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ltalyan - Habeş harbı sonbaharda 
Ulus işlerinde 
Açık görüşelim 

••• 
Yanhf yoldan dönmek 

Ayıp dellldlr 
Kordon tramvaylannan kal

tl.rıJmaaının onaylanması üze
rine kent kurultayı üyelerin
.... bir kısmı belediyenin Ko
.. k ile AJsancak arasında 
otohüa itletmesinin kirlı bir iş 
elaca;mı ileri aürmütler ve 
~rclaldan bir komisyonu bu 
İte memur eylemiflerdi. Ko
llaisyea ince eleyip ıık doku
~ktu sonra belediyenin bu 
ite otuz bet bin lira sermaye 
•Jırmuile yılda kırk bin lira 
lelir temin edecejini ra
kamlarla ortaya koydu. Bil
•iyoruz naııl bir bava es
ti, ne ol.lu, kent kurultayı 
otuz ltet bin liralık bir aenna· 
Jeyi, hem taksitle elde edil
llleıi kolay olan sekiz otobütıün 
ltorcunu büyük bir meaele ıa
Jarak bundan kaçındı. Daba 
•çıkçaıı yıJpbk ıöıtcrdi. Biz 
clo komiıyoama rakamlannı da
ha öacedea sizden seçirdiji
-.iz içia Mlecli1..ua bu klrh 
it i"-de Jlfr Wr ptenae
aine f8fb)r. Ba tatlonhğımızı 
l.elediyemilia iyi çah-+ıklanna ... . ,. 
·-····-~--1-"k. l>lia pkinme· 

.a.. " arka 
_,ıauz yamuzdaJd dltlaceleri 
yeniz ltularak keat kurultayı
aın karanaı arkala•akta vı 
ltelediyıaia Jdııahiuu hakla 
röatermey• •••peıktacbr. 
T&rkçede banıa••t Wr .as ....., 
dır: Mızrak çnala ........ e.
•aa içia çok laakh olarak yıl
llabk uycbjmpz karan da 
laaldı fhtenaıye imkla yok
bar. Niçin ili? O halde İfİ tık· 
rar.ı. alalm: 

Autlela arkadapmıı: komiı· 
1'1nua IMdup meydana koydup 
.... plara ilitmiyor. Otuz ltq 
~. lira ıermaye ile kırk ltia 
lira kua11ç ılde edilecıjine o 
.. inamyer. 
Şu halde İfİa temeliade dü

tlace IHrlitimiz var demektir. 
Ayrıldıj1mız nokta ikidir. Biri 
laelecliyenin ıa 11kqık blltçe-
111e kırk bin lirahk yeai bir 
'-orcun altına yatamıyacait, 
~ieri lteledi~enin f zmiri yalnız 

Orclondan ibaret uyılmıya· 
'-iıclır. Her tefdea .. ce 86y
le•iye borçluyu& ki kırk bin lira 
•etil, hatta on bet bin lira 
f~~r ıetirecek bir iş için otuz 
~ itin liralık bir borcun al-
~· ~rilebillr. Bir yıllık ıe-
rıle kapatılacak borca borc 

denemez. Nerede kaldı ki bu 
lermaye ile alınacak otobüs· 
leri yıllık taksitlerle elde etmek 
:-'ınk&nd6r. Karşıbgı ve l"eliri 

&yiik olan bir işton kaçmak 
Yr'~lık değil nedir? lıı:miria 
Yalnız kordoıtdan ibaret olma• 
d.. k ıgı DO tasına selince, ortaya 
b6yle bir d va atan yoktur. 
~6n tramvaylann kalmam 
~~lediyenin önüne bu kirh 
lfi çıkarmııhr. Belediye bir ta
~•ftan bunu baıanr. Yapacağı 
.eııeaaecle. kuyvet alarak şeh· 
~ otobnı itini bllttln ihtiyaç· 

cevap •erecek durumda 
~. Geaiı 1air ilaU,aca 

- &.. 2 Mol-BaM(etJı == 
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Almanyanın deniz teslihab Londrada 
Büyük endişel~r ve feveran uyandınyor 

Alman deniz kuvvetlerini arttırma programı zannolun
duğundan · fazla tatbikat sahasında ilerlemiştir •. 

