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Gorüş neler 
Ba~iaaı 

1
. 111 :riıız oalrnn ıara bu.,.~in Bcr-
'nd b , o ; e u unacaldardır. Barış 
kava mı teme ınden sarsan kor-

ulu durum üzerinde Alman
Yanın biricik hfıkimi ile gôrüş
ıııcler olacaktır. Bu göril"?rnc
lc · rı ngiltcrc \; e Almanya ara-
sında bir yakınlık adım? sa
lanlar vardır. Ezcümle Alman-
ar Sir Con Saymenin BerJine 

byak başısında yeni bir çağın 
oaşl~ngıcmı gormck istiyorlar. 
l nlara göre bu çağ, yencn-
er ve yenilenler ara .... ındaki 
:-•rdımlaı ın (fnrklam) ka!k

ak~ı, Rayş n 1914 ten ön
ce ı b·· .. k d uyu evlet varlığına ka-
k~Şı:ıasıdı. Alm~myanın büyük, 

çuk komr-ularmı kuşkulandı-
ran d 
ı şey e burada top-
anır B" ı b' •. ı · oy c ır durum 11.1.1uslAr a . . ' · ... rnsı ~•rantı sıstemle-

nnde b" . d 
11 

n ırınc ayanmazra inan-
sız 1 { k 1 b" . 
k a:nr~a arı ınbır kuş-u ka w 

t 1 
ynagı yaratmaktan kur-

u •maz . t s· c . R _ · ış e ır on Saymcnın 
d ~yşführcrle i'Örü,cccii çetin 
le ava budur. Foraynofisin haş-

ana genci bir uzfat:!nıa yolunu açma w 1 y • 

ın 12'• ça ışacaktır.Ortada Al-
t an arın elsürdürmck bile is 
0i;1.:~ilderi bir " etat de fait ,, 
tı:ki A1mıı durum vardır. O da 
dırıl llıatı ordusunun canlan
nıa Illlf bulunduiudur. Al
y nya siyasal andlaşmalarda 
i ~r almak, Cenevreye dönmek 
~·~ herteyden önce, silahlanh: ta. den~lik istiyordu. Bunu 
d m hır ~.~ı.lamlık belgesi, hem 

c presbJını yüceltmetme içı"n 
•rayordu ş· d' d'I huld · ım ı ı eii yerini 
•nd) u. Bakalım batı ve doj"u 
r •ımalarına kartı nasıl dav
. •nacak, Cenevreye dönmek 
~tiyecek midir? Şurası belli ki 

d\~0ruında İniiliz bakımı hiç te 
Öt •ne 2itmekten ho,lanmaz. 
b' e~~n ~eri Ingiliz siyasasının 
hır 0zellıii de "emri vakileri,, 
d csaba katarak ol2bildij"i ka-

ar bunlarla uyuımaktır. Ver-

ba~y çöküntüsü önünde bile sert 
ır 'd' _ i• •ıe bakmıyar .. k Berlinle go .. • 

1 rurne yolunu tutmuş olma-

ları, ngiliz gündeliklerinin uz-
a§oıa . f . 

tenin bs 1~Ye_n yazıları, lngilte-
dakika e_ ırsız bir duruma bir 
diğin . on~c son vermek iste
İ Te ışkı} (şüphe) bırakmıyor. 
n1ı ızlcre göre durum şöyledir: 

b . - Vcrsay andlaşmasmm 
B cşınci maddesi artık ölmüştür 
t•uhnl.•k k1ar~ı durmaktansa yeni 
" ' c er ·· laşm .. l 1 1 

" 41unc geçecc t uz-.. ara ,,ol k 
rudur. " açma daha doğ-

2 - İngıJtc .. ı . tc J'h ; c, ıava ve demz 
s ı atın., do ·A··- dl larda k d · ... -n an aşma-

baysall ~n 1 
( us~linlüilinii ve 

runı v ıgun1 emniyetini ) ko-
r a2'a ça ışac:ıktır. 

en vuyct Almanlar hava antlaş· 
Yeası~~a yer. almoıyı, Ccncvrc-
b 

1 
onmcyı onaylarsa ( ka-

u eder}• ) ·ı . 
b 11.b "rsc na1 tcrcnın c l arla k l . u 
kalk "k uş cu.~rı ortadan 

1 aca .tar. Han~i partiden 
o ursa olsun b"'t·· İ ·ı· , 
aşağı "'•k u un n~ı z er, 
l 3- •rı hu d·· .. d d" er: uşur.ce e ır-

Almanya gib· 
lctin komşul 1 

bUyük bir dev-
d arınd v b" 

urum da tutula an ~~agı. ır 
nıyo I B drı:ıı; acagına ına-

.. r ~r. ~ UıJuncefcr öz-
gorenlıkten ı hodbinlikten) uzak 
olsalardı dava bugün göriin
düğü kadar çetin olmazdı. in
l:İltere 'nin silahlanma işinde 
~~anya ile görüşmek btediği 
t 

. entJcmcn's agreement mili
aırc b·· ··k B . " uyu rıtanya adala-
~nın baysalh2'mdan ( emniyc-
:ındcn ) başka bir~cy düşün-
lcz. Onun içindir ki. Berlin 

Bu ·· ç misa la alikadar devletlerin iştirakile 
Bir konferans toplanması mnhtemeldir 

Avrupada patlıyacak herhangi bir harbın evrensel bir harp 
olacağı kanaatı vardır - Almanyada askeri hazırlıklar .. 

Çemberlayıı: Siyasamızda acemilikler oldu, diyor. Alman milleti ordunun kuvvetlenmesi için 
bankaların önünü doldurarak teberruatta bulunuyor. Amerika Almanyayı takbih ediyor .• 
~ jP -V~ 

~ ., 

CeuCl'at JJ!ohb(}ı !J tupçu /Ja.);u · 
m011daııı Geue>·al Jh itsclı ve 
donamnrı başkumandanı Ami-

·ral Racler ile bfrlikf e 
İstanbul, 23 (Hususi) - Garp 

Şark ve Tuna misakları ile ala
kadar devletlerin iştirakile ulmı
Jar arası bir konferanıın top
lanmasına lngilterenin taraftar 
olduiu bildiriliyor. 

Nevyork 23 (A.A) - Sovyet 
Rusyanm Amerika sefiri, Av
rupada patlıyacak her han~i 
bir harbın derhal evrensel bir 
harp olacağını söylemiı, Sov
yet Rusyanın hudutların mu
faza ya hazır olduiunu fakat 
sulh istediğini ve Amerik.. ile 
ticaretinin inkişafını dilediğini 
ilave etmiştir. 
Alman hariciye bakanı 

Ne diyor? 
Bcrlin, 23 (A.A) - Heırici-

•••••• ···················••·••··•• a-örüşmeleri, eski ıiyas;·k~·-·· 
rallarından uzaldaıılırsa ve
rimli olabiJir. 0 HitJer'in arkasın
da Bismark, Muuolininin ar
kasında Kavur, Flandenin arka 
sında da Taleyran'ın gölgeleri 
e fki kurafüm ya,atmakta de'~ 
vam ederlerse uzlatma ~üçtür. 
Fakat devrimci bir aiyasa i'Ö-
zctilir de ulusların elbirlifrinden 
başka çıkar yol olmadııCı 
anlaşılana ~izli kapaklı istek
ler durur. Batıda ve doğuda 
karşılıklı hckomonya davaları 
ıömülür ve anlaşılabilir. Sir 
Con Saymenin Bitlerle görüı
melerinde klasik siyua ter
k~dilecek, yürekten bir uzlaı-
ma istef-i ~österilecek midir? 
Biz bu oranı (ihtimali) cılız 
ıörenlcrdeniz. Almanya batı 
ve doiu andlaşmaları ar~ınnda 
ayrılık gözetmeden uluslar 
arası bir garanti sisteminde yer 
almak iistemezse işin kötülüğü 
meydandadır. Böyle olmayıp ta 
batı antlaşması gibi doğu ant
laşmasına da girmek isterse bu 
karanlık yol belki aydınla
nabilir. 

iiievk.e1. :eı.ısı~ 

Aolunycula Ôlt!Jztk te::almnıl 

ye bakam B. Fon Nö- Alman görüşmesi;, bütün Av-
rat Amerıkan Ajenslarından rupa devletleri için ancak pek 
birinin muhabirine beyanatında faydalı olabilir. Hukuk müsa-
Alman hükümctinin İngiliz ha- vatı hakkındaki metalıbimiz 
kanlarının ziyaretini alaka ve tamamen anlaşıldığı vakıt işler 
memnuniyetle beklendiğini söy- üzerinde mühim bir terakki 
lenmiş ve demiştir ki: elde etmek çok müşkil olmıya-

Hidiselcrin son günlerde caktır. Buna binaen İniiliz 
aldıiı şekil dolayısıyle açık bankaları ziyaretinin görüşüle-
ve halısane bir Ingiliz cck meseleler hakkındaki mü- -

Habeş imparatoru 
Müdafaa hazırlığında 

Seferberlik 
Fakat 

emri henüz verilmedi 
valiler Uyanıktır 

Şarki A/ı-ikaya gi<len llalyan onlusu lıTal 'l..'e ltalymı ccnemJlan 

iat·afrndan teftiş cdilir'ken 
Londra, 22 ( A. A ) - Deyli nevrenin direktiflerine uymıya 

T cleırafın Ad is AbAbadan ö2'- karar vcrmi.,tir. 
rcndiiine göre Habeş impara- ROMA, 2J (A.A)- Uluslar 

toıu bütün valilere yerlerine derneiine verilen İtalyan nota· 
giderek hudut hadisesinde çı- sm~a Habcşist n müracaatının 
lcabilccck bütün ihtimallere Y_crındc olmıyan delillere isti· 
k k I tınat ettiği ve doirudan doi-
arşı oyma arını emretmiştir. ·· k t k" k ı 

S f b l
'k . ruya muza cra a ım a mıt 

c er er ı cmrı henüz veril- · 1 l H b · h ısc ta ya - a eşıstan mua •-
mcmiştir. desinde derpİf edilen hakem 

İhtilafı uluslar kw-umuna ha- usulüne tevessül edilmek lazım 
vale etmiş olan Habeıistan Ce- geleceji bildirilmektedir. 

lliile>· Rayhşver nazırı ge11eı·al Blombcry ı.•e 'Jltaheıızcn m·a~ında 

tekabil noktai nazarlarımızı ki yapılan daveti Fransız •• 
faydalı bir surette aydınlamaya İtalyan dostlarımıza bildiru.elı 
hadim olacaiını ümit ediyorum. Berline barh.'d.'.~~'l; ilan etme-

lnglllz sabık hariciye na- den evvel bu seyahat bakkıa
zırı hUkOmetl tenkit ediyor da beraber müzakere etmiş ol-

Londra 23 (A.A) -Eski dış saydık daha eyi etmiş olurduk. 

itleri bakanı Sir Ostin Çam- İngifü. ~.:o~ ... .niannın Bcrlini ı.i-
berlain Birminihamda siyasi yaretleri arcfesfncıe Almanyanın 
ufukta toplanan bulutlar ve kendisini Versay muahedesinin 
uluslar arası münasebetlerin in- askeri kayıtları ile bailı olmadı-
kişafı hakkında söy)ediiı bir ğını ini olarak ilan edişi ve ne 
söylevde dcmittir ki: 2'arbı ne d.e'tı.".~ Avrupada bu-
Açık söyliyeceğim. Banıı!. ka- lunmıyan mikyasta birordu teşkil 

lırsa siyasetimizde bazı ace- ettiğini bildirmeıi bütün dünya 
milikler olmuştur. Berline davet için büyük bir darbe oldu. 
edilmemizin sebebi belki de Böyle bir zamanda verilen böyw 
müsavi hukuk sahibi devletler le bir kar~,. bana yapılan te-
irubunda ea az tarafgir olmak- ahhütlerin kıymetleri hakkın-
bğımızdır. Öyle zannediyorum - Souıı 7 mci Sahifede -

- Güzelim bir şarkı daha söyler miıin? 
- Miıafirlerin canlannı sıkmak istemem •• 
- Haydi canım bu ~ülüııç olur. Kimsenin dinlcdiii yok ki .• 



Sahife .a 

Lüks bir otomobil 
Alsancakta denize uçtu 
Üç bekçi otomobili nas1I kullandı
lar - Y aral1lar hastanede 

;:ycw Fi .f ( • 

l 
~ 

j 

Deni.ze uçan otomobil 
Evvelki akşam gece yarı- otomobilin ıçıne girerek bir 

sandan sonra saat 3 de Alsan- gece gezintisi yapmaya karar 
cakta benzin sabş barakaları vermişlerdir. Alsancaia ve lz-
karşısmda bir otomobil kaza- mire doğru süratli bir gezinti 

oldu, Jüks bir otomobil üç yaptıktan sonra beazin depo-
.,.işi iie birlikte denize uçtu. lanna dönerken virajdaki kor-

Şehrimiz tüccarlanndan Ra- donun muhafaza duvanna oto-
'porta ait olup 54 numarala mobili çarpbrarak denize yu-
an bu otomobil birkaç &ün varlanmışlardır. 

M ' vel şehrimize getirilmiıti. utomobilin bilhassa makine 
Bay Rapaport makinede ve bilhassa direksiyon aksamı 

ufak defek bazı temizlik- hurdahaş olmuş ve içindekiler 
ler için otomobili Alıancakta de muhtelif yerlerinden aiır 
Bracoti garajma bırakmıştı. O- surette yaralanmışlardır. 
tomobilin noksanları ikma edil-
dikten sonra Bracoti ertasi pn 
&ajının kapah bulunacaiı do
layısile otomubili f standartla 
Şel şirketi sabf yeri aruında
ki arsaya bırakmıı •e sahibi 
tarafından erteai pnü alınaca
iını Standardıa &ece bekçisi 
Hocaya söyliyerek alikadar ol
masını rica etmittir. Belediye 
tarafından sabı barakalannda 
&eceleri otomobil alıkonulması 
memnu oldupadan otomobil 
olduğu yerde kalmıı. Gece sa
at üçe doiru bekçi Hoca •• 
Şel şirketinin &ece bekciıi 
lskenderle bekçi Tahir mezkur 

Ani olarak uiradıkları bu 
vak'adan korkan lıkender, Ho-
ca ve bekçi Tahir "Can kur
taran yok mu?" diye feryada 
baılamışlardır. Kordon arka
sında duran 445 numaralı kam
yonun muavini Rizeli Rıdvan 
otomobilin içinde yatmakta 
imif .• 

Bu feryat üzerine koşmuş ve 
denize athyarak aiır yaralıları 
kurtarmıtbr. 

Vazifelerini suiistimal eden 
mütecasirler hastahaneye nak
ledilmiılerdir. Ta'bkikata zabı
ta tarafından el konulmuştur. 

Bir cinayet davası 
Hasan'ı öldüren kahveci Hüsnünün 

muhakemesi son safhaya gelmiştir 
Geçenlerde Tepecikte umum

haneler arasında bir cinayet 
olmuı, kahveci Hüsnü adında 
bir adam Hasan adında bir 
adamı bıçakla yaralıyarak ölü
müne sebebiyet vermişti. Bir 
B.lüddettenberi Aiırceza mah
kemesinde muhakemesine de
vam edileıı bu cinayet hidise
.ainin dün de muhakemesini de
vam edilmiştir. 

Zaten bütün tetkikat ve tah-
kikatı biterek müdafaa safha
sına giren bu davanın dünkü 
celsesinde suçlu vekiUerinden 

avukat bay Ahmet Remzi yap
tıiı kısa bir müdafaa ile tah
kikatın 2'enişletilmesini iıtemi~ 

ve ezcümle demiştir ki: 
- Maktulün sol bacağının 

kaba etindeki yara, on beş 
iihılü 1~ rapora müstenit ve üç 
santimden ibarettir. Ölüm pe
ritanit yani karın zarı iltihabın
dan ileri gelmiştir. 

Binaenaleyh maktule, mec
ruhiyetinin kaçıncı Kfinü ame
liyat yapıldıi'ının ve ameliyatı 
yapan doktorun esnayı ameli
yatta batmda gördüğ'ü asarın 

tesbitini teyit eden raporun ve 
her hutanede her hastanın başı 
ucunda bulunması lazımgelen ve 
yevmi vaziyetleri gösteren kar
ne yani konturol cetvelinin 
celp ve istilamı faydasız olmı
yacaiı gibi ameliyatı yapan 
doktorun fenni mütalea ve 
meşhndatmın da dinlenilmesi 
esası müdafaamıza çok müessir. 
olacaktır. Raporla karnenin 
celbini ve doktorun müdafaa 
pbidi olarak isti:namı isterim. 
Demiştir. 

Mahkeme, müdafaa nokta
~undan bu talebi kabul ederek 
o yolda karar vermi~ ve mu
hakemeyi de 6 nisana talik 
etmiıtir. 

Bu karardan memnun olmı
yan, vereseden maktulün kar
de~i kalaycı Hüsnü, aiırceza 

salonunun kapısının dııın-
da ve bir kalabalık içinde 
suçlu vekillerinden avukat bay 
Ahmet Remziye sözlerle haka
rette bulunduiundan mumai
leyhe bir istida ile müracaat 
ederek hakaret davası açmış 
ve mühim bir para da zarar 
manevi olarak istemiştir. 

Kadın Tipleri 
... - . 

Y"a.:z;a::ıı.: Ft.ebia ::Si.l~u 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Okuyucularımızın merakla takip ettikleri KADIN TİP-
LERi romanı İstanbulda Ankara caddesinde Semih Lütfi 
bit,k ve basım evi taraf~!!,dan basılarak satılığa çıkarılmıştır. 

~eni Asu• 

Panayır 
Komite iki mühim 
Toplantı yaptı 
Panayır komitesi eli.in öğle

den evvel ve ö • .ed~n &onra 
olmak üzere biri Tfükofü~te, 
diğeri be!cd:yedc i :ti toplantı 
yapmışhr. Her iki top.~ntıya 

da vali rreneral Kaz.m D:rik 
riya~et ctm"ş v~ şehr:~izdc 
bulunma!>. .a o~~m 'i:.l r!<or.s reis 
vekili bay Mecdet t.! i.t;rak 
etmiştir. 

Ökonomi b:ık~nlı_:ımn son 
~elen em~r!eriııe g:i;~ p.-ın yır 

müoasebetile yapı.ın:ısı a:tzım-
2elen işler hakkında ı,:örüşül
müş ve kestirimler verilmiştir. 

Bakanlığın planına i'Öre der
hal bir panayır bürosu açılacak 
ve iıe başlıyacakbr. Panayır 
münasebetile memlekete ı:-eti
rilecek eşyanın takas, konten
jan, klering ve saire gibi kayt
Iar karşısında tabi tutulacakları 
hükümler hakkında bu2ünlerde 
Bakanlar heyetinde kararlar 
alınmak üzeredir. 

Bunlar derhal bütün alaka
darlara bildirilecek ve broşürler 
neşredilerek dağıtılacaktır. 

Ökonomi bakanlığı bu seneki 
panayır için on beş bin lira 
vereçektir. 

İzmir belediyesi de bu mik
tarda para verecek ve panayır 
i'eçen senekinden daha parlak 
ve muvaffakıyetli bir şekilde 
açılacaktır. 

Aktif ko~iteden başka bir 
de genel komite olaçaktır. Ge
nel komite de panayıra iştirak 
edecek olan memleketlerin 
şehrimizde mümessilleri olan 
konsoloslar da iştirak edecek
lerdir. 

Panayır komitesi sık sık 
toplantılar yaparak panayır iş
lerinin zamanında görülmesine 
çalışacaktır. 

Şimdiden birçok dış piya
salardan müracaatlar vukubul
maktadır. -
Yarış komisyonu 

Vilayet yarış komisyonu dün 
öğleden sonra vilayet baytar 
müdürlüi'ünde toplanmış ve ilk 
bahar at koşuları etrafında 
görüşmelerde bulunmuştur. Şim-

diye kadar Bursa, İstanbul ve 
Ankaradan yanşlara i'tirak 
ettirilmek üzere bir çok koşu 
atları getirilmiştir. 

Bunların ithallerine başlan-
mıştır. 

