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KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

- tw11lıunyetuı Ve ımhıı riyet Eserinin Bekçis i, Sabahları Çı?rar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

• 
IS ır 

Barış sistemini 
AnlayJştaki 
Ayrılıklar .. 

Bay T. RüştüA.ras Uluslar Derneği konseyini 
15 Nisandı toplanmağa davet etmiştir 

Bay TitüleskonunParis seyahatının gayesi Küçük Andlaşma 
Ve .Balkan andlaşnasile birli te müşterek karar alınmasıdır 

Avrupanın bu karma karışık 
durumu içinde, sinir yıpratan 
bir kötiicüllüie( betbinlige), ya
~~t ta safdiliine sayılaca k bir 
ıyıcilii:'e (nikbinliğe) kapıı ına
~ak için ıı-<i n<lelik oluş 'a rı ob
Jektif olarak gozden geçirmek 
Yeter. Yarın neler olabileceğini 
kestirmeğe kalkışmaktansa bu
gü~ü anlamaıfa çalışma lc daha 
dorrudur. Objekt ifimizi uluslar 
arası duruma çevi rince ortada 
~~r .. sistem . s.a\:aşı ?lduğunu gö-

Macaristan 
Hare1 etini 

ve Bulgaristanın da Almanyanın hattı 
Takip etmesine müsaade edilmiyecektir 

uruz. Bırhı rmın dıllerin<len ::.u-
lam ·k· d k ıy:ın .~ ı a ~mın anlaş:n::.sı ,.e 
k a~ar guç.se o uşları (hadiseleri) 
rHayış sıste:nleri ba~ka baş!·a 

0 an ulu sların da anlarmaları 
o k- ' .. t- B ' d k:-uar guç ur. arış dav ,m-
~ ·ı . ayrılıklar hep bu kda 

(zıhn.yct) ııvırdım arınd ·ı · 
0 1. , . an ı.e rı .e Jyo r . 

Almanla~ •. irııpaı aforluk or
du~ur un dırılmesini denk · ı· -· 
o:rt d k 'd sız ıgı a :m a. ıran bir barış yolu 
bayar!cen komşuları bu da·;ayı 
aşka biçimde kuruyor, Prüs
r~n~n eski militari~t ruhu l:o.t
a ıg ı n ı söylüyorlar. 

k ~örüluyor ki birbirinden bu 
a ar uzak kalan iki te rs (zıd) 

evr ni ("I ' ) için a e.mı yakla,tırmak 
de •i .~~. bır kafa (zihniyet) 
~ şı ıırıııe ihtiyaç vardır. 

ransızlara fÖr . "B" "k 
ıavaşta 1. • uyıı 
eld d e~perya ıst amaçlarını 

e e emıyen Almanya V 
say l andlatmaaının baila~ınd:'°~ 
ııyrı ınca yeni bir .. 

ki oç savaşına 
anı anıyor (hazırlanıyor) Bu 
:~d~şın öııüne feçmek . için 
Alm aşmaları aıklaştırmaktan, 

anyaya ne kadar güçlü olur
sa olsun karşısındaki koalisyo· 
nu ?enemiyeceii inanını ver· 
m~ ten başka yol yoktur . ., 

ltalyanlar diyorlar ki: " Al
manya orta Avrupadalci duru
mu deii,tirmek, Anşelusu ıı-er· 
~ekleştirerek İtalyan sınırına 
Tadar uzanmak istiyor. H:-lbuki 
'ukna Çevresinde bugünku sta
~ . onun bozulmaması, ıtalya 
ıçın d' · ırımsel (hayati) bir sorum-
d°J. Faşist İta lya, Alman 
or usunu Brenerde görme2'e 
da~rnaınaz. İtalyanın Fransaya 
~a •şmış bulunması da Alman
b:Y\ lcarşı değildir. Bunun!a 
liz '•. er bu . yakınlıii'ı Almanya 

erme çevırmek veya çevir
memek Almanyanın elindedir. 

. Küçük Andla7ma ulusla;; 
~ıyor!ar ki: "Almanyanın kos-
ıoca ~r?u'.ar yapmaktaki ama

ç'! genışıenı ek sevdasıdır. Na
zı er en b .... k A 
ratm'ak i . uy? lınanyayı ya-
lllt .. t çın fun :ı statukosunu 

us etnı<' ' A • 
1 • VU• ıı yayı yut-

ma •, Küçü l· ~ J' 
mak s :; ~n ıa~.ııayı dağıt-

uretı ,e Ç !ko,lovakyayı 
P.arçalar.:al:, Rom:rnyayı Alman 
••yasasının kö!c~; yapmak isti
ydo~l:ı r. Böylece orta Avrupada 

ouu d - • . ' • ya Oiru aKın ıarını oia-
gan !aştıra cak kedikler açmayı 
umuyorlar 

m s,,vyct Rusy;aya göre: .. Al-
anyanın •ill'dil ı' '- ... .. 1 -

dadı . " - t: !.UZU c o '1 u-
lerinr· Hıtl erci l er Ballık dev:et-
lovaky~~tm k, Ru, ya ve Çekos
dirler B~ P~rçalamak dileğinde
gün Briy gudüferine vardıkları 
· - b cvı , Malm!diyi almak 
ıçın alıya 1.. ki k' 

• • a ' on~ce . e r ' es l l ı o .o:ııler ın e ;,avu k . . d . . " ,ma ıçın e 
lngıltereyıe çatı şacak !ard ır 
Halbuki Almanyayı çevire~ 
devletlerden hiç birinin Rayş 
topraklarında gözicri yoktur 
buna rağmen Almanlar si~ 
~hlanm~ davalarında Kı zı lor-

uyu bır korku luk gibi kul
lanmak · f 1 Al ıs ıyor ar. Kızılordu 
manyayı korkutuyor, diyorlar. 

ılı t/er ı ·r ,l/11ıwı JJakaı:lıın .. tc.ı:cltı; ·ı. t- ?WJ""' ltıın rı ı·a. ııula 
Ankara, 24 (A.A) - Straze takip etaeıine mani olmak için Lehlerin iddiası 

konferansının 11 Nisanda top- elinde oın bütün vesaiti "kul- V ARŞOV A 25 (A.A) - As-
lanacaıfını ve bugünlerde ya- !anmak tzminde olduğu anla- keri Polska mecmuası yazıyor: 
pılmakta olan bazı diplomatik tılmaktalır. Fransanın uluslar derneğine 
t~ma.sların da O tarihe kadar Bükrcı, 25 (A.A) _ Rador müracaatının Almanyanın ln-
bıtmış olacağını nazan dilckate Ajtnsıncan: filtere tarafından istenilen 
al d · 1 • uluslar derneğine avdetine ma-an ış ış erı bakanı ve ulus- B. Tittlesko dün ak~am Bel-
) k k ~ ni olmaya matuf olduğu zan-
ar urumu onseyi başkanı grıdı1 h.-eket etmiştir. Orada nedilebilir. Konseyin toplantı· 

B. ! evfik Rüştü Arasın kon- iki gün kaldıktan sonra Çekos- sına gelince, şimdiye kadar 
seyı 15 Nisanda içtimaa davet lo'3kyaya oidecektir. Hariciye yapılan tecrübeler dernek ve 
et · J" '"' mezı uzumunu uluslar kuru- misteşarı B. Savel de aynı konseyin böyle bir vaziyette 
mu ıı-enel k ·r r.. b'ld' d' - . 

a ıp ıgıne ı ır ııı-ı trınle hareket etmiştir. Müs- zayıf icraat imkanları bakkın-
haber alınmıştır t B ı · B" k 

L d 2 · eıar e grattan dogruca u - da şüpheye yer bırakmamak-
. on ra, 4 ( A.A) - Royter r~e dönecektir. tadır. 

aıansından: ı::============================ 
Anadolu Ajansının bir teb- y • •ı k ı 

liğine göre, Türkiye dışarı iş- enı vergı er onu mıya-
leri bakanı ve uluslar derneği 

konseyi başkanı B. Tevfik Rüş- cak ko••yıu••nu••n bo.ı·çları ı•şı• tü Aras ulaslar konseyini Stra-
ze konferansından sonra 15 
Nisanda içtimaa davet etmiştir. 'Kayseri menSUCat fabrikası 

Tltülaskonun Paris T } k 
. seyahatı eınmuzda işlemeğe baş ıyaca tır 

BÜKREŞ, 25 (A.A) _ Al-
man istihbarat bürosundan: B. 
Titüleskonun Belgrat, Paris ı 
seyahatinin başlıc• gayesi kü
çük anlaşma ve Balkan anlaş
ması devletlerini Alman karan 
üzerine hadis olan vaziyet hak
kında müsterek bir karar itti
hazına ma~urtur. B. Titüleslro
nun Mac:ır;stanl:ı Bulgaristanın 
Almanyanın hattı hareketini 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Eğer bu deyişleri ıı-erçek ol
say~ı kendilerine en büyük ga
rantıler veren doğu andlaşma
sında yer almaktan çekinmez
lerdi. ,. 

Sir Con Saymen, işte, 
bu Y1iın yığın kuşkular ters 
deyi,ler arasında denklik' kur
;-ıağ~ çalışacak... İngiliz dış 
ışlerı bakanının bu alanda ne 
kadar becerikli olacaiını bile
meyiz. Yaln ız şuna inanıyoruz 
ki Sir Con Saymen Londrada 
herşeyden önce İngiliz iç siya
sasını sarsıntılardan korumayı 
düşünecektir. 

SS•vket. :aı:.tsı:ııı 

Kayse1·i 
. Ankara 25 (Hususi) - Ma
lıye müsteşarı beyanatında ye
m vergiler konulması, memur· 
l~rdan alınmakta olan verıı-ile
rın a:ttırılması mevzuubahis 
olmadııfını, Kazanç verai~i ka
nunundaki bazı isti~naların 
~aldı~ılacağını , şimdiye kadar 
uç mılyon lira lık ırümüş para 
basıldığını, dahada basılacağı
nı yeni nikel paralar dıı ba
sılınca şimdiki nikel 10 ve 25 
kuruşluk! rın kaldırılacaiını 
•öyledi. 

Ankara, 25 (Huauai) - Kay-

fabı·i/.-ası 

seri mensucat fabrikasının ma· 
kina aksamının montajı devam 
ediyor. Fabrika temnwzda· iş
lemeğe başlıyacaktır. Nisan 
içinde · fabrikanın bir ısım te
sisatı bitecektir. Bu ilk kısım
da ipek bez dokunma~a baş
lanacaktır. 

Ankara, 25 (Hususi) - Köy
lünün Ziraat bankasına olan 
borçlarının tehir edildiii hak
kında verilmiş bir karar olma
dığını, banka genel müdürü 
söyledi. 

Jlakew:ıen t•e tli{jer Ueııeı·aller bir arada 

Mesut netice / mak istedii'ini ve buna 
Londra, 25 (A.A) - Alman binaen silahsızlanma anlatması 

isfihbarat bürosundan: Sunday hakkında cereyan edecek mü· 
T aymis gazetesi Berlin ıı-örüf- zakerelerin şimdiye kadar ol-
meleri için mesut netice ema- duğu gibi mevcut muahede hü-
releri başlığı altında nefrettiği kümlerine istinat etmesi lizım-
bir makalede diyor ki: ielecejfini söylemiıtir. B. La-

Berlin konferansının mühim val F ransanın İngiltere ve ltal-
neticeler vereceği gittikçe da- ya tarafından tasvip edilen 
ha çok ümit edilmektedir. Mer· doiu ve orta Avrupa misakla-
kezi vaziyeti, nüfus ve askeri rını tahakkuk ettirmek azmin-
kuvveti itibariyle Avrupada de olduiunu ilive eylemiştir. 
Almanyasız müşterek aistem İtalya ve Macaristan 

olamaz. Roma, 25 ( A. A ) - Alman 
Onserver iazeteai de, Al- istihbarat bürosundan: 

manyanın keadi harici siyasa-
sına hakim olmayı terc!h ettiii 
aşikardır. 

Üçler anıa,ması 
Paris, 25 (A.A) - Bazı si

yasal mahafilde Paristeki üçler 

ıı-örüşmesinin İniiltere • Fran1& 
ve İtalya arasında uluslar arası 
faaliyetleri hakkında görüı bir
liiini ispat ettiii kanaatı izhar 

edilmektedir. B. Lava) Fransız 
hühfımetinin cereyan etmekte 
olan müzakerelerde Alman 

Tribüne iazetesi "Haklı me
talibat., batlığı altında neıret

tiii bir malcalede Avusturya 

hariciye bakanının teslihat hu-
susunda müsavat istemekte 
haklı olduğunu bildirerek di
yor ki: 

"Avusturya 

tam teminatı 

ve Macaristan 

ancak ihtiyaçla-

rına cevap veren ve mecburi 
askerlik hizmeti esasına istinat 

eden bir aslceri teşkilatta bu-
kararını nazarı itibare alma- labilirler. ,, 

Spor Oyunu Bu •• 

~ 
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:f eletonla götj.qme 
Dalrıa zamUIAniada ela,; 

bir kltıt ahr, itesine, beriline 
llfaramıD atefİDI dolamclara• 
rak )'Uftl'laldar çıkanım. Ben 

ve 

Emf ve Alla& banbR dla 
6ğledea IODl'a 1Ut 13 otmda 
yillak laeyeti umumiye toplan
.... Tacant M•-- •• .__ 
;-· ..... .... rei8i .,. 

,.,..,, ....... t~ .. L..:~,.......... ........... ...... 
,.,..fbr. Toplaabda Vali 
F.....al Kbm Dirik de ba
hmmut Ye toplaataya komiMr 
olarak ildilat Mbnhjı 8*a• 
laplerindea ., Naci iftirak 
etiiittir. Toplaabya iftirak 
....... t.wti İçİll ,.,.._ 
,........ sonra mDzakereye 
•t1anebileceti komiser tara-

fmdaa blldirilcli, çlakl --· llİtÜ meYcut idi. 

n Forbea •lclerilMI• ı.a, 
Kamil .. çilmiıl•· 

Bnwka 934Jac'ide140148 
h42k8nlflr. .... ........ 
tir. Ba klrdu ........ afi 
t.mettı......, .. '° 
karat teYli edWdir. ............... ,.... 
dlrt- m.betiaadr .......... 
caldaıdır. 

Temett1 tfftl "**an ip
tidumda 1•~. Bu ıe
aeki içtima• hretl --.iyeli 
baflaD IODUD& kaU çek la• 

amal bir haYai~ cereJ8D ...... 
••• .. , ...... , .. tara,. 

fmdaa ..,..... •• atiWd 
.. ,.. t ........... 

KAM~ AJ. ATt11Qt 

&a,lkc •··•~ 
uı...w ~ 

ilerleme .. ,..... ,.._ 
bblarak - ,..... ..... 
ve besenilB*dea taç alarai 
serpilen baalamıs .. sOa 7 aci 
seael toplumm ftHli. B&ylk 
var i · .duy.c:Wdan içli bat 
lata111-•&wW1e de pter 
.. far.at ...... ıOıtaklanmq 

--- ~ kab
naa ..... catm bir le• 

'Ylll ...... , .. ve 
b ~ZI 
•• ~ PUUJl•li uteder ve 
çok ya...-.. diltrin. 

bmir Emaf va ..... •iP• 
..... toplaata ~·
HAMDI AK~ 

Ceneral fiiıMt Aat.a 
Ba,&k Bafftldı 

IAnkaa 
Ulu~ aiyaal n •f 

... .............. .......... 
yuca yere • kadar Ja1aıır 

oldujuaasu llr•omlk -·~ 
!erde ,a.tenaek icia ...._ 
ilerileJİI ,-. ..... Jo1at 
lan olan ba•k•a ettaldaı 
n b..,a.kl ,.._ __ ... 
nel toplan.._. ,... 
fÜ8JetiDİ& •• 

• ,...... llcl ....... -
teri hqkuhtumaa çok ..... 
ler up....,.. dileri& 

L.ir Esnaf " AUli bu-

m -· topl ...... hqbm HAMDIAKYOREK 
iKTiSAT BAKANUCINA 

Aakara 
o~ b.,.. yedinci 

pael toplablarm yapblar 
,abek bakaalıpua bliakamız 
da 1apbrdajı teftit ıuaaçlmnm 
atreadiler ortaklana uldanm 
korumak m• hGktlmleri
Dİll Jla'lmelİDİ sis &ahde ...........,..... ........ 
.... d.,...U alaka ortaklara
....... doldm• Da,.... ................ -
YİDcİ •Jl8 ~ bil
dirmeJi ittifaWa lrararlatt nlı
ı.... karana ..._ venliji ..
nıfl ldni deria..,........ , •. ,.... 

t-ir emaf ve ehali baakam 
ıeael toplaab bafk• 

HAMDIAKYOREK 
BAY CILAL BAYAR 

lktilat :.ekili Ankara 
Ba,ea yediaci pnel toplan

bllaı yapa B.akamız ortaklan 
yeriacle •• see•ııMa aldajum 
bltamlan ..... Ye aeYieç .... 
tirei: .., ..... 
imala defer& baka jlmZJD 
kıymetli verimleri ile uluaa ta· 
•ttınlıjuuz paiflijia artma .... 
.,.... deria ..,,.ı,nm .... 
aarlar. 

luair Eaaf ••Ahali Bankuı 
ıael toplaabaı bafkanı 

HAMDI AKYOREK 
a. RECEP PEKER 

C. H. F. ,...ı katibi Aakara 
.... .,... ı•ael top-

...... ,.,.. bankamız or-
'4-'- ,.... aMitllk Ye ulua 
Wlallk vermek için ea İJİ '°"" aça Jlce ldr=
,. ... kabDa • içil ba~ 
tilama ......... Wyetiaize 
....... ... •Yit •• ..,. 

bajiaafıya Ye lfli ... ım., • ., 
kmlaimMi ~- Ttllaık• 
btuma eD deiia ---~1\ ___._ p 
anecler ve ~-- Mrp- ı 

ri•pir. 
Şebtimiz tiirkofis 

hu bildirim iizerine -.,. 
kı-·• ilaracat vaziyeti 
racat maclclelerimizin ılrlel' 
noktumdu dlfÜllcelenai bir 
raporla k•peye arzedecektir • 

.,Qil11111 " ..._te. olacak 

ne zaman telefon blıtpaa ıeç• 
aem bunu habrı.m.ktan ken
~ alam ...... Şitaau _.,. 