Amerika der.iz teslihah yarışı başlayınca ayni yanşa sürüklenerek 
Japonya boğazlaşmıya mecbur kalacağından korkuyor 

ProlealO noı .. 
ctllnderlellekMI 

Berliae ltir pntest• ..t• 
16adermeaia faideli ohlp 
obmyacatuu kestirmezden &ace 
Paria ye Roma ile teatii efkAr 
edilecektir. Fraaaa bahriye.,._ 
kuı bay Pietrinia ziyareti 
ıerçi 'hususi Hbeplere me.te
nit olaalda beraber h&uate. 
f.WeJi elacakbr. 
Tatblk•t .. _ınd•dırl• 

Daily Heraltl, Almaayama 
deniz kDYveUerini arttırma 

p,oiram um..Uyetle ıanael...-
JngıJk dış bakmıı Con Sayınotı Jap0tt lıaridye na.rın Hitoroi dujuaU. fula tatbikat aı.-

Londra, 30 (A.A) ·- Kabi· natuk iracl edip AJ.uyuua mada ilerilemiftir diyor. 
aenin, Almaaya'mn deniz kuY· dit m,au .. tulila etmek ... ' ~ tt • llirlkte 
leriDi mı..... bJfintild. ,.. .. 
laadll. ..... .._ ~ • ...... ı.fil ... ~;-1 .. •• ... ~r..,.._•w • .... ..,.. ..... 
••Iİ muhtemeldir. Amerika, lnıiliz donanması· liyetiDi hali ..ılataki ••Iİ...., yor ki: tirlk edecek ltir Wdedir • 
Amerlkalllar ne dlrorlar nın arbnlmasına muhalefet et- rinde tuttukça hlyle Wr liya-

V qiaıton, 30 (A.A)- Bah- miyecektir. Ancak Japonyanın saya upmama depracatı 
riyo aezareti mabafili Almuya tla vaziyette11 istifade ederek m&tkllllb mldrik b.ı...ak-
tatafıadan alzalb semileri ayni abklma mtlracaat etme· tadır, 
infuuu• ln;utereyi deaiz kn- aiadıa \'& lapiz donanmaıile lnglllz - aı .... n 
•~ artbrma7a mecbur ede- kendi d0Da11•aaı aruındaki mllmlker• 
eeji kuaabndaclırlar. Loadra- 3 • S aiabetini muhafaza kay- Londra: 30 (A.A) - Alma 
aın Eıkalat6r ahkiımaa mira· pile yeni gemiler hap eyle- tulihatmıa ı•Jri •llıait tdcla-
caat edecep zannediliyor. Fil· muinden endiıe etmektedir. t-u 16rdli1 •• yeai tl..a-
hakika Loatlra udlqmaaı Amerlkad• •ynı yola alb pmileriaia i.patma •• 
mllmzilerincle• her lıaaıi bi- 8UrUklenecek hava kuwetlerüiin tabiyeline 
riae diterlerini habertlar et· Japon tleniz kuvvetleriain karar Yermeli Gzerin lıuıl olu 
mek prtile donaıımuuu ar· arhaa11 iae Amerika•nm yazi- heyecanm ıik6net bulmuma 
bnaak hakkım vermittir yetini •ltklllaftir•cektir. Zira iatediti cihetle bu lıafta ........ 

Muvazene bcpwluru Amerika tezrlhlan tam ye- da l,,qbyacak olu lafiliz-Al-
yarıt v ... dır rimle çalıımakta, halbuki Ja- maa 4ieaiz mllakereleriaia ta-

v qington andlatmaıiyle mii- poa teziihlan yeni iaıut için ciliai iatemiftir • 
uaeı bulunan muvazene bar- lmmea muattal bulunmakta- 8. Hitlerin bu mlaak....ı... 
buıi bir devlet tarafından dar. Amerika'blar tezılhlanaı ıirifmezden laee Anti ....... 
ltahriyeaini an.r.U ıuretile hali harpteki faaliyet yaziyeti- ıuaada i~timaa daYet edn.c.k 
ihW ettiji takdirde o muYa· ne irca eder " iaterlene uma olan raıftap huunmda bir 

.. son1>a11"arda--vuruşacakiar 
Italyanlar 200 bin kişilik bir ordu 
Tahşit ediyorlar -Habeşin hazırlıği 

iiad• mkalld• laamrbldara 
aenm .-ektedir. llltb ha
bq .. birlerinde laarp haYaa 
hlkimdir. Bir llltriliz ı•ı:eteli 
Hal»etiataala ltaTya aruınu 
harbin eylDI yeya tepiade hat
Lyacapı yazıyor. O, za .... 
kadar ltaıyaalana yaptildul 
HYkllc:eJt 1ollaraa M ..... 
bulunacatıt tal.min edili1or. 

Berlia 3U ( H.R ) - AJ.... 
melıafiliHe ltalyanlana Habe
fiatana mlhim kunetler, topçu 
Ye tulder ı&adermekte devam 
ıttilderi b&tüa yaz •••Iİmiade 
bu tahfjdabn arkası ahnaıya· 
caj1, ••babanla 200 bİll ifilikk 
bir ltalyan ordusunun HalMfii 
talla karpmubuamata ltath1•· 
catı tÜ•iD ediliyor. 

Api mebafile p., Fnna 
... cu.tW• ....,...._ ... 
llll" .... at Mkli,U n _. ................ .... 

vali Kazım Dirik 
örnek köyünde 

Cumhuriyet hükumetinin çalışkan 
Köylüsü neler yapıyor? 

