel 
üz.erinden sablır aradaki fark 
ve mahrum kalınan yüzde bet 
faiz hükiım istihsaline hacet 
kalmakıızıL tahsil olunur. 

iıbu rayri menkul üzerinde 
bir hak iddia edenler veya 
ilitiii olanlar ilin tarihinde• 
itibaren 20 rün içinde evrakı 
müıbitelerile birlikte dairemiz• 
müracaat etmelidirler. Bu müd
det içinde müracaat etmiyen· 
ler ve haklan tapu ıicillile sa• 
bit olmıyular artbrma tuta• 
nnın paylaımasındaa barit 
kalırlar. 

T elliliye resmi ve tapu 
harcı mifteriye aittir. Arttır
maya iftirik etmek istiyenler 
mezkür rün ve saate kadar 
dairemize mtlracaat etmeleri 
ve )hele yedi buçuk mıbe· 
tinde depo akçesi veya milli 
bir banka mektubu ıetirme• 
leri llzımdır. işbu açık arttır· 
maya iftirik edenler ıartna• 
meyi okumuı ve l6zumlu ma• 
lümatı almıı aayılırlar. 

Daha fazla malümat almak 
iatiyenlerin dairemize 93S-.f3 
numataya mllracaat etmeleri 
ve bu rayri menkul yukanda 
yazılı şartlar dairesinde Ala
ıehir icra dairesi &nünde satı
lacaiJ ilin olunur. 808 (371) 

""77771. 
lzmir Sulh Hukuk Mahke· 

meaindea: 
Müddei inhisarlar dairesinde 

izafetle vekili avukat Halil 
Sabri tarafından müddeaaleyh 
lzmirde Karııyakada Muradiye 
caddesincle 23 No. lu hanede 
mukim Cemil pata zade Remzi 
aleyhine ikame eylediii alacak 
davasında• dolayı gıyap kara· 
nnm razete ile ilin suretile 
icra kılınan muhakemesi neti
cesinde nıüddeabih kırk bir li
ranın ıaurafla birlikte tabaili
ne 20-10-934 tarihinde karar 
Yerilcliiinden müddeaaleyhia 
miiddeti kanuniyesi zarfında 
müracaatla turuku kanuniyeye 
te~eunı etmediii takdirde bu 
baptaki bükmlln kat'iyet kes
bedeceği teblii makamına ka
im olmak üzere ilin olunur. 

809 (373) 

lzmir Memurları lstihiitc: 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatı
nadır. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

Harareti yüksek dayanklı meşe kömürünün kilosu ( 4 
kuruştur. Nefis Urfa yağlan peynirlerin çeşidi bulunur. 
atlar her yerden ucuzdur. Toptan alanların malları adre• e

kadar gönderilir. 
Kemeralbnda birine! Mıhcılar sokağı 

3 H. 11-26 157 (Eaki "d KP-ve 
Teleloa 



• T rkiye Ziraat bankası 
Su' sioden: 

zmır 

Mevkii Sokağı Cinai 
dük kin 

No. 
57 Bayrakla Bornova caddesi 

" " .. hane 53 1800 

" 
Menemen caddesi " dükkin 39-41 3700 

" 
dükkan 71 12CO 

" ., hane 109 1700 

" Vişne " 3 1700 
" BornoYa caddesi ,. 107 3000 
.. T ebeddal ,. 3 1800 

Bornova Topçakuyu arsa 53-53 1200 
Turan ŞiDMDdifer C. arsa kahve 153-47 1300 
Bayraklı •leaemen caddesi arsa 3-S 1500 

" " " " ı 2100 
.. Muradiye C. baae 92-94 1200 
,. Menemen caddesi arsa 91 2400 

Yukanda evsafı yazılı Yunanlı emvali sayri mlibaclil bonosu 

••ya pefİD para ile 15-3-935 tarihinde• itibaren " kapak urf 
llaulile sabfa çıkanlmışhr. Kıymeti muhammenesi iki bin lira ve •ha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyel.-i istiıwıa tabidir. Malua 
•tıldıfı seneye ait De•Jet ve belediye v•rri ruimlerile sair 
-..flar miifteriye aittir. ihale 3-4-935 Çarpmba pnüdtır. 
Talipler istedikleri mala ait teklif •ektubanu bir zarfa koyup 
larfı mllalrliJecelder ve üstiine munmla adreslerini yazacak
....... S. zarfı talip olduklan mahn muh•mmea kıymetiain yüzde 
Jetli baçaja aiabetiıade teminat makbuzu veya buka mektubile 
lkiaci Wr arfm içine koyacaklar ve bu zarfı da mlihürliyecekler 
._ zarfm ldlıae talip old111dan malın adruiııi yazarak ihale 
l&•il saat 14,30 a kadar bankada mitqekkil sabt komisyonu 
l'İyuetiae mütaelsil numarah bir makbuz mukabilinde verecek-
1.rdir. T alipleria ihale pnü ... ı 14,30 a kadar Ziraat bankama 
llliiracaatlan. 784 (372) 