Bay Fuat 
Bergamaya gitti 

Vilayet hukuk iıleri müdürü 
bay Fuat Yurtdat bir meıele
ni11 tahkiki için Bergamaya 
2itmiıtir, 

Ağırcezaya 
Verildi 

Yeni köyden 14 yaşlanndaki 
Fatmanın tarladan ot toplamak
tan gelirken yolda önüne çıka
rak zorla kaçtrmaia teşebbüs 
eden aynı köyden çoban lsmail 
oğlu Hüseyin ve Tahir oğlu 
Hüseyin haklarındaki tahkikat 
birinci sorgu hakimlii'ince ik
mal edilerek mevkufen ağır
cezay a sevklerine karar veril-
miştir. # -

Ölüm 
Gazeteci arkadaşlarımızdan 

bay Faik Şemsettinin kudeşi 
bay Orhanın kısa bir hastalık 
devresinden sonra vefat etti
ğini teessürle haber aldık. Ar
kadaşımıza beyanı taziyet ey
leriz. 

Dr. Linser 
•• 

Cuma günü 
Şehrimi-:re ~eldi 

J r . lJr. /JitHcr 

. A!man profesörlerinden [Tü
b~ngen] üniversitesi emrazı cil
fıy~ ve efrenciye hocası pro
.. ~"or Dr. [Linscr] Cuma 2'Ünü 
l&l~~e~ sonra F oskari vapurile 
zmırımıze gelmiı ve Alman-

yada eskı" · · · . . •.. muavmı ve yahut 
bauavınlı~ını .Y~pmış_ olan Dr. 

Y Demır Alının evıne misafir 
o~muştur. Dünkü Cumartesi gü
n.u sabahı Bergama harabelerini 
zıyaret etmek üzere Btrgama-
ya gitmişler ve akşam avdet 
htmişlerdir. Bugün şehrimizdeki 

astaneleri ziyaret edecekler 
a~.şam üzeri saat beşte Verem 
mucadele cemiyeti konferans 
aa«>.~1;1nda vari'in kendi keş
fettıgı yeni usul tedavisi hak-
kında konferans verecek ve 
keza kendı buldug·u f' · .. ırengı 

usulu tedavisi ve cildiyede se
rum ve aşı tedavileri hakkında 
musahabe yapacaktır. 

Bütün doktorlar bu konfe
ransa davet edilmişdir. Konfe
ransdan sonra akıı::.:ıım E 
I d d k 

r- ge pa-
as a o tor bay D . Al' emır ı 

tarafından şereflerine b' . 
ır zıya-

fet verilecek ve f zmirdeki h-
h• .. Si 

ı muessesat ve şaır alakadar 
df>ktorlar hazır buluna kt . .. ca ır. 
Pazartesı gunü İzmirdek· k 

ı me -
tepleri ve mücssesat ve -. muu-
lerı gezecekler ve akşamı Al-
man Konsolosu tarafınd . . an ve-
rılen zıyafette hazır b l 
caklardır. 

u una-

Adliyede 
Yeni tayinler 
Boş bulunan müddciuoı , . ı··· v· umı muavın ıiıne ıze müddiu _ 
.. b o .. u 

mısı ay sınan Orhan Naı·ı 
Ji hakimliğ'ine Karacabe~ •ü~: 
deiumumisi bay. Ş~~ Tur ut, 
Ankara sulh hakımlıiine ~a-
zilli ceza hakimi bay lsoıal 
Hakkı tayin edilmiflerdir. ı 

Ayırma eucUmenı 
Ankara - Temyiz reisi bay 

lhaan, aza bay Aziz Selim 
' Nafiz ve başmüddeiumumiai 

bay Nihattan müteşekkil adli
ye ayırma encümeni ite baıla
dı. Dereceleri tayin edilecek 
adliyeciler sayısının 500 kadar 
olduğu söyleniyor. 

Şaşalda 
Profesörler yeni 
Tedkiklerde 
Bulunmaktadır 

Yüksek ziraat enstütüsü pıo
f esörlerinden V on' der Heide 
ile Toprak enstitüsü şefi dok
tor bay Kerim Ömer ve Balı
kesir mıntakası zeytincilik 
mutahııssısı bay Niznmeddin 
dün akşam şehrimize ı:-elmiş

lcrdir. Muhitimiz toprak ve 
suları üzerinde etütler yapa
çak olan mütehassızlarımıza 

1 
bir kaç gün evvel şehrimize 
geldiğini yazdıiımız enstitü 
asistanlarından bay Sedad Celal 
de iltihak etmiştir. Kendilerile 
~örüşen bir muharririmize Ke
rim Ömer dimiştirki : 

- Profesörle ben İstanbul 
Bursa, Karacabey, Balıkesir 

ve Edremid mıntakalarım gez
dik Nizameddin Balıkesir mın
takasının zeytincilik mütehas
sısıdır. Bandırmadan beri do
laşdığımız zeytin mmtakaları 

hakkında kıymetli tecrübelerin 
den istifade ettik. Sedad Ce
lal ise Afyon, Balıkesir ve iz
mir mıntakalannı tetkik et
mektedir. Onunla İzmirdc bu
luştuk. Yarın Vali Generalın 
emri üzerine ve kendilerinin 
refakatile ıaşal menbaına gi-

düp yeni tesisatı görecegız. 
Bilirsiniz ki &eçen son bahar 
da ben 3 haf ta müddetle şa,al 
suyu üzerinde çalışmışdım ve bir 
rapor sonmuştum. Şimdi de 
profesörle birlikde gidiyoruz, 
Vali Generalın büyük himmet
lerile İzmirde ••şalın kıymeti 
anlaşılmışdır. Eylülden beri su
yu her bakımından mutalaa 
ediyoruz. Bu son etüdün de 
raporunu vereceğiz. 

İzmirden sonra Eskişehir 
üzerinde Ankaraya avded ede-

ceğiz profesör Ankarada ka
lacak ben cenüb vilayetlerimi· 
ze ieçerek bir kaç hafta tet
kikatda bnlunacağım. 

Su nerelerde ve nasll 
satllacak 

lzmir ve havalisi memurlar 
iıtihlik kooperatifi yakında 
Şaşal suyunun satışı ışını 

üzerine alacaktır. 
Bir Alman firması tarafından 

teklif edilen ve su şişelerinin 

otomatik olarak yıkanması ve 
doldurulması ameliyelerini ya
pacak olan, 3 ili dört bin lira 
kıymetinde bulunan bir maki
nenin plinı üzerinde alikadar
larca tetkikat yapılmaktadır . 

Suyun Aakarada satııını 
Ankara naemurlar kooperatifi 
yapacaktır. 

Şaıal suyunun Istanbulda da 
labfı etrafında muhabereye 
baılanmııtır. İzmir memurlar 
kooperatifi kok kömürü satııı 
ile de meşgul olmaia karar 
verıniş ve bu hususta Ankara 
ıneoıurlar kooperatifi ile mu-
tabık kalmıfhr. 

ELHAMRA İ. Milli Kütüphane Sineması 
Dünya sinamacılıiının nadir yetiştirdiii şah 1 d 

Şopen ve Aşkl;~~ en 

Polonyalı dahi san't üstadının meşhur eserlerine ilham 
veren aşli'lrının hikayesidir 

İlave olarak: PARAMOUNT JURNAL No. 9 
Bugün seanslar: 15 - 17 • 19 ve 21 dir 

Fiyatlar tenzil edilmiştir. 21 seansında ~ 25 kuruş 

ÇARŞAMBA akşamı 21 seansından itibaren 

ESKiMO 
San'at ve HARİKALAR filmi 
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24 Mart t935 

'( ) •• 
KOŞE~IDEN 

Bahar 
Halk dilinde bir tabir vardır; 

bir şey fazla uzayıp gitti mi, 
bıktırıcı usandıncı dereceye 
vardı mı ı.Givur pehrizi ka
dar uzadı,, derler. Bu sene ha
valar da gerçekten böyle oldu. 
Koca karı souğunu atbk, lbir 
fırtınadır be!ird•; Newuz eledi
ler. O da geçti bakalam timCli 
koca icnnaın arka11sıra gelen 
öküz souju ne marifet göıte
recek. Lakin bahar havasının 
taze kokusu, mülayim havası 
bir iki gündür ruhumuza sevinç 
veriyor. Sabahleyin kalkınca 

denize ve çamlara baka baka 
içtiiim çay bana okadar keyf 
ver.yor ki deime gitsin. 

Ku'l cıvıldamaları baharın 

samimi şarkısını terennüme 
sabahtan başlarken içim ne 
kadar genişliyor bilseniz. Sır
tımıza bir hasta yorganı gibi 
alıp içinde hüzüldüiümüz pal
tolardan kurtuluşumuz bana 
artık iyiliie yüz çevirmiş bir 
hastanın sevinci kadar ne,'eli 
geliyor. 

Nedim gibi coşup bahan 
terennüme, özendiğim zaman
larım oluyor. 

Kışı i'eçirdik, ne hoş, n• 
güzel ve ne nadet .. 

Gripi, türlü türlü salgın hu· 
talıkları ile bu ak saçlı soğ-uk 
ve ihtiyar çehre arkada kaldı. 

Ah, ne faydaki kış bu sen• 
kavur perhizi kadar uzayıp ara
mızdan sıyrılırken Türkiyeni• 
bir çok sevgili, kıymetli canla· 
rını da sürdü, süpürdü götür· 
dü. Arkada derin bir acı, biı 

hicran bıraktı. 
İbnirrefik Ahmet Nuri, Ali 

Nazmi, Ali Rifat, Yusuf Akçu· 
ra gibi büyük simalar daha 
dün aramızda iken bugün ölü· 
ler arasına ~peçtiler. 

Bu sene bu menhus kışın 
yapmadığı kalmadı, en nihayet 
te bir kaç acı ile bizi yaraladı. 
Defoldu gitti. Allah gelecek 
senelerin kışını bu kadar uzun 
bu kadar hastalıklı ve lrnrkunç 
olarak göstermesin. 

Ve artık ister öküz olsun 
isterse Dana olsun şu gelecek 
souiu da üstünkörü, hafif ter· 
tip bir şey olarak geçirelim, 
yoksa kış bizlerde takat bırak· 
madı. 

TOKDIL 

Paraların 
İstikrarı meselesi 
Holanda Ti. Ba. bedbin 

Acun Ökonomik konferansı 
tarafından ihdas olunmuı olan 
Ökonomik komite geçen hafta 
Londra'da toplanmı~ ve uluslar 
arası para istikran için birçok 
tckJif ve tavsiyeler kabul et
miştir. 

Me,kUk durum 
Agence Econmique et fi· 

nanciere 2azetesi, para duru· 
munun her zamankinde• fazla 
meıkük olduiu kanaatındadır. 
Adı geçen iazeteye göre, İf 
mahafili Fransız Maliye Baka
nının, bir uluslararası para an· 
}aşmasının gerekliii hakkında· 
ki beyanatını alaka ile karıı· 
lamaktadır. 

Holanda Ticaret 
Bakanı bedbin 

Holanda Ticaret Bakanı, a
cun ökonomik konferansianna 
itimadı olmadığını, çünkü ülke 
lerin kolay kolay aklı selim• 
avdet edemiyecelderini bildir'" 
miıtir. Kendisi, tarifelerin yük
seltilmesini reddetmektedir· -

Tütün ekimi 
Tütün mahsulü bu yıl iyi pa· 

ra ettiği için müstahsiller önü
müzdeki mevsimde bol miktar• 
da tütün ekmeie hazırlanmış
lardır. 
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Beyaz seten üzerinde heklcnıniycn bir 
Şey, kadının yüzii göriind ii 

-=-~~~----·~--.· 
Parmakları titriyor, artık sesi Onları, kendi benliğimin iç 

boiazmda kesiliyordu, Erkulun yüzünü dünyada hiç bir üne 
d~rin iÖzleri ensesine hakta. feda edemem. 
Arnanın kardeşi bu güzel ka- Kayayı $!ÖZ ucule süzerek: 
dına nekadar benziyordu. Onun - Ben, bunları beni anla-
yesil gözleri! Fakat bu yeşil mıyan. hususiyetime g iremi-
kaynaklarda anlıyamRdığı göl- yenierden saklıyorum. 
i•lcr vardı ki üstüne çevril· Ancak çok değerli b;r 
~ikçe onu titretiyor, anlamak zeki, anlayışlı iÖzler olma-
ıatedikço ıüneşe dayanamayan Jı ki varlıgımın bu incelii'ini 
kar gibi damla damla erı- ona açabileyim .. 
Yordu. Kaya Arnanın yanına so-

Şimdi yine, içinin derinli- kularak ürkek: 
ğinde, rüyalı dilekler Kayayı - Ya siz Ama? Siz onları 
kendinden ıeçirdi. Bu adamla gördünüz mü? 
kayn şmak daha doirusu ne Erkul bu sorguya ıülümsi-
istc<liğini pek bilmedea onu yerek: 
sevmek istiyordu... - Ona gösterdiklerimi size 

Birden iskemlenin ilstünde göstermekten çekiamem ister-
ıallanan vticudunu yakalıyan sen sen de gel, gör Kaya!.. 
iki dine kol onu piyanonun Genç kız kulaklarına inana-
6nündcn çekti. namıyor gibi haykırdı: 

- Çok yoruldun zavallı ço- - Gercek mi? Bize buala-
cuk... rı, hep kendizin olan eserleri 

Bu akşam bu kadar yeter.. gösterecek misiniz? 
Bu •es, bu musiki bana hay- Erkulun halinde gayri ta-
r8etI~ karışık bir korku veriyor. biilik vardı: 
~tun g~ce ben bu sesi duya- • .. ı.; ~>nu Var -

caıım. Şımdi Allahaısmarladık Afyonlarımızın 
Yavrum .. 

d Kaya taşkın, şaşkın bakıyor- Satışı İÇ in 
u, ne olmuıtu? Nedea onu 

ç~km.iş kaldırmıştı? Gidiyor.. Uzak Şarka bir mü-
~~.dı Allahısmarladık diyordu! messil gönderilivor 
ıçın? .. 
A Afyonlarımıza yeni aatıı pi-

k 
rnanın Hsi Kayanın mera-

ına ka11ılık verir gibi sordu: yasaları bulmak için Uzak 
Ç Şarka bir tetkik heyeti gön-

- alıımaia değil mi Erkul? derilmesi kararlaşmıştı. Uyuf-
- Evet.. d 8 k turucu ma deler inhisarı tica-

lc d u ısa cevap yeterdi. genç ret müdürü Bay Şefik Men 
a ın kardeıinin gece en güzel 

eserler yarattıi'ını biliyordu. Türk - Yugoslav müıterek 
B afyon hurosu namına buiÜn 

u 2ece nasıl oldu da ı'k"ı Uzak Şarka hareket edecek-
uat 2eç kalmıştı. tir. Afyonlarımızı Uzak Şark-

Erkul Kay&ya bakarak· ta daha iyi tanıtmak, yeni pi-
-:- Bi~irsin ki gece çalı 

0

mak yasalar bulmak ve acenteler 
terın. hır sessizlik içinde ~alnı~ tesis etmek gayesiyle yapılan 
~n.~ı duygulanmın çenesinde, bu seyahatten çok iyi neticeler 

ıoruşlerim ve düıuacelerimle alınacaa1 umuluyor. Bay Şefik 
baıbaşa kalmaktan hoılanınm. Men, Odesa yolile Moslcovaya 
b - Şimdi ne yapıyorsun ağa- gidecek, orada da bazı temas-

ey?., larda bulunacaktır. Sovyet 
- Kendim için bir deneme.. Rusyanm da Türk - Yu20-
- Modelsiz mi?. slav müıterek afyon büroıuna 
Güldü: girmesi meselesi ile alakadar 

b. - Model mi? Bir re11am, olan bu görüımelere de büyük 
ır heykeltraı gördüiü bir baı bir ehemmiyet verilmektedir. 

Yaratmak için onu önce kendi Bay Şefik Men, Moskovadan 
~·~~nde işleme2"i biline, •o- Uzak Şarka geçerek, Japonya 
elını daima gözleri önünde Formoza, Fransız Hindi Çinisi 

hulahiJiyor. Portekizin Makao müstemle-
Bu cevaba Ferit hayretle: kesi, Singapur ve havaJisinde 

ga~ Çolc ga~ipsiniz Erkul; bu tetkikler yapacak, müstelik 
uJ et san ahnızın aırlanna afyon rejilerile temaslarda bu-
~~tı),~ ~rtıyor .. Öyle diye- lunacaktır. Bu seyahatin dört 

~e21m kı bıze vcrdıkleriniz da- ay kadar devam etmesi muh-
ırna kendiniz için yaptıklarını- temeldir. Türk - Yuaoılav 
:ıın t v d N • old .. ar ıgı ır. eden liyık müıterek bürosu son toplan· 

Çekuı· g~nuz büyük şöhretden tısında Uzak Şark seyahatinde 
nıyor gib" . . ? 

Ç- ısınız . gözetilecek esaslı noktalan 
- unki en çok b d'k 

lerim k eyen ı - teabit etmit ve Bay Şefik 
en ço benim olanlardır. Men'e bildirmiştir. 

TAYYARE 
Telefon a1s1 

SİNEMASI 
Telefon 31s1 

AIB BUGUN 
~ Ev~T :.:EJAN, DA~İELLE DARIEUX, BARON FLİS 

1~~1 -1 B~Jl bGırls,, dans heyetinin temsil 

'--~-e "en E o· Ereti· .. ---
Gerıçllk - Eğlence - Aşk - Muzlk - Dans 

AYRICA 

.. .. Şopenin Gece Enini 
r.uyuk ve dahi bAcsteAkarı? kendi bestelerife süslenen 

.. . lahutı bır şaheser 
Turkçe ızahatlı yeni dünya havadisleri ( FOX) 

D K Bugünkü seans s atları: 1 S -- 17 __ 19 _ 21 15 
ı KAT 21, 1 S seansı (ucuz halk seansı)dır. Fiyatla; 25 

35 50 kuruştur 
Gelecek hafta : Emille Zolanın eseri olan 

A. 

Teni Asır 

a a uı sevin e 
·· ylü bayramı yaptılar 

Civar köylerden gelen köylüler 
Atatürk heykeline çelenk koydular 

A ıı l:a nı 
ANKARA, 22 (A.A) - An

kara halkevinde bugün köylü 
bayramı yapılmıştır. Bu mak
satla cıvar köylerden gtlen 
dört yüze yakın köylü halkevi 
mensuplarıyle birlikte önlerinde 
muzika ve toprak verimleriyle 
ıüslenmiş temsili arabalar oldu
i'u halde ıehrin büyük yolla
rından geçerek ulus alanına 
2elmişler ve burada Atatürk 
heykeline bbir çelenk konula
rak büyük öndere karşı köy-
lülerimizin bağlılıiını ve sevgi
lerini en güzel sözlerle yaşatan 
söylevler ıöylenmiştir. 

Bundan sonra yüksek ziraat 
enstitüsüne gidilmiş ve köylü-
lerimiz burada enstitü rektorü 
ve tedris heyeti talebeleri ta-
rafından karıılanmııtır. Ensti
tüde bulunmakta olan Ziraat 
bakanı B. Muhlis Erkmen ko
nuklara karşı arkadaşlar hoş-
geldiniz uiurlar getirdiniz di
ye öz Türkçe olarak söylediği 
bir söylevde, asıl sizler için ya
p_ılmış olan çiftçiliiin ilerl~e
ıı, yükselmesi, veriminin art
ması için yollar arattırmak, 
yollar göstermek tamı bilgisi 
yapmak, yaymak üzere kurul
muş bulunan bu öz yurdumuz
da sizleri saygı ıev2iyle sevinç 
Ye kıvançla selamlarım de
miıtir. 

B. Muhlis Erkmen vaktin 
çok dar olması yüzünden ens-

Ulwıeri 

titünün her yerini koylülerimi
zin istedikleri gibi gezemiye
ceklerinden ötürü müteessir 
olduiunu söyliyerek fakat de
miştir, burası sizin kendi evi-
niz, öz ocaimızdır. İstediiiniz 
valut ıelir gezer ıörürsünüz. 