. DetUba§ı köy pamrı 
Karpyıbnıa em ~ lollp ltayraiı al1: •• Di11J 

kl,a, camlaariyet cl...-.m. ya&nis 1.-..ı d :S 
..-.,. Wr lraek kl,a .... clllk plbı ~·L ..... 
tar. slDdlzW~•llf•• ... _, 

(C. H. P) aiaia altı okla in· - Smtta ... ...., ~.::._ 
...................................................................... .. 1 

K~ bir 1111 ....... lllllZlık ... 



Schlfia a 

Ulus işlerinde 
Açık görüşelim 

- ... 
Yanhf yoldan dönmek 

Ayıp dellldlr 

Şehir kurultayında - Baştnatı birinci sulwedt. -
karıılayamamak l.a ihtiyacın 
bir bölümünü yapmak yükün
den bizi uzak bulunduramaz. 
Böyle bir düşünce ayakta du
ramaz. Eier Eırefpaşa otobüs 
işletmcdiiin41len dolayı belediye 
korden üzerinde otobüı işletmi
yorsa Kemere elektrikli tramvay 
işletilmediiia.ien dolayı Yalılar 
tramvaylarını da durdurmak ge
rekleşir. Belediyeler her i,i 
2"fiç1erinin yettiji kadar yapar
lar. Netekim yasalarımız bele
diyelerin omuzlarına birçok iş
ler yüklemiıtir. Bunlardan ~ü-

Devrenin son 
bir takrir 

toplantısı yapıldı 
kabul edildi .. 

ciln yettikleri yapılmaktadır. 
Hepsini yapmıyoruz diye hiç 
bir şey yapmamak sakat bir 
düıüncedir. Bundaa baıka kent 
kurultayı şehirde otobüs işlet· 
me imtiyazınıa. bir guruba dev
ri•• karar vermiftir. Herıeye 
raimen şimdiden şehir meclisi 
üyelerine söyliyelim ki bu is
tekleriai devlet onaylamıyacak-
tır. Devletin siyasası aame hiz
metlerini deYlet ve belediye 
ellerinde buluadur .. ktır. Bun
dan dolayı otobliı imtiyazlarını 
belediyelere vermiş ve devir 
hakknu devlet keadi elinde 
tutauıtur. 

Devlet, deairyollannı imti
yazlı ıirketler elindea alırken 
İzmir Ye İstaabul nhbm şir-
ketlerini imtiyazlı tirketler, 
elinden kurlanrkea latanbul 
T e)efoa şirketi ile saba alma 
pazarlığı yaparkea, İzmir lte
JediyesİBİ11 bala yeni iatiyazlı 
bir tirket p9finde kotmaıı 
tleninin guel ıiyuasına uy· 
sua olmıyaa Wr dan-ııtır. Be
lediye hemde laür belecliyui 
partiain ve deYletia deYrimin 
diitii•celeriai sk hihule tu
tarak devlete iatiyazh ıirket 
kurumunu tleiiJ, "'Bea fU İfİ 
baıaracafm, lul11ılı;ı ıudur, 
baaa mali yardımda bulunuauz,. 
teklifiai yapmua serektir. Her 
hangi bakımda araıbrıhr ise 
araıtınlaıa .. lair meclisi acele· 
den yaalıt bir karar alaıfbr. 
Ulus itleriade dediiiaiz tiedik· 
tir yoktur. Terlİa• olarak uluı 
iılerinde yanlıı yoldu döa· 
mek vardu. Anadolu arkada
ftaız son .az olarak kundtayıa 
ıözüail yala•aaaaı istediiimizi 
ileri ıiirerek bizi ayıphyor. Biz 
ise Jaaht yolda iaatla ylril
meji ayıp AJUU. Nitekim be· 
lediye pir...-u ıehir mecli
aiade koa.....-m• yuch;ı.t& 
ltirkaç yamla 1Ma İfİD yiirt1r l»ir 
İf olmadıjuu ileri •tlrmilftilk. 
Aradan çok vakit ~eç•edi. 
Şehir mecliai piyupaun yörii
ye•iyecep• karar Yererek sat· 
tıiı biletleria paralanaı r•ri 
verm•i• bqladı. Bunu timdi 
ayıp bir İf mi aayacaİ'Jz. Ulus 
itleri iizeriade her tirli dU· 
ıüncelerin üzeriade açık ko
nuımak •••diklerimizi yaalı, 
yollardan çevirmej'e savaımak 
bizim için bir borçtur. Ortada 
ayıp sayılacak bir ı•y yoktur. 
Tekrarlıyoruz belecliyeain son 
Jtararı yersizdir ve bundan ça-
buk geri dönmek, ~ehrin ge-

• neJ lcazancı namına lazımdır. 
~E.~'l~ı Ocak.oğlu. 