....., ....... 
ilkler tqayan teletoada azat. 
taa yaluadaa .......... -
ayn liem yaptır •• Gerçe kimi-
m kuteli telefoa .... efleaee 
arayap kBf8t •• qk .. ._. 
amma; dopa, dlrllt koaat
malarda bile .._ "-IMltk• 
bir hali Yarmr. 

Ba11lan : ealdclea, aiaı.ia 
S..tralda djgJencliji ..... 
.. ,......... iti ....,...., .......,.. ............. 
n, lrarfiamda .aı ..,.._ U.. 
tifatlar yafdmrk•· - ..... 
da - ... w .............. 
dudak barar, istihfaf eder, 
hele bazalan ..... t lıılr ~ 
yet _,...,... _.,., .,.,k 
itiyadmı pJri om,.n yen.. 
setirir • 

Bea çocaldarmı ....... w. 
kegdkni eyi bilirim, zata 
J'Jz ybe iki çift bir tek P•-· efeadim.m dl,. 
•• ~,-. cotlma •• del 
bir ıamimiyet ar&J&D pla
siyetim telefon bapncla ahin 
p~rdeaini, kulajım. kaçanr. 

Telefon• cilveleri çoklar, 
yabana ahhnaL Eakidea kulak· 
tan kulai• ifak kahramanlarm 
muallaruu dinler, meraldanar
dık. Şimdi de kulaktan kulaia 
işıkbk hiç ebik dejil.. Ne var 
ki eskiden methleri, aeulatı 
bir İDl&ll otlu sat6rlr., setiriı
mit. timdi de elektrik ~ 
ıetiriyor. EUidea nual bu b.· 
Ltfdila ljMlk ......., hW..n 
hayale ujrabverdiae timdi da 
fazla hayal tehlike.ı peirtiyw. 

Maamaflh ben ifia bu u
zik kıauna parmak koyacak 
dejilim. Allah puarlanna k~ 
ıatlak v..-melin. Alda- ela 
ticaret itidir ita. 

Geçende İ)'İce altefledipa 
bir DIUIW'&J.I teJefqna çulua-
da ç~. verdim. 
K.aquna "birili çıkb, • 
Eh olur .. bu ... ,. telefon
da ahfbk. Beo baıW- pbr, 
.... ...... •nlet••taw ..... 
ıdm; ,.... ....... - .. ldlat 
kadar llrdl. ~ -
iki keHa qlmam. Mar•• 
··~~? 
.... IMa ........ --~

titm llf ..... 
Tt.Mıa bihraıa Wr ec11.W 
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eirdenbire kaybolon gfınahkar 
onu bu ·hale koymuştu dın 

- Çılgın! .. 
Erkul kutuyu özenle kabadı, 

~~uç kızın düşüncelerini, di
lc.ıelerini alkışlar gibi bir saRİ
Ye ınuhfazayı başı üstüne kal
dırarak Kayaya uzatdı. 

- Ferid dudaklarını bükdü, 
•ileri cebinde fütursuz odada 
doJaımağa başladı. 

- Biliyormusun Erkul \mra 
•a insan .kendini bir ameliyat 
lalonunda sanıyor. 

- Can sıkmtısile : 
-EYet kalb cerrahlarının <Sa-

lonunda ! . 
- Arna bir iskemleye iJiı

rniş kardeşinin Kayaya verdi
ti kutuya bakdı. İçini çekdi, 
kendi kendine : 

Onuda yapdıiını bilsem!. Kim 
bilir iki yıldıraradıiım baıta bu 
&rtülerin altında yok mu? Di
)'ordu ..• 

Bu umgu içine vahşi bir tat 
•onuyor, bunu düşünmekle acı 
bir siikun buluyordu. 

. Genç kadın ne vakıt buraya 
i•rse, kardeşinin sözlerinde 
Y~kıt, vakıt çatılan kaıJanncla 
~1~ zehir tesellisi alır, •Tiıçlan 
ıçınde insanların her kalıba 
firen yüzlerini eYirip çevirirken 
0 da bu kalp cerrahının teırih 
bıasasına uzanmak kendinden 
~~çerek bütün ruhunu açmak 
ıçT çırpınır çırpınırdı. 

fte yine o hevese dütmüı 
on\lnla l k • . ' 
"t] Ya •ız aJmak ıçı• F e-

;•0 ~ kızıllln gitmelerini bekle
rd u. Saalci bu resimler ara

sın a · ô . z Yine zerı aörlyortiu. 
•len oau ilk önce }'İlae l.u-

rad~ tanımamıı mıydı? Yirmi 
selu ,.~ındaki kocasının ••in
d~n kardeşinin yaaıaa döndü
tii vakıt, oa ukiz yatında 
renç çocuk a-üzel kadının kar
tısında nasıl titremiı, eli•deki 
balınumu kalıplar fibi kıYnla 
kıvrıla nasıl yere yuyarlanmııtı. o .. h 

i'Un •yatının en uaudul-
bıa.z bir yapraiı•ı çevirmitti. 
lııtıyar bir adamla birleşik bai
ları bir anda koparan ölümün 
S .. L 0ıu" nefsi henuz ruhunu iitti-
türken, yıllarca sıcakhiı•ı kay
~~den donuk, uyuşuk 2öalüne, 
ılt~. siyah alevin kor ateıi düş
llluı, ıözlerinin yaşıaı o ~ükü
len ıençliıin başı ucunda ku
rut " L 

5
maga KOfturmuıtu .. 

k 
onra, sonra ne olmuştu? Ar

tı be ı· .. · d . n ıgın e o rüyama kuru 
Itır hatırası kalmıştı .. 

Feritle Kayanın kapıya dog-

rulduklarını ~örünce hemen 
kalktı, onlara tutmağa davran
madan birlik yürüdü sahanlıkta 
genç kl7.ı öperken elindeki ku
tuyu göstererek: 

- Bu güzel yüz bizi sana 
andırmağa yeter de~il mi? 
Onu dememek için bizi demişti. 
Kayanın gözleri yaıarmıştı : 
- Bunu aradığıma pişman 

o)dum dedi. 
- Niçin? 
- Çünkü her in kardeşi-

nizin gözlt:ri önünde bulunmak 
zevkini kaybettim. 

Bay Erkul bir kerre yaptı
iını bir daha yapmak ister mi 
bilmem .. 

- İstemez ama senin yeri
ni de boş bırakmıyacaiına inan. 
Belki bu aktamdan iıe başla
mıştır bile .• 

- Arnal.. 
Genç kıza sarıldı kulağına 
- Bir iki gün ıonra yanıl· 

madıiımı sana ıöıteririm, dedi. 
Genç kızın iÖz)eri parladı, 

Ama elini Feri de uzatb. 
Ferit; kızına i'Östcrilen bu 

sevsıiyi kendine kartı bir avans 
sayarak uzatılan e1i biraz fazlaca 
avuçlarında tutarak üstüne kız
gın bir nefes bıraktı. Otomo
bile bininceye kadar taı mer
divende bekliyerek arkalanndan 
baktı. Onlar ıözden kaybolua
ca tekrar yavaş yavaş yukarı 
çıktı, kardeımin atelyeıti önün
de durdu. Kalhi büyük bir 
merak içinde soracaiı sora-u 
ile çarpıyordu. 

- S•nu Vor -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Köy bütçesinin 
Yeni ve fay dalı 

Bildirimleri 
Viliyet köy bürosunca bü

tün köylere yeni bir bildirim 
a-önderilmiş ve tAbettirilmiş 
olan it takvimleri de tevzi 
edilmiıtir. 

Bildirimde köy muhtarlanle 
nahiye müdürlerinin bu it tak
vimlerini daimi surette ve 
muntazam tutmalarını ve ya
pılan işlerin bunlann ezerinde 
kontorlu bildirilmiştir. 

Ayrıca iÖnderilen bir bil
dirimde kaymakamlarla nahiye 
müdürlerinin ve köylere iİden 
diğer vazifedar memurların 
beı yıllık köy kalkınma pro
gramının muntazam hir ıekil
de kontrol etmeleri bildiri!-

ZAbIT AN VE ASKERLERE 
ARMAGAN EDiLEN BiR FİLM 
FELANDEll C E P H E Si 

HARBi UMUMiDE 

Gdrp Cephesinde Kanlı Hücumlar 
S_IPER HARBı ..... KEŞİF HARBi.. TAARRUZ HAREKATı 
l ANKLARIN HUC'::'MU. FEDAKARLIK.VAT f\N SEVGİSi 

BUGUN Saat üçten itibaren 

ASRİ SİNEMADA 
le sesler geliyor ._. w 

• Ki c~er 

bır musiki federasyon 
olsam: 

- Alm şunu 
Jarı, kraliçeleri 
dim. 

Bazan toL. ve 

reisi 

da ses 'kral· 
arasına.. Der· 

davudi bir ses 

- Ne istiyorsunuz?Der. Bu 

bilirim. İıte setleşmiş bir ar
kadaşan sesidir. Onu sinirlen
dirmek için, gönül sık sık şu 
telefonu ac din emir verir. 

Bazan sevimli bir kadın sHi: 
- Buyurunuz, der ben bu 

tatlı ve ahenkdar sesi duymak 

için sabahtan akşama kadar 

sık sık bütün saatlerimi telefon 
makinesi başında geçirmek is
terim. 

. Sizin de buna benzemez ne 
zevkleriniz vardır da benim bu 
yazımı okuyunca ki8 kis güler
siniz deiiJ mi ? 

TOKDIL , 

' , . ·- .,. ' 

1 oıenel yeti 

ilk r<rizden beri 
Yükselme 

defa olarak ihracatımız 
göstermiş bulunuyor 

bir 

Ankara, 24 (A.A) - Bugün 
İş Bankası alelade genel he
yeti saat üçte Bankanın mer
kez binasında toplanmıştır. 
Toplantıda kamutay başkanı 
Abdülha1ik Renda iktisat ba
kanı Celal Bayar meclisi idare 
azaları, hissedarlar ve Banka 
erkanı bulunuyordu. Meclisi 
idare başkanı Çorum say]avı 
Fuat Tuncay topJantıda serma
yenini 3,818,290 nın temsil edil
mekte olduiunu nizami müza
kere için laım olan ekseriyetin 
bulunduiunu söyliyerek müza
keı eyi açmıştır. Bur.un üzerine 
Banka genci katibi B.Baki meclis 
idare ve mürakipler raporunun 
ve bankanın 1934 yılı bilanço
sunu okumuıtur. İdare meclisi 
raporunda büyük önder Ata
türkün arzu ve direktifi ile 
kurulduğu sıündenberi ulusal 
bankacılık alanında çetin oldu
ğu kadar müspet baıarıcı ve 
kurucu bir karakter taşıyan 
bankanın onuncu yıldönümünü 
ıeçen Aiustosun 26 sında ıe
vinç ve iÜven ile kutlulanmıı 
olduğu kaydedildikten sonra 
bankanın bu on yıllık çalışma 
deneainde hissedarlarının keıı
disinden beklediği menfaatlan 
ulusal ve i'eael diifüncelerin 
çerçevesi içiade ve bunlara 
uy2un olarak elde etmeyi amaç 
tutması neticesi olarak banka
nın bu2ün ulusal ökonominin 
en büyük varlıklarından ve 
temel taşlarından biri olmak 
onurunu kazandığı işaret edil
mekte idi. 

ticaretimizin kıymet bakımın- fazla olmuı incir tamamen sa-
dan 2erilmesi de 1934 te dur- tılmış tütün ürününün de az ol-
muş, kırizdenberi ilk defa mamasına karşı fiatının yük-
olara k bir yükselme göstermiş ıekli2'i daha fazla kıymet elde 
ve yükseliş sekiz milyon liraya edilmesini mümkün kılmıtbr. 
varmıştır. Dıı ticaretimizin bu sevindirici 

Ülkenin ııenel alış-veriş akı- durumuna karşılık iç pazarla-
şındaki bu canlılıiın iyi tesir- nmızdalci canlılık ve ıenişlik 
leri devlet gelirlerinin tahsilin- de artmıştır. 
de de kendini göstermiştir. Raporda bundan sonra ban-
Ökonominin deiişik alanlann- kanın umumi faaliyetinden 
da ulusal varlık ve kazanç bahsedilmekte ve halkın lf 
arttıkça devlet maliyesinin de bankasına karşı 2'Österdiği gü-

ven ve inanının güzel bir du-
kuvvetlenmesi ve ~eniılemeıi rumu olarak 1933 de banka· 
1934 yılında bütçemiz hem ya yatırılmış olan 49,006,284 
denk ritmiş ve hem de tahsi- liraya karşı 1934 de bu mık-
lit miktarı geçen yıla göre 24 tarm 51.894,199 liraya vardıiı 
milyon lira fazla o1f8uıtur. Ge- iıaret edilerek beş yıllık sana-
rek bu ielir fazlası ve gerek yileşme pro2ramında bankaya 
bütçenin denk yürümesi Türk verilen vazifelerin batarı iması 
parasının sailamlıiını da art- hususunda bankanın yaptıiı 
tırmıştır. Bilhusa arazi ve ka- işlere dair izahat verilmekte-
zanç ve istihlak veriileri inhi- dir. Bankanın alakadar bulun-
ıarlar 2elirlerinde iÖrülen faz- duiu muhtelif ıır.ketlerin f aa-
lalıklar ökonomik durumumu- liyetleri hakkında izahat veril-

d k lk melde ve bu meyanda 1934 de 
zun 1934 te iÖıter iii • ın- bankanın ortak olduğu Türk it 
ma ve eyileımeyi tebarüz et· 72,543 Komut if 79,350 ve 
tirmektedir. Kilimli maden şirketi de 8,590 

1934 te dıprı gönderdiğimiz ton fazla kömür çıkarmlJlardır· 
malları• kıymeti 92 milyon lira Genel heyeti, 31 Birinci ki-
içeri koyuYerdiiimiz mallann nun 934 tarihli kir ve zarar ve 
86,S milyon lirayı ieçmiştir. idare meclisi ile murakıblerin 
Bu ıuretle dışan:ra bu yıl da ipkası itibari kıymeti on Jira 
beı buçuk milyon liralık fazla olan beher fıiae senedine yüz-
mal çıkarmıı bulunuyoruz. de 8,80 hesabiyle 88 kurut ve 

1933 te çıkardıiımız mallar beher müessis hissesine de 10 
96 milyon ve ithalibmız ise 74 lira temettü tenii ve bun-
milyon lira, ihracat fazlası da )arın 15 Nisan 935 ten itiba-
11 buçuk milyon lira idi. Dı- ren verilmesi, idare meclisi 
ıarıya sattığımız malların bu _üyeleri için bütün vera'i1er ha-

l d k 1 riç olmak Uzere her yıl 2400 
yıl 4 milyon ira aha e si - reis için 3600 lira huzur hakkı 
mesi 1933 te ihracat ayları dı-

Ye yine bunlara ait temettü 
ıında bilhassa eaki yıllardan bi!iselerinin saf olarak tediyesi, 
kalan stokların satılmama- Trabzon saylavı B. Hasan Sa-
sından ileri ielmiıtir. İbra- ka Tekirdağ saylaYı B. Şakir 
cat ayları olan ağustos birinci Kesebirin 1935 yılı içinde mu-
Kinun aylarında her iki yılda rakipliğe tayini Ye 1934 hesab 
yapılmıı olan ihracat kıymet- yılı için kendilerine murakabe 
)eri gözden 2eçirildiii takdir- ücreti olarak 2000 lira veril-
de de normal ihr_acatın artbiı mesi hakkındaki takrirleri ka-
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At ı··rkten 
Arabistan kralına 
Çekilen telyazısı 

Ankara, 24 {A.A)-Arabistar. 
kralı İbnissuud hazret1erile 
veliaht hazretlerine yapıları 

suikast münasebetile reisicum· 
hurumuz Atatiirkün gönder· 

' dikleri tel yazısı ve karş1lığı 
aşağıdadır : 

Suudi arabistan inalı haş· 

metlü Abdülaziz İbnissuud Hz. 
Mckke 

Zatı şahaneniz ve veliaht 
hazretlerine karşı yapıJan sui
kasttan kurtuldujunuzu büyük 
bir memnuniyetle haber aldım. 
Bu münasebetle ıerek zatı 
şahanelerinin ve gerek veliaht 
hazretJerinin saadet ve sağlık 
içinde daha uzun yaşamalarını 
yürekten dilerim. 

KamAI At1ııtUrk 
Kamal Atatür hazretleri Tür

kiye reisicumhuru 
Ankara 

Suikasttan kurtulmamız do. 
layısile vaki tebrikitı devlet· 
lerine teşekkür eder saadf c 
ve refahınızı temenni ederiz 

AbdUUizl~ 

Isparta' da 
Halkevi şubeleri 
Seçildi 
Isparta 25 (A.A) - Hal

kevinin şubeleri yeni idare 
seçimleri yapmaktadırlar. Bu
iÜne kanar 6 şubenin idare 
heyeti şeçilmiş ve dün akıam
da içtimai yardım şubesi top
lanarak idare heyeti baıkanı 
Ye mümessili seçimini yapmış
tır. Difter şubelerde bu ay 
içinde seçimlerini bitirecektir. 
Bilhassa Folklor tetkiklerine 
devam edilmektedir. Yakında 
açılacak olan ve kültür bakan
lıimca izin verilen müze için 
hazırlıklar devam etmektedir. 

Muğla hastanesi 
Muila, 24 (A.A) - Hususi 

muhasebe tarafı•dan yaptırılan 
hastanenin yeni pavyonu me
rasimle yapılmıştır. Bu pavyo
nun ayni zamanda roatken 
cihazı da olacaktır. Rontken 
bu sene satın alınacaktır. 