Ziraat bakanı B. Muhlis 

Erkmenin söylevine halkevi 
köycüler şubesi üyesinden 
Mebmed Türkmenoj'lu karşılık 
vererek teşekkür etmiş, köy
lülerimize enstitünün her tara-
fı gezdirilerek kendilerine iza
hat verilmiıtir. 

Saat 15 de köylü konukları
mız şerefine bir müsamere ve
rilmiş ve istiklal marşı ile baş
lıyan bu müsamerede Çakallar, 
Karaoğlan, Bursal, Gerede ve 
Virancılık köyleri tarafından 
Cumhur,luk muşı s~ylenmiştir. 

Saylavlarımızdan B. Kazım 
Nami bir açılış nutku söylemiş 
köycüler şubesi başkanı B. 
Kemal da halkevinin bu yıl için 
de köylülere yaptıiı işleri kı

saca anlatmıştır. 
Bundan sonra milli türküler 

ıöylenmiş, milli oyunlar oynan
mış istiklal ve Hasbahçe piyes
lerinden bir parça temsil edil
miştir. 

Halkcvi tarafından bu güzel 
günün hatırasını yaşatmak üzere 
köylülerimize fidanlar verilmiş
tir. 

........ '4• 

Acı bir yitik 
Ankara fakültesi profesör B. 
Veli'nin cenazesi kaldırıldı -·-·-·-ANKARA 22 (A.A) - An

kara hukuk fakültesi prof eıör-

lerinden dışarı iıleri bakanlığı 
hukuk müşaviri ve eski Burdur 
saylavı B. Veli Saltikin cena
zesi bugün kaldırılmıştır. 

Cenaze merasiminde Adliye 
ve içeri işleri bakanlariyle bir 
çok aaylavlar, dııarı işleri ileri 
gelenleri, Ankara hukuk fa
kültesi profesörleri ve talebe-
leri f stanbul üniversitesini tem
silen gelen profesörler ve ta
lebeler, müteyeffanın dostla;i" 
ve çok kalabalık bir halk bu
lun~uş ve muzika, jandarma, 
polıs müfrezeleri iştirak etmiş-

tir. Türk bayrağ'ma sarılmış 

olan müteveffanın tabutu Hacı 

bayramdan otomobile konduiu 

yere kadar talebelerinin elleri 

üstünde taşınmıs, gömüldükten 
sonra müteveffanın ~ahımı bil
ıisi ve deierini ve bütün ken

disini tanıyanların bu ölüm kar
şısında duydukları derin acıyı 
anlatan söylevler söylenmiş ve 
mezarına iç işleri bakanı Bay 
Şükrü Kaya ile dış işleri ba
kanlıi'ı, Ankara hukuk fakül
tesi Ziraat Bankası İstanbul , 
üniversitesi namına çelenkler 
'.konmuştur. 

lngiliz, Italya, Fransa konferansı 
12 Nisanda tekrar toplanacaktır 

ROMA, 24 (H.R) - Bugün (dün) Paris'te İııgiliz, Fransız 
ve. Italyan ~ükümet reisleri toplanarak bir içtima akdetmişlerdir: 
Içtımad&l bı.r çok meseleler üzerinde müzakereler yapıldıktan 
sonra 12 nısanda ltalyanı Straza şehrinde, Mussolini, Sir Con 
Saymcn ve bay Lavalın tekrar buluşmalarına karar vermişlerdir. 

ltalya-A vusturya takımları çarpışacak 
Roma, 24 (H.R.) - Bugün Vanyede Avusturya ile İtalya 

takımları arasında heyecanlı bir futbol maçı olacaktır. Maç saat 
16 da baslıvacak ve netice radyo ile bildirilecektir. 

Avusturya a 
Manevraları 

va 
yapıldı 

Avusturya hükumeti de silahlan
makta hukuk denk iği istiyor. 

Viyana 23 ( A.A ) - Dün ı ia h ukuk müsavatı işin müza-
Vener - No.stad'da ve Viyana- kere yo.ile tahakkuk cttiryeye 
nın şimalinde Baden mıntaka- karar vermiştir. 
smda hava taarruzlarına karşı Pa ris, 23 (A.A) - B. Eden 
manevralar vapilmıştır, Manev- dün buraya gelmiştir. B. Laval 

ve B. Suviç ile yapılacak üçler 
raya ordu. jandarma ile ıivil · konferansına i,tirak edecektir. 
ve askeri bütün sıhhiye te,ek- B. Eden evvelce kararlaştırJ-
külleri iştirak etmiştir. mış olduitJ gibi Londraya dön-

Viyana, 23 (A.A) - Kabine miyecek ve Sir Con Saymeni 
uluslar arası politika vaziyetini Pazarsabahı Amsterdamda bu-
tetldk etmiş ve Avusturyanm )arak onunla beraber tayyare 
müdafaa vasıtalarını arttırma- ile B~rline ~idecektir. 

••••• 
u uk fak ··,ıtesinde 

Müeesif bir hidise old 
Sırrı namında bir genç cebinde taşıdığı 
Tabancayı karıştırırken arkadaşını yaraladı 

İST ANBUL, 24 (Hususi) - lağile takip edttn talebeden 
Bugün (dün) Hukuk fakülte- Cahidin baldınaa isabet ede-
si ikinci smıfta bir talebenin rek yaralamıştır. 
yaralanması ile neticelenen çok Bu hadise karşısında derse 
müessif bir kaza olmuştur. nihayet verilmiş ve mecruh 

Talebeden Sırrı namındaki derhal hastaneye kaldırılmışhr. 
genç, dekan bay Sadık Sa- Cahidin yarası hafiftir. Sırn 
minin ders verdiii esnada, c~- derhal yakalanarak inzibat 
binde taşıdıiı tabancayı kanı- meclisine verilmiştir. inzibat 
tırırken birdenbire patlıyan ta- meclisi tabanca taşıyan ve sınıf-
banca sınıfta büyük bir heyecan ta böyle tehlikeli hadiselere 
ve bairıımalara sebebiyet ver- sebebiyet veren talebe hakkın-
mış vetabancadan çıkan bir kur- da yarın [bugün] kararını vere-· 
fUn biraz ötede dersi can ku- cektir. ............ 
V enizelosun oğluna ait 

Olan Vapur Pireye hareket Etti 
İstanbul, 24 (Hususi) - v enizelosun oğluna ait olan vapur 

gelen kaptan ve tayfa ile birlikte Pireye hareket etti. 

~si Yunan generali diin ı~tanhuJa geJdi 
Istanbul, 23 (Hususi) - Son isyanda parma2'ı olup ta mem· 

leketimize iltica etmiş bulunan General Anagnostopolos, bera
berindeki 13 Yunan zabitile birlikte şehrimize geldiler. Yuna
nistanda af ilan edilinceye kadar burada kalmak istediklerini, 
ailelerini de getirteceklerini, gördükleri kabulden minnettar kal
dıklarını söylediler. 

1934 te ithalat ve ihracatımız 
Arasında bir mukayese 

lıtanbul 23 (Hususi) - Yarın toplanacak olan İş bankası 
heyeti umumlyesinde okunacak raporda harici ticaretimize tep 
mas edilecektir. 934 yılında 92 milyonluk mal ihraç edildiği, 

buna mukabil 68 buçuk milyon liralık mal ithal edildiği raporda 
bildirilecektir. 

Yunan Sefiri 
Atına'ya gidiyor 

İstanbul, 22 (Hususi) -
Yunan sefiri pazartesi günü 

"yarın,, Atinaya hareket edi

yor. Yunan sefiri beyanatıada 

demiştir ki: 
Yunanistanın içini kemiren 

is y a n zamanında " Tür-

kiyenin gösterdiii derin ala
koya çok müte~ekkir kaldım .. 

ZehirJi gazlar için bir 
Konferans 

Ordu, 22 (A.A) - Halke
vimizin anıkladığı zehirli gaz-

lar konferans serisinin birinci
!İ bugün verilmiştir. H alka gaz 
örnekleri, maskele rde kullanı
lan malzemeler gösterilmiştir. 

Siirt'te 
Kadınlar peçeleri atıyor 

Siirt, 22 (A.A) - Halke
vindc Siirtin bütün memurları 
valinin başkanlığında toplan
mışlar ve valinin teklifi üze

rine peçe taşıyanların peçele
rini kaldırmaları hakkında ka-

rar vermişlerdir. Halkevi pe
çeleri kaldıran bayanları bay
larıyle birlikte ıinemaya davet 
etmiş sinema salonu peçesini 
atan bayanlarla dolmustur. 
Halk bu karardan çok mem

n.un olmuş ve p eçe Siirtte ta
rıhe karışmıştır. 

Hazırlanan proje 
Ankara, 24 (Hususi) - \ .:ni 

inşa edilecek posta bin. ları 
için bir proje hazırlanmıştır. 

Hücumlar 
HARP TEKNİGİNİN EN iNCE NOKTASINA VARASIYA 

KADAR GÖSTERİLMİŞ BÜYÜK HARP FiLMi 

26 MART sALI ASRI SiNEMADA 



BORJIY A 
-29-

Ziyaretçi sordu: 
- Benim kim olduğumu bi

Jiyor musun? 
Kocakarı susuyordu. 
- Ben aervetüsııman sahibi 

Lorcnzoviçni'yim. Her istediği
mi yaparsan seni de ihya ede
rim .. 

Büyücü kocakan baflnı saJ.· 
ladı. 

Ziyaretçi sözlerinde devam 
ederek: 

- San'abnda pek usta oldu
ğunu söylediler, methettiler. 
Bea de ıeldim. Müddeti öm
rümde ilk defa "eliyorum. Son 
defa da olacağım zannederim. 
Göreyim seni beni memnun et. 
Beni de ieldiiime pİfDl&n et-
me ... 

Büyücü acuze ı=-ülümsedi. 
Aizında nasılsa kalmış olan 
kazma l'ibi seyrek ditlerini 
ıöaterdi. Bundan hiddetlenen 
ziyaretçi dedi ki: 

- Ne pldün? •.• Yoksa ba
na inanmıyor musUD? ..• 

Bu esnada siyah horoz hem 
6tmeye hem de kanatlamıı çırp 
maia bqladı. 

Sihirlaaz kan: 
- Rahat dur Karakaçan ... 
Diye bir ıeyler mınldanarak 

acaip sözler ilive etti ve garip 
bir saz ı6yledi. Sonra ziyaret
ciye dönerek: 

- Sizin buraya ıeliıiniz ilk 
deiildir. Bununla tamam üç 
oluyor!.. 

Ziyaretçi bu ıöz karf1ımda 
eiildi, yerinde bir kerre sıç

radı. 

brmakJa arzunuz yerine ieli
yordu. Meşrubatın hiç -rengin
de ve lezzetinde bir değifiklik 
olmadan ve koku da hissedil
meksizin tesir yapıyordu. Bu 
damladan alan adam bir müd
det eskisi gibi yaşıyor, iezi
yor. eğleniyor fakat bir hafta 
sonra şiddetli bir fiyevri ile 
hummaya tutuluyor. Doktorlar 
kanm dimaia hücüm ettiğini 

müşah~de ediyorlar. Kan alı
yorlar. Zehir kana kan,b· 
imdaa aiır ağır vücuttaki 
tesirini timdi birdenbire gös
termiş oluyordu ki iş işten 

a-eçmiş bulunuyordu. Nihayet 
hasta tertip etmif olduium 
renksizJ kokusuz suyun (Akuva 
T of jana)mn (*) tesir ile zehir
lenerek ölüyor. Halbuki herkes 
ecelile 6lmüş zannında bulu
nuyordu. İtte ilk• müracaabnız 
için hususi tertip ettiiim su .. 

Bu sözlerin ağır tesirleri al
bnda bitkin bir halde koltu
pnda sessiz ve ıadasız otur~n 
ziyaretçi heyecanla acuzenın 
gözü içine bakıyordu. 

Sihirbaz kan sözlerine de-
vamla: 

- ikinci 2elifte dermansız-

hia bir çare aradınız. O ta
rihte müthif bir derman.sızlıia 

mübteli olmuftunuz. Sizi ya•aş 
yavq kara topra2'a doiru gö
türüyordu. Fransadan, Alman

yadan doktorlar çaj-ırmııtsnız. 
Likhı bunlann hiç biri derdi-
niıe derman olmadı. KuTvetiniz 
ıeri gelmedi. Ben ıize küçük 
bir sişe su verdim. Bu tesirini 
Ki)ıtermifti. Bunun için bir çok 

ıreceler uiraşbm. Bir ay sonra 
dinç ve kuv•etli oldunuz zanne
deraem bu ela oa sene evvel 
olmuştu değil mi? 

- Sonu var -

- ilk ırelifiaizden fİmiye ka
dar çok zaman l'•çti. Birinci 
müracaatınızda ıizde• fiiphe 
edilmek tarlile kolayhlda bir 
adamı öldürmek çaraini sor
dunuz. Sizi• içi• f11 ıördüiü
nüz ııabıklarda bir çok ot 
hulisalarile b:r ter~ip yap· 
ttm. AldıiJnız bu sudan [*) Borjiyalann çok kullan-
çok kuJlandımz. Elbett• habr- dıiı bir zehirdir. Bunun lize-
lanimz ye bilirainiz. Şarap, rinde fenni tabarriyat yapılmıı 
adi ıu Ye .. rbet fibi içilecek ise de terkibini havi reçete 
mayilere bir kaç damla k&rlf• eld• edilememiıtir. 

'Ai;;;y;;;;;;····a;;~;d~;· 
Sorduğu sual şudur: 

1 -·-· 1 

Adalet ne ·oldu? Adalet nerede kaldı? 
Beobahterin bir yazısı .. -.. 

Berlin 22 (A.A}- Volkicher bilecekti. Almanya'aın bu mcs-
Beobachter; Fransız baıbakanı elede ıö.z bozanlık etmiı oldu-
bay Flanden'in nutku hakkın- ğu iddiasının kat'iyen asıl 
da ve ( Adalet nerede kaldı?) ve esası yoktur. Zira 1932 
baıhiı albnda qaiıdaki mü- senesine kadar Alınan si-
libazaları acşretmektedir : yaseti öyle kimselere tevdi 

., Biz büyük bir Avrupa mil- edilmişti ki bu adamlar Versay 
Jetinin reisi sıfatile vazifelerini muahedename.inin beşinci fas-
müdrik olması lazım a-elen bir lmı ihlal edemezlerdi; hatta bu 
de•let adamının nutkunu deiil ihlal dünya efkan umumiyesi 
harbın ferdasında kullanılabile- tarafından menedilmiı olmasa 
cek birli.anla konuşan bırfransız dahi e~er bütün dünya taah-
ittifakJarı Avukatının ıöılerini hütlerini hakir hakkını gas-
dinJemiş olduk. Eger bay Fla- bedecek olursa adalet ne-
den, Almanyawn Vcrsay mua- rede ka ır? 
hedesinde kendisine tahmil et- Bay F!ande'nin ancak dün 
mit olduiu taahhütleri ifa et- akşam Fransız ayin meclisinde 
memiş olduğunu iddia ediyor- ortaya atmış olduiu bu suali 
aa, Fransız baş bakanm deli- Almanya kendi k~ndine on heı 
ilinin ne derece kıymeti oldu- senedenberi sormaktadır. Ada-
ğunu meydana çıkarmak için Jet ne oldu? Adalet nerede 
müttefikler arası askeri komis· kaldı? 

yonun ıehadctlerini batıra ıc
tirmek kafidir. 

l,te AJmanyanın durmaksızın 
sorduiu sual budur. Nihayet 

Bizde Fransa'nın si.lihian bı- bu suale biç bir zaman kat'i 
rakma sahasındaki taahhüt- bir cevap al2mıyacaj'ına tama
Jerini yerine getirmiı oldu
K"u iddiasını kaydediyor ve silih
ları bırakma konferansı tarihi-
nin temamile bunun aksini gös
termekte bulundu2'unu ğörü

yoruz. Eier Fransa si.lihlanııı 
tahdit etmeli hakikaten arzu 
etmiı olsaydı, her halde umumi 
bir mukavelename elde edile--

men kani olunca Almanya ken
disinin elinde kalmı1 olan ye
iane çareye müracaat etmiştir. 
Bay Flandenin söylediiine göre 
buQ"ün Fransa sulh divlsı kay
iUlarını beslemektedir. Eğer 
Fransanın kaypları kendisini 
düa olduj'u ~bi bupn de si
yui prQKramılll istinat ettir-

fiinr Asır 

Silihlanma • • 
ışı 

------------------------------------
Alman ordusunun çoğalışı F ransada 

.... 

Uzüntüler uyandırdı 
" Fakat hiç olmazsa artık gözlerimizi 

Paris 23 (H.l)- "Paris-sar,, 
ırazetesi Almanyanın mecburi 
askerliği iade eden kararı hak
kında askeri ve siyasal devlet 
adamlanmn fikirlerini sormuş

tur. Savaş sırasında Fransız 
başkumandanı ve eski ordu b3-
kanı Mareşal Pcten bir mülakat 
vermekten çekin.mit ve sadece 
ıunlan söylemiştir: 
Marefal Peten: " Bunu 

Bekllyorduk,. diyor 
- Hadiselere neyi katmak 

istiyorsunuz? Bu duyum çoktan 
beri bilmekte olduğumuz bir 
durumu resmileştirmekten baş· 
ka bir şey yapmıyor. 