Şehir mecliıi dün öileden 
sonra saat 16,30 da Dr. Bay 
Behcet Uz'un başkanlıjında 
toplanmıştır. Eski zabıt bazı 
ufak tefek tashihler:e onay
lanmışbr. 

Kıı: sanaat Enstitüsü binası
nın kafi gelmediii için yanzın 
yerinde münasip bir adada 
yeni bir enstitü binası inşuı 
için ucuz arsa tahsisi hakkında 
Maarif direktörlüiünün tezke
resi okundu, bazı üyeler inşaat 
tahsisabnın Maarif bakanhiın
ca ayrılmasından sonra arsanın 
tahsiı olunmasını ileri sürmüş
lerse de evvela arsanın tahsisi 
ve sonra bedel takdiri mese
lui onanmıı ve on bin metre 
murabbalık bir arsa ifrazı mu

vafık ~örülmüıtür. Neticede 
yeni Enstitü binuı için Erkek 

lisesine a-iden yol üzerinde 
ikinci kordonda 46 numaralı 
adadaa on bin metre murab
ba.Ulda arsa ayrılmuı onaylan
mıtbr. 

Yamanlar ıuyunun yapılacak 
branımanları ve su tevziatı iç.in 
kolaylık temi• edilmek üze· 
re ahaacak memurlara ait kad
ronu• tesisab henüz belediye-
ce teılim edilmekle beraber 
kabulii lhım ıeldiii anlaııl
mıı Ye meclis tarafıadan kad
ro oaaylaıunııhr. Kasaba de· 
miryelu kumpaayasıadan ev
Yelce tahıiJ edilmiş olan 14 
itin lira taazifat re .. iain geri 
-.erilmesi llzım ıeldiiinden 
ı.uaua içia talasisat ayrılması 
au•afık srörülmüıtür. Parası 
tekiz taksitte ödenmek üzere 
926 yılında ailli emlik daire
siıadea satıa alanmıı olaa Tl;l· 
uk oj'lu ua fabrikası biaasın-

daa •aliyeye eski yeri'i borcu 
olaa Yeril•uİ llzım ıelea 23 
lıtia lira içia bütçede tahsisat 
aynlmuı oıaanmlJ Ye mÜYaı:e· 
ae kararna•eleriaia okuaması 

•• bqlallllllfbr. 
EYYell Kartıyaka tram•ay-

lan biitçe •uYaı:eae karama
mui okunmuı ve oaa.ylanmıJtır. 
Kuamameye göre talebeler 
bir biletle beriki hatta sefer 
edebileceklerdir. Daha sonra 
ııra ile belediye ııa fabrikası, 
ltelediye bntçesi muvazene ka
raraameleri okunmut Ye oaa n
mıttır. 

Bir aralık bay Sabri çocuk 
yuvuına kabul edilen çocuk
lar için ebeveyni olanlardan 
günde o:uz kuruı ücret ahn
mak istenildiiine göre i'Ünlük 
kazancı altmıı kuruş olan bir 
ameleden bu paraaın alınıp 

ELHAMRA f. Milli Kütüphane sineması 
Bu akşam saat 20,30 da 

2 BÜYÜK FİLiM BiRDEN 

1 - Ziyafet Saat 8 de 
Zamanımızı• vakaJarını sröıteren Fransızca sözlü filim 

Başrollerde : 
JEANNE HARLOV - JOHN BARPYMORE 

VALLACE BERRY - MADOE EVANS 

2 - Çöl Arkadaşları 
Sizi kahkahalarla güldürecek Fransı:ıca sözlü filim 

LAUREL ve HARDY 
İlaveten PARANOUNT JURNAL (cumartesi deiitir) 

' 

Busrüa : 15 ve 17.50 scanslanada : AVLANAN GÖNÜL 
ve 16.30 - 19 aeaaalarında : CASUS KALBi 

alınmıyacağını sormuştur. Baş
kan; fakir halkın yuvaya ıeti
rccekleri çocuklarından zaten 
para alınmadığım, para kaydı
nın vaktıhali yerinde olanlara 
ait bulunduğunu söylemiştir. 

Karşıyaka tramvaylan karne 
ücretlerinin yüzde on nisbetin
de indirilmesi, bilet ücretlerinin 
üç kuruşa indirilmesi ve Kor
dondan kaldırılan atlı tram
vaylar raylarının Sovukkuyu
dan Dcdebaşına ve oradan da 
Bostanlıya döşetilmesi ve tram
vay arabalarının da burada 
işletilmesi :ı akkında bay Hüsnü 
T onak'm takriri üzerine tetkik 
ve ihtıns encümeninden gelen 
mazbata okundu. 