ti.iŞ GELDI 
Şimdiden ucu fiyatla kömür ihtiyaCIDlD temin ediniz 

BüYi~K FIRS 
Topan 

Sobalar için ea dayuahı 
Biriaci kalite bu ma' bu

Ticaretba~u 
SHtnlllr için : Spesiyaı 
lftlllRz Anlraelt : Ve ko 

lll6eueaeclen temin edebilirsiniz. 
F"IJdlarda rekabet kabul etmiyecek de 4e temiJAt 

•ardır. 8llbf lllllhelll : Keatane pazarmcla No. 10 
(885) Telefon 3937 

İolf&atınuı için atidekiihti1açlarıoım pek ucuz fiyatlarla 
temin etmek isterseniz Halim ajta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıoarethaneAiDA müracaat edini• 

çı•E•TO 
V•buk demi• ve her not 9l9ellll 

Çıni w ltNZımı sıhlılytdtn lbhalar •t banlarrn 
lefe11üatı enraı banyolar ve termosı/onlat w her cins 
•nualaklaı ve kanabzasyon içın demir d6kme borular 
ıe lngiliz ldinklNi ve bunla11n teferruatı vesaire ... 

fqatlar rekabet kabul etmP-Z y.... çı ........ , ••t•• ••• 11.ı ... 
Eli .... it , .... ıtle 

••li•z•••z•• S•tUı .. 

Alameti 

Algopan Cevat 
Bat ve diş agnlan, romatizma ve ai,.tik sancılan 

k11llandan illçlann en faideli ve teairliaidir. 
( 1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza-

neden arayınız. 

Beledlyaden : 
§ 1 - 1250 lira bedeli mu

hammenli Dokter Mustafa cad-
desinde 62 adanın SOO metre 
morabbaındaki 4 numaralı arsa 
Abfl ~lediye bqkitiplip• 
deki prt\ameai veçhile ve açık 
artbrma iİe 30-3-935 Cumartesi 
~saat 16 da ihale edile-
cektir. 

\ttirak için 94 lira muvakkat 
teminatla slylenen g6n Ye saata 
kadar komisyoaa 1ıelinir. 

2 - 260 lira bedeli ketifli 
Vezir ve Osmanap auyu için 
fonttan d&külmiit 200 adet Re· 
i•r yaptınlma11 iti belediye 
baıkiripliğindeki prtname ve 
keşifnamesi veçbile ve açık ek
siltme ile 30-3-935 Cumartesi 
1ıilnü saat 16 da ihale edile
cektir. 

İftirak için 20 lira muvakkat 
teminatla .&ylenen gin ve saata 
kadar komiayona gelinir. 

3 - 181,87 lira bedeli ketifli 
Karpyaka •11 br&Dflllanlan için 
150 adet font boru yapbnlmas1 

DENIZYOLLARI 
iŞLETMESiNiN 

Gülnihal Vapu 
Bandırmadan 

28 Mart Çarwa-ba~ saat 
23 de latanbala hareket. 

Gnlniharin Badduma•daa 
hareket ,anleri laakkmda 
lataayonlarclaa ve İzmir acen
teliğinden tafsilit ahnabilir. 

2-2 (308 

Doktor 

• İbrahim Salo 
Dahili Hastalıklar 

Mütebaasıaı 
İmıir Emrazı Sariye Haata

neai Liburamar Şefi 

işi belediye baıkAtiplipdeki 
şartname v~ ke,ifnamesi veç

2 inci Beyler Sokaj1 No. 41 
Hergtiıı saat içten sonra 

hutalanm kabul eder 
Evi: G6ztepe Abdtlllezel 
sokak No. 32. Telf. 3686 

(5-13) 300 hile ve açık eksiltme ile 30- ...._ 3-935 Cumarteai giinü saat ~ ________ _, 

16 da ihale edilecektir. -------1111-.11111111 tştirak için 14 lira mu•akkat uayane ene 
teminatla söylen gün ve uata Doktor 
kadar komiayona gelinir. 