Halkevinin geniş a1t aelonlan 
bu işe tahsis edi miştir. Vila
yetin muhtelif yerlerindeki eH
ki eserlerin merkeze nakli 
işine başlanmak üzeredir. Mü
ze yakında merasimle açıla-

Bundan sonr raporda ülke
nin üretim iş ve san'at alanla
rında büyük eserler ortaya 
koymuş olmasından aldıiı kuY
vet ile bankanın ielecek on 
yıl içinde de verimli iıler ba
şaracaiına olan sarsılmaz inancı 
iıaret ve ülke dışındaki öko
mi durumunun ana hatlan 
kaydedilerek memleket için 
ökomi durumuna ieçilmekte· 
dir. Bu durum etrafında veri
len malümata göre 1933 te 
düşme nisbeti azalmış olan dış 

ıörülmektedir. Yine 1934 yılın- bul etmiştir. 
da mallarımızın satış fiatların- --------IHlt-411--------caktır. 

daki yükseli, ve bazı rekolte- Bay Martel Türkiyenin başardığı 
)erdeki fazlalık yurttaıJarımızın 

yüzünü ııüldürmüş üzüm ihra- işler beni hayrette bıraktı diyor 
catı geçen yıldan yüzde 25 

TAYYARE SİNEMASI 
Telefon 3151 Telefon sısı 

.. ılİliıİiıiııiliııİlllİİİliliıiİıılll .......... ~ .. ~~--.. 
Yarın 27 mart çar,amba gUnUnden itibaren 
I EmilJes Zolanın bütün dünya dillerine çevrilen elmez 
eserinde& muktebes 

(NANA_) 
NANA Büyük bir aşkın vazıh bir hikayesidir. 
NANA Tanılmamış bir kadını bugün yıldız mert.

bedne çıkarmıştır. 
NANA Anna Sten'in büyük bir muvaffakiyetle oy-

nadıiı şaheserdir. 
NANA Hayatın ve ruhun en derin noktalarına te

mas eder. 
Aylardanberi &eklenilen filimdir. 

BugUn son defa olarak 
1 - Demirhane Müdiirü 
::! -- Şopen'ln gece enini 
a -- DEDE 

miidürü 13 

seansıdır. 

İstanbul, 25 (Hususi) - S:·riye komiseri Bay Martel şehrimi
ze ieldi Perapalasta hükümet misafiri oldu. Bay Martel müze
leri iezdi bu akşam Ankaraya hareket etti. 

Ankarada Türkiye ve Suriyeyi alakadar edtn mes' eler görü
ıülecektir. bay Marten hareketinden evci beyanatta ~ul.unarak; 
Türkiyenin baıardıi'ı işler beni hayrette bıraktı, demıştır. 

Mülakatlar kraliçesi İzmire geliyor 
Istanbul, 25 (Hususi) - Mülakatlar kraliçesi Mis Betti yarın 

(buiün) lzmire hareket edecektir. 

Encümenlerin üyeleri seçilecek 
ANKARA, 23 (Hususi) - Büyük Kamutayıa Perşembe günkü 

toplantısında üyeleri fazlalaştırılan encümenlerin üyeleri 
seçilecektir. 

----------~.-..---------
Karsta ha ytar 
T ahaffuzhanesi 

Kars 25 (A.A)- Kızılcakcak 
kaprnında yaptırılan baytar ta
haffuzhanes ·nin bir eşi de İğ
dirin Markara kapısında yapıl
mağa başlanmı~br. 

Aydın bütçesi 
Aydın, 25 (A.A) - Aydın 

belediyesinin 1935 bütçesi be
lediye meclisine verilmiştir. 
Yeni bütçe 129,980 liradır. 
Bütçede bayındırlık işlerine ge-
çen yıldan fazla para ayrıl
mışbr. 

Ökonomi komis
yonu Nisanda 
Toplanacak 

Ankara, 25 (Hususi) - Bal

kan antantı ökonomi komisyo

nu Nisanın sonlarında burada 
toplanacaktır. 

Fethiye fidanlıkları 
Muila,24 (A.A)-İki yıl önce 

F ethiyede hususi muhasebe 
tarafından kurulan fidanlıktan 
bu yıl 2500 çeşit cinı a;aç 
fidanı daKıblmııbr. 
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Zivare' çi bu vazivct karşı
s nda kendini tutamadı. Tekrar 
v cdani azapla rın tesirinde bir 
titreme daha geldi. Bu titre· 
yisle beraber: 

- Sen ne yaman •chirbazsınl. 
Sözlerini haykırarak söyledi. 
Kocakarının burutuk kalın du
dakları üzerinde yine biçimsiz 
bir Sl'Ülme oldu. Kazma d~lc
rmı ı:-östcrerck ~ülmelcrini 
uzattı. Maskeli ziyaretçinin ta
rafına do&-ru meylederek dedi 
ki: 

- ilk defaki ıelitinizde is
aiaiz ( lstifano ) ikinci ıeliJi
aizde (Coliyodi Fayenza) adlı 
oldupnuzu söylediniz. Bugün 
İH (Lorenzoyiçini) namını taşı
makta bulundu&-unuzu söyle
yonuauz. Halbuki bu üçü de 
uydurmadır. Sizin naııl bir isim 
tapmakta oldupnuzu bilirim. 
Bu isminiz o kadar korkunç 
•• müthittir ki •İze söylersem 
aiz bile korkacaksınız. 

Sehirbaz cadı daha ziyade 
naakeli ziyaretçinin kulaiJna 
•iilerek fısıldadı. 

- Hay mel'un cadı! Hele 
bak sen neler biliyorsun! 

Seni gebertmeli... 
Diye sözüne nihayet veriyo 

hem de süratle palaıına doğ
ru elini götürüyordu. Lakin 
koca karı bu hareketine mani 
oldu. Elini beline koyarak fU 
ıözleri söyledi: 

- Hayır ölmiyece&"im. Henüz 
iliimümün saati ıelmedi ve 
aen beni öldürmiyecekainl Çün
ki esrarını meydana çıkarma-
dım ve sana ihanet te etme
dim. Ne senin ve nede benim 
iıim daha bitmedi. Benden de 
çok eminıin bundan sonra da 
ihtivacıa olacak •e heni anya
cakıın... Onun için beni na11l 
&ldürebilirsin? 

Maskeli haydut bu hirbirine 
zıt fikirler aruıada miltereddit 
kaldı. Sonra heyecanlı hiddet 
ve asabiyeti, alikün buldu: 

- Hakkın var. Koca kan, 
earanmı söylemedin aaaa iti
madım var. Fakat aöylediğia 

Ziraat bankast 
Umumi heyet içtimaı 
Ziraat baakaaı heyeti umu

aliyeıi fe•kallde olarak mayıı 
ayında Ankarada bir toplantı 
yapacakhr. 

Viliyete ıelea bir bildirimde 
kaza ve viliyet murahhaslan
nın seçimine derhal ıeçilmeai 
bildirihaif tir. 

Ziraat enstitüsü 
Profesörü 

Dün Şaşal kaynağına 
Giderek tetkikat yapb 

Yüksek ziraat enstitüıü zi
rai kimya profesörü bay F onder 
Hayde ve toprak enstitüsü şefi 
bay doktor Kerim Ömer vali 
general Kazım Dirik ile Asis
tan bay Sedat Celil Dün Şaşal 
kaynagma giderek orada tet-
kikatta bulunmuşlardır. Suyun 
Radiyo Aktevite noktasından 
çok zengin olduiu görülmüştür. 
Profesör tetkikatı hakkında 
bir rapor tanzim edecektir. 

Urla cinayeti 
Maznunları tahliye 
alebinde bulundular 

Urla hakimi bay ihsan Zi
yanın ölümünde alakadar bu-
lunmakla maznun 9 mevkuf 
Urla Müddei umumiliiine tah
liye talebinde bulunmuşlarsa da 
Urla Müddei umumi i&'i bu ta
lepleri reddetmiş oldurndan 
meıele itiraze• tetkiki için teh
rimiz aiırceza mahkemesine 
müracaat edilmiftir. 

Aiırceza mahkemesi bu mü
racaah tetkik etmektedir. 

bu ismi nasıl keşfettin, ya baş
kalarının yanında söylemiş ol
saydın ... 

Ya a~zından kaçırmıt olur
san . . . 

- Bana inanın f lu ismi ben 
sizden ziyade gizli tutarım. 

- fnandım f 
- Şu halde sözlerime "Terin. 
- Söyle! 
- İlk ziyarctin;zde benden 

hayatın •ilinmesioe bir çare 
ıordunuz, ikinci geliıinizde ha
yabn uzablmasma bir çare 
aradımz, bakalım bu üçüncü de 
ne arayacaksınız. 

- Aşk derdine iliç ! 
- Maskc1i canavarın bu ce-

vabı sihirbaz karıyı ürküttü. 
Bitkin ve yorgun çehresi mos
mor oldu. Feri uçmuş, aönük 
ıözlerinden ateı fıtkırdı. Bu
ruşuk yüzünde keder belirdi. 
Bir müddet sonra yine eski ha
liai aldı. Helecanı ıükünet bul
du. 

Ziyaretçi atqli sözüae bey
canla devam etti. 

- Sen ölüm ve bayat için 
çareler buluyorsun, tertipler 
yapıyorsun, Elbetde aşkada 
da çare bulacakıın ! Maga be
nim için bir muhabbet cksiri,~ 
'-ir muhabbet tılsımı tertib et 
Bu eksirden içen hemen a4k 
haıtalı&-ına muptela olsun, ve
ren kimseyi sevsin.. Böyle bir 
iliç için çalıı durmadan gice 
gündüz çalıf.. Bu ebiri alan 
aouk kalbde atk ateşleri feveran 
etsin, nefsinde ıehvet ihtiras
lan baş göstersin, damarların
da bile muhabbet ve aşk do-
laısın. Beni çıldıraııya sevsin 
ADlayormuaun Maıa. ! . İhtiyar 
mihtiyar demeyüb mutlaka se
vecek. Gerçe bell ihtiyarım. 
Damarlarımda o ateşli kan 
kalmamıı ama .. Tatlı dakikala
nnada bir ttirlü doyamadım. 
Hala dilberleri aeymek isteyo
rum. Bir fice.. Bir saat ve bir 
dakika da olaa zararı yok. 
Sea hemen böyle bir ilAç yap. 
Bende ayaklannın altına hazi
neler dökeyim t .• 

- Sonu var -

Afyon 
Kaçakçıları 
Yakında muhakeme 
Edilecekler 

Hamburg yolile havanaya 
badem kasaları içinde teneke 

kutular derununda olarak sev

kedilmekte iken yakalanan ve 

Jozef Parno ile arkadaşlarına 

ait bulunan kaçak afyonlar 
hakkındaki tahkikat neticelen

miıtir. Suçlulann muhakeme
ıine yakında ibt sas mahkeme
sinde başlanacaktir. 

ikinci difteri aşısı 
ilk mekteplerde 6-12 yaş 

arasındaki talebeye ikinci dif
teri a,ısına başlanmışhr. 

Köylerde tefti' 
Merkez kaza jandarma ku-

mandam yüzbaşı bay Hikmet 

Tuksal dün sabah Narlıdere 

ve yeni köye ,.aiderek bazı 

teftişatta bulunmuştur. 

Belediye Doktorluğuna 
Bay Saip tayin edildi 
İzmir belediye doktorJuj'una 

Tirede serbest doktor bay Saip 
tayin edilmiştir. 

Bir kaçakcı 
Altı aya mahkum oldu 

Tütün k.açakcılıiı yapmakla 
suçlu Tire kazasının akça ıe
iıir köyünde Osman oilu Ha
san ihtisas mahkemesince 6 
ay bapıa ve 40 lira para ce
zasına ma 

Berlinde müzakere başlad11 

Müzakereye öğle vakti kısa bir fasıla
dan sonra tekrar devam edildi 

lngiliz 
Gemilerinde çalışan 
" Yabancılar 

LONDRA, 25 (A.A) -Sun· 
day ekspres ııazetesine ıöre, 

B. Runciman İngiliz ıemilerin
de çalıpn ve mezkUJ' gazeteye 
nazaran miktarı elli bine balii 
olan ecnebi gemicilerinin azal-

Berlin, 25 (A.A) - Sir Con 
Saymenin B. Eden ve İngiliz 
büyük elçisi B. Filps ile mü
zakereler bu sabah saat 10,15 
te B. Hitlerin nezdinde baş
lanmıştır. Müzakerede B. Fon 
Nörat ile silahsızlanın: me~e
leleri için B. Hitlerin (Fonde 
Dö Puvan) olan B. Fon Rib
nentrop hazır bulunmuştur. 

Müzakereler öile vakti 'kısa 
bir fasiladan sonra tekrar baş-
lanacaktır. 

Müzakerata bngUn 
aa,ıanacaktır 

Berlin 25 ( A.A ) - Havas 
Ajansımn hususi muhahiriodc0: 

Sir Con Saymcn ile Lord 
Eden İn~iltcre sefaretinde ve· 
rilcn ziyafette bulunmuşlardır. 
Arabaya binmezden ön~e Sir 
Con Saymen scfarettekı çay-
de B. Fon Nörat ile vukubu
lan mülakatının ancak yarım 
saat sürdüğünü ve zırf usule 
müteallik mesailin mevzuubah-

B. Hitler misafirleri saat 11 
de kabul edecektir. Tahmin 
edildiiine göre Lord Eden cu
martesi ıünü Paristeki toplan
tının neticelerini B. Fon Nö
rata bildirmiş. O da cevaben 
Alman milletinin vaziyetin ica
bahnı takdır hususunda nazır
larına ıtimat eylediiini ıöyle
diğini söylemiştir. 

CörUşmelerc bu sabah 
Devam edilecek 

Londra, 25 (A.A) - Sir C on 
Saymcn ile B. Eden dün öğle-
den sonra tayyare ile Berline 
gelmişlerdir, İngiliz-Alman ıö
rüşmelerine bu sabah başlan
mıştır. Konferaruın açılmasın
da bir taraftan Sir Con Say-

mnn B. Eden Inıilterenia Ber
lin ıefiri Sir Erik Filipia ve bir 
taraftan da B. Hitler Baron 
Fon Nörat ve Fon Ribbentrop 
hazir bulumuşlardır. Görüşme
lere yarın da devam edilecek
tir. sedildiğini söylemiştir. Asıl mü

zakerata bugün saat 10-30 da 
hariciye nezaretinde başlana- Çarıamba günü Sir Con Say

men tayyare ile Londraya dö........ caktır. 

Yunanistan isyanı 
Vesikalar muhalefet reislerinin 
isyanı hazırladıklarını gösteriyor 

Çaldarisin heykelini dikecekler 

Atina, 24 ( A. A ) - Atina 
Ajansından: 

Gazeteler Kavalada müsa
dere edilen muhabere evrakile 
diğer vesikaları neşre devam 

Kafandat·is, POpa Anastasyo 
1.ı'e Sofulis h it· m ·nda 

ediyorlar. Bu vesikalardan bir 
çoiu dün harp divanında okun
muştur. 

Vesikalar suikastın teıek
kUlünü Atinada ve taırada fe
sat hareketinin icra plinıaı 

Venizelos · ile di&-er muhalefet 
reisleri olan Papanastaaiyu, 

Kaf andaris, Sofilos ve Milana
sın alakalarını tespit etmek 
üzere devam etmektedir. 

Akropolda bayrak resmi 
ATİNA, 24 (A.A) - Bugün 

Akropola bayrak çekilme me
rasimi yapılmııtır. Bu bayrak 
her sene bir Yunan şehri veya 
haricinde bir Yunan kolonisi 
tarafından hediye edilmekte
dir. Bayrak çekme merasimi 
yarınki ulusal bayrama bir 
baılan~ıç. olm•ış tur. Bayrak bu 
yıl ulusal kalkınma devresinin 
bir hareket noktasını kaydet
mek itibarile keyecanlı bir ıu-

Yunanlatanda tayyare 
Teberruları 

ATINA 24 (A.A) - Cani
yane Ye miilet aleyhdan hare
kibn memleket içine atmıı ol
duiu hailevi aerıtızeıt ki, 
memleket için bir felaket ha
lini alabilirdi bütün halk ıınıf
lannda yeni bir takım •atan
perverlik tezahürlerine vesile 
teıkil etmiıtir. Bu tezahürler 
bir çok ıuretle ve bilhassa 
hükumete gönderilen ihlas ve 
itjmat telgrafları ile gerek is
yan kurbanlarının aileleri ve 
gerek müsellah ku•vetlerin 
takviyesi için açılmıı olan ia-
nelere vasi mikyasta İftirak 
etmek suretile kendini ıönder
miıtir. 
Meıela Proiya gazetesinin 

donanma için açmıı olduiu 
ianey~ birkaç ~ün zarfında üç 
milyon drahmıden fazla mik-
tarda kaydedilmiıtir. Tayyare 
için de bir çok ianeler top-
lanmııtır. ~öyler, cemaatlar, 
mesleki cemıyetler ve huauıi 
eıhaı alicenaplık sahasında 
birbirlerile adeta müsabaka 
etmektedir. Atina ve Pire te
hirleri ile di&"er tehirlerin 
her biri birer tayyare he
diye etmişlerdir . Ot?mobil 
ıoförleri sendikası. ~a bır tay
yare hediye etmıftir. Amele 
ve genç tale~e taraf_ında~ ve
rilen iane mıktarı bır mılyon 
drahmiye balii olmuştur. 

Başbakanın zevcesi madam 
Çaldari• iıyan kurbanlannın 
ailelerine yardımda bulun
muştur. 

Elenikon Melon başbakan 
Çaldariıia bir heykalinin di
kilmesi için iane listesi aç
mı~tır. 