Bunda yapılması istenen ten
zilihn varidat mühim miktarda 
halel getireceii ve bu yüzden 
tramvayların tamamen kaldırıl· 
ması lazım geleceii bildirili
yordu. Kordon tramvaylarının 

Sovukkuyudan Dedebaşına ka
dar 3000 •ctre uzunluğunda· 
ki sahada döşenecek olan 
raylar • üzerinden işletilmesi 
hakkındaki teklif encümence 
muvafık srörülüyor ve bunun 
2500 liraya kabil olacağı, hen
dek doldurmak için köylü yar· 
dım eder ve kendi ve saitile 
doldurursa 1050 lira tasarruf 
mümkün olacağı, yalnız dede 
başından Osmanzadeye hat 
1Jzatı1ması muuafık gör~lmü-
yordu. Başkrna bu iş için sala
hiyet verilmesi ve fen heyetine 
tetkik ettirlmesi onaylandı. Ge
lecek toplantı devresinde bu 
mesele tekrar görüşülecektir. 

Bay Hasanın mubehada ke
silmekte olan barsakların ihra
,racını temin için iıletilmeıi mu
vafık görüldüiü takdirde be
lediyeye yılda 30-50 hin lira 
raddeainde ki.r temin edileceği 
bildiriliyor ve bu sakatatın inhi
sar teklinde bir kaç kiıiye veril
•eıi iıteniyordu. Bay Suphi 
.Emin, inhisar şeklinde bunun 
belediyeye veya bir kaç kitiye 
verildiii takdirde sakatat fiat
lerinin de d:~şürüleceğini söy
lecii. Neticede imtiyaz ,ckJinin 
kabul edilmemeıi kararlafta
rıldı. 

Telefonlar 
Ank•ra ve lstanbulla 
muhavereye ba,ıandı 

Istanbul va Ankara arasın
daki oto•atik telefonlarda dün
den itibaren umumi muhave
reye başlanmıştır. 

İstanbul Ye Ankara idi gö
rüşme ücreti 3 dakika için yüz 
kuruştur. Saat yirmi ikiden 
sabahın ıektzine kadar yüzde ı 

25 noksan ücret alınacaktır. 

Müstacel olaa telefon görüı
meleri üç misli ücrete tabi tu
tulacakbr. 

Bursa ve Avrupa muhavere
lcrine henüz baılanmamıştır. 
Bunlar ile umum müdürlüğün
den emir i'eldikten sonra mu
havereye başlanacaktır. 

Memurlara maaf 
Resmi daireler memurları 

busrüa Mayıı peşin maaşlarım 
alacaklardır. Beladiye memur
Jarındaa bir kısmının da dün 
Niaan maa,ları daiılmıştır. 

Belediye encUm~ nl 
Belediye daimi e11cümeni dün 

doktor bay Behcet Uz'un baı
kaala v ında to lanmıtbr. 

Bay Galibin, mezbahanı11 
Frigo ücreti tarifesi hakkında 
baronun alınacak mütaleası 
~elince ve baronun mütalea 
lehte olunca yeni tarifenin 
tatbiki için daimi encümene 
veya başkana salahiyet veril
mesi hakkındaki takriri okun
du. uyelerden bir kı~mı ıöz 
nldıktan sonra neticede tak
rir bay Galibin teklifi şek
linde tarife encümcııince ten
zil edilmiş o!duğu şekilde tat· 
biki için başkana salahiyet 
verilmesi onandı. Bay Suat 
vaktile tuhafiyeciler tarafından 
bulvar şirketinden taksitle be
deli ödenmek üzere satın alın
mış olan binaların taksit borç
larının ödenmesi hakkındaki 
müracaabn henüz bütçe encü
meninden gelmediiini söylemiı 
bu devrede bu mesele hakkın
da bir karar verilmesini, tuha
fiyecilerin müıkil va:ıiyette kal
malarına meydan verilmeme
ıini istemiştir. 

Bay Suphi Emin, bütçe en· 
cümeninin iti fazla olduj'undan 
bu teklif üzerinde henüz tetki
kat yapamadığını söylemittir. 
Bay Suat, enclimealeria vazi· 
f elerini ihmal yüzüaden vatan· 
daılara elem duydurmak dojru 
olmadığını, bütçe eacümeninin 
toplanarak bu mesele üzerinde 
kararına vermesini istcmi,tir. 
Bay Suat; belediyenin kavaf
lardan yeni tuhafiyeciler çar
şısından bina satın alanlann 
borçları için bu devrede sıkıt
tırılmamaları hakkıada da 
meclisin karar vermiye sala
hiyeti bulunduiunu söylemiı 
ve şehir meclisi buna dair 
derhal ha:ıırlanıp Suat İmza• 
siyle verilen takriri onayla
mıştır. 

Başkan; 

- Şehrin umumt hizaetle
rine ait bu devrede mühim 
ve faideli kararlar verilmiştir. 
Bütçede bu devrede hazırlan· 
111ıştar. 

Hazırladıiımz bütçeler üze· 
rinden çalııacak ve mühim 
işler ba4aracaK-ız. Sizlere çok 
teıekkür ederim, dedi ve cel
seyi tatil etti. 