12-17-21-28 778 (359) Kemal ~a~ir ,.. _____________________________ , y 
Gönül Kolonyası 
Ke;;r 'Akt;ş· ......... . 

Hilil Eczanesi 
• çok se.~ GONOI.. koloay .. ip aize bir mtljde veriyoruz Eczacı 

ftGI ... Aktat iddia ecliJor. cli~or ki: G\JNllL KOLONYASI . 

ll Mart 935 ---------.... 
den itibaren iki kat güzel iki kat daha iyi ol-
m~ur, bu fennin, ilmin son tekamülüdiir sereti ' ... 

bizim zevki sizindir yurdd.aşlar 

flilal Eczanesi , 

Memleket hastaneai 
Dah"liye Mütebanuaı 

Muayenehane.mi 2 nci Bey· 
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiıtir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 
~ ~ ,~-... ..: 
Müjde 

Tecrübesi Parasız!. 
DONYANIN EN BIRINd 

TIRAŞ BIÇAÔI 

Kırmızı Ay 
gelmiştir 

10 defa braş edeceği 
garantidir 

Bir defa kullanan katiyen 
başka bıçak almıyor 

Türkiye umum deposu: 
İzmir Kuzuoğlu ~şısı An
talyalı Sait hurdavet maza11 

___ _.8 .... 13 (316) 

Anneler Çocuklarınız 
için il" amava 

A e 

I~AKTI~ 
I:e başla.ıınız 

Çocuk butalıklan matelausaaı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti huaaiyede hazırlanan 

Likt• Çocukta hanm•zhk, 
ın sana, iahal ve lmemalar 

vana onları giderir. 
Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkışbnr. 
Aileyi inek sütü derdinden kurlanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Depon 

Gripi önlemek için 

Kaıacrtp 
TABLETLERi 

Bq Agnsı, Nezle Ve Vlcut Kaıgualığuu 
Te'Jl&men Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

a adeUlk kOtusu 7 ,• kuruflur 

Umum Hı-stalarıo lazarı Dikkatine 
En Mn mtem mide, kana ,ba;ınak, b6brek ve doğna

netİcesİ ltlzma glateriJen pilotlu, -pilotsuz kauçuk konaJaii 
kasık bailan, dhtabanlar için taLan konalan gayri tab
dotu çocukların viicutlarmdaki iğrilikleri doğrultma ci, 
bazlan, kemik hastalıklan neticesi husule plea kambar 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraumz olma 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalııma esnunada fır.. 
layan k6rek kemiklerinin gayri tabiile,mesine mani olmak 
için konalar. 

ruRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE' ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMd. 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafmnan yapılır. 

Kabul saatleri: 10 ili 12,30 ağleden sonra 14·16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
10- 20 355 S.7 

~PİRiN 
f 

2 ve 20 komprımelık ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 



Fratelli Sperco 
V anur Acentesi 

J • 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSE5 vapuru 8 nisan

dan 11 nıs .. na kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hambu g limanları için yük 
alacaktı r. 

UL YSSES vapuru 20 martta 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rottcrdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

CERES 25 marttan 28 Narta 
kadar Anvers, Rottcrdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROLAND motörü 20 martta 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
bagc, Dantzig, Gdynia, Gotc-
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakta. 

N. V. 
W. F. ll. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

AQILA vapuru 19 martta 
bekleniyor. 21 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ~lacaktır. 

AKKA vapuru 31 martta 
bekleniyor. 4 nisana kar AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
ve Brcmen limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

TROYBURG vapuru 23 

martta bekleniyor. HAMBURG 

ve ANVERSTEN yük çıkarıp 
ANVERS, ROTTERDAM ve 
HAMBURG Jiman!arına yük 
alacaktır. 

NORBURG vapuru 28 mart-
ta bekleniyor. Hambur ve An-

verstcn yük çıkaracaktır. 

Yenı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORT A vapuru 21 mart

ta Liverpol ve Svcnsea'dan 

FLAMINIAN vapuru yirmi 
iki martta Livcrpool ve Svan

sea' dan 
THURSO vapuru halen li

manımızda Londra ve Hull iç.in 

yük almaktadır. 