Veygand: "Artık 

Açalım ,, Diyorlar 

.lı'ransız t·eisiı.u.mJıı.ru J,ebriüı mareşal Patain LOf'etıde 
Çabuk olahml " R 

Yine Fransız ordularının ge- Obert Sesll: "Çok - Öyle saaıyorum ki Al-
çenlere kadar başkumandan yazık!.,, manyada olup bitenler ıoa 
olan General Veyıand demiş- b Uluslar kurumu cemiyetinin derece vahimdir ve bir mu-
tir ki: aşkanr Lort Robert Sesil: ahed~nin bir yanlı olarak bo-

- Size sadece şunu söyli- - Alman devletinin jesti şanması, teahhütlere karşı öy-
yeceiim: Alman hükumetinin son derece acınmaia deier. le bir say11sızhktır ki ulusların, 

Barıı davasını pek vahim bir devletler tarafından konulan karan, şiındiye deiin görmek b 
ı . içimde sarsacak mahiyettedir. imzalara güvenini sarsabilir. istemiyen erın iÖzlerini aça-

cakhr. HitJer rejiminin askeri Nihayet Büyük Britanya sa- Bu haberden, herkeı a-ibi, 
niyetleri hakkında iyi malumat vaş bakanı Lort Heylpm de- ben de pek ıatırmadım. An-
sahib. i olanları hiç şaşırtmamış- mİftir ki: cak Alman bildirimine temel 

Ö ı F ovyn Ofis ile benim bakan olan yüzsüzlüie ıaıtım kaldım. 
tır. y e umarım ki bu kararın lı ~ IA l t ... ,_!'-} • 

11m azım ı-e en eUUI Cfl s·· -k d l tJ ' "l~hf vehameti F ransanın müdafaa uyu ev e erın, Slül an 
yapmadıkça hiçbir tefsirde bu- azaltmak için •ikide bir kon-

hanrlıklarını tacil edecek ve lunamam. Bununla beraber, f bb eraasa tete ü• edip etmicekle-
iki yıllık askeri mükellefiyet böyle bir hayn ne kadar ko-

rine gelince bunu ancak tannlar 
kanununun kabul edilmesindeki caman bir hayretle öirencliği-
g-eçliği tamire yarıyacaktır. mizi itiraf eimescm yalan söy- bilır ı=-ergin tedbirleri almak 

Mordak : "Çok eyi oldu! " lemiş olurum "Vahim bir jut,, Acunun geael idaresini elle-
Ver~ay muahedesi imzalanır- B. Devezt rinde tutan de•letlere aitdir. 

ken, Fransa başbakanı Jorj •Belçika ulusal kurun bakanı Avrupamn ökonomik gücünün 
Klemansonun aakeri iş orta;ı B. Devez şunlan ıöylcmiftir: zayıflamaia yüz tütduğu bir 
olan General Mordak da ıu fi- " Almanyanın jesti çok va- Sll'ada uluılann birbirini parça-
kirde bulunmuıtur: bimdir. Versay muahedesinin lamağa kalkııdıklannı görmek 