Cuma günkü 
Koşulara hangi 
Atlar girecektir 

Bu cuma yapılacak olan mu
haaebei huıusiyeye ait at ya· 
ntlarından birinci koşuya Ôzke 
Toıaru, Conk, Erol, Stranca, 
fıret. 

ikinci koşuya: Mesut, Kakan 
Üçüncüye.: Küçük Nuna, Yıl

dırım, Kap, Ceylin, Süha. 
Dördüncüye : Marıi, Gran

deıa, Guaser, Kazyavalya, Be
kir, Buda-Peşt. 

Beıinci koluya: Ferruh, Al
Derviş, Alceylin, Sada. 

Alhncı koşuya da : Yüksek, 
Alemdar, Ay-Han, Simrayis, 
Bora, Ay-Ten ve Eıe ıire
ceklerdir. 

Numaralama ı,ıerl 
Gen~l nufus sayımı için ya

pılan numaralama kontrol mu
amelesi bu akşam bitirilecek
tir. 

Lisede imtihanlar -
Maarif bakanhimdau gelen 

bir bildirimde sınıf imtihanla
rı•• Haziranın birinden itiba
r- ita ı..ması h•I . . . tir 

/ lşıkl~~~a 
Bir cinayet oldu 

Evve.Jki ~ece saat yirmi su
lanada qıklar köyünde mü
easif bir hldise olmuı; Yusuf 
adında biri Huso adında bir 
adam tarafında• aiır surette 
yarala•arak öldürülmüştür. 

Hidiıe etrafında elde ctti
iimiz malumat f Öyledir : 

Huso lakabile tanınan Hasan 
ile Yusuf arasında yıllardan 

beri devam edip ielcn bir 
husumet vardır. 

Bu iki adam bazen bir tarla 
meselesinden baıen da koyun
ların otlatılması işinden birbiri 
ile kav~a etmişler ve arala
rındaki kini temadi cttirmiş
lordir. 

Nihayet evvelki akşam bu 
iki adam sokakta birbirlerine 
rastlamışlar .. 

Huso, Yusufu incitecek bazı 
sözler sarfetmiş ve kayiaya 
sebebiyet vermi,tir. 

Vaziyet böyle kötü ve kav
galı bir ıekle dökülünce Htuo 
yanında sakladıj'ı büyü~ bir 
palayı meydaaa çıkararak Yu
sufun vücuduna saplamağ'a 

baıla•ıttır. 
Yusuf, kendisini muhakkak 

bir ölümden kurtarmak için 
eline geçirdiii bir taşla Huso
nua batına vurmuıtur. Bunda• 
daha faı:la kızan Huso palasını 
zavallı Yuıufun kalbine var 
kuvvetile saplamııtır. 

Yaralı derhal lzmire ıetiri
lerek Memleket hastanesinde 
tedari altına ahnmıt ise de 
ameliyat masasında cau vcr-
miıtir. Yaralı katil yakalanmıı
tır. Atlliyece tahkikata başlan
mııtır. 

••• 
Kulada 

Bir 
• • •••••• 
kaçakçılık 
vak'ası 

Dün Kulaaın Kenıer kö
yünde rakı kaçakçıhiı yap· 
makla ıuçlu yedi kişi ıehrimiz 
ihtııaı mahke.aeme getirilmiı 
ve haklannda tevkif karan 
••naiftir. 

MeYkuflar Kuladan Hasan 
oilu Muhiddi•, Muhiddin ka· 
nsı Glllizar, Muhtar lbrahim 
otlu Muıtafa, eski muhtar Hü
seyin, k6y ihtiyar heyetin.len 
Mehmet, köy bekçisi Ali Ye 

Mahmuttur. 
Suçlulardan Hasa11 oilu Mu

hiddiain eYinde yapılan araş· 
brmada 30 kilo rakı elde edil
miıtir. Aacak suçlu bu rakı

ları imha etmittir. Muhiddin
tlen baıka alb ıuçlu bu bidi
sede derece derece alalıradar
dırlar. 

Tütün kaçakçılıiı yapmakla 
suçlu Manisanın Gökçe kö-

l yünden Hacı Ahmet oğlu Mus
tafaaıa ihtısaa mahkemesinde 
devam etmekte olan muhake-

1 mesi neticelenmiş, suçlu hak-i kında beraet kararı v"erilmiıtir. 