.. --
Sovyet - Amerika 

Müzakereleri 
Moskova 25 ( A .A ) - Sov· 

yet - Amerika ökonomi müza-
kerelerinin kesildiği sıralarda 
dönen şayialar hilifma olarak 
Amerika büyük elçisi B. Buli
ttia 14 Nisana doiru Moako-

necek B. Eden MoskoYaya ha
reket edecektir. Moıkovadan 
sonra Varşova Perağı ziyaret 
edecek olan B. Eden 4 Niıanda 

blmasına ve yerlerine lnıiliı 
ıemici konulmasına teveulll 

~:~~:~:. döneceiini ümit et- Hindistan' da 
B. Eden 11 Nisanda aeya- Islahat 

batı neticelerini kabine ve par-
YENİDELHİ, 25 ( A.A ) -

1 lemke.ntoya bir raporla bildire- Müslümanlar bir karar ıureti 
ce tır. kabul ederek teşkilit kanuau 

Umumi vaziyet, İnıiliz ha- ıılihatını kabule amade bulu•"" 
kanlarının raporlanyle aydın· duklarını bildirmişler ve meca-
lanla:ımıt bir şekilde Strazeda silerin bu hususta yaptıklan 
B. Musaolini B. Laval ve Sir tahrikib protesto eylemitlerdir. 

Con Saymen arasında yapıla- Bir kişi için 
cak konferansta gözden geçi-

20 Kişiyi öldürdüler 
rilecektir. Fransanın, Almanya- . 
nın 16 mart hareketi üzerine 200 Kişiyi yaraladılar 

Karaı~ 19 Mart - Bir Hin-
uluslar kurumuna yaptıiı mü- duyu öldürmekle suçlu bir müa-
racaat 16 Nisanda fevkalade lüman busabah asıldıiJndan 
toplanacak olan ulular kuru- Müslümanlar bu hadiseyi pro-
mu koueyinde görüşülecektir. teato için vahim neticeler ve-
BERLİN, 25 (A.A) _ Al- ren nümayişlerde bulundular. 

Zabıta müdahalede bulundu. 
man istihbarat büroıundan: Halkın vaziyeti tehdit edici bir 

Bu sabah baılanan İngiliz - mahiyette idi. Polis ıiliha mü-
Alman ıörütmelerine öileden racaat etti. Nü•ayişçilerden 
10nra kısa bir tevekkufu mil- 20 müılüman öldbrüldü. Diiek 
teakıp devam edilecektir. ikiyüz müılüman dr yaralandı. . ....... 

ı Yugoslav Başvekili Ni
sanda Romaya gidecek 
İtalyanın Belgrat elçisi Yugoslavya

y a dört teklifte bulundu 
Roma, 25 ( A.A ) - Alman 

istihbarat pürosundan: 
Arnavutlukta Oll yıl mliddetle 

tayyare seferleri hizmetinin 
İtalyan tayyare ıirketiae veril
mesi hakkındaki anlqma Ti
randa imza edilmiıtir. 

Londra, 25 ( H. R ) - Daily 
Telgraph gazetesinin Belırat 
mshabirine ıöre yeni ltalyan 
sefiri Campoalto YugoıJav bq
Yekiline fU dört maddelik tek
lifte buluamqtur: 

1 - İtalyadaa Yugoılavya
ya büyük miktarda mensucat 
Ye makiaa ithaline mukabil 
İtalya Yuıoılavyadan ayni mik
tarda hayvaa ve madeniyat 
idhali için bUyük bir kenten
jantöman ayıracaktır. Bu hu· 
ıusta iki hlik6met arasında 

bir ticaret anlaşması yapılacak· 
hr. 

2 - Yugo•lavya Arnavut
lukta bupnku ıtatukoyu ye 
ltalyan menafiini kabul etmek 
tartı ile ltalya, Arnavutluk ve 
Yugoslavya arasında bir dost
luk muahedıesinin aklını tek
lif etmektedir. Buna mukabil 
ltalya Balkanlardaki siyasası 
için Yuıoılavyaya tam bir ser
besti vermektedir. 

3 - İtalya, Avuıturyadaki 
buıünkli durumua Yuıoslavya 

l"ugo ·tar lJılııbakmıı füıy } etıhç 

tarafından tanınmaaını ve ır•
ranti edilmesini istemektedir. 

- ltalya, Yuıos!avya ile 
yeni bir dostluk ve emoı-
yet miıakı aktini teklif 
etmektedir. Bu maksatla siya
sal göriifmeler batlamııtır. 
Başbakan Bay Y evtiç Nisan 
içinde Romaya giderek Bay 
Mussolini ile görüşecek ve Yu-
ıoılavya ile İtalya arasında 
yeni hır dostluk havası yara-
tacak olan andlaşmalari im:ıa 
edecektir. 

Seferberlik ilan edileceği tekzip ediliyor .. 
Bütün vesaitile muhalefete memur adanı .. 

Bük.reş, 25 . (A.A)- Siyasal 
me~afıl Macanılan veya Bul
iar~stan Alman misalini takip 
takıp ederek mecburi askerlik 
hizmetini kabul ettikleri tak
dirde küçük anlaşma ve Bal
kan anla,ması devletlerinin ae
ferberJik ilin edeceiderini tek
zip etmektedir. Bununla bera
ber zannedildiiine göre Balkan 
anlaşmasını teşkil eden Yu
nanistan - Yugoslavya • Tür· 
kiye hükumetleri Alman silah
lanmasının Balkanlarda sebep 
olduğu ı~rginliii Paris ve 

meğe ve bu memleketlerin sulh 
muahedelerinde değitiklik ya
pılmasına bütün vesaitile mu
halefet etmeğe karar vermiı 
olduklarını bildirmiye Balkan 
anlaşması başkanı B. Titules· 
koyu memur etmittir. -----Tekzip edllen ,aylalar 

Belgrat, 25 (A.A) - Bir 
kaç ıınıfın birden silih altına 
alınacağına da yabancı mem· 
leketlerde çıkanlan ıayialar 
aalihiyettar mebafilde katiyetle 



' vet i mi letler çok çocu arı olanlardır. 
s azlığı buhran doğurur. Çocuk bir 

tehliktir. Her şeyi harabeder. ,, 

•• mus-

'' Her İnsan barbarlık payını muha
faza ederek kuvvetli yaşamalıdır. ,, 

"Teknik siyasadan üstündür, fakat 
Siyasaya tabi olmalıdır ,, 

" Ben Feministim, fakat kadınlar 
Mimari ve musikiye el sürmemeli,, 

" Çok nüfuslu bir milletin fakirleştiğini zan 
etmek kocaman bir yanlışa düşmektir. ,, 

< T.iT .A. Y 1'iT' .A. Ta:ra~ı::n.d.a:n. YapıJ an. 1'\lt:ü.1aka. "t ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMA, 20 M rt- Avrupa 
•ulhunun t hlikede olduğu bir 
sıralarda Mussolini gazetecileri 
kabul etmiyor. Yalnız diplo
tnatlar onunla görüşebilirler. 
Gece saat 10 a kad r huku-

ct sarayındaki dairesinin Ve
nedik meyd•mına doğru olan 
re pençcreleri ışıldar ve gelip 
geçenler onun ı~ığına doğru 
başlarını kaldırırlar: 

- Duce çalışıyor. 
Ve herkesin yüreğinde biraz 

:ııkıntı olduğu için, Avrup&nın 
l:ıcryt11.nmdan telgrafların geldiği 
~alon~. doğru, düşünceler on 
at guçle yükselir. 
B··t·· 

bi b? .un yurtların alın yazısının 
r ırıne karıştıiı şu sıralarda 

omuzları .. . 
karar! uıerı de bir ulusun 
ı::raz t ~ını taşıyan adamı bir 
c. c ecı gibi gö d" 

F k 
rme ım. 

a at B M l" · b" cud . : usıo mı ır spor-
.. ur. Gırıtte tayyare ile yap-

~gım İstihbar t boıuna gitmiş 
ışte ruzgarlarla mitralyozl r~ 
t~rşı ~ücadelemiz ercfinedir 

ı ~enı kabule razı oldu. 
bul mektubum beni saat 

Ye ı · d 
ın kye avet ediyor. Geç kal-
k'a dan okad r korkuyorum 
d 1 daha saat altı buçukda ora
. ayım. Kabıda faşist selamı 
ılc karşılandıkdan sonra, bek
le~e od~Iarının bir birini takib ett ... ·k· ıgı ı ınci kata çıkıyorum. 
birS ~t . sekizi kırk beş geçe 
. katıb beni ça2'ırıyor. Artık 

vıtr· ı 

16 
ın eri süsleyen 9 uncıdan 
ncı asıra kadar bütün va

zoları bronzları ezberlr:miş bu
ıuı uyorum. Her tabloya, her 
<l. nr resmine müzelerde vakit 
ı... uıunamıyac k kadnr dikkat
la. hakdırn .. 

- Bu birşcy deiilt.. Size 
bir mülakat vercmiyecei'imi 
biliyoraunuz:. Şimdi "ma1a üze
rinde" duraa meseleler pek 
çoktur. Yapıl
makta olan müz:a
ke:relerden b hı 

edemem. 
- Bunu t kdir 

ederim. imkansız 
birşey aramıyo
ru . 

- İyi. 
Gerginliği z 1-

maksızın ırülüm

siyor. ikimiz de 
yan yana ayak
tayız, v ehem
miyetsiz şeyi r-

den, bayılmış, öl
müı rejimlerden 
konuşuyoruz. 

- Primo de Ri
vera ilıe veKamal 
Atatürk ile mü
lakatlar yaptım 

ben ... 
-Ban bunlardan bahset-

diniz, beni alakadar eder. 
BEN FEMiNiSTiM 

Fakat ben orada başkaların
dan bahsetmek için deiilim, 
bununla bcr lber kol y bir mev
zu var: Kadınlar. Mussolini te
mın ediyor: 

- V enizelosun İtalyan top
rağına gelecegini biliyor muy
dunuz? 

Hayır, hiç bilmiyorum. 
-.-.~ yuy;s; '"'i 1 

O bir siyasal mülteçidir. Hep
si bundan ib ret. 

- Ben şahsen, ilk önce 
İtalyay geçmesinden memnu
num. Eğer Frımsaya gitseydi, 
benim Giritteki v ziyetim güç· 
leşecekti! Şimdi Yunanistan 
meselesi o kadar uzak kal-

- Hepsi ııönüllü mü? 
- Hepsi deiil. Karaıömlekli 

gönüllüler var. İki de fırka .•• 
Eritreye giden gönüllülerin İf
ıizler olduiu söylendi. Bu yan
lıştır. Mütehassıs işçi olarak 
bur d iyi işleri olduğu halde 
oraya gitmek isteğini göstermiı 
olanlar da vardır. 

" Tehlike 7.evki daim g nç
leri çekecektir... Bilhassa dün
ya buhranı devresinde. ,, 

- Buhran mı?. Ha, evet! .• 
"DOGUM AZLIGI BUH
RANIN SEBEBLERİNDEN 

BiRiDİR,, 
Mussolini bu sırada ileri ab

lacak bir boğaya benzeyor ve 
sözler ağzınd n çekiç dar
b si gibi dükülüyor: 

- Sürprodüksiyon ( fazla 
istihsal ) olduiunu zanneder mi
siniz? 

- Sürprodüksiyon yoktur. 
Eksik i tiblak vardır. Doğum 
azlığı buhranın sebeblerinden 
biridir. Çocuk, çok cocuk 
sahibi olmak gerektir. Benim 
beş çocuğum var. Çocuk he
saba l<atılacak bir müstchlik
tir. Çünki her şeyi har p eder: 
Kitaplarını, oyuncaklarını, el
biselerini. Ve birde! Bir ülke· 
nin ökonomik hayatı nüfusuna 
bağlıdır. Kalabalık bir ulusun 
fakir bir ulus olduğunu san• 
mak koskoca bir y nlışa düş
mektir. Ben gençliğimde nü
fusu kırılmış, sefil bir vilayette 
yaşadım. Bugün orada nüfuı 
çok artmıştır, hayat ta kolay
laşmı~tır. Uluslar ölmek iste
mezlerse çok çocukları olm lı
dır. Ben, bayatı, gençliği, ih
tizaz eden mahlukları severim .. 

arihi efrika 
O."ıG,, 

Petro ölünce birinci 
Rusyan n biricik hal i 

• 
aterına 

i oldu 
Bıçağı masalara, dıvarJara 

saplandı durdu. Prenslerin 
dam dönürü dışarı çıkarmaia 
muvaffak olmamışh Petronun 
bu hali karşısında ne yapaca
iını şaşırarak masanın altına 
saklandı. Petro kendisine ge
linceye kadar, daha doirusu 
vahşi feveranı bira2 sükünet 
buluncaya kadar orada kaldı. 
Yarım saat süren bu çılgınlık 
sahnesinde imparator yumruk
larını sallıyor, m salar üzerin
de ne varsa yere vurarak par
çalıyor, çizmelerile herşeyi 
yıkmak, devirmek istiyordu. 
Çıkarken de kapıyı o kadar 
şiddetle çekti ki ceviz işlemeli 
kapı parça parça oldu. 

Deli Petro daha çok zaman 
y şamı§ olsaydı, fındıkçı, oynak 
bir kadın olan İmparatoriçe 
K terinonın akibeti ne olacak
h ? Yukarda işaret ettiiimiz 
s&bneler bunu keşfetmeğc ye
ter. Katerinaya yan baktı, yn
hut ta imparatoriçenin iltifat
kfır gözlerile karşılaştı diye 
boyunlarını celladın eline veren 
kurtizanlar z değildir. Kate
rinanın aşıkı olan saray teşri
fat nazırı Moens Delakruva d 
bu cez dan kurtulmadı. Divanı 
harbin idam k rarı ile k fası 

koparıldı. Katerina, bu çok y -
kışıklı kurtiznnı muhakkak 
ki bütün diğer nşıklarından 

fazla sevmişti. Pctronun karı
sın hazırJ dıi'ı biricik ceza da 
aşıkının cesedini taşıyan bir 
ar hada birlikte yer almış bu-

lunmasıdır. Araba ağır ağır gi
derken Petro karısının gözle-

rine bakmakta onun yüzünde 
bu korkunç m nzar nın uyan
dırac iı heyecanı bulmağa ça
lışmakt idi. Fakat imparato
riçenin yüzünde en küçük bir 
işmizaz göremedi. Katerina 
koynunda bir çok aşk s atları 
geçirdiği ada ın kanlı yüzüne, 
dışarı fırlıyan açık gözlerine 
duygusuzca bakmış, duygula
rını gizlemeyi bilmiştir. 

Petro ölünce 
Pctro ölünce Katerinanın im-

paratorluk tahtına çıkması zor 
ve belki de imkansız olacaktı. 
Fakat Meçnikofun cüretkirane 
hareketi eski metresini Rusya· 
nın biricik hakimi yaptı. Kate• 
rina tahtta iki sene kalabildi. 
Onun bu saltanat devresi par• 
lak olmadı denilemez. Kocası· 
nın zulmü altında inliyen Rus
yayı daha yumuşaklıkla idare 
etti. Kocası sai iken bütün 
harphırda onun yanından ay
rılmamıştır. Öldükten sonra 
ordu ve donanma içinde yap
maktan hoşlanırdı. Bilhassa de
nizi çok severdi. Her haftc 
bir deniz harbı manevrası 

yaptırır, denizcilik bayram
ları tertip ederdi. 1726 da 
müttefik İngiliz ve Danimarka 
filo} rı şimal işlerini düzeltmek 
ve Rusyayı tazyik etmek için 
Revel sularımı ielmişlerdi. 
Eğer nazırlar meclisinin mu
halefeti olmasaydı imparatori
çe dı mııın filosu ile: savaıa 

çıkan Rus filosunda bile yer 
almış,deniz harbini bizzat takib 

etmiş bulunuc ktı. Katerine l.ir 
çok dilleri kolayca konuştuğu 

halde ne okumak ne de yaz
mak bilmezdi. Bütün iradeleri 

emirnameleri, onun adına 

olar k kızı Elizabet ımza-

1 rdı. İmparatoriçe karar-
larlnı erirken istisareden 
hoşlanmazdı. Rusyamn hakimi 
olan kadın bu iki senelik sal-
t natı zamanında aşk ihtiras
larını da unutm mışh. !ki yılda 
bir kaç aşık değistirdi. 

Birinci katerin ın ölümü 

Petrogr dda bir çok dedikodu
} rl karıılandı. İmparatoriçe-
nin zehirli lcnhvc verilerek öl· 
dürüldüğü !Öyleniyordu. Veli-

ahtı seçmek hakkı hükümdara 
ait olduğu a göre Katerina da 

vasiyctnamesile babası Birinci 
Petro tarafından vahşiyane bir 

surette öldürtülmüş olan Caro
viçin on bir yaşındaki oilu 
Piyer Aleksiyeviçi saltanata 
varis olarak göstermişti. 
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" YAPILMAKTA OLAN 
MÜZAKERELERDEN 

BAHSEDEMEM ,, 
Duce'nin i o-l~sır.·n kapı!a

rı 3o ınctr .ık bir çul üzerine 
açılır. Bunu d"b· d b" n ı ın e ır yazı 

"KUVVETLt ULUSLAR • 
ÇOCUKLARI ÇOK 

OLANLADIR,, 

doğum kudretlerini birbirile 
mukayese ediniz! Siz Alzas -
Loren'in Fran.s ya katılmasın 
rağmen, azalan 40milyonsunuz. 
Almanlar 70 milyondurlar; hele 
bir hesap ediniz! 

adam barbarlık payını muha
faza etmelidir. Sert olm k g -
rcktir. Sovuiu ve açlığı, çar
pışmayı kabul etmeli. Hayat ko 
laylığı daim inhitata yol açar. 

Önce kendi konforunu düşünen 
bir adam veya bir ulus, kuv-ınas sı ve 

masanın yanında 
ay kda, bir adam var. B~ 
adanı bana do~ru geldi. 

- Sizi hckJetdiğimdcn do
layı beni af'ediniz. 

b .- Si.zi af' etmek mi? bilakis 
öyle hır dakikada beni kabul 

etmek imkanını bulduğ-unuzdan 
dolayı ne kadar müteşekkir 
olduö-umu ani t .. 1 . . ., a amam, gun erı-
nız ve geceleriniz işe bağlı ol
sa gcre::k. 