Bu haber beni hiç hayrete askeri hükümleri tamamen pek açıklıdır. 
düşürmemiştir. Bu, önüne ıreçi· mahvoluyor.,, Belçikada da, Fransada ol-
lemiyccek bir şeydi. Almanlar Bununla beraber, Almanyanın duğu iİbi, ukeri mükellefiyet 
bui'ÜD hundan istifade ediyor- askeri mükellefiyeti 2eri 2iz- müddetinin arttuilub arttınlma-
lar. Şahsan bu vaziyetten lemesi ve silahlanması hakkın- yacağını soruyorsunuz. Ôyle 
pek memnun olduğumu söy- da, resmi vesikalar ele 2cçin- sanıyorum ki yurdumuzda 
liyebilirim. Hiç olmazsa böylece ceye kadar, B. Dovz huımla- 1928 yılında yapılan u-
vaziyet aydınlanıyor ve herkesi nnı bildirmek istemiştir. keri ıslahat orduya aarlamlık 
gözlerini açmai• mecbur ede- B. Jaspar: "Belçlka vermiştir. Benim düt&nceme 
cektir. Fransa, İniiltere, İtal- gUçlUdUrl " diyor a-öre, Belçika ordusu ayle kad-
J a ve Rusya arasındaki küme- Belçikamn eski dış bakanı rolardan kurulmuftur ki yur-
yi bergitmek her zamandan olan B. Jaspar iae şu düşün- dun güvenini koruya bilecek 
daha ıereklidir. celrri ortaya dökmüştür: gücü vardır. 

~~~--------... ~~--------~~~-
Muhallikta loan mes' e.I Belçika 
leleri halletmek için... Kabinesi 

Yunanistan - Bulgaristan arasına mü .. 
zakerata girişildiği tekzip ediliyor 

........ 
Brüksel 22 (A.A) - Kral 

ulusal banka müdürü B.Frank-

tan yeni kabinenin teşkili•İ iı· 

temişse de 8. Frank reddet-
Atina, 23 (A.A) - Yunan- Sofya, 23 (A.A) - Resmi miştir. 

iatan ile Bulgaristan ara1mda membadan bildirildi2ine göre Brüksel, 22 (A.A) _ Kral 

muallakta bulunan ihtilaflı ik, memleket ara11ndaki ihti- zamanın icaplarına uygua bir 

meselelerin halli için müzake- liflı meselelerin halli için Yu- ökonomi proiramı için fırkalar 
reye girişildiğine dair olaa ha- nanistan • Bulgaristan arasın- nezdinde tetkikatta bulunmaya 
herler iyi malfımat alan ına- da şimdilik hiç bir müzakereye Bay Theuniai memur etmiş-
hafilde tekzip ~dilmcktedir. baılanm•t değildir. tir. 

·;~k;;~ ... ·~~~ i: .... ·ci:;:i~·i: .. i;: ..... ıilı;~.;ci; ... i6 .... M.~·;; ~ .. ;;dbi~i~·: .... lıük~·.;;;ıi~·i;· ~~i~·· ·k;;;d~~;;;;· 
tifaklar blokuna ıevkeden rindcn sonra fımdı Alman- cezrı surette nıhayete ermiş 
tedbirlerden başka tedbirler ya iJc müzakereye ittirak ede · olduğuna delalet edecek teıeb-
şeklindc tecelli etmiş olsaydı cek olanlar herkesin mutlak büste bulunaca(ını haber ver-
hu~ün Avrupada işler tamami- musantı zihniyetinden mili- mesi teea~üfe .ıayandı~. Bay 
le bambaşka bir manzara ar- hem kaldıkça müzakereler için Flanden soylemış oldu2U nut-
zederdi. Alman hükômeti ve bir esas bulmuş oldujuna kail· ku hak ve adaletin nihai zafe-
bay HitJer vaziyette İ•tikrar dir. Bu sebepten dolayı İniiliı rini t~menni etmekle ~ifumittir. 
husule getirebilecek her türlü B l b b b un muzaf 

k 1 d Naı:ırlannın seyahat karannın unu a era er uı=- _. • müza ere ere 2irmeic ama e d l d - I 
olduklannı k:at'i ve sarih ta- muhafaza edimi' olmasını kayt fer olan hak ve a a et eıı , 
birlerle bildirmekten biç bir ve p.rtıız olarak karşılamıtbr. adaletsizlik ve hakkın ayanlar 
zaman fariğ olmamıf}ardır. Ha- Frauız baıbakanımn Fraua altına ah•m.uacl&r. 

Sterlin 
···--Asılsız şayialar 

yüzünden düşmii 
lngiliz ticaret bakanı Bay 

Runcinan ıon zamanda 15 ti
card anlaıması imzaladıiınt 
fakat elinden ~ümrük tarifeleri 
silahı olmamış olaaydı bir tek 
anlaıma bile yapmaia muyaf
fak olamıyacaiını beyan et· 
miştir. Bav Runcimaıı ez cüm
le ıunlan söylemittir: Serbest 
ticaret taraftarı olan bir dev
let daima gümrük setlerini yık· 
maia çalışmaktadır. lngilter• 
her enlaşma yapııında malları 
iizeriae mevzu ~ümrük tarife
lerini indirmeie muvaffak ol
muştur. Leh - lngiliz anlaımaıt 
mucibince de Lebistanı 1 mil
yon ton Iniiliz kömürü sabo 
aJmıya sevketmiıtir ki normal 
prtlar altında Lehistan hiç bir 
zaman bu kadar laıriJiz kömüri1 
aabn alamazdı. Soyaal servis
lerin •urafları ise 1900 deki. 
36 milyondan 1935 de 500 
lngiliz lirasına fırlamıttır. 

Anket taleplerl 
Yabancı ülkeler mahsulata 

piyasasında son defa zuhur 
eden hadiseler hakkında tet• 
kikat yapılmasını istiyen sar 
lavlara lniİIİz ticaret nazırı 

Runciman büyük sanayiin va
ıat bir fiat üzerinden baDl 

madde tedarik edebilmesi içi• 
uzun vadeli spekülaayonlanP 
elzem oldu~ cevabını vermiftir. 
Buna rapen bu meseleye 
dair tetkikata i'İriıilecektir. 

lnglllz llras• 
Bay Chambarlain avam ka

marasında vermiş olduju iza
hatta lngiliz lirasının sukutun
daki ıebebi lnpiz mali siya
sasımn deiitmek ihtimali hak
kında dolaşan asılsız ıa yialara 
müstenit bir takım ahvale at
fetmektl\dir. Hükumet lngiliı 
lirasını stabilize etmekle y•oi 
frank ve dolara bailamalcla bir 
tehlikeye muuz kalnuyacaiın• 
ve ahval ve şerait müsaade 
eder etmez ailcbi ihtimal ulus
lararası bir albn esasına avdet 
odeceiini de ilave etmektedir. 

Çinin para 
Siyasası 

Çin para siyasası , altına is
tinat eden fakat altın parala-
rın basılmasını veya teda vülii 
kabul etmiyen ltir siyasaya 
doiru gitmektedir. 

Çinin ıüınüş esasını terke
derek bir Çin dolan 1 Sh 4 
(•eya 1 Sh 4) kursu üzerinden 
f aiiliz lirasına iltihak edeceii 
hakkında bir pyia çıkmıştır• 
Bu yoldaki kararın tatbiki Çi· 
de kredi verilmesine bailadır· 
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~LARLAR DEVRiNDE BiR ŞARKLI PRENSES 

l<LEOPA TRA 
MISlR KRALİÇESİ 

- 36 - YAZAN: PAUL REBOULT 

ı...........------------------------------~-------------------------------------------Antonyad adanı taııyan bu K.leopatra, kendisine haaolan Kraliçe ile mülikatı onun 
cın· k 1 Mısıra yelken açarak aksülamel kuvvetile, kendini için pek elim oldu. Kleopatra-
t rar denize açılınca Kleo- topladı. Romaya kartı her te- yı bir vakıtki haşmet ve deb-

1' •trı nihayet yataiJndan kal- şebbOstea vaz geçmek lizım dehe içinde, kölelerinin arasın-
a~:~ 2'Övcrteye çıkmağa razı geldiiini anladı. Fakat Şark da buldu. 

Alemi •na daha kolay bir Mağlup kumandan huzura 
Antuvana. yakla4tı. Onu ta- teşebbüs sahası olamaz mıydı? kabul edilmek istedi ve uzun 

nıınıyor111uı ribi tatkın bir ta- Bet a11r ance, kral birinci zaman bekledi. Nihayet Kleo-
~ırla bakıyordu. Y av .. ça omu- Dacrobert, Akdenizi Mısırla 
tu _,. • patra onu kabul etmeie tenez-

lla dokunarak : Arabistan arasındaki yakıcı 
D zül etti. Antuvan o kadar bit-- oıtum, dedi. denizle birleıtiren bir kanal 

H b O kin bir halde idi ki kraliçe ara olmuı yüzünü Kleo- açmışb. ç asır ıonra, Ptele-
Patr F askerlerini ıavarak onunla yal-aya çevirdi. Gözlerinden me iladelf orada eklilzler 
Y&tlar '- ı · k F k b · · nız kalmak istedi. Aralarında a-.ıyordu. Söz söy emı- urmuıtu. a at u geçıt nı-
Y?rdu. Bitkindi. Kendi kendi- hayet kumlarle kapanmışb. ~ acıklı bir muhavere oldu! 
:• ~da.re edemiyordu. Kleopat- Kraliçe bütün iemilerinin - Ne yapmak istiyorsun 
a çlınerek: çölden ieçirilerek Kızıl denize Antuvan? 

- Z.-.allı dostum ! Diye tek- çıkarılmasını ve Hindistana veya - Bilmiyorum. Artık bir bil-
rar •tti. İrana gidebilecek vaziyete so- d. v • k Eli . . ıgım yo ... 
b· . ennı tuttu. Bir çocuk gi- kulmaıını emretti. Sana yardımım dokunabilir 1 ıtaat ediyor ve sadece şu Bu manevra iki taraftan fay- mi ? 
~\'abı veriyordu : dalı idi. -Artık ölümden başka ümi-
, - Evet . . . Evet, müthi• . . . Ya bir futuhat seferi yapıl- d. k nu .,. ım yo .. 

sondur t '- N k ·1.1.b rn k ar ı-. . . • e yap- masına yarayaca , veya sı • - Kleopatra açtı: 
i' mümkünse yapıldı . . • ların talii müsait çıkmazsa, - Hayattan neden vaz geç-
. anrılar benimle birlik olmak kraliçeye hazineleriai Ye asker- meli?. Sadece siyasi hayattan 
ıstenıed'l 
d 

1 er. Sen benden nefret lerini kaçırıp mısırdaa batka bir çekilmen yeter .. MeHli Atina-c ebili . H k 
bit . rıın.. ak ın var.. Ben yerde çocuklarile rahat yaşaya da hususi bir şahıs gibi yaıı· 

nıış bir insanım. bilecek bir köıeye çekilmek yamaz mısın? 
I<.lcopatra teessürle ondan fırsabm verecekti. - Beni ne kadar hakir iÖr-

aynlaralıc d .. 
A. 0 asına don erken Annellk dligv ünü bilerek nasıl yaıanm? ntuvan .. .. .. il . 
al ' yuzunu e erı uasına AntuYan bu hareket proje- O kadar meyus ıörünüyordu 

tnıı, hınçkankJarJa ailıyordu. sini haber aldı. Artık Paretsu- ki Kleopatra, çocuk haline dil-
lib . . Ric'at yunda duramadı. Küçük bir ıen hu adama karşı, bir nevi 

den i{~ •.~hılınde, İskenderiye- gemiye binerek ıon teşrin• ana tefkab duydu. 
Yum kü ıun mesafede Pare ton- doğru İıkenderyeye çıktı. _ Sonu var -
nun le ç61c hir Roma garnizonu- -------e--••~•~•ıt-4•1M1•--------
rnisi y•r•rrabıidi.Kraliçeninge- Borno'7ada Bayram 

ana4ınca, Antuvan biraz yı. 
cncrJ·i b ld l u u ve karaya çıka-
rı tnaıını emretti. u t J d 

Gemiden Kleopatrayı iör- çur maSJ yapı ) 
~~den çıktı. Yanında sadece 

1 sadık dostu vardı. 
d' Pretonyum korkunç bir yer-

hı. Birkaç kuJube, birkaç cılız 
Urnıa agw acı k•· "k b0 

• t'h k ~ , uçu ır ıs ı -
anı, sahile kadar uzanan çöl, 

s~ ufkuna karşı kızgın 2'Üneş 
~tında bir kum ufku.. İşte 
f ~tuvanın felaketi için muva-
ı S bulduğu dekor bu idi. 

ahilde ayakta durdu. Bu 
sırada ·ı ı· k I gemı er s enderiye yo-
Unu tutmuşlardı. 

Antuvan haftalarca Pare
tonyum da kaldı her aün ba-
şın w • 

egerek sahilde dolaşırdı. 
Rızan büt" ' un ıUn ağzına bir 

bş~y koymadığı olurdu. Bazan, 
ır ·· 1 Çom ek ıarap ister ve zı-

ıar~k uyuyabilmek için bir 
nefeste içerdi. 

bi.?r:ya_ ulaşan yolunu ~aşırmış 
V g rnt bazı haberler getirdi. 

asal kr~Uarın b • Okt 
tuafına geçmişlerdi.posı Ati av 

~ 
. . aaya 

•çmıştı. Afrikadaki bUtn 
oma L ... 1 . n lar ejyon erı teslim olmuı-
ı~ı. Antuvanın artık ordusu 

Yo-.tu. 

tli~ ~u haberleri çatık kaıla 
d edı. Gemi yolcuları ayrıl-
ıktan sorira, yavaıça kılın

~ı?ı kınından çekti. Fakat 
ılcı arud b .. .. aı u h a r e le e ti 
gormuşlcrdi. Üzerine ahlarak 
canına kıy k . 
ni oldular .ınasına va tinde ma-

Klcopat .. Mıaırda ra, don" b. zaffer ibi ~ Ufte, ır mu-
. ~ . •elaıaJandı. Mısır 

ieınılerının bütün tayfaları Ro
ma ya karşı bu harbın bitmiı ol
masına scviniyorlardı.Direlderde 

Şenlik bayrakları vardı.Sevinçli 
rnuzikalar çınlıyordu. Memnu
niy&t şarkıları umumun hissi
yatına tercüman oluyordu. 

İskelede kesif bir halk defne 
dallarile kraliçeyi selamlıyordu. 
F en~ri .geçerek, ıed boyunca, 
kralıçenı gemisi limana girince 
•uazzaaı bir cı21_ık koptu. ' 

Çok neş'eli bir gün geçirildi 
Spor şenlikleri güzel oldu 

Cuma gilnü Bor
novada bayram uçurt
ması vardı. Halk her 
sene olduiu ıribi bu 
sene de müstesna ve 
neşeli bir gün ge

çirdi. 
Daha sabahtan oto

büslere İzmirden ~e 
civardan bir çok hal
kı Bornovaya taşı
mıştır. Öğleye doıru 
Bornova işliyen oto
büslerden mada diğer 
semtlerin otobüsleri
le Bornovaya işlemiş
lerdir. Trenler hınca
hınç dolu idi. 

Bornova istasyon 
caddesi ile Manisa 
ıoıesinde ve Cumhu-
riyct parkından geç-
mek ideta zorlaş
mııtı. 

' 

Bornova l-i.ılk fır- 1 

kasının hazırladıiı 
spor şenlikleri neşeli 

olmuştur. Saat iki 
buçukta muzikanın Ronıocaltlnnu kazaudık/an kırpa 
çaldığt istiklal marşile başl- kazanmıştır. 
anan spor eğlenceleri bir 100 metre koşusuna iştirak 
saat devam etmiştir. Bilhassa edenlerden birinciliği bay Ha-
çu•al koıusu eilenceli olmuş ık· 1 san, mci iği bay şeref almışbu kotuya i,tirak eden inhisarcı 

lardır. 1500 metre ko•usuna bay Şükrü, Hüsnü Ataca tek .,. 
airenlerden Rahmı· b. · · 

ayakla koştukları halde geride 
kalmışlardır. Biriciliii bay Riza, 

ikinciliği de bay F cthi knzan
mıştır. 

Yumurta koşusnna iİrcn1er
den F chmi öğleyin fazla yediği 
için bir kat daha şişmiş oldu
ğundan ilk adımda yumurtayı 
yere düşürmüştür. Bu koşuda 
birinciliği c-:zacı bay Hüsnü 
Kemal.. ikinc:lizj bay Ahmet 

• ırıncı,, 

Riza ikinci gelmiştir. 
Bir kaç kulüpten takv:ye 

edilerek Bornaya gelen Hilal 
takımı ile Bornova spor kulüp
le_ri arasında yapılan maçta da 
Bornovalılar sıfıra karşı beı 
~oll& galip iclmişlerdir, 

C. H. fırkası tarafından ha
zırlanan kupa başkan Cemal 
Kavukçu oğlu tarafından Bor
novalılara verilmistir. 

Sürgün yoluna çıkarken 
V enizelos "Siyasal vasiyetnamesini,, 

bir gazeteciye bıraktı 
Giritff ''b;şk;~·; .... ~;~r··~y~k};~;~···ı;~ş;~~···g~Çtiğini 

anlatıyor.. V enizelosun yazısında 
hala bize karşı olan hırsının akisleri sırıtıyor 

V enizeloa Giritten kaçmak 
üzere iken, •on dakikada tay
yare ile Giride yetifen l»ir 
gazetecinin, Bayan Fitayna'nın 
onunla • ıider ayak- naııl ko
nuştuiunu Y"zmııbk. Asi baı
kan, telsiz telgrafla dünyaya 
yaymak istediği, fakat baıara
madıiı bir bildirimi de o sıra
da gazeteci kadana bırakmış
br. Aslı Ingilizce yazılmıı olan 
bu bildirim, bir sıyasal vasiyet
name mahiyetindedir. Girit'li, 
siyasal hayattan çekilirken, ta
bii kendini müdafaaya yelte
niyor. Sırf malumat kabilinden 
"vasiyetname,, nin terceme1iai 
aıaiıya geçiriyoruz: 

Cumhuriyet 
sarsıhyormu, 

Yunaa donanmasanın üğiincll 
sayılall 120 deniz zabitinin 
başkanlığı altında, donaamanın 
aiçin ayaklandıiını aalatma mı 
istiyorlar • 

Bu davranııın sebebi, düı
müı ola• kral handanını y•
niden it batına ,geçirmek için 
hükumetin himayeai albnda 
yapılagelmekte olan bir propa
ganda ile, Cumhuriyet rejimi
nin temellerini• sarsılması 
ve memleket müsellih kuvvet
lerinin tabi olduklan demokra1i 
reji•i•İn bir takım manevra
larla alttist edilmeıidir. 

Bu değiıiklikler Cumhuri-
yetçi zabitleria, Plastiraa ihti
lllini omuzladıkları Yeaileaiyle, 
tekailde çıkanlma1ile baıla
mııbr. 

Cumhuriyetçi zabltlerln 
OUcenlklliU 

Fakat ordunun Cumhuriyetçi 
şeklini deiiıtirmek için yapı• 
lan davranıı en çok terfi liste .. 
lerinde kendini göstermiıtir. 
Büyük savaı sırasında yilkse
len zabitler, terfi ve tekaddllm 
haklarından uzak tutulmuşlar 
ve bunların yerine, ya Alman
lara, ya Bulıralara teslim olarak 
savaşa girmemiş olan zabitler 
yükseltilmişlcrdir. 

Savaı alanlannda iÖZe çar
pan hizmetlerin bir terfi hakkı 
verdiğini bildiren kanun hükiim
de kalmakla berabeı, filen bü-
yük savaşt:ı. yer alan zabitlere 
tatbik edilmiyordu. Zira bunlar 
cumhuriyetçi idiler. 
Ayaklanmanın hedefi cumhu

riyet rejimini tutmak ve krallı
ğın geri getirilmesine kartı en 
sağlam teminat olan ordunun 
cumhuriyetçilii'ini devam ettir
mekti. 

Pek eakl bir masal 
Ulusal bir hanedanın idaresi 

altında demokrasinin en tam 
şeklini gerçeltmiş olaı.n İngiliz 
ulusu, Yunan cumhuriyetçileri
nin düşmüş l:rallıiı geri ge
tirtmemek maksadile nıçın 
ayaklanmak yoluna düstlikle
rini kolayca anlayamıyacaktır. 
Bunu anlamak için İngiliz mil
leti şunu batırlarnahdır ki bü
yük !'avaş içinde kral Kostan
tin mesul hükumetin ulasal si
ya~asma aykırı özel bir siyasa 
gütmüştür. Bu, 1916 da Selanik 
muvakkat hiikümetinin tcşckkü
lile ve 1917 de kral Kostanti
nin saltanattan vazccçmesile 
neticelenen bir ihtilale yol açtı. 

Bu hadiseler üzerine Yuna
nistan Makedonya cephesine 
on bir fırka gönderebildi. l 918 
Eyli'ılünde Makedonya cephesi
nin kırılmasına yol açan satas 

Venizefo.~ırn sıfjmclı!iı Uedosf(m bir maımırcı 

böylece mümkün oldu. Savatın cileri ezen tetbirler, hayahma 
daha urun müddet sünmiye- karşı yapılan süikastların aeti-
ceğini umumi karargah işte ce verinceye kadar tekrar ede-
bunun üzerindir ki Berline bil- h k 
dirruiıti. 

Yunan "ulusall,, 
Dleklerl 

Şunu da hatırlamalıdır ki müt
tefikler, Yunaniıtanın büyük 
savaşa iirmesine mükafat ola
rak (!)ulusal dileklerini karşıla
yan (il) toprakları ona bıraktı
lar, Yazık ki Yunanistan 11 
son teşrin 1918 mütarekesin
den sonra, daha iki yı), yalnız 
baıına mücadelede devam etti. 

Birinci Teşrin 1920 2'encl 
seçimi olduiu vakıt, liberaller 
25000 rey kazandıkları halde 
mecliste kralcılar ekseriyeti el-
lerin geçirdiler. Bunun ferda
sında kral Kostantinin yeniden 
krallığa geçmesi meselesi çıktı. 
Devletlerin ihtar mahiyetinde 
iki notası, krallığın iadesi ha
linde ittifakın sona ereceğini 
ve Yunanistana para yardımı
mın kesileceğini bildirmişti. 

Kralhğın dUşUşU 

Bu ihtarlara raimcn kral 
Kostantin tekrar tahta çıktı 

Ye bu yetmiyormuş gibi, artık 
hiçbir kazanç ihtimali olmayan, 
Anadolu seferine devam etti. 
(Y.A. - Sanki Veaizelos iıba
şında kalsaydı, kazanç ihtimali 
daha çok mu olurdu?!) 

Fazla olarak kral Türkiyeye 
karşı hareket~ geçti ve bu da 
Anadolu felaketine yol açtı. 

Kral Kostantin Almanların 
zafer kazanacaklarına emin ol
duğu için biiyUk savaş içindeki 
davramıı akla yatardı amma 
tekrar tahta çıkmak için ısra
rını ve bundan ileri ieleo 
Anadolu fellketini ulusu ba
ğışlayamazdı. 

Zaten kral koıtatin yeni
den saltanatdan vaz ıeçmej'e 
mecbur oldu. Onun yerjne ge
cen eski kral jorj de, Gene
ral Lean or dofurlos'ın karşı
lık ihtilil teıebbUsilnU omuzla
yarak, krallığın nütmeıine 

alet oldu. 
Bütün bu aebcblerden do

layı, Yunanistan cumhuriyetci
leri düşmüt krallığın yeniden 
canlanmasını kabul edemezler 

Ayaklanmanın nasıl 
Başına geçmhp 

Şimdi. Son ayaklanma için
de benim şahsi vaziyetimi an
latayım : iki ay var, bu dav
ranışın temamen aleyhinde 
idim, ovakitden "1eri, kralcıla

rın propaS!andası, cumhuriyet-

ceiine dair Ü umet iazetele
rinin imaları dolayııile, hareke-
te karşı koymak.tan vazgeçtim. 

Fakat hareketin :reislerine, 
yalnız yaşımın ileriliii dolayı· 
sile dej-il, hem de siyasal ·ha· 

yattan çekilmeğe karar verdi
ğim için, ayaklanmanın başına 

~eçemiyeceğimi bildirdim. 
Bununla beraber, asileri va

tanseverlikten mahrum olmak 
sisteminden korumak için, ayak 
!anmayı teveccühle karşıladı

i"tmı bildirmeğ-i hazır olduiu· 
mu da söyledim. 

Asi filo, şimal yolunu tuta· 
cak yerde, isyanın başına ııeç· 

mek için beni kandırmak mak· 
sadile Suda limanına geldi. 

ea,kanhğı reddetmiş 
Bir daha reddettim. Ancak 

filo geldikten sonra, hükume-

tin bütün asi gemileri korsan 
gemisi addetmek kararını öğ
rendim. O vakıt, isyanın başı-

na ~eçme~i kabal ettiğimi bil
dirmeii bir vazife saydım. 

Öyle umarım ki bu bildirim, 
hiç bir zaman bir "korsa•" 
hareketinin düşünülmediğine, 

sadece cunahuriyet rejimini ko
rumak ve ordunun cumhuri
yetçi duyıularını eksiltmemek 

maksadile yapılmış müsellib 

bir iıyan çıkarıldığına, dııarı

da da,Yunaaistanda da herke
si ikna edecektir. (?!) 

VENIZELOS 
11 Maıt 1935 -· -B. Vasıf Çınar 

Moskovaya gitti 
Ankara 22 (A.A) - Mos· 

kova büyUk elçimiz B. Vasıl 

Çınar fstanbul ve Berlin yolilı 
Moıkovaya iİtmek üzere bugün 
ıebrimiıden ayrılmıştır. B.V asıf 
Çınar iıtasyonda B.M.M. baı
kanı B. AbdUlhalik R~nda ile 
bütün bakanlar Sevyet büyük 
elçisi B. Karahan, Norveç elçisi 
B.Betzon ve bir çok dostları 
tarafından uiurlanmıştır. 

Fransız-ltalyan 
Anlaşması 
Paris, 22 ( A.A ) - Meclis 

7/1 tarihli Franııı .. İtalyan 
anlaşmalarını 9 reye karşı 555 
reyle kabul etmiştir. Sosyalist 
muhaletinin lehte rey verdiği 
dikkate şayan 2'Örülmektedir. 
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• • • te ·~· ıg 
• • o seyı nıs nın 

üzerine Uluslar Kurum 
ftasında toplanacakbr 

Kat::~ !çtima tari i ~ilaha~a te . i~ ~?ilecektir - Fransız - ltalyan - Ingil 
8. r-cıye nazırları dun P arıs · e g .. oruştuler .Saymen bugün Berlinde bulunaca 

Italyan yeniden bir kaç sınıf askeri silah altına çağıracak 
LOi-IDRA 22 (A.A) - Ti-

mes gazetesi yazıyor : 
B. Herbert Samuel dışarı iş

leri bakaııı B. Saymenin Berli
ne bütün İngiliz milletinin ~ü
messili olarak ıı-ittiiini, her ln
aiJizin Almanya ile karşı kar
şıya konuşmak lazım geldiği 
mütaleasında bulunduğunu ve 
Saymeniıı seyahatının başlıca 
gayeside işte bu olduğunu son 
anda hatırlattı. 

E. Herbert Samuele göre, 
İniiltere bizzat kendi yolunu 
takibetmiş olsaydı son bir ve
ya iki yıl içinde çok daha faz
la şeyler elde etmiş olurdu. 
Filhakika bir taKım devletlerle 
işleri görüşmek ve sonra 
bu bapta Almanyaya tek· 
lifler yaparak onu bu tek-
lifleri kabul veya reddet-
mek şıklarından biri karşı-

ııında bulundurm:tk pekte ma
kul bir yol takip etmekte ar
zusundadır. İngilterenin Fran
aaya v~ alelumum Avrupaya 
yapabileceiinden eyi hizmet 
Almanyayı müşterek iayelere 
yaklaştırmaktadır. Bay Saymen 
kendisinin de ~öylediği iibi 
Almanyayı uluslar kurumuua 
tekrar ielİrmt'yİ istiyor. Taki, 