Kız sanat 
1 Enstitüsünde 

200 Kl,lllk bir ziyafet 
verllecak 

Kız sanat enatitüsündeki ak
ıam mektebi talebesi tarafın
dan yakında mektepte iki yüz 
kişilik bir çay ziyafeti verile
ceii haber alınmııtır, Bu ziya
fette talebe kızlar bizzat va
zife al•aiı deruhte etmişler

dir. 
Bu ziyafetten maksilt vaktile 

mektebin yapılamamış olan açıl
maldır. 

t Mayıs 1953 

) ( •• 
KOŞEMDEN 

Sinir işleri 
Bükemedip eli öp te başına 

koy! derler. Senelerden beri 
doktorluk alemi bütün varile 
yoiile seferber oldular, kansere 
hücum ettiler. Fakat bir tiirlü 
tedavi çaresini sailam kaııia 
bağlayamadılar. Bu sefer de 
işi tersinden tetkike başlamıı
lar: 

Kanserin çabuk tevessüii ye 
birden bire meydana gelebil· 
mesi için maymun, köpek gibi 
hayvanlar üzerinde tecrübeler 
yapmışlar muvaffak ta olmuşlar. 

Eh artık kemal istirahat.la 
geniş bir oh çekebilirler. Me-
sele hal oldu ? . Ôyleya teda
visini bilemediler, 52-reneme· 
dilerse, kanseri şiddetlendire
cek çaredemi bulamadılar. 

Ne olur ne olmaz yarın bu 
keşfede şiddetli ihtiyaçlar 
aju açar. 

Gazlı bombalar ıibi, hasta· 
lık saçan bombalar olduğunu 
okumayor deiiliz. Yarın Av
rupanın baıında bir harp pat· 
larsa gökten gazlı bombalarla 
beraber : 

KANSER BOMBASI 
Etiketini taşıyan bombalarda 

uçurması kolay olur arhk. 
Hem daha ne işlere yara

maz, ölememiş hastaları• ça
buk hastalık devresiai atlatmak 
için de iyi bir deva elar. 

* • • 
Bu h8fta hastalıj'ımdan mı-

dır, nedir, hep böyle ıeyleri 
gördüm, okudum, sinirlendim. 
Buna benzemez daha ne sinir 
şeyler var, hele bir tane var ki 
beni acı acı srüldürdü: 

Monte-k_arlo iazinoları kir 
edemiyormuş, evciden yüzde 
yüz altmıı kir daj'ıtırken bu 
seneler içiade yüzde biI..e-m 
lcaçe İnmiş; Amerikalı hissedar 
çelik kralı da his.seıini ıatmıf, 
çeli~in suyu kalmayıaca bu 
itin ele çeliii kaçmıf . . • Giiya 
başka iazinolar iılemeğe bq
lamışlar da karlarıaa kesat 
vermişler ... 

Kumar oyunu : Sanki baba
larından tapulu,tcmeasü1ıdüMoa
te-karlo ~azinoculara münhasır 
bir hayırlı, uj'urlu itmiı gibi 
buna eseflenip1 şikayet edi
yorlarmıt t •• 

Zavallı Montekarlocular de
meyim, zavallı Montekarlo de
yeyim, masalların hayalini caa
landıran efsanevi bir yafayıp 
her sene yaıatır, clururtlu. 

Desene cebine ııailvonları alıp 
koluna sevdalan takarak ıidea, 
bir masal ve macera hayata 
yaıamaia koıanlar: 
Camlar ıikca olmuı meyler 

dökülmiif 
Sakiler mecliıten çekaiş ayaj'ı11 

Esefile ayrılacaklar!? V alı 
vah yazık olmuş JU iıe ... 

TOK DİL 

Davet 
Atlı spor2Mayısta 

rf oplanacak 
1 - Atıı ve Atlıspor 

kulübünün Genel heyeti 2 
Mayıs Perıembe iÜnü saat 
18 de halkevi salonunda 
toplanacaktır. 

2 - Şimdiye kadar ya
zılan üyelerle bundan sonra 

yazılmak istiyenJerin yıllık 
aidatı olan on lira ile bir 
defaya mahsus olan ; en lir• 

duhuliyeyi kulüp mutemedi 
Şerif Riza haleflerinden bay 
Salahattine vererek makbuz 
almaları rica olunur. ( Bay 
Salihatinin adresi: İkinci 
Kordoa Şaphane sokak 18 
No. ). 

3 - Bayanlardan yarılll 

ücret a 'ınıcakbr. 
4 - Toplantıya ıelecck 

arkadaşların makbuzu bir
likte ietirmelerini dileriz. 

Atıf ve Atlıspor 
kulUp kurucuları 



.... , .• , ... 
Biraz da 
Beni dinleyin 

IHTIY AT ORDUMUZ 
Atalar aö&leri sevimlidir, dü

fWilrOcüdür. "Ak akçe kara 
... içiıtdir." SlztinG ele ahmz. 
Bu vecize bizi uyanıkbia, a-e
leceii ıörmcie sevkeden bir 
IOk hakikatlar taşır. Bir baba 
tefkati ile kanatlarını üzerimiıe 
'erer. Atın ve diifunceai:ı bir 
titlittea korur. He.,Pn dej'i
ten aamütenahi varkklar, kıy
•ctJer arasında atalar aözle
rinclen birço;unun elsürülme
lait bir tazelik, hiç y1pr&D111a
-., öraelenmemit bir pzellik 
••hafua ettijiai a-6rürüz. 