- Gecelerim dc2'il. Ben çok uyurum. 

Bunu sakin b" 
ve İtalyanın h ır .~esi~ söyledi 

• er koşesande res-
rnı yaşayan gözlcrile bana 
haktı. Romada bulunalı beri, 
Duceyi duvar ilaulannda re
simlerde, foto2'raflarda, 

1

kart 
postalJarda, takvimlerde, h r 
Yerde görmüftüm. 

- Giritteki istihbar macera
nızı okud.~m. Taliiniz varmış. 

- ~ al~ım devam ediyor ol
malı kı şımdi de buradayım. 

Omuzlarını silkti. 

ı:oııı ru!wı 

- Ben feministim. Kadınla
rın ne kadar cesaret, ıstırap, 
sabır ve incelik sahibi olduk
larını bilirjm!. Bunun! bera
ber, onlar felsefeye, ne de mi
mari ile musikiye el sürme
melidirler. 

- Ya siyasaya? 
- Siyasa mı? Bu da ne?. 

Şimdi teknik siyasaya üstün
dür?. 

- Bunu yazm&ma müsaade 
eder misin iz?. 

- Evet: Yalnız şunu da ila
ve etmelisiniz ki teknik siya
saya tabi olmalıdır. Yoksa ... 
E~er teknik y lnız başına ka
kı olursa, anarşi ve dema
goji içinde herşey batar!. 

- Duçc size bir kaç sual 
sorabilirmiyim ? 

Ve cevabını beklcm~mek 
için, en ehemmiyetsiz olanı ile 
ba _lıyorum! 

bit· ıııaıı::w·cı 

mıştır kil Başka kaygularımız 
var ... Başka işlerimiz ... Baıka 
istihbar vazifelerim iz... Belki 
de Adis - Abebaya gidece
ğim. 

"ERITREYE GiDEN GÖ
NÜLLÜLER 

- Çok alakadar oluyorum. 
Ne --:~kit a-ideceksiniz? 

-lştc,işim için, size tamamen 
bir şahsi sual sormak ister
dim. Bir aya kadar mı, yok
sa... Daha sonra mı gitmemi 
tavsiye edersiniz? 

Musso!ini gülümsedi: 

- Hnbeşistan pek sıcak 
bir ülkedir. E~er orasını gez
mek istiyorsanız, kıştan önce 
gitmeyiniz. Daha .şimdiden as
kerlerimiz Eritrede sicaktan 
ıstırap cekivorlar. 

Mussolini bu meselelerden 
bahsederken sözünde öyle bir 

bir kanaat, öyle bir alev var ki 
onun iç kuvvetini, kısaca kuv-

vetini anlamamak olmaz. 
Devam ediyor! 
- Kuvvetli uluslar, gelece

iin fatihleri, çok çocukları 
olacak uluslardır. 

- Duce, benim babam ve 
ailemden diier bir çokları 
harpte öldüler. Fransız kadın
larının belki de niçin çocuk ye
tiştirmek istemediklerini anlı
yormusunuz? 

_ Eier Fransa, 1870 dan 
evvel, aile başına vasati beş 
çocuk babası olsaydı, babanız 
öldürülmiyecckti. 

- Belki ... 
BARIŞI KURMALI 

Ben çocuksuz kadın oldu-
2-um için kendimi ansızın lü 
zumsuz,oyun harici bir m:ıhluk 
olarak duyuyorum; 

Ve Duce mırıldanıyor! 
- Eransa ile Almanıanın 

- Peki ama, hep savaşı dü
şünmek mi lazım 2'elecek? 

- Hayır, barışı düşünme-

li . Barıı her şeyden evvel. 
Genç ve kuvvetli uluslar 
lazım . Avrupanın durumunu 
güçleştiren nedir biliyor musu
nuz? Bazı ulusiann sayıca art
ması, diier bazilcrinin ise azal
ması. Nüfus, dünya tarihinin 
anahtarıdır. 

HER ADAM BARBARLIK 
PAYINI MU HAF AZA ETMELİ 

- Duce, ben uzak şarkta 

çok dolaştım. Orada, karınca 
gibi çoğalan nüfuslardan nef
ret etmeği öğrendim. 

- Bununla beraber, uzak 
şark işlerinin anahtarı da bir 
nüfuı meselesidir. 

- Bir kaç yıl oluyor. "Brith 
kontrol,, (Nüfcs kontrolü) imza 
edildi. 

- Ben bu kelimeden kon
for kelimesi gibi nefret ede
rim. Konfor yumuşak, derman

ı sızlasmak duygusu verir. Her 

vetli bir ulus değildir. Zaten 
siz de beni anlıyorsunuz, bayan 

konfor sizin de baş kayırunuz 

dej"il. 

- Doğru.. T eblikeli bayat 
yaşamak .. 

- Hayır, kuvvetli yaıamak 

ve başkalarına kartı kuvvetli 

olmaia hak kazazanmak için, 

kendisine karşı da kuvvetli 
olmalı ..• 

iHTAR 
Muuolini heyecanla konuş-

muştu. Şimdi kendini topladı! 

- Enterviyn yok, deiil mi? 

- Günün meselelerinden hiç 
birine dokunmadık. 

Bunca şeyler demek istiyen latin 

tcbessümile gülümsedi ve bana 
şu ihtarda bulundu: 

- Dikkat ediniz, bütü yaz
dıklarınızı okuyacağım. 

- Ben n muskarım. Ve her 
şeyi anlamağa cabalıyorum. 



renı Asır 

milyon uk a eri bir blok teşkil 
7riıiıklenbuyuiı biı ittifaka girecek uluslardanBah 

se:lerken~,Türk as~eri ~anıdığım en iyi askerdir,, de 
Sir Con Saymen "Ani sonuçlar elde edeceğimi umnıuyorum,,diyor 

Macarlar silihlarını arttırmak için bir taraflı davranmıyacaklardır 
Londra 24 ( S.S ) - Sir Con 

Saymen ıtazetecilere beyana
tmcla: 

• 8~rliD KÖl'Üfmelerinde der
... neticeler alabilecejimi um-
811Jorum. GörQıeceiüniz dava 
.... ümit etmeie imkan bı
rakmıyacak kadar zeniı ve 

f 
8')çt&t. Bununla beraber dün
,. yüzünde bant ve inaanlar 
IWUmda hliml niyet olan he
defimize varmak için bütün 
bnetimizle milcadele edece-

iiz." 
Pariı 25 (A.A) - B. Frank-

lea Buyon mecliste söylediği 
Htukta sulha muabedelerle ta
raftar 400 milyonluk askeri 
blok tqkili zaruretini söylemif, 
ittifaka zjrecek milletlerin yal
lllZ isimlerile nüfuslarını zik
retmiş ve Tirkiye için " tanı
dajım en iyi uker " demiıtir. 

Con Saymanın sözlerl 
Londra, 24 (A.A) - Sir Con 

• Saymen hareketinden eve) 
matbuata beyaaatta bulunarak 
demiştir ki: 

Dlinya yüzünde banı ve in
•nlar ara•ında hllın\iniyet olan 
rayemize eriımek için biltiln 

JJeyauatla bulıman. 
Sir C0tı Saymeıı 

harrisi yolunda yeni bir mer
hale teıkil edeceii kanaatinde 
bulunduğunu bildirmiıtir. 

Almanların son sistem "eni mit,alyo:ları 
kenetimizle mücadele ede- 1 Flgaronun bir makalesl 
cejiz. Fizmro ıazeteıi de AJman-

AJman büyük elçisi Baron yanın Avrupayı ne olduğ-u bi- , 
Fon Has Sir Saymeni tayyare linmiyen mukadderata doğru .1 
me1d.-.ında tetyi etmiştir. Sir götürdüğünü, Rayıhın bu te-
Saymen elçiden kendisine ve- zabürlerine ahtbfını ve bun-
rilecek bir m ~ktup olup olma- dan zevk alınaia baş adığmı 
chiun sorn~a1 ve elçi de yaJ- söyliyerek 'fayle diyor: 
ms iyi tali mektubu oldup "Masanın iizerine yumruk 
ceYabını vermiıtir. atmak" politikuma yeniden 

Mac3rlaJ"' bir taraflı avdet ettik· Fakat günün bi-
Hareket etmttyecekler rinde maıa sallanabiJir.. Du-

BUDAP iŞ f E 24 (A.A) - rum ıüpheaiz ciddidır ve buna 
Sellhiyettar mahafilde, hariçde çare bulmak ta birbirlerine 7 
dolapn şayialar hilafına ola- ikincikinun ve 3 ıubat tarihli 
rak Maca. istanın Almaayama protokollarla bağlı olan Paris, 
yapbiı sıibi mecburi ukerlik Londra ve Roma hükümetle-
lmmeti usulunu bir taraflı o- riae aittir. " 
larak teıiı edemeyeceji itildi- Ka ... ıllkh yardım yakın-
riliyor. ları 

Salihiyettar mahafilin kana- Ekıelıior gazet.esi Avrupada 
atma ı~re, Almanyaya teslihat hemen "karplıklı yardım" m 
•kkı mliaavabnm tanınmuı, kurumlandırmasını istiyor: 
liWıtan tecrid edilen diter " ittifaklara ıöre karşılıklı 
alaalar için mliaavat hakkının yardım paktlannının, bunların 
tummaaını intaç edecektir. şartlannı kabul eden deYletle-

Fr•nsa ve Sovyetlerln ria ittirikine daimi surette 
Tetrlld meulsl açık bulunmak zjbi bir fayda-

PARIS, 24 (A.A)- Bakan- ıı vardır. Onun için Almanya 
lar mecliai son toplanb11a~a bqlanaıçta bayle bir paktı 

r Lavalın MoskoYaya fit- imzalamasa bile, bu zjbi an-
. ~·.--· iakkmda karar verilme- laşmalarm temin ettiji karııhk-

Iİ lzerine 9bay Limaof bay h yardımdan istifade için her 
J..ayaJa bir telıraf çekerek bu zaman mücadele edebileceii 
alllkatui Framız - SoYJ•t zjbi, bırakmuını kendisi•deJa 
~ muaİIİnİll tabivuine rica etmec:lijimiz Uluslar Der-

-•• liakiki Lana umaalan ta· neti &...-i ....... de 

için daima mümkündür. 
Şu halde Almanya V crsay 

andlaşm:ısının askerı şartlarmı 
de~iştirmck için bizi beklcme
diğ-ine göre, Avrupada karşı
lıklı ysrd mı kurmak için bizim 
de onu beklcmeğ~ l.cndimizi 
mecbur tutmadığımızı öğrene
rek kendisini ne tahkir görıuü,, 
ne de tehdit edilmiş aJd~dc
bilir ,. 

Paris-Midi gazetesi "hiç bir 
•ey yapm~mamn Hitlcrin cür
etini ve Alman ulusunun mey
dan okumasam arbrarak niha
yet en kötü tehlikeleri doflu
racağını, Londra, Paris, Roma 
ile Moako•anın, barışın korun
ması için, çabucak bir f Cyler 
söylemeleri gerek oldupnu,, 
yazmaktadır. 

Mussollnl sly•h Cöm
leklller• hitap ediyor 

Roma, 24 (A.A) - Müca
dele alaylalannın teıkilinia 
16 ancı münasehetile Duçe Ve
nedik sarayının balkonundan 
halka hitaben bir nutuk söyle
miş ve bu nutuk sürekli alkış 
)arla karıılanmışbr. Düçe f6yl• 
deaiştir: 

Siyah zömlekliler., bu an ltal
ya tarihinde esaah bir andır. 
Ve bu itibarla mn.takbel asır
lar tuan~an yad edilmeie 
.-yandır. Yalnız senede iki üç 
defa gözlerimizi maziye çevir
mek icap eder. Zira ruhumuzda 
bizi istikbale aevkeden bir 
kuvvet vardır. Mazide biz bir 
aV11ç inıan idik. Şimdi büyilk 
bir kiltleyir. . Fak at turasıaı 

ka,detmek zerektir ki bu kitle 
o bir awç iasanm ayni cür'et 
ve azim bisllini taııyor. Bupn· 
kil hava fibi bulutlu ve ka
rarsız olan ıiyasi ıklimde İtal
ya ıllkün manzarası arzediyor. 
lira ltalya.ıerek ruh ye ııerek 
aillh itibarile kuuvetfülir. Bii
tün ltalyan milletine ıunu de
mek iıterjm ki, hiçbir hldiae 

ridir. Mücadele alaylannın te
şekkülünün 16 ncı yıldönümün
de f111iıt ltalya da bu suretle 
arzı endam ediyor. 

Çorcll ne diyor? 
Londra, 22 - M. Vinaton 

Çorçil Alman tehlikesi hakkın- 1 

Jaki beyanatında diyor ki: "Al
manya daha g•çen ikinçi teı
rindc ilk hava hatbnda 600 
tyyareyc malik bulunuyordu. 
O zaman İni'iJterenin birinci 
hattaki kuvvetleri ancak 500 
tayyare.d~n ibaretti.Aıkeri tay
yarelerınm yekünuna sıelince 
~imanların 1100askeri tayyare
sıne mukabil bizim 200 talim 
byyar.esi olmak üzere bin tay
yaremız vardır. Bu rakamlar 
bile aerçeğin at•iwndadır. 
Junıer tayyare fabrikalaruwı 
merkezi olu Duau ıehrinin 

tçler konfwansından tnemmm 
dönen Suvtc1ı 

nilfuıu ••n Jıl içinde 13,000 
aıimııbr. Alman tayyare fabri
kalannm ayda 100 tayyare
reden fazla yaptıklarım söyler
ken içimde derin bir endite 
duymaktayım. Bu İstiUaJ •ile· 
tarı aydan aya artanıaktadır da. 
Almanlan~ ay.~ 125 tanare 
imal ettildennı farzed.,..k 
1935 - 1936 seneıi içinde Al
man tayyare kuvetlerinin 1500 

Mmıillteki bi4yiik tualıiirat 

İtalyayı tatkın avlayamayacak 
Ye ltalyanm kartı koyamıyacatı 
hiçbir hlcliae çıkmıyacakbr. 

Birer hakikat olan bu şeyler 
bize etrafa ıllkôn ile bakmamızı 
temin etll)ektedir. Bunu bize 
hakikat olarak kabul ediniz ve 
bunu kendinize bir tilih yapı
nız. Mukadderatın önümüze çı
karacaiı her tülü işi becerme
ye hazırız. Eğer icabedecek 
oluraa yolumuz:.a çıkacak her 
türlü maniayı büyük bir cahtile 
devireceiiz . 

Siyah gömlekliler, 
Milletinin taıımakta olduğu 

milyonlarca sünzb bizim avru
pa ıulhunu temiıa için yapaca
m-s tepiki meaaide muzahi· 

tayyare artarak 2600 tayyareyi 
bulacatı kolayca anlatılabilir. 
lıte memleketimizin hava mi
dafauını çok apn bir vaziyet 
Büyilk tehlikelerle dolu bir dev
reye ginıtit bulunuyoruz. Fakat 
şunu bilmeliyiz ki Bilyilk Britan
ya yeni bir harp ile 1918 ikinci 
teşrinde neticeleoeu harbin de
vamına benziyen bir savaı duru 
mu ile tehdit ediliyor. Bundan 
içtinap edilecetini umanm. 
Fakat yaziyet 1914 oldupn
dan daha fena olduğ'una ıöre 
hidiselere hakim olmamakh
ğımız da muhtemeldir. 

lnıiliz hava müateşanmn be
yanabna ıöre, lnıiltere 1935 
yılı aoamada uya 61olanm 

Bir Alman Miralayı eski ltarp sancaUm·uıa madalya koyarlı· 
54 filoya çıkarmıı bulu~acak- harbiyeye avdet edeceji bab 
tar. doiru değildir. Ludendorfa Al• 

Lydendort tekaUI man erkanı harbiyesinde hiçbiı 
Kal•c•k vazife verilmiyecektir. 

Berlin, 23 (A.A) _ Alman Almanlarln hedefi 
Moskova, 22 - (lzvestiya) 

salAbiyettar mehafilinden ala- gazetesine zöre Almanlardl 
nan haberlere zöre Mareşal timdi ilk hedeflerini Danci 
Ludendorfun yeniden erkinı ve Avusturya teşkil edecektir. 

-
......... 