Almanya hukuk müsavatını ve 
izzeti nefsini tamamiylt' müdrik 
olarak sulhun tarsinine diier 
devletlerle beraber çalışsın. Bu 
lniilterenin birdenbire Paris 
ve Roma ve Brüksele arkasını 
döndüiünü ifade etmez. B. Say
men, Almanya ileride yapılacak 
müzakerelere iştirak ederse 
bundan memnun olacağını açık
ça söylemiştir. 

Fransız notası sert 
yazılmıt bir vesikadır 
Paris, 32 ( A. A ) - Royter 

ajansı muhabirinden: 
F ransanın protesto notası 

aert yazılmış bir vesikadır. 
Bu notada asker! tayyareci

liii ve mecburi askerlik hiz
metinin yeniden tesis ile dün
yade uyandırdıiı endişeden 
dolayı Almanya takbih edil
mektedir. Notanın sonunda her 
hanii bir müzakerede uluslar 
arası mul,a~elelerin yekciheti 
ihlil hakkındaki kararların na-

zarı itibare alınmasına müsaade 
etmemeğe, Fransa hükumetinin 
kat'iyen arız etmiş olduğu be
yan edilmektedir. 

ltalyanların da öyle 
Berlin, 22 (A.A) - Royter 

Ajansı muhabirinden: 
Fon Nöraht Almanya hü

kumetinin İtalyan protesto na
mesinde münderiç seb•pleri 
reddetmek meeburiyetinde ol
duğunu İtalyan sefirine bildir
miş ve Versay mı:ahedinin ev
velce diğer munzileri tarafın

dan ihlal edildiğini ve mumzi
ler;n muahedenin silahsızlan
ma şartlarına riayet etmedik
lerini beyan eylemiştir. 

Fransız matbuatının 

Tesirleri 
Paris, 22 (A.A)-Alman ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Fransız matbuatı Berline 

verilen protesto notasını başka 
başka tefsir etmektedir. Ga
zeteler F ransanın Berlin sefiri 
ile Alman dışarı işleri bakanı 
bay Fon Nörat arasındaki 
konuşmanın nazikine cereyan 
ettiğini ve Almanyanın Paris 
sefirinin de Fransız notasını 

kabulden imtina etmediğini an
cak Fransanın iieri sü düğü 
deliller kabul eylemediğini yaz
maktadır. 

Bay Lavala hücumlar 
Eko Dö Paris gazetesi bun

dan istifade ederek B. Lavala 
hücum eylemektedir. Bu ıı-aze
te diyor ki: 

Almanyanın ve İngilterenin 
mevsimsis tedbirleri B. Lavalın 
kayıtsızlığı tezat teşkil etmek

tedir. B. Laval bir takım in
trikalarla B. Dumergin itima
dını kazandıhtan sonra dışarı 
işlerini ele aldı. Şimdi kurnaz
lıkları artık para etmediğinden 
şaşkına dönmüştür. Ne yapa
cağını bilmiyor. 

Nazikane gıirü7m:;ler 

konuşma'.ara mi\ncer olacaktır. 
Uluslar kurumu nizamnames;
nin lt; ıncı n.adde~in:n tatbiki 
A ır.anyanın ihracını ;ntaç ede
cektir !:i böyle bir tc~tiri ya
ramaz çocufru tcluar ai e oca
ğına f:Ctirn•e~ s~y;as .... :~ i'"'! le

1:fe 
imlc'n yoktur. 

ltal;· .. r.ırı ~~şcbi:J:slari 
Matin gazetesi şJy'e yazıyor: 
Fransa ve !taiyamn teşeb

büsleri muvaffak o:muştur . 

Çünkü bu dcv'ctler lıir taraflı 

verilen her terlü karara muha
lif oldu\darını göstermi~}erdir. 

B. Gi~noux Journnce fndus· 
tr:elle ::razetesinde alaylı bir 
tıırzda diyor ki : 

Belki de Alman 
Alaylar 

sefirinin 
Fransız notasını ~u sözlerle ka
bul etmesi bekleniyordu. " Ne 

• güzel bir vesika, cidden par
lak bir tez ihtiva ediyor. Bü
yük bir itina ile tetkik edece
ğim. İleri sürülen sebepler do~
ru ise yüz bin kişilik orduya 
avdet ederiz. ,, 

Ulusumuzun vatanperverlik 
hislerinden müftehiriz. Her za
man vatan topraklarını müda
f.aaya hazırız bu!unduğunu bi'
lıyorux. Bizde hukuk müsava
t.ı istiyoruz; Bu istediğimiz el
de cdtceJ-imize kanaatimiz 
vardır. Çünkü ml'~hedeler b·· -
yük bir adaletsizlik teşkil e~
mektedir. 

Almanya ve 
müstemlekeler 

Varşova, 22 (A.A) - Askeri 
mehafilin gazetesi olan Ploz
~azborojna Alman kararının 
ıhdas tf"" 1 . e IJı?ı u uslar arası va-
zıyeti tetkik ederek diyor ki: 

Garp devletlerinde hasıl 
olan aksülameller bir karışlık 
manzarası ve müşterek b" . ır 

a~ım yokluğunu göstermekte
dır. 

Kurjlcr Proni gazetesi de 
şöyle yazıyor: 

Almanyada işsizliğin azal
'.°~sı bilhassa ordu ihtiyaçları 
ıçın yapılan imalattan ileri gel
mektedir. Binaenaleyh Alman
yanın sulh siyasetine dönmesi 
ancak onun sulh İmalatına av-

' deti ile mümkü:ıd"' B . . ur. unuıı 

ıçın de Fransa, lngiltere ve 
Am~rikanın Almanyaya yalnız 
yenı krediler değil fakat aynı 
z~'."anda yeni mahreçler ve 
":'.ustemlekeler temin etmeleri 
kzımrlır 

Jurnal gazetesine göre, Fran
sız sefiri ile Alman dışarı işleri 
bakanı arasındaki görüşme na
zikane olmuş ise de menfi bir 
netice vermiştir. Şimdi yapacak 
if mücrimi fikrinden çevirmek
tir. Halbuki uluslar kurumun
da yapılacak bir teşebbüı bof 

/Itri nıfc , ski İnııuıratur/Hk (u·dusu11ıuı su11ı..aklrırile yapdau büı uk 
.~rnliklrı·drıı lıir iıılibrı y 

Parl:S gcrUşmesi 
Londra, 22 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan: 
Lord Eden bu akşam Parise 

hareket edecektir. Üç devlet 
müzakeresinin cumartesi akşa
mına kadar devam edeceği 
z:ınncdilmektedir. Bay Eden 
pazartesi sabahı Amsterdama 
giderek oradan Sir Con Say
meni getirecek olan tayyare 
ile Berline hareket edecektir. 

Notalar arasında fark 
Berlin 22 ( A.A ) - Döyçe 

A!geınayn Çatung Fransız ve 
1 İtalyan notaları arasında mühim 
j bir fark olduğunu yazarak di
l yor ki: 

1 
ltıılyan notası Almanyaya 

tam bir hükümranı ve hukuk 
müsavatı tanıdığı halde Fran
sız notası hukuk ı:ıüsavatının 
ta!ıakkukuna mani olmak için 
emniyet iddia:ıırını te':rar et
mektedir. 
Avuata.ı-yn ~a hukuk mu

sc.vatı lstıror 

ltalyada askerHk 
Roma, 22 (A.A) - Harbiye 

nazırı mecliste beyanatta bu
lunarak demiştir ki: 

Askerlik müddetinin indiril
mesi hakkındaki kanunun tat
bikine Avrupanın terhisine 
yine ayni sebepten dolayi im
kan yoktur. Hatta yeniden 

bazı sınıfların silah altına ça
ğırı!ması muhtemeldir. 

Eden Fransada 
Loburje, 22 (A.A)- B. Eden 

saat 18,27 de buraya muva

salat etmiş ve B. Lavalın bir 
mümessili tarafından karşılan-
mıştır. 

Uluslar kurumuna 
müracaatın şekli 

Coeblts ._ı.rl .. lerlr u."Jl 111111 l.ı.rsıı<ll ıı .ılı..ift!tı ııı 1 l:ar-ıluı·ıııı ıntidaf ... a ı:cfıTken 

Viyana, 22 (A.A) - Dışarı 
işler bakanı bay Valdeneg 
beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

Paris, 22 (A.A) - Fransa

nın uluslar kurumuna vaki mu
racaatı. bu kurum mukavele
sinin on birinci maddesinin 
ikinci fıkrasıııa istinad etmek
tedir. F ransanın uluslar kurumu 
konseyinin hemen içtimaa da
vet edilmesini talep etmediği 
zannolunmakta ve acil bir teh
like mevcut olmadığı mütaleası 
serdedilmektedir. 

.......... -• . ' 
' 

ı:er!/ıırlr rskı iıııııaraloı·/11k orı:ıısırn~ n .wıııccıklıuilr }'ll/>ılcuı lwyıik 
~enli.'J"rıleıı bir iulib<ı 

Gazeteler ne diyar? 
Paris 22 (A.A) - Eko dö 

pari gazetesi, Fransanın Uluslar 
kurumuna müracaatı münase
betile şunları yazmaktadır: 

" Bir müracaatın sonunda 
aradığımız hüküm ve müeyyide 
manevi bir takbihtir. Bundan 
da maksat, alakadar bütün hü
kumetlerin bu meselede fikir
lerini istismar etmelerinin te
mi:ıidir. Hakikatta yapacağımız 
asıl mukabele, Fransa, İtalya 
küçük itilaf, Sovyetler, Türki
yeden mürekkep bir grup teş
kilidir.,, 

İtalya Harlclya 
Müsteşarı Parlste 

Roma 22 ( A.A ) - Harici
ye müsteıarı B. Suviç buıı-ün 

öile vaktı Parise hareket et

mittir. Orada yarın öğle üzeri 

B. Lava! ve Lord Eden ile ya

pılacak toplantıya iıtirak ede
c~~tir. B. Suviç istasyonda İn
illız ve Fransız büyük elçileri 
ve hariciye bakanlıiı yüksek 
memurları tarafından uğurlan
mıştır. 

Haf~onsey Nisanın ilk 
asında toplanacok 

Ankal'a, 22 ( A.A ) - lstih
barımıza ör 

ır e, uluslar ku~umu 
ienel katibi B 
kurumu konsc ·. ~venol uluslar 

d 
. yının toplantıya 

avet edılmesi hakk d 
ın a Fransa 

tarafından yapılan t 1 b" 
k a e ı tel-

grafla onsey başkan d . . ı ve ı-
şerı ışlerı bakanımız B. Tevfik 
RüJtÜ Arasa bildirmiştir. B. 
Tevfik Rüştü Aras verdii"i ce
vapta konsey içtimaının Nisa
nın ilk haftası zarfında yapıl
ması iÇin azalara malumat ve
rilmesini kat'i içtima tarihini de 
bil'ahare tebli&' edeceğini bil
dirmiştir. 

Londra, 22 ( A.A ) - Royteı 
ajansının bildirdiiine göre baY 
Saymen Avam kamarasındaki 
beyanatında ltalyanın şimalinde 
bir şehirde toplanacak olaıı 
ikinci garp devletleri konferan• 
sına Almımyanın davet edil· 
muinin de muhtemel olduğunıl 
söylemiştir. 

Bu takdirde muhtelif görüş· 
meler neticesinde tevazzulı 
edecek vaziyeti dört devlet 
hep birlikte tetkik edeceklerdit· 

,_-; 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapılan Satıtlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
235 M J Taranto 12 75 15 50 
131 Koo ittihat 11 25 14 75 
109 Y ı Talat 12 25 14 75 
74 Jiro ve Şü 12 75 13 31 
42 Ş Süleyman 12 17 25 
33 Ş Riza Halef 13 50 15 25 
21 Vitel 13 13 
11 M Alberti 12 12 

656 Yekun 
Afyon 

Kilo Alıcı Fiat 
116,500 Uy.Mad.İn. 815 815 
212,600 .. .. .. 855 855 
326,100 Yekun 

Para Piyasası 
23-3-1935 

Mark 
Alış 

50 15 
!sterlin 597 

Fr. Franıı-ı 8 28 
Dolar 80 25 
Beiıı-a 28 45 
ltalyan lireti 1 O 35 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 87 
Kr. ekoslov 5 20 

Satış 

50 65 
602 

8 30 
79 55 
29 30 
10 40 
40 87 
85 12 

5 22 
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Venizelos'un isyanı Garp - Şark ve Tuna TAÇLI 

DELiLER 
11111111 !Mt 

Tarihi Tefrika 
No."1s,, 

Deli Petronun kıskançlık sahneleri 
Çok korkunçtu --·---Deli Petro Katerinayı bulun- nazırı idi. Suçu da Katerinanın 

caya kadar kaba saba bir aşk fazla iltifatına mazhar olmasın-
ve şehvet ilemi içinde yüzü- dan ibaretti. Çar an51zın kız-
yordu. Sevgileri bir iecelik farının apartmanına girdi. İki 
ihtirasını doyurmaktan fazla pren~es, orada ienç kızlany 
~~r İfe yaramazdı. Bir ırece el itlerile meşiul bulunuyorlar-
ıurea, ertesi iÜDÜ unutulan dı. Bir çok güzel ve genç kız-
aşk aahneleri ki baştan- lar etraflannı almış, onlan ey-
b af a hayvani olmaktan lendirmiye çalıııyorlardı. Petro-
kurtulamıyordu. Petro bu bir nun giriıi o kadar ini ve şid-
fecelik seygiyi Katerİıla ile detli oldu ki herkes şaşırdı. 
ilk bulqtuj'u zaman da ieçir- Bakıılannda -Yahşi bir şiddet, 
lllİfti. Ondu aynlıaca diğer korkutucu bir asabiyet Yardı. 
Y~lerce "Ye yiizlerce kadın gi- Genç kızlar bundan ürkerek 
bı onu da unutacağım sanı:nış- birer kenara sokuldular. Kork-
tı. Aaıl hayret edilecek aokta mıya da haklan vardı. Zira 
~radadır. Bu i'enç kız Tahıi Petronun yüzü bir ölü çehresi 
•nıparatorun üzerinde derin izle- gibi sararmıı olmasına raimen 
riııi unutulmaz tesirİlli işlemeğe gözlerinde sanki ıimıekler ça-
nıuvaffak olmuftu. Daha o ge- kıyordu. Bütün vücudu titre-
ceden bir ailn Rusyanın mu- mekte idi. Yüzüoün, ırözlerinin, 
kadderahna hlkim olacaiını dudaklarını• ırarip ve hatta 
duymuıtu.. Bu ilk se'Yiımeden korkunç ihtilAçlan inuna zincir-
ta ·ıc· ı aı 1 1 yı sonra Petronun şuur 
ıltı?da ırizleaen bir duygu onu 
~e~ıden harekete a-eçİnDİf, Ka
enaayl bulaak, garmek, onun 

•esini işitmek ihtiyacını, yenil
~ez bir arzu ıribi duymaia 
aılamışbr. Petro, Meçnikofun 

nıb.e~rcsini elinden alırken kal-
ını 'lk d b. 1 ef a olarak teshir eden 

pır kadına boyun ej'er ıribiydi. 
~troya i'erçek aıkı öğreten 
k terina olmqtur. Ôyle ki 

aba herif onun teması ile 
•damlqmıfb. 811 hal yıllarca 
IÜrdü, 

!erini koparmıı bir divane ile 
karşılaştıiı ihti.asını veriyordu. 
Dakikalarca salonda bir aşaiı 
bir yukan dolaştı. Dudaklann-

1 

dan bir kelime çıkmamııb. Kor

kudan titreyen kızlarına korkunç 
nazarlarla bakıyordu. Prenses· 
ler ve diier kızlar yavaş 
yavaı buradan ııynlarak 
dij-er bir odaya çekildi-
ler. İmparator daima yanında 
tqıdıit keskin av bıçaitnı 
belki yirmi defa kanından çı
kardı. 

- S•nu VM -
Kendiaine sadakat ye . . •••••• •••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• 

veren Katerinanın değiıen :~~ Amerikada 
maceraları "Ye ihaneti ril k Ô 
d. . e e en- k • k d 

lnl 2'Ü}Ünç bir meYkie dA•il • onomı urum 
dn· ~ r 

iti zamaa uki tiddet Te Birletik Amerika : 
Yahıeti kabanr fibi oldu. Prens Bakır koaferaıuına iştirak 
Repinin müdahalesi olmaaaydı edecek ilk Avrupa mürahhas-
Petro belki de ADBe Boleyn la~ı Ne~-Yorka 8 Martta iel-
faciasını yenilerdi. Bir pn fm- mıılerdır. Hikim olan kanaat 
P•ratoriçe Katerinanın intika- daha ziyade optimisttir. 
nıını ondan doiu iki kızında• Nevyork borsaeında 
almaia kalkııb. O .zaman pren- Hükumetin N. R. A. yı A. 
ıeıl · h' ve A. A. A. yı ( Milli kalkın-

enn ızmetinde çalıpn bir ma teıkilib ) kurtarmak nze-
F ransıı kızı bu hldiseyi fÖyle re sarfetmekte olduğu gayret-
•nlatıyor·. ler k d · t · W il , on ııı emı "Ye a ace 

- Çat bir alqam Sen Pot- ile Eichberg'in beyanatı Roo-
reaburi' kalesinden ael' d s~velt ökonomik siyasasının 
O e ıyor u. d' k d .. ül b rada M6 ii b k . şım ıye a ar gor meyen ıı.-
iÖrüloı k ~·. n mu a emesı riz bir şekilde ademi muvaf-
........ o~ te ıdı. Mönı teırifat fakiyetini iıpat etmektedı·r 

K~;~ı;a~··eı~···g~çi;iı~~·· 
Vesikalardan sonra .. 
isyana Örfi kanundan çok evvel 
. Karar verildig\J i muhakkaktır 

Atına, 23 (A A) A. · - Atina m!:1;r K1tvAlada ihtilalcı ku-
ao Bourdara ait muhabere 

~~r~khının .keşif ve zaptcdildi
gını aber vermektedir. Bu mu-
t~bere evrakı ihtilalın İkinci 
kanun başlangıcında yani örfi 
e::~hun ilanından çok daha 
etnı:kt~~lanmış olduğunu ispat 
kanu e ır. B. Venizeloı bu 
kurta ndan dolayı Cumhuriyeti 
ba,,.;--~ . !~tiyerek ihtililin 
malünıd! çt:iıııni beyan eyledim r. .-

Hükumet d 
İstikbalde h evlet ve milleti 

h 
er türlü muhtemel 

arekete karıı b' t k , . . . ımaye eme 
ıçın vazıyctı tasfiye etmekt d' 
V 

e ır. 

unan ordusu hakkında 
Bir yazı 

Makalenin muharriri buhran 
zamanında Yunanistanda olsay
dı bilakis az bir zaman zarfın
da nisbeten kuvvetli hudutsuz 
ŞCfkle mütehassis ve bütün fe
dakarJıklara amade bir ordu
nun teşekkül etmiş olduğunu 
iÖrecekti. Bu ordu Yunanista
nın ikiye ayrış olduku bir sıra
da teşekkül etmiştir. Bu seri 
seferberlik birleşmi ı ve ıevk 
ve kuvvei maneviyesi ulusal 
tehlikenin endişesile kuvvetlen-

Kaça mal olmuştur 
. ·-·-·. 

Yedi milyarlık zarar Venizelist 
Zenginlerinin servetlerile ödenecektir 

Atinada Çlkan "Katimerini" Fakat, bu sefer, iş bu ka-
gazetesi, Yunanistanda on i'Ün darla bitmiyecek. V cnizclistlc-
süren Venizclist isyanının mem- rin rüyalarında bile ı=-ördüklcri 
leketc verdiği -Eiyanları şöyle zaman inanmıyacakları bir şeyi 
hülasa ediyor: ümit ediyoruz. Evet VenizeJistJer 

Vilayet mal sandıklannda ve de bu defa anlamışdırlarki Veni-
bankalannda bulunan 300 mil- ıelos'larını pefİn akçe ile öde-
yona yakın drahmi bu hareke- meleri ve alkışlariyle hırs buh-
te sarfolunmuştur. ranlannı para halinde sökül-

Bu son ırünler içinde 375 melcri zamanı artık ielmiştir. 
milyona yakın drahmi askeri Yirmi senedir, bu TenizeHstler 
ihtiyaçlar için harcanmı~hr. yaşadılar, ıemizlediler,para ka-

Harp levazımı ve eslabadaki zandılar, hayabn sai tarafına 
hasar bir milyardan fazla tah- oturdular, kişanelcr aldılar, 
min olunmaktadır. müesseseler kurdular, resmi 
Donanmanın hasarı, 100 mü, memuriyetlere ve iı iÖrmeden 

500 - 1 000 · k d paralar alacaklım makamlara mu, , mı, ne a ar 
milyon oldu~u malum değildir; kondular. Fakat şimdi Firavnın 
fakat çok büyük olduğu mu- rüyasındaki ilk yirmi sene baş-
hakkakttr. lıyor. Bu yeni seneler içinde de 

ödeyecektir. 
İstikbalde yapılacak askeri isyan hareketlerinin tam yı-

masraflarla hususi servetlerin kılışı üzerine kurulacak yeni 
gördüi'ü hasarlar için verilecek devletin temellerini bu V cni-
tazminat 500 milyon drahmiden zeliıtlerin servetleri te,kil ede-
fazladır. cektir. Onları müdafaa eden 

1 Marttanberi bütün ciltayet- kanunlar artık yoktur. Kendi-
lerin kesmit bulunan mal san- leri bir tarafa atılacak ve za· 
dılclannın açı~ı yine 500 mil- rarlar, birer birer, faizleriyle 
yon drahmiden fazladır. kendilerine ödetilecektir. İsya-

Bütün bunlara ulu.o.ıal ökono· nın maliyecisi ihtiyar kadının 
minin ırördüğü ziyanlan ilave sarayı ilk olarak devlet rehi-
etmek laznn geliyor : Bütün neleri listesine girecek -Ye bu-
y nu Halepa cüzamlısının oğul-

unanistan'da her türlü müba- larının buradaki servetleri ta-
dele, iş, ticaret ve turizm ha- kip edecek. Bunlardan sonra 
reketleri durmuştur. Turizm o da diier devletlilerin malları 
kadar durmuştur ki Nisan ayın gelecek ve bu listeyi, bu sö-
da Yunanistana gelecek vapur züm oaa liberallerin senelerce 
lar bile Yunanistana uğramıya- aldıkları ve ellerinde tuttukları 
caklannı bildirmişlerdir. Dahili memuriyetler, maaşlar ve sai-
harbın cereyan ettiği mıntaka- reler kapıyacak. 
da mahsül harap olmuştur. Bu kadar sertliie, haıin ha-
Makedonya'da birçok kurutma reketelüzum var mı diye sorula-
inıaatı, barajlar ve kurutma bilir. Evet vardır, Çünkü: 
Ozerindc birçok köprüler mahv On gilndür, Devlet. ihtilil-
edilmiştir. Acaba bütün bunlar !erin en ıeniini, isyan barc-
kaç milyondur? Belki de Yu- }<etlerinin en manasızını ezmek 
nanistan'ın yarı bütçesi kadar için ufıraşıyor. Halbuki, reis-
ziyan var: 5 yahut 7 milyar. lerinin hareketini redetmck va-

İnsan ziyanı, kan ziyanı, tanperverliiiai g6steren 1>eş 
manevi tahrib ve bugünkü ya- on Venizeliıtten başka bütün 
raların vücuda getirdiği ikti- diicrlcri susuyorlar, düşünü-
darslzbiın vcrdiii azim tehlike yorlar, gizleniyorlar ve bek-
ise bunlardan hııriçtir. 

Bütün bunları kim ödeye- fü orlar, .. 1922 de böyle de-
cek ? Biz, devlet mi ? Bütün ğildirler: O zaman f gazeteleri-
Elenler mi ? Bir çete mi ? Ve- nin sütunları aleyhtarJıkla ve 
nizelistler mi, Antivenizelistler altı bakanın idamlannı istiyen 
mi? Meıru hükumet taraftar- klublerin, teşekküllerin, şah-
l:ırı yoksa a~ilermi ? Namuslu siyetlerin imzalan ve reylerile 
vatandaşlar yoksa hainler mi ? dolu idi. 
Vicdanlılar yoksa akılsızlar mi? Şimdi ise aynı adamların 

Hareket bittikten ve hesar- di.lteri sanki yok ıribi ve sesleri 
lar yapıldıktan sonra hasar da kısılmış. Bekliyorlar ve kendi 
anlaşılacak ve o zaman Devlet kedilerine diyorlar ki: "Kimbi-
Elenlere diyecek ki : " Her iş- lir, AJlah büyük, belki Venize-
te bu kadardır. Binaenaleyh los yine muvaffak olur.,, Evet, 
bu kadar fedakarlık ve bu ka- böyle düşünsünler ve beklesin-
dar vergi lizımieliyor. ,, Ekmek ler. Bu~ün, deiilse yann, öbür 
bahalılanacak, bütün birinci de- ırün ödeyecekler, hem bu sefer 
rece lüzumlu gıdalann fiyati bu adamlar için birinci dere-
yilkse1ecek, işler duracak, iş- cede mühim ve kıymetli olan 
sizler artacak ve hülisa hayat nesne ile, kendi paralurile öde-
taşmmaz bir yük olacaktır. yecekler. ........ 
llkmekteplerde Polis intihabı 
IkinCı Difteri aşısına 

Başlandı 
İlkmekteplerde 6 - 12 yaş 

arasındaki çocuklara dünden 
i~~aren ikinci difteri aıııına 
dort mıntakada birden başlan
mıştır. 

Bozyaka ve 
Kara bağlar 

Şimdiye kadar inzıbati nok
tadan jandarma mıntakası ad 
olu~~n Bozyaka ve Karabağlar 
dahılıyc bakanlıimca şehir hu-
dut idarcs~ne alınarak bu mın
taka jandarmadan polise ve 
rilmiştir. 

Vilayet meclisi 

Po!is intihap heyeti dün öi"
leden evel emniyet müdürü 

Bay Feyzi Akkorun baıkanlı

iında toplanmıf ve münhal po
lis memurluklarına müracaat 

eden gençlerden bazılarını seç· 

miftir. 

iskan müdürü 
Vilayet fokan müdürü bay 

Ahmet münir iki ay mezuni

yetle Ankaraya ıritmiştir. İskan 
işleri müdürü bay Mustafa ta

rafındcn tetvir edilecektir. 

Ziraat mıntaka 
Müfettişliği 

~tina, 22 (A.A) _ Müstakil 
Estıa gazetesi Saint B · ,. 
Jurnal gazetesinde çık::ce ~: 
sokn ~ldiselerin Yunaniıtanın 
as erı zafın .. d' ola ı a-oster ıiine dair but yazııı hakkında tcfıiratta 

mit bir Yunanistanda umumi 
seferberliğin ne olabilece&-i 
hakkında her hangi ecnebi bir 
mAü!a?idc açık bir fikir vermeğe 
kafıdır. Bu müşahede Yuna
nistamn dahili kuvvetini gös
terir ki bu kuvvet askeri sa
hada tehlike mevcut olduğu bir 
anda Yunanistanı her türlü 
takdire ve bütün uluslu arası 
•miller tarafından nazarı itibare 
alınmaya liyik bir askeri dev
let haline retirebilir. 

Vilayet ienel meclisi bui"Ün 
saat 14 te vali ieneral Kizım 

Ziraat mıntaka müfettişliiine 

Gireson mıntakası mücadele 
miifettiıi Bay Nadir tayin edil
miıtir. 

unarak diyor ki: Diriiin baıkanlıiında taplan
mııbr. 

Misakları • • 
ıçın 

Bu iiç misakla alakadar devletlerin iştira 
kile hiı· koni erans toplanması mu hteme]di 

- Lıı~ f raıı buincı ~,,/med~ 1 ması için hükumet üzerinde 