DELOS vapuru 21 martea 

Bremen - Hamburg ve Anvers-

tcn beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine mcs'u 

liyet kabul edilmez. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

UNA vapuru 25-26 marth 
Pire, Candie, Calamata, Tri
yeste ve Yugoslavyanın liman
ları için yük alacaktır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
J. Pussich acentesine müracaat 
ediniz. Kordonda Cemal Cen-
deli han 13-14 (T el.2548) 

N. B. Vapurların isimlerine 
ve muvasalat tarıhlerinde mes
uliyetimiz yoktur. 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 
Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
~~v1as~!a~.. e~erek Çarşamba 
gunıerı og'İeyın hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
27131935 S. S. BLED 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 VIKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda b:r muntazam sefer 
TAMESTS vapuru 19 Martta 

)lzmirden ldoğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doj?ru ) Nevyork İçin yük 
alacaktır. 

JERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

~gelip 7 Nisanda Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA jUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 15 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
)ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

1 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda T abmiJ Tabliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteJiğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Ana~ 
lkametkihını Birinci Kor

donda T ayare Sineması civa
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 

LINJE D/S A/S SP ANSKE
LINJEN - OSLO 

BANDEROS vapuru 23 mart-

ta bekleniyor. Dieppe ve Nor
veç limanlarına yük alacaktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY L TD. Budapeşt 
TISZA vapuru 18 martta 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu
dapest, Bratis ava ve Viyana 
için yük alaçaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXECUTıVE vapuru 19 mart 

ta bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numarah 

iki katlı altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör
mek istiyenlerin İkinci Kor

donda (189) numaralı Bay İs 
mail Hakkının hanesine mü-
racaatları. 9- 10 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (229) 
:x -· t ıs•we•• ;:iliGllJil ' 

. ~ - "· ~~''!'''!1'.~·:•<\~-•. •. ··~'G'-· 
•• • .... ~;... ...... #' "-"7-::).. ,....~.-_ ........... -:'\:. 

He ren dökülmesine 

KA SZUK Eczahanesi 

müstahzaratmdan. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kcpek

lenmes:ne mani olur. 

KOMOJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi-

Latif 

rayihalı bir saç losyo
nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza

hane ve ıtriyat mağa

zalarından arayınız. 
(993) 

AZ A A iLE BOL 
ISIK 

YALNlz. l'~l G \ZI 1 - ~ 1.[ .J __, 

La . hala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞl"Eı\1ALCILAR 
~1a1zemesi Deposu 

77 - jg Tel. 3332 

Üşümekten mütevellit 

En seri Tesir, en 

Grip, nezle ve soğuk 
algınhklarında 

bilhassa müessirdir 

•••••••••&•11111••············ 
E Romatizmalara ~ 
E ehemmiyetle tavsiye : 
: edilmektedir. E . . 
p • 
seıaaııııııııııaı•ı••••••••••• 

G 
R 
• 

izhraplara karşı 

kat'i Netice 

Baı ve diş 
ağrılannı sür'atle 

dindirir 

iN 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kırıklığı ı!İderir, ~ 
: bel ve adcle : 
: ağrıluını keser : .. . 
~ ..................•..•...... : 

ı=!tan n · eıniz En Lüks 1 

Ucuz O eli ir 
Bütiın bnıirJiler Buı ada Bu ' uşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, b. nyoiu odaları Marmaraya 
Halice nazır gôzel m:ınzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. lsfra'ı::ıt etmek ist;yenler behemehal bu oteli 
tercih ederle·. 

• tecir : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
" lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli ınüstcciriu mer 

Lütfü beydir. 

Dl. at • Bütü~ Egelilere B ı·st.ol S.irke-
• BeyogJunun r . cıde 

Osman i }' e oteıi~d!~~:iye 

~ MAYii, BAS~A 
BICAKlARDAN 
İSTEMEM' 

YALNIZ 

POKIA 
~ PLAY 
V istüjDr.um 
PLATT 

Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

~ 
.......__._ --~a.2.~~-.-J......j 

- E:ı ufa\. yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM /\ P-· ASINDA mevcuttur. 

\a~ Adres: 

:lllllllll•a~wllıllllllllllll•ll111111188llllllllllWllllalıl•lllllllll• . 
• TAZE TEMİZ UCUZ 

iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞITLERı 

Bamai ?f G.zhet 

Sıhhat Eczanesi 
Baıdurak Büyük Salepçıoilu hanı karıııında 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bayram için 

Ecza aşı Sü eyman Feri 
Kolonya, Esıms, Pudra ve Kremini tercih ediniz 

Çok Memnun Olursunuz. , 

M. Depo S. Ferit Şifa Ecıw~nesi 