''Heyecanlı neticeler bekliyenler ha 
yal sukutuna uğrıyacaklar,, demişti. -·-·-·· Londra, 25 (A.A) - lnaiJiz lannm buraya ne bir karar itti 
aazeteler i Sir Saymen ile B. haz etmek ne de avrupa •İlt 
Hitler aruında henüz zörüıme mini defiıtirmek maba . 
olmadan ıu noktalar tızerinde gelmediklerini bir daha tu 
bilhaua iarar etmektedirler: etmektedirler. Sir Con Saym 

1 - Snlhun tanzim ve tq- nin avam kamaruuıda biz 
kiline lizım o ... muahedelerin demit olduiu zjbi heyeca 
kudsiyetiııi Almanyanın tanı- neticelere muntazır olanl 
maıı. ıukutu hayale uinyacaklartlır: 

2 - Sir Con Saymenin LONDRA 25 (A.A) - Dailt 
Yazifeai mahdut aynı zamaada telıraf diyorki : 
bu vazife mnlıim olmakla be- Almanyanın ortahtı teı • 
raber biç bir zaman kati ka- hususunda uhdesine dllfen 
rarlar Yerdirecek mahiyette arzu ettiii teahh&d hiMe 
deöil..ı!-. •• wr zorla kabul ettirilmİf deyil f 

D... telgraf fUBlan yaz- kat kendi istejiyle denıh 
maktadır. edilmiı bir tealıhüd olmah 

Sir Con S.,.ea ile B. Eden Bu suretle on zlbı evvel old 
l.gntere ile Alllianya aramda 
bir pazarhk kesmeğe neden ğ-u sıibi ••n&J maalıeduiae 
Fransız • lngiliz İtalyan tek yeniden darbe indirmek imkA" 

m olmıyacaktır. 
cepheuni temsil etmiye gitmiı- Paria, 25 (A.A) _ Metbua 
lerclir. Sir Con Sayısae..uı Ya· 
zifeıi biuat kendim alylediti Berlin miizakereleri hakkı 
sı"bi aadece iatihbar mahiye- enditelerin muhafaza etmekt 
tiacledir. dir. Gazeteler Fraua ile 1 

Berlin 25 ( A.A ) - Havaı tereyi •)'ll'IDak İatiJ• Ailpa" 
A• yanın Fraua tarafından ...n 
J••ı•m• hmust.-muhabiri di- • ... 

yor ki : ilkle kabul edilen ( .. Diy~•r• 
La...:ı: kar..ıı İDgilizlere ıadece ıelld • ..;z • Alman mtızakerah 

.._.d M imtiyazlar Yermete razı olma• 
b" a emel meaelesinin ımdu korkmaktadırlar. 11 rol OJmyacatı hakkında ri-
vayetler d&aiyor. Hatta d&n 
a~ bata lümaeler bunun bi
~~:. aafta oldutunu a6yl6yor-

ru1
Bu ~~ dlftlaceleri so· 
an mauu; --L-.r!•• M li 

-uuı eme e 
mukadderatuun bu mllzakere-
ler eınuıada ••••uu babaed" _ 
lecefini iddia •baellia aaçm~ 
olduiupu zira Meme) idar.min 
ancak uluslar kanununa tul
luk eder bir meseie '-huaclu
(unu söylemişlerdir. Ve faJÜ 
bu mesele mevzuubahsedilecek 
oluraa bu ancak Almanyaaın 
Cenevreye avdeti lehindeki 
eıpabı mucibeden olarak zik
redilecektir. 
~ •eWilİ k 

Japonya 
Sahalini almak isteyor 

TOKYO 25 (A.A} - Mm 
istihbarat bürosundan : 

Hariciye bakanı B. HiroU 
mecliste japonyaaın •halia 
adU1D1n fimal kısmını aabll
almayı arzu ettijini çiinkil b• 
kııımda bulunan petrol kuyu" 
larının Japonya için pek kıy• 
metli oldupnu a6ylemiıtir. 
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:St:ZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

KLEOPATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

Seuryon'un anlay14 ça(ın.a 
girmesini kutlulamak için bü
yük şenlikler emretti. Şu ka
Daatta idi iri, l•kenderiyeliler 
bir yabancının hakimiyetini ka
bul ederek kraliçelerine arka 
Çevirseler bile, ilahi Jül Seurln 
ruhunu yaıatan delikanlıya sa
ddc kalacaldardı. 
Şimdi tabiatın kanununa uya

ra~, mevkii ve meziyetlerile 
belki de kendi hulyalannı ye
rine getirecek olan delilcanhyı 
İleri aiirmek içia, kendisi biraz 
ıölgede kalmaia razı oluyordu. 
IUivagihında Antuvan Kle

opatranın projelerini öirendi 
•e uzun uzadıya diifündü. 

Kleopatra ile yeniden mü
naaebete Frifmek içia au bir 
fıraat deiil miydi? 

Bu menküp, hattl sürıüa 
bayabaa dayan•mıyorda. 

Fakat 'AUll bir vesile bul
IBah? 

Hamurlaşan dimağı bunu 
bulmak içia çok oyalandı. 

Nihayet, yalnız Sezaryoua 
üstünlük vermenin bir habız
hk sayılabileceiiai düşündii. 

Saraya ı•lmeje karar verdi. 
Kraliçe ile uzunca ıöriiftii. 

~er ikisi de, pazarda ahf -.e-

l
"' Y•pıyorlarmıt &"ibi, puar
ıklara &irifiyerlardı. 
. ~aliçe, buaclu Diliatifade 
.. ZITa2ilaaacla • 
•ürd" v.. rtlllç bir hayat 

uruaı AatUYana ulatb! 
-. Niçin sarayda obarmağa

relmıyarsaa? B1111lda aile için .. 
de olacatız. Her d-L·k h' ..:ı a, Ya-
ım kararlar almak zarureti 

var. Birlikte ıörnıebiliriz. 
Ara•ızda o kadar çok habra 
var ki iyilerini aeçerek kltll-1 . • 
erıaı unut.ak elimizden l'el-
meı ai? 

Antuvan kabul etti. 
lçettm dotdlarl 

Seıaryoa ile Antu-.anm ço-

l
cuiu ıerefiae yapılan ıen.likler 
ıkenderiyeyi HYİDç -.e ıtriiltü 

içinde baraktı. Botla ba göı
teriıler, dini ve gayri dini ra-

kıılar, f&taah i'eçitler ve alkıı
aruıada yalnız Kleopatra en
diteli duruyordu. 

Koca11 ne kadar değişmitti. 
Ôyle ummqtu ki Antuvanı 

keneli }'aaıaa çaiırmakJa, bir 
vakıt gibi itaabnı Ye iyi tavır
lıiıaı canlandıl'JDlf olacaktı.Fa
icat • timdi bafka bir adam 
oh.uttu. Mcvkiüaden düşmüş 
a~~•lara his mülahazalar yü
rutur, kinli fikirler Ye acı söz
Jer ortaya atardı K d" . 
b

. . en ısıne 
ızmet edenlerin h · · 'h epsmı ı -

malklrhlda itham ed' d H' b' ıyor u. ıç 

ır. zaman, kraliçenin kocaama 
~yık olaa resmi mevkie 1reçi
rılmediiini süyler dururdu. 

Eilenaıek için yeniden iç
nıeie koyuldu. "Benzersiz içici
ler,.adı altında bir cemiyet kur
mb."ftu Garip huyuna tibi olarak, 
ır de "B' l'lct l ır ı e ö enler" gru-

bu .t~kil etmifti. Bunların n.a
~nyealri tu idi: Ölüm iıuaaı 
. . r ~a. ıt tehdit eder. Bunmı 
~ç~n 1~1 Ye11>ek, iyi içmek ve 
ıyı eg t.nmelc 2erektir. 

Bazen, abanoz .,.. fildiıi ko
ca tahtı İçinde çok küçük du
ran Klcopatra sarayın bir u
!onunda Asya krallarından ba
zilerinin elçilerini "•bul cder
~en, saHanan bir sarho, tay
n.yle ziyaretçileri yaran birisi
nın ııeJdijini 2örürdü.O vakıt An 
tuvaa ilerler, yandan yana ıen
deler •• rizii Ü.tünde bir ve 
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çiçek çelen&'İ taşıyarak mermer 
sütünlardan birine dayanırdı. 

Hakimane bir taYır talcınma
j'a cabalıyarak kraliçeye yak
laşırdı. Sonra, yandan yana sal
lanarak, manasız kelimelerle 
dolu uzun bir nutuk söyleme
ie çalışırdı. 

Y abaocı ziyaretçiler üzerin
de düşkünlüğü ile gülümseme
ler uyandıran bu zevc, Krali
çeyi alçalbyordu. Çok sert ola-

rak onun aksine gitmeie ce
saret edemiyordu. T athlıkb, 
arkadaşlannın yanına dönme
sini, dinlenmesini ve hiçbir şeye 
merale etmemesini ona öğütlü
yordu. Fakat bu koskoca sar
hoı, aendeliyerek ve saçm•
aapan sözler yuvarhyarak sa
londan çıkarken takip eden 
sabit bakışlannda deriu bir is
tihkarın izieri okunuyordu. 

-- Son• l'ar -

iz mir 
Yeni 

Limanı 
• • 

nızamnamesı 

Nizamname tatbik ediliyor yolcu 
geçirmek 
gidilemez 

Karşılamak ve 
için vapurlara 

Ôkonomi bakanhj1 tarafın
dan (lzmir limanı nizamnamesi) 
hamlanmıı ve alakadarlara 
teblii edilmiştir. Yeni nizam
name dü11den itibaren tatbik 
sahuına Kirmiıti. 

Yeni nizamname iie İzmir 
limanı dış, orta ve iç liman 
olarak üçe aynlmıştır. 

Dıt liman: Saz burnile Güzel 
yalı arası birleıtiren hatla Kar
şıyaka ve Salhane arasını bir
leştirea hat arasında kalan 
sahadır. 

Orta liman: Karfıyaka ve 
Salhane arumı bir:lqtiren hatla 
menderej'io şimal köfesile Kar
ııyaka sahilinde Naldöken mev
kiine çekilen hattın arasında 
kalan uhadır. 

iç liman: Mendereiin fİmal 
köteaile Kar11yaka ıahilinde 
Naldöken mevkiine çekilen hat
bn şarkına raahyan sahadır. 

Dıt limudaki Görlepe ko
yu, aerbut: demiridir. Gemiler 
burada izin almadan demirli
yehilirler. Ancak demirledikten 
•oara derhal keyfiyeti limaR 
reisJijine bildireceklerdir. Or
ta ve iç limanlarda yer bulua
madıiJ takdirde gemiler dış 
limana demirliyerek sıra bek
lerler. Dıt limandaki scrbcıt 
demir yeri müstesna olmak 
üzere hiçbir l'emi liman rei.ı
liiinden müsaade almadıkça 

limanın hiçbir mevkiine dcmir
Jtyemez. 

Alsancak itfaiye karakolile 
Karşıyakada Alaybey arasına 
döşenen telefon kablosu üze
rine demirlemek yasakbr. 

Patlayıcı maddeler ta,ıyan 
ıemiler, kendilerine ayrılan 
husuı1i mevkilerden ayrı biç 
bir yere yanaşamazlar. Patla
yıcı madde taşıyan E'emiler 
(top barutu, dinamit i'İbi) orta 
ve iç limanlarına sureti kat
iyede Kiremeılcr. 

Bu &'İbiler dış limandaki Göz
tepe koyuna, sahilden en az 
300 metre meaaf eye demirler
ler. Limana ~ren gemiler KG
zel yah ve Saz burunu arasım 
birte,tiren hattı ıarka doiru 
reçer geçmez milli ve kum
panya bayraklarile vapurun 
hususi işaretini kaldıracaklar-
dır. Limana ıircn her iemi bir 
demirini Fundaya hazırlamış 
bulunacaktır. Mendrek müstes
na olmak üzere orta ve iç li
manlara ıiren gemiler bu li
manlarda nihayet bir ay kala
bilirler. 

Fazla kalabilmek ıçın müsa
de almak •artdır.. Gemi ka-

ptanlan her türlü çabpnala
n, batmalan ve kazaları der
hal liman rei•lijiae haber ve
receklerdir. Liman içinde ya
tan her gemi, gündüzleri milli 
ve kumpanya bayraiını çcke
cekdir. 

T ranıit gemilerle henüz ser
beıt Pratika almayan ıemiler 

üzerine deniz vaatalan yana
şamazlar. 

Gümrük ve polis kontrol ve 
muayene işleri bitmeden yolcu
larla karşılayıcıların birleşme
leri yasaktır. Yollayıcıların da 
geçirmek istedikleri yolcularla 
temaalan, nhbmda nihayet 
bulur. 

Her iki vaziyette resmi hal
ler müıtesnadır. 

Hasta ve malul yolcuları, 
yolcularını vapurdan almak hu
susunda kati zarureti anlaıılan 
karşılayıcılann rıhbm mıntaka

sında en buyük polis amirinden 
alacakları vesikaların, kontrolla 
alikadar polis, rümrük muhafa
za memurlanna gö•tenneJeri ıar 
tile, gümrük muayenesinde ev
vel yolcularla birleşmesine mü
uade edilir. Kezalik baata ve 
malul yolculan olanlarla yolcu 
ları vapura götürmek hususun
da kat'i zarur.eti anlaşılan yol
layıcıların veıika almak şartile 

vapura ıirmelerine müsaade 
edilir. 

Dahiliye bakanlığının emrine 
göre şehrimizde yer yer riicu
da getirilecek olan apor saha
ları için tetkiklere devam edil
mektedir. 

Şehrin beş yerinde apor 
sabalan vücuda K•tirilmHi 
muvafık ıörülmü~tür. Bunlar
dan birincüi yanruı yerinde 
Yücuda i'etirilecek olan kültür 
parkın ortuında yüz bia lira 
aarfile yapılacakbr. 

Diierlcri Karşıyaka fidanh-
iı yanında, Huil istasyonu ci
varında, Güzelyalı çayrında ve 
talebe çayrmda olacaktır. Bun
lar bir plan dahilinde olacak 
ve tedricen inp edilecektir. -... 
Bergamada 
Bir cinayet oldu 

Bergamamn Atatürk mahal
lesinden helvacı Sıtkıyı evelki 
gün Tura bey mahallesinden 
kör Şerif Ali oilu Ali Riza 
biçakla aiır surette yaralamış
tır. Fail tutularak adliyeye ve
rilmiştir. 

Yaralı Sıtkı tedavi için şeh-
rimiz memleket hastanesine 
~etirilmittir. 

Kız Lisesinde tetkikler 
Bu ağır yük, ülkenin irfan yükü, 

bu demir gibi adam da 
yılmadan çalışan Türk muallimidir 

- Sizin yazınız da bualann 
içine ıirecek dedi. 

Şimdi i'eleliın reaimlere: Bun
Jann bir kısmını siz de ıröre
ceksiniz ama ben size yalnız 
onlardan bahsetmiyecej'im! İm
kan olıa da bahsedebilsem. 
Size sayfalarca yazı doldurmuf 
olacaj'ım.. Meseli: Bir erkek 
ve bir kız kıyafette bulunan 
şu iki kız lisesi talebesi iki 
hakiki sanatkar gibi kendile
rine pozlar vermişler, pozları 
kadar kıyafetleri de tatlı, be
yaz ketenler içerisinde, bize 
ispanyanın dillerde de.tan olan 
danslarından birini oynıyorlar. 
Başka bir temsilde .. Kelli, felJi, 
bıyıklı, aakıllı, iki boca karşı
sında alacalı basmasını giymiı 

i'üzelliiine mağrur bir eda ile 
duran bir i'enç kız, onun ya
nında üıtü başı temiz &"•ytan 
bıyıklı bir delikanlı duruyor 
ıalibal Kızın kocası olacak, bu 
sahne Bana eıki .zamanlarda 
bir aile ka•rasmın mahalle 
imamının eviade nuıl halledil
diiini habrlahr fibi oldu. Ah 
o temsilde bulunza idim de 
erkek kıyafetindeki kızların 
muYaffakıyetini ıöneydiml. 

Ya ıu reame bakınız, baıla
nkdaki P..•tlikleriyle, beyazh 
siyahh kcmümlerile yabana bir 
göz bunu, Amerikada bir genç 
kız lcafileıi jimnatik hareket
leri yapıyor diye sanır. Fakat 
hiç te öyle deiil. T emi:ı kıya
fetli uil bakı ılı Ye temiz ha
reket yapaa bu ldzlar Tilrlc, bu 
toprak Ttlrk, IMnalan yeti~ren 
Tlirk ilmi Y• Tiirk kafuıdır. 

P16Jlarda 
itte Türlciyenin firia koyla

nndan biri .. Sahili daima oya• 
mavi COfiUD sular.. Ve işte 
üzerinde yürüdükçe büyük iz
ler bırakan sakin kumsallar .. 
Ya şu karşıki yeşil tepeler, 
ya fU mavi atlaata yıkanan ıü
neıin tath ışıklan ne 2'iizel .. 
Ve nihayet burada da kız li
ıeıi talebesi bulunuyor. Bu 
pzel, nadir tabiat kötelerin
den istifade etmeyi biliyorlar. 
lıte ıu kayanın üzerinde üç 
tirin kız li..esi talebeai, i"Üne
ti• okyayıtlanna kendilerini 
bırakmıılar, memaun ve müte
beuim birer tabii poz almıı
lar ... 

Ya fU Türk izci kızlar, bize 
iıtikbal için neler vadetmiyor
lar ki .. Onlan yetiştiren anaya 
babaya ye bu topraia ne 
mutlu!. 

Kız liıesi talebesi ayni za
manda dersini ihmal etmiyen 
talebedir. Size işte ufacık bir 
re.sim ki bunu bize pek i'Üzel 
anlatıyor. Büyük Atatürk iz
miri tetriflerinde büyük irfan 
müe11Huini ıezmiş ye talebe 
ile yakından alakadar olarak, 
memnuniyetle Anlcaraya dön
müıJerdi. 1,te bu hatırayı ya
fatan bir resim daha ... 

Muhterem okuyucularım; size 
her biri, mektebin hakiki cep
he1ini göateren fU re•imlerden 
daha bahsetmek i.terdim. Fakat 
daha mektebi tamamen gez
medim. Binaenaleyh •İzi özmü~ 
0Jm3mak için geçiyorum . . Çe · 
virgen, tarih okutanı bayan 
Nur Hayatı takdim ettiler. 
Şimdi onunia birlikte geziyo
ı uz. Eveli kütüphaneye g ir
dik. Ne kadar kitabı bol bir 
kütüphane . . Bütün dolaplar 
dolu!. Nizik rehberim anlat
tılar : 

- Eier ıu kırık. dökük. 

param-parça bir halde iken 
bay Çevirıenin toplatıp yap
bğı ıu rumca kitaplardan te
şekkül edilmiı kfitüphaneyi de 
sayarsak cidden kütüphane 
lzmir'in en ıyı kütüphaneleri 
sıraıına girer. 

taş alarak birer avcı gibi pu
ıuya yattık.. Zeytinlij'in yeşil 

dalları arasından, bir buçuk 
metre uzunluğunda sarı ile 
yeşil alacalı bir )'ilan iniyordu. 

içimde büyük bir he-
yecan vardı. Yalan çatallı 

K1z Lisesi talebele1·i resim. dm·şiııde 

Burada muht.-Jif lisanda üç 
bin dokuz yüz dokıan yedi 
kitap vardır. 

Hiç bir •ınıfın boş dersi ol
madıjl için ktitüpbane bftyük 
bir ıeısizlik içinde uyuyordu. 
Y atalcbaneleri gezdik. Temiz, 
müntazam ve tam mioa•ile, 
i'Ü.zel havadar .. 