da şüphe verdi. Büyük bir dayanılmaz bir tazyik yapa-
ulus böyle h:ıreket ederse bir caklardır. 

sulh sistemi kurulamaz. İngil- Hariciye mUstefarı 
terenin bu kabil şeyleri kabul Bunu anlatıyor 
ctmiyeceğini beyan etmekle Vaşington 23 (A.A)-B.HuJ 
sulh gayesine daha iyi yardım Alman kararını tasvip etmedi-
edileccjfoi ümit ettiğini söy- i'ini ihsas etmiştir. Bakan Al-
lediktcn sonra muhafazaklrla- manyadan bahsetmeksizin de-
rm Jideri sözlerini şöyle bitir- miştir ki: 
mİftİr: 

Sulhun idamesi ile alakadar 
devletlerin sulhu !rnrumasl için 
müıterekcn hareket etmeleri 
lazımdır. Umumi teminata ait 
bir işte rol oynıyacak vaziyet
te bulunmamız icabeder. 

Berhn 23 (A.A) - B. Göc
ringin riyaseti altında Zcppelin 
isimli bir hava şirketi teıekkül 
etmiştir. Teftiı heyeti reisliğine 
Doktor Ekncr tayin edilmiştir. 

General Fon Sekt 
DönUyor 

Berlin, 23 (A.A) - Berliner 
Tagablatın Tokyo muhabirine 
göre, Nankin hükumetinin or
ordusunu tensik için Çin'de 
bulunan general Fon Sekt ya
kında Berline dönecekti. 

Almanyada orduya 
teberruat 

BerJin, 23 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: Ordu 

teşkili iç.in Alman milleti tara
fından verilen paranın çokJuiu 
münasebetile harbiye bakanı 

bir Berlin bankası nezdinde 

orduya şükran ismi altında bir 
hesap açtırmıştır. Bu hesaba 
verilecek paralar asgari ferma
lite ile kabul edilecektir. 

Amerika ne yapacak? 
Va:,ina-ton, 23 (A.A) -Ayin 

dıı iıleri komisyonu reisi B. 
Pitman Amerika uluslar kuru. 
munda olmadıj'ı için Alman
yanln terar silahlanması itinin 
dııında kalması icap ettijini 
söylemittir. 

Buna mukabil aynı komisyon
da iza olan B. Ceynu.t Bob 
bugünkü tartlar içinde Ame
rikanın Avrupada bir harp vu
kuuada bitarafhiını muhafaza 
etmesi imkanı olmadığını söy
lemiştir. Bu takdirde pamuk 
ziraatçılan ile sanayiciler deniz 
ticareti yollarmın açık tutul-

Takas konsorsiyonıu 
F aıist tacirler birliii Milino

da takas ticaretine mohsus bir 
konsorsiyom tesis etmitlcrdir. 
Bu konsorsiyomun iayesi bil
hassa hususi müessesat ve eı
hu arasındaki takas i~lerini 

kolaylaştırmaktadır. 
ithalatın tahdidi 

Mussolini Roma da İngiliz se
firini kabul ederek ithalitın 
tahdidi mes'cleleri hakkında 
görüşmüşlerdir.Büyük bir ehem
miyeti haiz o1an ıtalyan-İnıiliz 
mübadelelerinin her iki taraf 
için faydalı o!an yeni bir esas 
üzerine hallolunacağl umulmak
tadır. 

ltalyan kredi bankaları 
İtalyanın n, kredi bankası 

yıllık İçtimalarında temettü tev
zi etmemyi ve ihtiyat akçele
rini ulusal unayiin inkişafına 

tahsiş etmeyi karalaıtırmı~lar
dır. 

Tuluat kumpanyaları 
Tuluat kumpanyalarının oy

nıyacaldarı oyunları ııkı bir 
kontrola tabi tutulmasl alaka
darlara bildirilmiıtir. 
Defterdar teftişe bafladı 

Defterdar Bay Kenan kaza
larda maliye işlerini teftişe baş
lamıı ve Ödemiş maliye itleri
ni tcftiı ederek avdet etmiıtir. 

Amerika ve onun uluslar1 
muahedclcrin bütün kükümle
rine kat'i olarak riayet edilme
sini teşvik için mümkün olan 
bütün manevi nüfuzlarını daima 
kullanmalıdırlar. Amerika de· 
vamlı bir barışın bütün bünyesi 
muabedelerin teşkil etmesi li
z.ımgeleceiini daima teyit eyle
miştir. Uluslararası meaclelerin 
muslihane bir surette halline 
inauan her kes meriyctte olan 
muahedelere riayet etmemek 
hususundaki umumi temayülü 
görmekle mütezayit bir endişe 
hissetmektedir. 
Almenyada derin hOf

nutsuzluk 
Berlin, 23 (A.A) - Havaı 

Ajansı muhabirinden: 
B. Hulun muahedelerin tat

biki lehine Amerikanın manc· 
vi nüfuzunu kullanması liizu· 
mu hakkındaki beyanatı fenı 
karşılanmıştır. 

Berline Tabablat ırazetesi 
bu beyanatta F ransanm kat 
tezine bir istinatgih görmekte 
ve bunun Almanyaya karş 
bir hareket olduiunu söyliye· 
rek şunları ilave etmektedir: 

" Almanya muahedelerir 
Avrupaya sulh getiren bir va· 
sata olduitJnu inkar etmiyor.,, 
Amerika hava filolarını 

Kuvetlendlrlyor 
VAŞiNGTON 23 (A.A) -

Amerikan hudutlarının korun· 
ması için altı kuvvetli havı 

merkezi yapılması hakkmdı 

harbiye bakanlıiın• selihiyet 
veren kanun projesini meclis 
askeri komisyonu ittifakla tas
vib etmittir. 

Moskova 23 (A.A) - Fran
sız büyük elçisi, Alman hüku
metine verilen 2 l /3 tarih• 
Fransız notasının bir suretiai 
B. Litvinofa tevdi etmiştir. 

Balkan ökonomi 
Konseyinde 

Balkan ökonomi konseyi biı 

Nisanda Ankarada toplanaca" 

dlr. Bu husustaki hazırlıklar 

ilcrlemişdir. Ticaret odalarında 

konsey için istenen ihsarı ma· 

lumat Ankaraya ielmeğe baı· 

lamışdır. 

Odalar kongresi 
Ticaret odaları fevkalide 

kongreıi Mayısın dördünde 
Ankara'da toplanacakbr. 

Kongre ruznamesinin bugün

lerde teblij' ~dilmesi beklenil

mektedir. Şehrimiz ticaret oda

sından kon~rcye iştirak ede

cek murahhaslar buğünlerde 
tcsbit edilecektir. 

Bay ilmi 
Bir kaç ıündenberi rahatsız 

bulunan müessesat nafia komi

seri bay ilmi iyileşerek dünden 

itibaren vazifesi başına i"elmiı
tir. 

Talebeler için 
Devlet demiryollan idaresi 

talebelerin tatilde ucuz seyahat 

etmeleri için yüzde seksea 

tenzilatlı bir tarife haı.ırladaj1 
haber alınmıstır. 



BahHe a 'Yeni Asn· 
1*--

AZI 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

Ayni zamanda maslahatı na
lıikleştiren mühim bir nokta 
claha vardı: 

Zübeyde... Erer fU rüya bir 
macera ise bu maceranın mü
rettiplerind~n biri ve belki bi
rincisi o fettan Emire idi. Resmi 
'ellerle ve resmi vasıtalarla tah
kikat yaptırılarak Zübeydenin 
• Haıimiliie ve hilaf et tahtıaa 
merbut olan - yüksek ismını 
dillere düşürmek ne dereceye 
kadar doiru bir hareket ola
bilirdi? Şamlı kıyafetine bürü
nüp baziriiR eYlerinde sarhoı
liyan bir Halife ·ile kocasına 
o eyde esrarlı basknalar tertip 
eden karısı için halk, kimbilir 
aeler 11öyliyecekti? 

Harun, gördüiü rüyanın us
talıklı bir oyun olduğuna kuv
retle ihtimal vermekle beraber 
Zübeyde için yüreiinde hiddet 
duymıyordu. Hatta sarayından 
lloiduğu bu güzel melikenin 
böyle hileler tertip ederek kea
disini aık yollarında mailiip 
etmesinden ldeta zevk alıyor
du. T abli Yaziyetinde, tabii ha
yatında hoıa ıitmiyen, heyecan 

- t18·-

fakat mağsup haklarını seri 
merhaleler kurarak elde eden 
Zübeydeyi mağlup ve mahcup 
etmek için başka çare yoktu. 
yoktu. 

O, hakikatan rüyalar tertip 
edip iıtiyaklarını tatmin edi
yor.sa tegafül ıöıtere i'östere 
keadisni cesaretlendirmek ve 
ırecenin birisinde ustalıklı bir 
hamle ile hakikatı yakalamak 
lizımdı. Harun, bunu yapacaktı. 
Ve rüyalardan bıkıncaya kadar 
münasip bir fırsat bulabilece
iine de kanaati vardı. Genç 
halife, kararım verdikten sonra 
odanın e'iiine çıktı. Kuvvetli 
bir sesle haykırdı: 

- Ya havace, ya benat ie-
lin arkadaşlarımı da getirin. 

Nasır, bu amir sese ko~a 
koıa icabet etmiı, Harunu hür
metle ıelimlıyordu. Bir taraf
tan da onu derin bir dikkatla 

ıüzüyordu. Çünkü o iece tertip 
olunan rüyanın tehlikeli bir 
oyun olduiunu biliyordu. 

Ne olmuştu, biz anlatalım: 
Harunureşitten ayrı yaşıyan 

karısı Zübeyde kocası ve arka
daşlarının o ıeceki tenezzüh-
lerini haber alınca güzel bir 
plan kurmuştu. Yanındaki kle
romeni ve Vezir Yahyanın sa
raymdaki Denaniri de alarak 
Vezir Cafer (!] vasıtasile yu
karıda tafsilatını yazdığımız şe-

kilde Nasırm evine geldi. Ken
disi Haruna iİderken Klero
meni Cafere, Denaniri de Ta
rana iÖnderdi. Cafer ile Ta
rana da halifeye içirilen içki
den içirildiK"i için onlar da ay
nile halifenin . ~eçirdi~i halatı 

[1 J Vezir Caferin bu suretle 
nikahlısı olduiu halde yalnız 
kalamadıiı Abbaseye kavuıa
bilmişti. 

Cam Fabrikamız bu 
Yaz içinde bitiyor 

veren bu kadın, rüya sahasında Fabrika Avrupadaki eşlerinin 
bambatka bir mahluk tesiri 

yapmıştı. Genç halife bu tesiri Çog~ undan modern olacaktır 
Zübeydenia kadınlıiı noktasın-
dan tetkik edince pek iarip İstanbulda Paşabahçede ku- mamlanmaz şişe imaline başlı-
neticeler elde ediyordu. Me- rulmakta olan cam fabrikası yacaiız. 
seli, kendisi Denaniri seviyor.. için Fransadan ietirtilmiş olan Cam eşyadan olan ve kadeh, 
du. Bu 1arıım kıza tasarruf mütehassıs Bay Duhr ıtanbul- ıürabi, vlzo, cam tabak gibi 

da bulunuyor. Bay Duhr fab- eıyanın ancak üç ay sonra ima-
etmeği emel edinmiıti. Zatül- rika hakkında ıu izahatı ver- line başlanacaktır. Bu gibi eş-
bali de beieamişti. Ve kendi- mittir : ya için üç cins makine kurul-
ıini saraya almağa lcararlaıtır- - Fabrikanın inıası bitmek maktadır. 
mıştı. Bu iki nefis kızın bulun- üzeredir. Bu fabrika evvela şi- Bu gibi cam eşyanın yap:I-
dui1J mecliste tHadüfen Zü- ıe yapacaktır. Tesisat otoma- 111ası için mütehassıs ameleye 
beyde de bulunsa, kendisi tik olacak, şişeler amele eline lüzum vardır. Bunlar da ancak 
'üphe yok ki onun yüzüne bak- ihtiyaç olmaksızın yapılacaktır. mütehaasıs amele yetiştikten 
mak tenezzülünü göstermiye- Amelenin vazifesi yalnız maki- ıonra yapılabilecektir. Fabrika 
cekti. Lakin 0 geceki rüya tc- nelere nezaret etmektir. Bu ıi- işe başlayınca 150 kadar Türk 
kerrür etse Zübeyde ile Dena- ıeler dahili ihtiyaç için sarfe- iıçisi çalıştırılacaktır. Bundan 
11ir ve Zatülhal bu rüyada bir- dilecektir. İnhisar idaresinin başka Fransa cam fabrikala-
leıseler it değiıecekti. Ve kullanacağı şiıeler de burada [ rında staj görmekte olan Türk 
o mutlaka karısına raibet ede- yapılacaktır. Muhtelif cins ye iıçileri vardır. Bunlar da tem-
cekti. Zira Zübeyde riiya te- büyüklükte olacak bu ıişeler muzda Türkiyeye dönecekler 

d h ··ı d'l b" Ye mütehassıs olarak fabrika cellisin e ta ammu e ı mez ır arasında ölçü ve ayarlar kanu-
hizmetine alınacaklardır. 

cazibe, hakikatları temadileı- nuna aöre kullanılması lizım- 1 
• Biri Fransada, diğeri de n-

tiren bir hayal oluyordu. gelen dereceli şişeler ve ka- gilterede tetkikatta bulunmak-
Harunureşit, açılıp kapandı- dehler de yapılacaktır. 

ta olan iki Türk mühendisi de 
dığına ıahit olup ta şimdi kı- Fabrika için en modern ma- dönüşlerinde fabrikar.m idare-
mıldamadığını ıördüiü tahta kineler kullanılacaktır. Bu sa- sini ele alacaklardır. 
duvar önünde itte bu müliha- yede fabrika dünyanın en asri Bu fabrika, bugün Avrup•da 
zaları ıeçirdi ve o rüyayı bir fabrikalarından biri olacaktır. mevcut cam fabrikalannm bir 
daha ıörmek için bu eve sık lnşaatm önümüzdeki Temmuz çoklarından daha modern ola-
ıık ıelmekten başka çare ol- ayında biteceğini ümit ediyo- caktır. Fabrikanın tesisatı dört 
madığına hükmettirdi. Meşru ve ruz. Noksanlar tamamlanır ta- fabrikayı istiaba elverişlidir. 
·································~!············ ············•······•·••••••••·······················•······· ......••...•.••.•••.•••• DÜNYANIN EN YUKSEK VE 

KIYMETLİ FABRİKANIN MAMUL,\ Ti 
SON TİP 

fILIPS 
RADYOLARINI 

TECRÜBE 
EDİNİZ 

Hatasız ve temiz bir imalat Hakiki ve 
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pürüzsüz bir sesı 
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LIK MAÇ.--A 
Cuma günü maçlara devam edildi 

Halk sahasında güreşler oldu 
Cuma günü Alsancak saha

sında lik maçlarına devam edil
mif, halk sahasında da evvel
ce yazdıiımız 2ibi alaturka 2ü
reşier yapılmıştır. 

Havanın güzelliii ve muhte
lif yerlerdeki spor hareketleri 
yüzünden Alsancak sahasına 
futbol meraklılarının ancak bir 
kısmı gelebilmiştir. Müsabaka
lara her Yakıt olduiu ıibi sa
bah saat onda başlanıldı. ilk 
müsabaka Altay - Türkspor ta
kımları arasında yapıldı. Türk
ıporlular Karşıyakadan yirmi 
gol yedikten sonra lcalecileri 
ve bir kaç oyuncularını deiit
tirmişlerdi. Oyun ba§layınca' 
çok canlı oynamağa başladılar. 
Buna mukabiJ Altaylılar adeta 
karşılarındaki takıma hiç ehem
miyet vermiyorlar, kale önüne 
kadar indikleri halde bu ehem
miyet vermemezlik yüzünden 
birçok fırsatlar kaçırıyorlardı. 
Oyun bu suretle Altaylıların 
attıi'ı yedi ı:-oUe O - 7 neti
celenmiştir. 

Şarkspor - Albnordu 
Saat 12 de yapılması lizım-

2elen bu maç Şarksporluların 
takım çıkarmamaları yüzünden 
yapılamamış ve bir buçuk sa
athk zaman her iki kulüp men
suplarının yaptığı ekzersizlerle 
geçmiştir. 

Buca - Göztepe 
Saat 14 te başlıyan bu mü

sabaka da oldukça zevkli ol
muştur. Bucalıların muntazam 
çalışmalarının neticesi olarak 
birinci devrede adeta Gözte
pelilere hakim oyun gösterdiler. 
ikinci devrede hakimiyeti e~e 
alan Göztepeliler Buca kalesi
ni sıkıştırmağa başlamışlarsa da 
bu sıkıştırma da netice verme
miş ve sonunda 3 _ O sahayı 
terketmişlerdir. 

lzmlrspor _ K.S.K 
Saat 16 da başhyan bu mü

sabakada İzmirsporluların zaif 
kadro ile çıkmaları ve bilhassa 
baıı sebepler dolayisile istifa 
eden Sabriden mahrum olma
lara dolayisile beklenilen he
yecanı vermemiş ve Karşıyaka
lıların hakimiyeti altında 7 _ 1 
neticelenmiştir. 

Blslklet müsabakası 
Havaların düzelmesi dolayi

sile harekete geçen bisiklet 
heyeti de ilk müsabakayı cu
ma ırünü saat 9 da Urla 

0
_ 

sesi üzerinde yapmıştır. y :rı 
' • d'v l • d d ' ıçın ıger erın en aha müsait 
olan bu şosenin hemen heoı 

Ü 
en 

başlangıcı olan çkuyulard 
sabahleyin erkenden toplanı~ 
}arak saat tam 9 da on beş 
gitme ve on beş te gelme 
olmak suretile 30 kilometre 
lik koşuya başlanmııdır. 

İzmir spordan dört,Altaydan 
bir ve Karşıyakadanda bir 
pisikletçinin iıtirak ettiği bu 
yarııda 59 dakikada Karşıya
lı Kursini birinci, 59, dakika 
bir saniyede İzmir spor Kazım 
ikiaci ye tam bir saattada 
Altaydaıı pol üçüncü gelmit
lerdir.Mıntaka sürat ve muka
yemet birincisi olan Altaydan 
Mustafa yarış yerine kadar 
ıelmiısede hasta olduğu ıçın 
musabakaya ıirmemiıtir. 

(B) Takımları 
Musabakaları 

Halk sahasında Cuma sabahı 
saat 9 da, 11 de yapılan göz
tepe-Altın ordu ve Buca-şark 
sipor (B) takımları musabaka
larıda 1-5 göztepe güçükleri-
nin ve şark ~porlularınde yine 
takım çıkaramamalarmdan Bu-
ca (B) :akımı hükmea galip 
ıelmişlerdir. 

Halk sahasınlfakl 
OUrefl•r 

Ôileden sonra Halk aaha-

sında alaturka güreşler yapıl
mıştır. Bu iÜreılere bugün 
memleketin en önde giden 
pehlevanlarının iştirak edece-
ğini h:ıber alan halk daha 
erkenden halk sahasma akına 
başladı. Bu seyirciler arasında 
cumhuriyet halk fırkası idare 
heyeti başkanı ve Yozgat say
lazı bay Avni Doian da bu
lunmakta idi. Güreşler ba,ladı 
ve yapılan küçük pehlevanların 
2ürcş~erinden sonra sıra büyük 
ıürcşlere ~eldi. Baş altına her 
vakit olduğu gibi yine Günanlı 
Hamdi ile Abdüsselam güreş

tiler ve yine Hamdi bir iki 
uiraşmadan sonra Abdüssela-
mın .sırtını yere getirdi. Bu 
güreş çetin olmakla beraber 
daha evelinden herkes Hamdi
nin Abdüsse!amı maililp ede-
ceğini biliyor. Daha ilk karşı
laştıkları ıündcnberi yaptıkları 

güreşlerin dörtte üçünde Ham
di galip 2'elmiş diğerlerinde de 
berabere kalmışlardı. 

En son güreş baş bunda T e
kirdoığlı hüseyin, Manisalı Rifat 
Kara Ali ve Mülayim iÜreşe
cekler adeta birinçilik müsaba
kasl olacak, halbuki Kara Ali 
gelmedi diye ortaya çıkarılan 
ıayialar yaJanmıt ve yine gel-
memiş geriye üç pehlevan kal .. 
dı. Hakem heveti kur'a çekti 
netice Rifat ile Hüseyin görü
şecek ve bunu ıalibi de Müla
yim pehlevanla karşılaşacak.Se
yirciler buna razı olmadı ve 
kalabalık bir kütle Mülayımin 
yanına gıderek bu şekildeki 

hareketin doğru olmadtimı ve 
eğer güre:şmek istiyorsa Hüse-
yin - Rif at güreşinin ialibile 
değil doirudan doğruya Hüse-
yinle 2üreşmesini teklif ettiler. 
Zaten bayramın dördüncü günü 
yapılan iÜreş)erde Hüseynin de 
kendisini mailüp etmiş olması 
dolayısile bu teklif Mülayimin 
hoşuna iitmedi belki yine ye
nilecekti. Ve yenilirse o va kıt 
halk nazarında kıymeti kalma-
yacaktı. Bunu düşünen Mülayim 
kaçamakla yollara saptı hasta-
lığını ileri sürdü ve e~er arzu 
edilirse başka bir zaman Hü-
seyinle karfılaşacağmı ileri 
sürdü halk bunu istemedi o da 
hükmen mailup olmağı kabul 
ederek Hüseyine pes etti2'ini 
söyledi. Mülayim pes ettikten 
sonra Rifatla Hüseyin iÜreşe 
başladılar. 

Güreş başladıiı dakikada 
Hüseynin kuvveti ve Rifatın da 
ıüzel oyunları ıörünmeğe baş
ladı uzun ve çetin bir güreş-
ten sonra Hüseyin hemen he
men ustası olan Rifatın sırtını 

yere getirerek galip geldi. 
Kaptan 

w.. 111111 

Sayım vergisi 
Kanunda tadili gerekli 
Kılan sebep nedir? 
Vergilerde yapılmakta olan 

araştırmalar arasında aayım 
ver2'isi de vardır. 

Tadili ierekli kılan sebep şu
dur: Sayım zamanında bir ya· 
tını bitirmiyen koyun ve kuzu
lar ver2iden müstesna idi. 

Meseli cenup vilayetlerimizde 
koyun ve keçiler ikincikanun, 
•ihayet Jubatta kuzularlar. Sa
yım ise nisanda başlar. Daha 
açıiı, bu yıl ikincikanun veya 
ıubatta doian hayvanın sayımı 

~ielecek nisanda yapılır. 
Halbuki Yergiyi vermemek 

için koyun sahipleri, bu kuzu
ların bir yaşından aşaiı oldu~ 
iunu iddia ederler. Sıvas ve 
Erzurumdan 2etirdiklerini söy
lerler; çünkü oralarda döl a'eç 
olur. 
Bundan dolayı bir çok ihtilaf-
lar çıkar. lı hakeme düşer, 
uzayıp iİder. İşte bunun sabit 
bir tekilde halledilmesini temin 
ıayesiledir ki kaauada dcii
siklikler yapılacaktır. 

...... 
Mahkemeye 
Verilenler 

lkiçeşmelik civarında Rası 
adındaki çocuğu bıçakla tehdi 
ve cebrüşiddet göstererek tram 
vayla götürmek istiyen Hüsn' 
oğlu Rasıh ve Ali oilu İsmail 
Fersah kızı Hikmeti izdiva 
vadile kandmp Kapani zad 
Tahir oğlu Sabahattin, kirlete 
fuhşa vasıtalık ve randevuculu 
yapmakla suçlu Mualli ve kı 
Makbule mahkemeye verildiler. 
Uncu Rüstem oj'lu Nuri umum 
hanede fazla sarhoş olduğun 

dan kendisini sükiita dave 
eden polis bay Aliye vazi 
fe halinde hakaret ettiğin 

den, hukuk mahkemesinde ya 
lan yere şehadet eden Ali ojl 
Hüseyin, hırsızlık yapmakta 
mevkuf bulunan Hasan oğl 

Yusuf, Hasan oğlu Şevki, Ah 
met oğlu Turan ile çalınmı 

eşyayı satın almakla maznu 
İsmail oğlu Hüseyin hal..larınd 
ki tahkikat evrakı da müddei· 
umumilikten üçüncü karar ha· 
kimliiine tevdi edilmiştir. Eş· 

refpaşa cinayeti hakkında poli 
tarafından tanzim edilen ve 
adliyeye verilen tahkikat evrakı 
tevkif kararile birlikte su)hcez• 
mahkemesinden üçüncü karar 
verilmiştir. 

Posta idaresinden boş posta 
çantasını kendisine mal edin· 
mek suçundan maznun Buca 
sabık posta müdürü bay Veh· 
binin muhakemesinin menin• 
karar verilmiştır. 
Meni muhakeme kararı 

Gayri mübadil komisyonun· 
dan fazla mal kopartmak içiıı 

elindeki senedin kıymet hane· 
sini tahrif ederek mevcut rak• 
kamı yüksek gösterdiği iddia 
olunan Yeni§ehirli Hasan oihı 

Halim ve Goloslu Ahmediıı 

üçüncü soriu hakimli~inçe mu· 
hakemelerinin menine karaı 

verilmiştir. 

Bir dolandırıcı 
Elinde tabla ile çikolata ıa 

tan on yaşlarındaki Osma• 

kandırıp mağazada hepsini 
satarız diye beraberinde götü· 
ren ve çocuiu kapı önünd• 
bırakarak çikolatalarla birJiktt 
kaçan meşhur dolandırıcılardan 

Latif oilu çakır Halilin üçüncü 
sorgu hakimliiince asliyecezayı 
sevkine karar verilmiştir. 

Yalan fahadal 
İhtısas mahkemesinde . şaha-

det ederken yalan yere taha • 
dctte bulunan Sabri oğlu Meb• 
medin, kendilerini Mersin• 

kadar parasız olarak ıevkctti· 
receiini söyliyerek Ömer oilu 
Osman ve arkadaşı Aliyi kan" 

dırarak dört liralarını dolandı· 
ran muakkip Cemalin, ölçüler 
kanununa muhalif olarak ma· 
ğazasında ayarsız terazi •• 
dirhem bulunduran tüccar Ka
sabalı Hayrinin, Kıymet adın· 
daki kadını fuhşa teşvik eden 
Ali oğlu Yusuf ve Halil Kıll 
Edibenin, mahcuz malı tealioı 
etmemekle maznun Hüseyin 
Kemalin asliye ceza mabke· 
mesine sevklerine üçüncü sor2u 
hikimliiince karar verilmiştir. 

1 ·-·····- ,.. 

Teşekkür 
Savut ve Menemencioihı 

aileleri belediyeler bankası 

umum müdürü Bay Mümtaztn 
ölümü dolayısıyle her taraftan 
aldıkları taziye telgrafnamele· 
rine ayn ayrı cevap vermiye 
hissettiklerı büyük lzdirap ve 
teessürleri mani olduiundan 
teşekkürlerinin ifasını gazete
mizden rica etmişlerdir. 

A. A. Genel Müdürü 
Menemencioğlu 

MUVAFFAK 



•• 
Koooeratif Oriemiş incir ~üs-
ah~il•eri Ortaklığı f1ıüral~ abe 
h'~vetinden: 
. 23 Mart'ta fevkalade içtima• davet olunan umum heyete ekse 
rıyet nısabı hisıl olmadığından ortaklık esas mukavelenamesinin 
57 İnci maddesine göre ortaklan 22 Nisan Pazartesi günü saat 
]3 de ayni ruzname ile Ôdemit Halkevinde toplanma2'• 
~iınyoruz. Cevat Atıf Hamza (394) 
~~~~-=--~~~~~~~~~~ 