Buradan aynldıktan sonra 
tabiıye ı ibnratuvanna girdik. 
Burası hakikaten görülecek 
bir yer.. Beyaz dıvarlar, her 
cinı hayvan reıimlerile kapa
hlmııb. Masalann üzerinde
ki camlı kutulana içi, •ır
bndan, kafasından, birer ii
oe batarılmıı lıaprat ile do
lu idi. Bliyilk vazolarda bir 
•ilrü renkler ta11yan yaJaa
lar kendi tabirlerile kurulnıut

lardı. Kütüphaneden bayan Za
tiye vazolardan biraz ıeri çe
kilerek •. 

- Yılanlardan o kadar kor
karım ki: tarif edemem dedi. 

Bu •Özii bayan Nur Hayat ta 
tudik etti ve: 

- Öyle amma! bunları bizim 
kızlar bizzat kendileri yakak
yorlar. Dedi. 

- Tabii yakalarlar, tabiiye 
okutanın gözüne iİrmek ve 
numara almak için bu fedakir
lıiı yapmalarını çok tabii bu
luyorum dedim. Ve başımdan 
a-eçen hır yılan hikaye.ini an-
latmak için müsaade istedij'im 
zaman bayan Nur Hayat: 

- Yılan hikayesi mi dinle
nir, dedi. 

- Lisenin birinci 11nıfında 
idim. Ben de bir hayvanat ko
leksiyonu yapmak mecburiyeti 
karşısında idim. kıymetli tabi
iye okuta•ımız bay çiftci Ne
catinin iÖzüne girmek için de 
bunu yapmak adeta zaruri idi. 

Nisanın ~üzel bir güaüydü. 
Beş altı arkada, Kar ıyakanın 
parasız bahar sayfiyelerinden 
bir olan zeytinlii'e gittik. Dal
lannı dört tarafa bırakan bir 
zeytin ağacının iÖJgui altana 
oturduk. Bütün arkadaşlarım 
aşağı yukarı koleksiyonlannı 

tamamlamışlar. ve batta birer 
yilan da tedarik etmişlerdi.Ben 
tesadüfün onume çıkarma

dıiı bir yılandan mı, yoksa 
biraz tcnbcllikten mi bir türlü 
bir yılana ıahip olamamıştım. 

- Ah!. Diyordum. Ne za-
man ben de °'>ir yılan yakala
yabilccefıim?. 

İşte bu sözleri bitirmiyc va
kit kalmadan altında oturduiu 
ağacın üzerinde hışırtılar oldu. 
Hepimiı elimize birer büyükçe 

dilini bOyük aizmdan çıkarta
rak iki tarafa sallıyor etrafı &"Ü
zetlıyerek sallana sallana ağacıa 
iövdesine doiru iniyordu. Ar
tık başı topraia değmek üze
re idi.. Biz hep birden büyük 
taıları büyük yılanın üzerine 
savurduk. 

- Çat! Çat, çat, çat!... 
Büyüle taşlardan biri yılanın 

kuyruiuna ikisi başına birisi d< 
beline isabet etmişti.. Ney< 
uiradıiını bilmeyen yılan car. 
acısile, bir iki ıslık çalarak 
kaçmak istedi fakat, biz yim 
onu rahat bırakmadık sırtı sarı 
mltemadiyea tq atbk- Belk 
on beı dakika yılan kıvrandı. 
Kuyrujıınu batına, bqıoı kuy· 
ruiuoa &"C5türdu. Ve sonra bir
denbire ölmüş sribi harekebi; 
kaldı.Korkarak yılana yaklqtılr . 

Kiiçük bir kaç deinck ile çeYİr· 
dik, tekrar büyük bir tq alaral. 
tamamen ölmemiıtir endişeail<. 

ezilmemiş baıını pHtile çevir· 
dik. Artık tehlike kalmamııd 
yılanı yanımda bulundurduiwr: 
bir kutuya yerleıdirip veci. 
ederek ayrıldım. 

Karııyakaya iitmek üzen 
tramvaya bindim. Yılanın bu
lunduiu aK-ıı açık kutuyu biı 
kiada sararak yanıma koy 
muşdum. Şık bir elbise taşıyaı 
i'«DÇ bir bayan yanımda, dabı 
yaşlı başka bir baya.n da kar 
şımda oturuyordu. T ramva~ 

temamen dolu idi. Az sonrlı 

yanımda oturan kadın yeriadt. 
biraz oynar gibi oldu.Göden. 
bir noktaya dikerek arkasmdr 
bir şey dolatdıiını bis edet 
insanların tclaıh tavnnı takıacL 
Gitdikçe büyüyen bir meral 
ve heycan kadının iÖzlera.d• 
okunuyordu. 
Kadın beyaz eldi•enli elin 

arkaya ııötürüp bir iki defi. 
dolaştırdıktan sonra müthiş bi 
şey görmekten korkar gibi ba
tını çevirdi ve birdenbire müt 
hiş bir çığlık kopardı. Kartı 
mızdaki kadın da ayni manza 
rayı ~örünce ona iltihak ettı 

Tramvay biranda biletçi ve sü 
rücüye Y&rmcıya kadar bopl 
mı~tı. Başını pestile benzetti 
~imiz büyük yılanın dirileceii 
ne hali inanamlyordum. Ôldii 
iünü zannettiğimiz yılan, ka 
tuya sarılı kaiıdı delerek pea 
cereye doiru brmanıyordu. Bu 
nu şimdi nasıl feda. edcbiliı 
elim. Biraz daha bekleseydin: 
kendisini bir kaç saat için •it 
bir uykuya 1evkettiiim yıla 
benden intikamını alacakt. 

Lıitltn çeHnnıı -
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yaşadılar.. Yani Cafer Zatül
cemalin gittiğinin farkına ol-

mamış fakat KJeromeuin gel-
ı di~ini görmüştü. Ancak Harun 
lgibi o da bunun Kleromen olup 
olmadığ-ma bir türlü kat'i ka
rar veremiyordu. Fakat daha 

endisini yorucu tahlilden kur-
tarır kurtarmaz Tarana gide-
rek vakayı anlattığı zaman Ta
randan da kat'i bir cevap almak 
~ümkün olamamıfb. Çünkü 

aran esasen kendiıine gelen 
enaniri tanımıyordu. Oauıa 

aUetmeie çahıtığı muamma 
~elenin Zatülvisal olabile

•ii keyfiyeti idi. 
Zeki Zübeydenin tertip ettiii 

u plan çok eyi ve kayiısız 
atbik edilı.oişti. Kendisini 
ocasının koUarı arasına atar-
en se•if en ilci genci - Cafer 

· e Kleromeni - birbirine kavuf-
turmuş, Denaniri Tarana heba 
etmekle de ciddi bir rakibe
ainden bu suretle kurtulmuf 
oluyordu. 

Fakat diyordu. Cafer: 
- Taran eier bu ıelen Kle

)omen idiyse bize bu oyunu 
~im oynamıı olabilir? 

Halife, kim olacak? 
- Zannetmem. 
- Amcası İımail mi? 
- ihtimal. 
- Fakat buadan makıadı 

Ae olabilir? 
- Bilmem. Bildiğim bir ıey 

var.sa bana gelen kannın çok 
aefis bir mahlO.k olduiudur, 

1 Ben bu2'in çok memnunum. 
Cafer odanın içinde bir aşağı 

bir yukarı iİdiyor ve söyleni
yordu. 

- Bu iti aklım almıyor ves
selam. 

- Şikayetin mi var! Mem
nun deiil miıin yokıa 1 

- Yok canım, ne münase
bet. Fakat oh Kleromen eier 
sen idiysen ... Fakat odur mut
laka odur. 

Ondan başkaıı olamaz. Eyi 

hahrlıyorum. Duvar yarılıyor 

ve içinden çıkıyor gibi görün
müıtü. 

- Bana da öyle Cafer. Fa
kat sen bunu Kleromenden öi
renebilirsin, ya ben! Ben kim
den öğreneceğim. 

- Tasalandığın şeye bak. 
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y ahu eğer bana zelcn Klcro-

ı men ise seninkini de ondan 
anlamak kabil olacaktır. 

- Doğru. 

Nasır Harunureşidi sikin ve 
beşuş görünce halecanı geçti. 
Şaklabanhia ~irişti: 

- Maşaallah, sümme maşaal
lah daha eyi, daha kavi, daha 
ıüzel!iiniz. Halbuki arkadaşları-
nız uyuyorlar, yahut nebizim 
humarını rüyada çekiyorlar. 
Emrederseniz uyandırayım. On
lar gelinceye kadar ZaıtülhaJ 

de size bir Subuh sunsun ve 
bir sabah faslı yapsın. 

Uyuyan İsmail ile tercüman 
ve uşak idi. Bu, alelade bir 
uyku değildi. Tacirin heriflere 
içinliği ilaçtan daha mufassal 
bir çizişti. Esir taciri, halife ile 
Zatülhali salonda bırakıp ta 
İsmail He arkadaşlarını diğer 
bir odaya götürünce ilk iş ol
mak üzere bir sürahi içki ge
tirmiş ve uyutucu ilaçla karışık 
olan bu içkiyi onların burnuna 
dayıyarak salonda tereuüme 
başlıyan rüyanın mahremiyetini 
temin etmişti. Tacir Halife ile 
Cafer ve Tarana başka, diğer
lerine baıka içkiler içirerek 
vaziyeti kurtarmak için hem 
sür'at, hem maharet gösterdi
iinden ihtiyar İamail fırıat bu
lup ta yüzük taşındaki zihiri 
kullanamamıştı. Bu sebeplo 
kendisi uyuyordu. Tacir ayak 
üıtünde dolaııyordut 

Harun, tek1if olunan subuhu 
da, sabah faslını da reddetti. 

- İstemem Havace dedi. 
İtim var. Arkadaılarımı uyan
dır da bir ayak evvel gidelim. 
Maamafih kabnl ederseniz ak
ıam yine geliriz, kızların para
sını da beraber getiririz. 

- Hay hay efendim. Evim 
sizindir. Bir değil, on değil, 
yüz gece de gelebilirsiniz. Za
ten ben de dostluğumuzun kü
çük bir alışıverişine inhisar et
memesini rica edecektim. Bai
datta bulundukça beni her gün 
hatırlayınız! 

Bu sırada Cafer ile Taran 
eşikte göründü, selamlaştılar. 
Arkadan da İsmail ile arka
daşlar1 görününce halife tercü
mana seslendi: 

- Aaz misafirlerime soru-,. ...................••.•.........................................•••.................. 
Derhal yılanı kuyruğundan tu- derken çok güçlük çekiyorlar. 
tup dışarı fırlattım. Tramvay Büyük irfan müessesesine gi-
tekrur doldu. Yılanın bana ait den yolları düzeltmek ve bil-
olduğunu bilmiyen yanımdaki hassa kızlarımızın emniyetli bir 
kadın da hareketimi takdir hava içerisinde ışık yuvalarına 
ediyor, hayatımı kurtardınız gidip ıelmeJerini temin etmek 
diyordu. için belediye reisi bay Behçet 

İşte ne oldu ise bana old11. uzun, ve İzmirin kıymetli em-
-Bay Çiftçi Necatiden tam nu- niyet müdürü B. Feyzi Akkorun 

mara alamadım. İki muhatabım yardımlarını esİriemiyecci"ini 
da hikayemi sonuna kadar ümit ederiz. 

dinlemişlerdi. Buradan çıkarken Merdivenlerden inerek kapı-
bayan Nur Hayat: ya gelmiştik.. Beni gezdirmek 

- l )esenize büyük bir teh- Iütfünde bulunan bayan Nur 
like atlattınız .. 

- Hayır! büyük bir sermaye Hayata teşekkür ederek ay-
keçırdım. rıldım. 

* Şimdi mektepten uzaklaşmış 
"' "' Kız lisesinin en büyük derdi bulunuyorum. Size vadettiiim 

ve en büyük ricasını yazmayı heykelin bende bıraktığı büyük 
bir vazife bilirim . .İzmirin yanık duyguları söylüyorum. Son gör-
bağrına doğru ışık almak için düğüm heykel, bacakları, kol-
koşan kızlarımız bozuk yollar- lan ve bütün azası kuvvetli 
da çamurlar içerisinde kalıyor- bir erkek.. Sırtında cesim bir 
lar.. Bundan daha mühimmi kaya taşıyor. Bu ağır yük mem-
var: Bay Haydar diyor ki; kız leketin irfan yükü.. Ve bu de-

l lise.si yollarında bir sürü işsiz, mir gibi adam da yılmadan, 
güçsüz ne idüiü beliniz adam- yorulmadan çalışan Türk mu-
lar dolaşmakta olduğu için kız- allimidir. 

ı Iarımız mektebe elir ve ı-

nuz, geceyi nasıl ı:-eçirdiler, 

memnun kaldılar mı? 
Cafer ile Taran ikisi birden 

cevap verdiler. 
- Çok, hem pek çok. Bu 

geceyi hayatımızda unutamıya.· 
cağız. 

- T ckerrürünü arzu eder
ler mi? 

- Mümkün ise bu ak~am. 
Çünkü rüyalarımız yarıda kaldı. 
Harun bu cevap karşısında L!r
denbire durakladı. Kendi rü
yasmı hatırlamıştı. Banlarda mı 
rüya görmüşlerdi? 

- İnşaallah hayirdır diye 
mırıldandı. Halife başka bir 
şey sormadı. Kahramanlarımız 

da meseleyi uzatmağı münasip 
görmediler. Nası) olsa öğren-
mek istediklerini öirenccek
lerdi. 

Harun: "Gece yine görü~ü
rüz,, sözlerile Zatülhal, Zatül
cemal V4t Zatülvisali taltif ve 
her birine Fındık hüyüklüiünde 
birer Elmas hediye etti. Para 
ıözlü Tacir. ömründe ilk de~a 
olarak tok gözlülük göstermış 
ve bu ziyaretçilerden ne para 
ne pul iıtemitti! 

- S•rıu Vv-

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satıfl•r 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
169 Koo itti~at 11 75 13 
126 M J Taranto 12 50 13 
48 S Süleymano 13 75 17 
44 Ş Riza Halef 13 13 
9 H Alyoti 13 50 17 50 
4 Şımlak Z bi. 15 15 

400 Yekiın 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
60 M J Taranto 4 50 5 50 

Afyon 
Kilo Alıcı Fiat 
299,600 Uy.Mad.İn. 708 906 

Zahire Bor•••• 
Çu. Cinsi Fiat 

1682 Buğday 3 40 4 40 
47 Arpa 3 60 3 70 
28 Susam 9 62 9 62 
24 ton " 
70 Akdarı 3 37 
8 balye pamuk 42 

3 37 
42 

J 
Para Piyasası 

25-3-1935 
Alıt Satış 

Mark 50 26 50 70 
İsterlin 599 
Fr. Franıı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 
İtalyan lireti 10 31 

İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 90 
Kr.Çckoslov 5 20 

604 

8 30 
79 40 

10 36 

40 87 
85 15 

5 22 

Evlenme 

' 

Kız lisesi müdürü Bay Hay
dar\n baldızı bayan Semahat 
ile lzmirin maruf tüccarların
dan bay Şekibin nikahları bu
gün belediye evlenme daire
sinde akraba ve dostlarının hu
zurlariyle ica kılındıştır. Mera
simde şehrimizin tanınmış bir 
çok zeyatı da hazır bulunmuş
tur. 

Her iki tarafa saadetler di-
leriz. 

?(?//././/.O/.A0'7.//71C/'7/.Z/Y/.ml 

~Kiralık ha nı1 
1'\ 
}\ Başdurakta İmam hanı ki· 
S raya verilecektir. 
,.. Taliplerin mezkfir han kah- N 
' veciai Seferihisarlı Sabri Ça- ~ 
vuşa müracaatları. 
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Na • r ~üJika 
Giri 'ias· e 

a kında 

o 

ıze o . vrupa 
fri irler 0 ni •• soyuyor 

mu 
•• 

"3 aya varmaz, Yunanistanda krallık yeniden kurulacak,, 
"Türkiye bizimle birlik old nğundan Bulgarlar bize sa taşamazlar,, 

Napoli, 20 Mart - B. Ve
nizelosla, Reks vapurunda gö
rüştükten sonra, Napolide, 
indiği otelde tekrar buluştuk. 
Uzun günlerden beri, taze ve 
tamam haberlerden mahum 
kalmışh. Son Avrupa hadisele-

bir hesabı olduğu kanaatinde 
idi. Düşündü ve kendi kendine 
söylen~~ gibi: 

- üyle ise, dedi, artık tes
lihat yarışı başlıyor ve zaruri 
olarak bunun ucundan, pek ya
kında, harp çıkacaktır. Bütün 

Avrupa ülkelerinin ~ilahsızlan· 
ması ile bu durumun önüne 
geçmek gerekti. 

- Prensip itıbarilc öyle. Fa· 
kat Fransa silahlarını bıraksa, 
komşunun öyle yapacağını kim 
temin edebilir? Fransada hiç 
bir hükumet - barış teminatı 
olan - orduyu zaifletmek mesu
liyetini üzerine alamaz. Bahu· 
su! ki yanıbaşında AJmanya
nın hiç iİzlcmediii duygular 
meydandad:ır. 

B. Venizelos tekrar düşün· 
ceye daldı: 
- ÖyJe ise tek bir kurtuluş 

çaresi görüyorum! Fransa; 
İngiltere, İtalya ve Belçikanın 
kat'i birliği • Eier Almanya 
bu devletl•den birine sataşdı· 
ğı taktirde, hepsinin birden 
karşısına dikileceğini bilirse 
hücümün yapılmaması pek 
muhtemel olur. Daha iyisi, 
Lehiıtana da dayanalıııilmekdir. 

- Ya Rusya ya ? 
- Evet, amma Rusya uzak 

şarktao kadar kaygı altında
dır ki .. 

• • • Veuizel:Js ve karısı Romada iken 
rını ve bilhassa ( Versay ) mu- rılmak istenilen hükümdar mı-

- Avrupa 
Y unanistanın 

Vcnizclos 

harbı halinde, 
vaziyeti ne olur? 
şiddetle cevap ahedesine karşı Alman kuv- dır sanıyorsunuz? Hayır! Onun 

~et ~arbeıini anlattım. Alaka şahsına karşı bir diyeceğim verdi: 

ıle dınlerken vakit vakit mü- yok... Fakat nasıl diyeyim et-
lihzalar aerdediyordu. rafmı saranl~ra muhalifim.' 

- Y ookl Bunların hiç biri 
Yunanistana taalluk etmez. Za-

il~ önce kendisinden ve Yu- Ve gürültülü bir kahkaha ile 
nanııtaadaa bahsettik. bu sözünü tamamladı. 

tea Y unanistanm hiçbir iıtediii 
yok. 

Balkan antla,mas lnı Hltlerln kararı 
Tasvlb ederim 

- Ya Bulgar tehlikesi? 
- Haydi canım! Bulgarlar 

İtalyan lıükiimeti beni ta
mamile aerbeıt bırakmıştır. 
Bunun için bir kaç iÜn italya
da kalacaiım. İtalyanın bana 
karşı müsaadekar olınıyan duy
gular beslediiinin zannetmiyo
rum. Bunun aksi daha doğru 
olur, deiil mi? 

- Yani, Balkan antlaşması 
dolayısile mi ? Sizin buna mu
halif olduiunuz temin edil
mişti. 

- Pardonl. Ben bilakis and
laşmayı tasvip ederim. Açıkça 
muhalif oldu~um nokta, bitişik 
protokolun 3 üncü ~ıkrasıdır. 
Bu protokola göre, Italya bir 
Balkan devletile birlik olarak 
di&-er bir Balkan devletine hü
cum ederse, Yunanistan İtal
yaya harp açacaktır. 

"Her tarafı sahil olan ve mü
him şehirlerinin en çoğu deniz 
kıyısında bulunan Yunanistan 
korku verici bir donanmaya 
malik olan İtalya ile nasıl harp 
edebilir. 

"1922 deki Korfo hidiseıia .. 
den beri, İtalya ile çarpııma
nm neye mal olduğunu ben 
biliyorum. 

Yunanlstanda Uç aya var
maz kralhk kurulacak 

- Yunanistanda hadiselerin 
yakında nasıl bir ıekil alacaiı 
fikrindesiniz? 

- Üç aya varmaz krallıiın 
yeniden kurulacağını size şim
diden haber verebilirim. Daha 
önce deiil1 zira bir günden bir 
güne, söylenilenlerin aksi ya
pılamaz. Fakat iÜnün birinde 
bir müeısesan . meclisi topla
nacak, intihabat yapılacak - ve 
bu tabii bir komedi ya olacak -
ve soma krallık yeniden ku
rulacaktır. Göreceksiniz! 

- Neden kraJlığı bukadar 
kötü görüyorsunuz? 

B. Venizelos biraz hayretle 
yüzüme bakarak: 

- Gerçek, meşruti bir kral
lığa pek o kadar düşman dc
gilim. Fakat benim istemedi-

Soıara, resmen Versay mua
hedesini yırtan Alman kararın-

Türkiyenin bizimle beraber ol· 
duğunu bilirler; hücuma cesa· 
ret edemezler .. dan bahsettik. ilk ıuali fU ol

du: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yankesici ilk 

- Sir Jobn Simon Berline 
gitmiyecek deiil ıai? 

Geçeciler karakolun• müra
caat eden Alaşeherli Mahmut 
oğlu İbrahim Naci cebinden 16 
lirasının yankesecilik saretile 
çalındığını iddia etmiştir. 

- Bilikiı gidecek .. lniiltere 
ayrıca bir protesto yapmış ise 
de önceden Fraaıa ile anlaı
mıya lüzum görmemiıtir. Yapılan araştırmada çalanın 

geçmışı bozuklardan Şaban 

oilu Kerim olduğu anlaşılmış 

B. Venizelos bana hayretle 
baktı. Sonra yüzünü buruştur
du. Bunun Almanya lehinde • ve tahkikata baılanmıştır. , 
Ademi iktidar 

-VE 
Vakitsiz ihtiyarlık 
HOBllOBIN 

., 

Hormobin t hl ti • • Erkeklerde a e e rı . vakıtsız ih-
tiyarhgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel ~evşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flall 1so kuruştur. 
Yaşamak neşesını iade eder. 

4 - 60 (376) 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
~n son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

ketıkes~ l~zurn gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
d a~ı agları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
h ogtn çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
l kİ arı, d k~rnik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
u .. arı ~grulttnak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
rutehk~r•\ el ve. ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
. ayank ure

1 
ernıklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 

ıçm orsa ar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza· 
Bey tarafmnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
16- 20 355) S.7 
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uayenehane 

Doktor 

mal a~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 
iki katlı altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-

nıek istiyenlerin İkinci Kor

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

Doktor 

Yeni Asır 

o a ·z a Ve Bel A \Jrılarına . -· 

N VROZ N 

EVROZIN 

R NEVROZIN 

o 
ENVROZIN 

~. Hiza Unlen Z 
Kestelli caddesi No. 62 

goktor Ali Riza \.Jnlen 
,. OGUM VE CERRAHI 
f ADIN HASTALIKLARI 

UTEHASSISI 

Aydın d mlryolu umum 
r.., ·· Urlu Unden: 

2M-3-1935 tarihinden 30-6-
1935 tarihin kadar muteber 

olrnak üzere Selçuktan İzmire 
taşınacak peynirin beher tonun

dan 1 OOO kurut ücreti nakliye 
alınacaktır. 

§ 1-4-1935 t "h" d . ' 
1 • arı ın en ış arı 

a il re kad 
. ar uteber olmak 
LZere Tire C il~ 
el . c at Te Aziziye-n r . 

zınırc vaeon dolusu olarak 
nakledilecek zımpara maden-

lerinin tabi olacağı tarifeler 
herveçhizirdir: 

Tireden İzmire beher tonu 
430 kuruş. 

c u~ · 
e att n Izmire beher tonu 

280 kuruş. 

Aziziycdcn İzmirc beher tonu 
400 kuruş. 

İzrnır Beledlyeslnden : 
l - T . ı·k · I · h emız ı ış crı ayvan-

ları İçin 850 lira bedeli muham
ll'c r 2 ne 1 0,000 kilo arpa alın-

'1 İşi açık eksiltme ile be-
'" cııye başkitipliğindeki ş:ırtna

lllcsi vcçhile 6/4/935 Cumartesi 
günü saat 16 da ihale edile
cektir. 

İştirak için 61 lirz muvakkat 
terni t 

na ıa ~ ... " •.. ~n ı;un \ e saa-
la kadar k .. 

om .... ıona ~ehnır. 
2 - T cm· l'k · ı · ız ı ış erı hayvan-

ları için 390 lira bedeli mu-

~ammineli 12,000 kilo kalın 
cpck alınması işi açık eksilt

nıe ile belediye başkitipli&"in
dcki şartnamesi veçhile 6-4-935 

~umartesi günü saat l 6 da 

ıhale edilecektir. İştirak için 
30 lira mu kk . va at temınatla söy-
lenen ·· 

gun ve saata kadar ko-
nıisyona l[elinir. 

3 - 300 l' 
mineli Elham~ra ~edeli muham
d . a sınemasJ yanın-
akı 3 ncü mınt L • 

•Ka bınasının 
sc l'k . ne 1 ıcarı açık arttırma ile 
belediye başkatiplijindeki tart

Ililmesi veçhile 6-4-935 Cumar

tcşi günü saat 16 da ihale edi
lecektir. 

İştirak için 23 lira muvakkat 

t ıminatJa söylenen iÜn ve ~ada 
kı dar komisyona gelinir. 

24-26-31-4 840 (391) 

Grip ve Romatizma Baş ve Diş ağrılan 
·j t(evra.lj1 5iyakik için en faydalı ve ge:s:1r1c.1 ilaç.: 

Jı ALG OPAN d1r ... · / 
Şehrinıizdekt Hütün i~czanelerde Vard1r. ISi{ARLA 

..A. L G O P ..A. N" isteyiniz 
l'ürkiye için uınunıi dipoziteri ıs·r ANBULDA BAHÇEKAPISINDA 

~-~~~~~~~~~gs~~~ 
N" Ecza Deposudur 

ğundan: 

Alacaklı: İzmirde tüccardan 
Tatarızade Mehmet Hüseyin. 

Borçlu: Mukaddema lzmirde 
eski Ayayoryi, yeni Mimar Ke
malettin caddesinde ve halen 
oturduli:arı yer mcç.hul Anton 
hacı Torna ve ogulları. 

Borç miktarı: (14175) on 
dört bin y:.i~ yetmi'l beı J;ra
dır, ayrıca d:l 0 o on ücreti ve
kalet ve 923 sene::;indcn bu 
güne kadc.r l .ı 9 h~sabiy!e foiz 
tahsili. 

Borcun m:ist~nid;: Borç ik
rarını havi bir kıta mektur. 

Takip yo'u: Haciz yo~u ile
dir. 

İtiraz mü:! deti: On !!i.indür. 
Ödeme m:.idddcti: On gun

dür. 

lıbu ödeme emri muhatap
ları Anton hacı Tona ve oğul
larının ikametgahları meçhul 

bulunduğu gerek mübaşirin 
ödeme emrindeki meşrubattan 
ve ırcreksc zabıtanın yapmış 
olduğu tahkikatt n anlaşılmış 
olmasına istinaden ilanen teb
litat ifasına karar verilmiştir, 
ilanın neşri tarihinden itibaren 
Anton hacı T oma ve oğulları
nın on gün z::ırfında talep edi-

l~alsanıin 

Kanzuk 

Y<.'g~ine ciddi 

1.c!'. I· krenıidir. 
Ten:n·zin dai

taze'iğini 

valnız ~<RE1\1 
"' 
BALS Aı\1 ( N 

Kornrsıı .. 

............................................. 
İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 

Öksüren fere J->eJesenkJi Ka traıı Eksiri 
Her Eczanede Daima bunu kullanınız. 

len borcu ödemeleri veya bir 

itirazları varsa bildirmeleri ve 

yine bu müddet zarfında borca 

yetecek mal gösterilmesi, gös

terilmezse h psen tazyık edi
leceği ve borca karşı bir güna 
itirazları varsa on ~ün içinde 

bildirilmesi, bildirilmediği tak

dirde borcu kabul etmiş ad

dolunarak cebri icraya devam 

olunacağından işbu ödeme em

ri tebliğ mı:ıkamına kaim ol
mak üzere ilfin olunur. 

882 (405) 

Anneler Çcc klar2nız 
için ilk , ama va 

A e . 

l~AKT ~ 
ile baş ayınız 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

L A k • Çocukta hazımsızlık, 

a tin sancı, ishal ve ku~mal:ır 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROlll 
Ecza Deposu 

............................... 
Gripi önlemek için 

Katagr·p 
1"'ABLETLERi 

Baş Agnsı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

T e-:namen Geçirir 

lsnıine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuruştur 

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

. .. 
TÜRKİYE 

HILALIAHMER CEM~YET( 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Hery tehir 
rdak i 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY /,LE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSS~S vapuru 8 nisan

dan 11 ıı.~ana kadar Anvers 
Rotterd~m. Amsterdam ve 
Hamburı; iim:ınları için yük 
alacakt: r. 

UL YSSF.S vapuru 20 martta 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttık tan sonra Anvers, Ams
terdan\ Rotterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

CERF.S 25 marttan 28 Narta 
kadar A nvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yiik alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

ROLAND motörü 20 mzrtta 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacakt;r. 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

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

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 Martta 

llzmirden (doğru) Nevyork için 
t yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
1

( Doğ'ru ) Nevyork için yük 
' alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

I._. Garbi Akdeniz için ayda 
~uır muntaz am sefer. 

PELES vapuru 6 nisanda 
'gelip 7 Nisanda Malta. Bar
,selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
iki değişikliklerden acenta mes
/uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor-

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

ALAYA vapuru 21 martta 
Anver, Rotterdam. Hamburg 
ve Bremen limanlarına hareket 
edecektir. 

AKKA vapuru 31 martta 
bekleniyor. 4 nisana kar AN
VERS, Rotterdam ve Hambur~ 
ve Rremen liman1arına yük 
alacaktı•. 

SAMOS vapuru 1 S ni~anda 
hekleniyor. 1 nisana k:ıdar 
Anvers, Rotterdarr, Hamhur~ 
ve Brerren irin vük ı1 1 ac•ktır. 
AR~1EMFNT H. SCHULD 

H:>mbur~ 
TROYRURG vaouru 2'i 

martta hek',.ıı'vor. HAMBURG 
ve ANVı;RSTEN .,:;k r•""rıo 
ANVJ:P<:. ROTTı;RDAM ve 
HAM'R{ l'QG limanlarına yük 
alacaktır. 

NOR Bt JRG va nuru 28 m:>rt
ta heklenivor. Hambnr ve An
Vf"r•ten vük rıkarar,.J,tır. 

DFN NOR<:KE 11;1JT1T)FT HA VS 
LINJE D/<: A/S <:PA NSKE

J.JN IFN - O<:L0 
BANDE'ROS vanuru 23 ı.,art

ta bekleniyor. Di .. npe ve Nor
vec Hmanlar1na v\il..- ~la<"~&,+,r. 
NFPTT iN St:N NA. VlGATlON 

COMOANY LTD. Rııdaoe't 
TIS7:A vanunı ?O martta 

bekleniyor. noiTru Brai'"· Bu
da pes!. Br;ıtis 1ava ve Viv,.na 
i.-in yiik ,.,ı,. .. ,.ı,tır. 
THE FXPOP.T <:TAFMRHJP 

l"'.ORPORATION 
EXILONA vapurıı 2 ni•anda 

bekleniyör. NevyNk, Fi1atle1-

fiya Vf" noo;ton limanları için 
yük a!a,.11khr 

EXMOUTH va'>ııru 19 n!
sana doi!ru bekleniyor. Nev
york, Filadelfiya ve Baltimor 
lim:ınları icin vük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa doifru bekleniyor.Nevyork 
limanı icin vi.ik alacaktır. 
EX~1INISTR vaouru 19 ma

yısa do~ru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mcsuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Yenı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORT A vapuru 21 mart

ta Liverpol ve Svensea'dan 

FLAMINIAN vapuru yirmi 
iki martta Liverpoo: ve Svan
sea' dan 

THURSO va.,uru h~'en li
manımızda Londra ve Hull için 
yük a •maktadır. 

DELOS vapuru 21 martta 

Bremeo - Hamburg ve Anvers

ten beklenmektedir. 

NOT: Viirut tarihleri ve 

vapur!arın isimleri üzerine mes'u 

liyet kabul edilmez. 

===-- -- - --- -

JEROM PUSIÇ 
VAPUR ACENTESi 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

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

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

N. B. Vapurların isimlerine 
ve muvasalat tarıhlerinde mes
uliyetimiz yoktur. 

Talebe Velilerine 
İlk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir İmtihana yetiştirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. ıs

tiyenlerin gazetemiz idare mu
düriyetine müracaatları. 

AZ r ARA iLE BOL 
ISI~ 

ıcı , YAL, 'iz GAZLI 

La balal:'ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTEı\lALCILAR 

ı\1alzenıesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

j
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

········································································~i~····~~~··~~~i~························ 

ÇOC K HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Ana~ 
İkametkahını Birinci Kor

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 ..,........... -
ıı:as 

"IS GEI~DI .,, 
Şimdicen ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

EüYi:K FIRSJ .. T 
lopan Halis Zont!uldalt 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bu!acaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satış mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Te!efon 3937 

lznıir Defterdarlığından: 
Issisinin vergi borçlarından ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Karşıyakada Fahrettin pa~a caddesinde yanık 64 sa
yılı hane arsasını tekrar 13-3-935 gününden itibaren 21 gün 

müddetle müzayedeye çıkarıldıiından pey sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tahsili! kalemine mürı:caatları. 

26~29~31~2 878 (404) 

Hayatı zehir etıneğe kafidir. Ancak 

Ferit Nasır Kremi 
Yapılalı nasırdan korkan kalmadı 

en ~ert nasırı 2 - 3 günde yokeder 
lsme dikkat ediniz 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

1 

.;~ 1 

~~ı 
~~~4'.Z"Ja-~•· \ ·. , i 

........ ~-.-~ --~~-· - ~.G.l.~~ 
En ufak yedek parça!airyle beraber aşağıdaki Türkiye 

UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 
Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

.26 

iP' ................................... .., 

Vapurculuk Türk Anonim 
SiRKE Ti 
İZMıR -İST ANBUL 

Haftalık Muntazam LUks Ekspres Postaları 
4 NİSAN 935 tarihinden itibaren sefere başlıyor. Her 

PERŞEMBE günleri uat 16 da İstanbuldan kalkarak 
CUMA günleri saat 16 da İzmire gelir. • 

Her PAZAR günleri saat 16 da İzmirden kalkarak 
PAZARTESİ günleri saat 16 da İstanoula varır. 

GALATA RIHTIMINA YANAŞIR. 
Tafsilat için : Birinci Kordonda numara 92 acentesine 

müracaat. Telefon 3568 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Biitiin lzmirliler burada buluşurlar 

==::= Tepebaşı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

LÜTFÜ' dür 

GRIPIN 
En •lddetll ba' ağrılarını derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, grip• 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte' 
vellit ıstırablara karşı bilhassa müessirdır. 

l!!J l!!J 

1 1 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir • 
Her eczanede bulunur. Flatı 7 :2 kuru.tur 

Yaşasın Nasirol Kemal 
Nasır ilacı 

Eczacı Kemal Aktaş mustahzaratından ( Nasirol Kemal ) n•~ 
sın 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giye,e 
yaşasın eczacı K .. mal Aktaş, yaşasın Hilal eczanesi diyecekaia1

" 