lz<oir rna arif ınü 'ür'ij 'Tiinden: 
lınıir in'kılap olrnlasının 784 lira 45 kuruşluk inşaatı işi 24/3/ 

93
S rünüoden başlamak üzere 15 gün için açık eksiltmeye kon

nıuştur. Bu işi yapmağa istekli o!anlar keşif ve sair evri.kı iÖr
lllek üzere her 2'ÜD maarif müdürJüiüne, eksiltmeye girmek iıte
Yeııler de 7/4/935 Pazar günü ısaat dokuzdan 12 ye kadar 58lira 8
S kuruşluk muvakkat teminat makbuzu ile birlikte viliyet en

cüaıenine müracaatları ilin olunur. 

~~~__,,,,,~-
24--29~1~5 835 (389) 

.. Kenıalpaşa İcra Memurlu
lllndan: 

368o metre murabbaı ve ta
rı.._, 800 lira kıymeti muham-
lllemteli Kemalpatamn Kasaba 
Yoı.. ••mı diier Kirazlıbahçe 
~~i!nde ki kiraz bahçesi ta-

iliııdaa itibaren otuz gün 
:licld•tıe açık artbrmaya kon
g "ltur. Birinci arttll'ma 25 - 4 -
JS t&ribiae müsadif Perıembe 
d ~6 ıaat 11 de Kemalpaşa 
•ıresinde yapılacak kıymeti 

hluL--Dl • - d . h :--ın enenın yuı e yetmiş 
g~şı bulmadığı takdirde on beı 
1;~ _uzatılara.k .ikinci arttırması 
Riiıı~ 935 tarıbınde Cumartesi 
l saat 11 de dairede yapı-
~~lctır. 

y .. ~Ynıeti muhammcnenin yine 
t:.:d~ Yetmiş beşini bulmadığı 
nıu ·b'~c 2280 numarah kanun 
t cı ıncc beş sene tecile tabi 
Uhılacaktır. 

nı! aliJ?lcrin kıymeti müham
ni b c~ın Yüzde yedi buçuğu 
nı~ıı-etınde pey akçesi veya 
laz 

1 
banka mektubu vermeleri 

Sab:dır Haklan tapu sicilile 
ile d. ~ lllıyan ipotekli alacaklar 
tifak 'ter alikadarlann ve ir-
J ak sahiplerinin bu bak-
ırını b h . 
nı Ve u uauata faız ve 

iıllrafa dair olan iddialannın 
~~rakı miiabitelerile 20 gün 
1~1ııde daireye bildirmeleri ak
:• ~aldc hakları tapu ıicillile 
•bıt olmadıkça satıı bedelinia 
raylaşmaaından hariç kalacak
~r~ l'e talip olanlar bu hususta 
•ıreye talik olunan açık art
ırına şartnamesini okuyabile-
~lcleri iibi bu işe ait 34-56 
nu~aralı dosya irae ve tafsılit 
"cnleceği ilan oluaur. 

838 (390) 

Doktor 

. Hiza Unlen 
- · ~elli caddesi No. 62 

Doktor Aı· . 
DOGUM ı Rıza ünlen 
K VE CERRAHI 

ADIN HASTALIKLARI 
MtlTEHASSISI 

K. , ' 1 
ıraut{ t-ıane 

ikinci Kordonda Alman 
koasolosbanesi arkumc:la 
426 eski 166 yeni numaralı 
iki katlı alb odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gar
ınelc istiycalerin lkiaci Kor
doada (189) numaralı Bay Is 
lnail Hakkının haacıinc mü-
racaatlara. 9- 10 

NA~LU VILA YETLERİNDE 
ra!::::ları, aı.ii!eahhitleri, ma
edenk .:.;~ çilta1rirleri ziyaret 

eqarrııc k 
natları, kereste'- Penc~r• a
• J .. r, deaar pan-
jur ar,demir kepen'-J d . 

"erve emır 
?a~ınakhkJar vesaire aabşı il• 
If hıal edecek ve konıiayon üze
rine çalışacak 

MÜMESSİL ARANIYOR 
İzmirdc ikamet eden ve in

ş attan anlıyan tercih edilir. 
T, \diflerin zirdeki adrese gön
de. 

0

lmesi : 

ecablissemesata Ad. MıSCH
LER, a FRETIGNEY Haute -
Saone (France) 

24 27 (395) 

.................. 
DENİZYOLLARI 
iŞLETMESİNİN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

24 Mart PAZAR günü saat 
23 de İstanbula hareket. 

Gülnihal'in Bandırma' dan 
hareket günleri hakkında 
İıtaayonlardan ve İzmir acen
teliğinden tafsilit alınabilir. 

2-2 (308) , ................. .. 
uayene 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Karantina tramvay cad
desi N o. 596 Tel. 2545 

lzmlr Beledlyeslnden : 
1 - Temizlik itleri hayvan

lan için 850 lira bedeli molıam
meneli 20,000 kilo arpa alıa

muı iıi açık eksiltme ile be
lediye baıkitipliiindeki fartna
mesi veçhile 6/4/935 Cumarteıi 
günU saat 16 da ihale edile
cektir. 

lıtirik için 64 lira muvakkat 

temiaatla söyleaea ıün Te ... -

ta kadar komisyna r•linir. 
2 - Temizlik itleri hayvaa

ları için 390 lira bedeli mu-

bammioeli 12,000 kilo kalnı 
kepek alıamuı işi açık eksilt-

me ile belediye batkitipliiin

deki ıartnamesi veçhiJe 6-4-935 
Cumartesi günü ıaat 16 da 

ihale edilecektir. lıtirik için 
30 lira muvakkat teminatla söy-

lenen gün ve saata kadar ko
misyona ieliflir. 

3 - 300 lira bedeli muham
mineli Elhamra sineması yanın-

daki 3 ncli mıntaka biauanın 
ıenelik ican açık arttırma ile 
belediye bqkitipfij'indeki ıart
nameıi veçhile 6-4-935 Cumu

tqi paü ıaat 16 da ihale edi
lecektir. 

lıtirak için 23 lira muvakkat 
teminatla söylenen iÜn ve &a4ılta 
kadar komisyona gelinir. 

24-26-31-4 840 (391) 
Şehir meclisi aşaiıdaki ruz

namede yazılı i~leri konuımak 

üzere 1-4-935 Pazartesi günü 
... tat toplanulanna başlıya
caiından o gün saat 16 da sa
}'1• üyelerin beJediy•yc rrelme
leri bildirilir. 

Ruzname: 

1 - Geçmiş zabı t hulasası 
2 - Başkanlıktan verilecek 

935 yılı biitçesi. 
3 - Baıkanlıktan verilecek 

evrak. 
4 - Encümc :erden gelecek 

evrak. 
839 (392) 

Kanzuk öksürük şurubu 
es lropektoral ) 

En muannit öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma
camn kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlar da vikaye edici 
tesiri şayanı dikkattir. Her eczl?nede bulunur. 

•" •. • ; • ,.f .... •, ' r ·~ : 1 

~ [!!] 

1 1 
lstırabların Ezraili 

BUtUn Afirı, Sızı Ve Sanclları Keser 

I~ diş, sinir, adale ağr~lanna, ro~ati~~aya, 
~ezleye, gripe karşı bılhassa muessırdır. 

Bir tecrübe bin naıihattan iyidir, derler; tecrübe ediDiz. 
Her eczanede bulunur, Flatı 7 ,11 kuruflur 

Gripin, Radyolin diş macunu mutahassıs kimyagerler tarafuı
dna imal edilmektedir. -== 

TURK YE: ı 
U.., M 

A Cf: N ~S i 

GokHassas , . .. 
Dünyaatn en eyi 
}\adyolavmdan 
S\r\dlr 

• 

S"alilfe • 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk ~-ama va 

Li.KTİ~ 
ile baş'ayınız 

Çocuk hastalıklan mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti huausiyede hazırlanan 

L A k • Çocukta hazımsızlık, a tin sancı, ishal ve ku~mal:ar 
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkışbrır. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Katagrlp 
TABLETLERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

Temamen Geçirir 

lsn1ine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuru,tur 

. ~ . ~?.. ,' .... . ~ :.. . .,, . ·. ~·:: 

YALNll ME$HUR 

POUf 11 PLAV 
TRA$ BİÇAllLARI 

llULLANINIZ 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

Toptan &atıf 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 
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Fratelli Sperco 
Va'>ur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL Y,::,SE5 vapuru 8 nisan

dan 11 r: .sana kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hambu ·g iimanlan için yük 
alacaktır. 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

ALAYA va'puru 21 martta 
An ver, Rotterdam. Hambu"1' 
ve Bremen limanlanna hareket 
edecektir. 

AKKA vapuru 31 martta 
bekleniyor. 4 nisana kar AN-

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

V cıpur Acentesi 
CENDELi HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 
OPORT A vaparu 21 mart-

JEROM PUSIÇ 
VAPUR ACENTESi 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. su .. k 

UNA vapuru 24 martta 
Pire, Candie, Calamata, Tri-
yeste ve Yugoslavyanın liman
lan için yük alacaktır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
ULYSSES vapuru 20 martta 

beklenmekte o~up yükünü bo
plttaktan sonra Anvers, Ams
terdarn, Rotterdam ve Ham
barg limanları için yük ala
caktır. 

VERS, Rotterdam ve Hambur~ ta Liverpol ve Svensea' dan 
J. Puuicb acentesine müracaat 
edİllİz. Kordonda Cemal Cen
deli ban 13-14 (Tel.2548) ve Bremen liman'arına yük 

alacaktır. FLAMINIAN vapuru yirmi 
N. B. Vapurlann isimlerine 

ve muvasalit tanblerinde mes
uliyetimiz yoktur. 

SAMOS vapuru 15 nisanda iki martta Liverpool ve Svan-
bekleniyor. 1 nisana kadar sea' dan 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için vük ~ıacaktır. 

CERES 25 marttan 28 Narta 
bclar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
ilin yük alacakbr. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
'-ıe, Dantzig, Gdynia, Gote
-., Oalo ve lskaodinavya 
'lnelan ~ yilk alacaklar. 

ARMEMFNT H. SCHULD 
Hamburg 

TROYBURG vapuru 23 
martta bek'~n·vor. HAMBURG 
ve ANV~RSTF.N vUk çıkanp 
ANVERS, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanlanna ytık 
alacaktır. 

NORBURG vapuru 28 mart
ta beklenivor. Hambnr ve An
versten yülc cıkaracakhr. 

DEN NORSKE 'MIDDELHAVS 

THURSO v~rur11 ),A'en li-
manımızda Londra ve Hull için 
yük •'maktadır. 

DELOS vapuru 21 IT'art'-a 
Bremen - Hamburt; ve Anvers· 

ten beklenmektedir. 

NOT: Viirut tarihleri ve 
' • • ' • -' • • 1 vapurıann ısım en uzerıne mes u ; 

liyet kabul edilmez. ' 

---r-- ·- ; il • 2 

Tcılebe Velilerine 
ilk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmıt çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim ders!erini evlerde verir. Is· 
tiyenlerin gazetemiz idare mü

düriyetine müracaatlan. 26-8 

VIKINGLAN vapunı 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
ı.,e, Dantzit, Gdynia, Gote
"-v Oslo ve lskandinavya li
•••lan için yiik alacakbr. 

LINJE D/S A/S SPANSKE- m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ ·~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!ı~ 

LlN lEN - OSLO 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
llmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 Martta 

llmünten (doiru) Nevyork için 
J1k alacaktır. 

RINOS Yapuru 20 nisanda 
( Doiru ) Nevyork için yük 
~ca\br. 

JIERVICE MARITIM ROUMAIN 
• Garbi Akdeniz için ayda 

muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

elip 7 Niaanda Malta. Bar-
1elon, Manilya ve Cezaire 

eket edecektir. 
ALBA JUL YA vapuru 1 

fmayıata gelip 15 mayaataMalta, 
Cenova Manilya ,Baneloa ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ıliıtd~ki hareket tarihlerinde 

BANDEROS vaouru 23 mart
ta bekleniyor. Dieope ve Nor
vec limanlanna vük a1acaktır. 
NEPTUN SEN NAVIGATION 

COMOANY L TD. 'Rudape$l 
TISZA vanuru 20 martta 

bekleniyor. Doğru Brai1a, Bu
dapeat, Bratis•ava ve Viyana 
icin ytik a'acakbr. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXILONA vapuru 2 nisanda 

bekleniy&r. Nevyork, Filadel
fiya ve Boston limanları için 
yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 19 ni· 
sana doiru bekleniyor. Nev
york, Filadelfiya ve Baltimor 
limanlan için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa doiru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yijk alacaktır. 
EX\ı!INISTR vapuru 19 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacakbr. 
Vunıt tarihleri ve vapurlann 

isimleri nzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

AZ r ARA iLE BOL 
:ı: S :ı: K 

YALNIZ ıç:ı (1AZLI 

Lan bala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik ki değiıikliklerden acenta mea
yet kabal etmez. 
Fazla tahilit için ikinci kor

«londa Tahmil Tahliye şirketi 
arkamda FRA TELLi 

PERCO vapur acenteliğine 
mlracaat edilmesi rica olunur. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. Elektrik, Telef on l\1~1zemesi Deposu 

Birinci Kordon Telefon No. PEŞTEMALCILAR 77 - 79 Tel 33 
2007 - 2008 •••••••••••••••••••••••••••••••• • 32 ................................................ ·······················~~~ ~ e~ ~ClSll" •••••••••••••••••••••• 

Telefon: 2004-2050 

MI~ GEl"'DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ibtiyacımzı temin ediniz 

EV.Yi~K FIRSJ_T 
Topan Halis 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömtirdür. 
Birinci kalite bu mah İmıirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
&Hindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömüril ihtiyacınızı da bu 

milesaeseden temin edebiliniııiz. 
Fiyatlarda rekabet kabul et~iyecek derecede tenzilat 

ardır. Salat mahalll ı Kestane pazannda No. 10 
(885) Telefon 3937 

lzmir deft~rdarlı~indan: 
ı...;.;n Yerıi borcundan öttirü tahaili emval yasasına ııöre 

laacudilea Hatuaiye mahallesinde Külhan aokatında kiin 1 ve 

Y •Jlh hamam tarihi ijlndan itibaren yırmi bir filn müddetle 
lclaa ~ drmek miyenlerin defterdarhk 

~ 

Hayatı zehir ctmei• kifidir. Ancak 

Ferit Nasır Kremi 

Eczacı 

Yaoılab nuırdan korka.. kalmadı 
en •ert nasın 2 - 3 ailnde yokeder 

isme dikkat ediniz 

Ken al Aktaş 
• Erzanesı 

VE ESANSLARI 
H•f Al )48 

KOLONYA 

Vapurculuk Türk Anonim 
ŞiRKETi 
IZMıR - IST ANBUL 

Hattahk Muntazam LUks Ekspres Postaları 
4 NiSAN 935 tarihinden itibaren sefere batfıyor. Her 

PERŞEMBE rünleri saat ta da lstanbuldan kalkarak 
CUMA günleri saat t& da İzmire ~elir. 

Her PAZAR günleri aaat ta da lzmirden kalkarak 
PAZARTESi günleri saat te da l•tanbula vanr. 

GALATA RIHTIMINA YANAŞIR. 
Tafıilit için : Birinci Kordonda numara 92 acenteıine 

müracaat. Telefon 3568 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

===== Tepe başı Beyoğlu ===::: 
MUsteclrl: BUIUn lzmlrlllerln leveccUhUnU 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇI=1GI 
~·----,. 

En ufak yedek parçaaaıryle beraber atağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacalar çarşw Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. acıa P. K. No. aac IZMIR 

Ademi iktidar 
-v- .e:: 

\'akitsiz ilıtiyarlık 
no·ilJIOBlN 
Hormobin tabletleri: =-~~ 

~Y~hlflD önOne seçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel revıek:liai tedavi eder. Tafailit için lıtanbul " Galata poıta 
Ubıau 1255 mtiracaat " 
Her ecunede bulunur. Flata ıeo kUrtlflur. 

Yaşamak neşesini iade eder. 
1 - 60 (376) 

................ 

~ T AZE ... TEMız .. ··ucuz ...... 
• • . iLAÇ 

HER TÜRLO TUVALET ÇEŞİTLERi • 

Ba111.a1 KG.ala.et 

Sıhhat Eczanesi 