Hayaba kolay oldup devir
lerde belki bua-ü• kadar ihtiyat
Ur elmaia JuzuSl a-örülmezdi 
B.aiue herkes ~ eD kurut 
INriktirebilmeyi, on kazanıyor
• ilriaini lair kenara ayırmayı 
halııtiyarlık sayıyor. 

Ea büyük zaferleri ka:r.anan 
ordular bile ihtiyat lcuvvetleri
ai ayırmamıılana, zaferi boı
ıuaa çeviren akibetJerle karşı
lqırlar. Çetin bir savaıı andı
ran hayatımızıa ihtiyat kuYveti 
yalnız bankada, yahut ta san
clıiıa bir keaanada biriktirdi
limiz bet on lira olamaz. Bu· 
•un çok üıtünde deieri olan 
~İr ihtiyat kuvveti daha Yar
dır; eda maaeviyabmızdır. Asıl 
••u, üzerimizden a-eçea ıert 
fırtıaalara rajmen, ıarsalmak
tan korumahyız. 

Hayat bqıltoı tesadeflerin 
mecmuuular. Busündea yannı 
löa tayiıa edebilir? B6yle ol
makla beraMr •arhtuaw tua-
4ilfleria airi olmaktaa koru-
aaata, yaai onlarla mücadeleye 
•ecburuz. Bu aavqta y~
_. iPa ,__ iunmak, Pf• 
maz bir sl••ç tqamak ih
tiyat kuYvetimizi tehlike daki
kalarıada miidahaleye hazır 
bulundurmak llzımdır. Batımıza 
bir kötüliik ıeldi •İ, saihjıaıı 
bozultlu •u ancak bu k•vYet
.. n iıtiaae edebiliriz. Bizi 
o koruyacakbr. iyi sGnJerde 
yılmaz bir mllcatleleci olarak 
laaıamıı adamlar Yardır ki ıa
brap anıada laitkin bir •anzara 
arzederler. Bunlar ilk ltezsuala 
kal'fllataaca ordusunuterkeden 
Generalleri aatlmrlar. 

Geaçliiin yılmak bilmiyen 
luzuu yapan yanna iaandır. 
Gtnçliti uzatmanın bir çaresi 
41e bu iaam kaybetmemektir. 
Miicacleleye, boiutm•ia hazır 
olmaktır. Kurtulu, ümidi Ye ce-
1aret.. Uçurumun k .. enada 
ılaa bir adamın muku·emetiai 
bile on kat arttırır. Şu halde 
•e kadar zor, ne kadar sıkın-

. bh vaziyette oJuraanız olunuz 
lllGcadeleden vaz reçmeyilliz. 
kendinizi, mukadderat denilen 
o kemirici efsanenin kollanna 
bırakmaymız. Hayata bağlanb
nızı kaybetmeyiniz. Maneriya
tınızm el sürülmemiş hazine
•inde saklı bulunaa ihtiyat kuv
•ete, yafamak ümidine baş 

İrunuz. Tekrar doğrulursunuz. 
llaan varlıj'ı ba11as bir fidan
dır. Onu ayakta tutan en bü
yük dayanç mancviya ımızdır. 

:ı:::> i.:n Ç A da lll. -. -
Isviçre 

Hazırhk yapıyor 
BERN. 29 (A.A) - Fetleral 

~clis Isviçre'nin emniyetini 
takviye için müdtleiumumi H-

llhiyetlerini genitleten kaaunu 
kabul etmiştir. Bu yeni kanuna 
töre müddeiumu•i memlekct
t~n dlfal'ı adam kaçıranları ve 
aıyaai ikbsacli ve aıkeri caıua
lllk yapaalan cezalandırabile
e.ldir. Bu cezalanla hapiı de -...-. 

12 Vapur sabo ahnacak 
On güne kadar bir heyet A vrupaya 

Gidiyor - Bütçe tetkikleri -
Ankara,· 30 (Hususi) - Ka

muta yda kabul ~dilen tahsisatla 
Denizyolları işletme dairesi 12 
vapur siparişine karar verdi. 
Bu vaparlardan beşi 5000 ton
luk, ikiıi 2000 tonluk olacak
hr. On a-üne kadar bir heyet 
lıtanbuldan Avrapaya a-ideeek 
semi iapat teza-iblannı seze
cek ettltlerde bulun•cakbr. 
Vapurlann ıüratle intası temin 
olunacakhr. 

Kayseri fabrikası 
Ankara, 30 (Hususi) - Kay

aeri dokuma fabrikalannm ma
kinelerinin kurma işini bitirmek 
içia Rusyadan 17 m6bentlis 
daha gelecektir. Fabrika 6nü-

Memleket ........... . •••••••••••• 

············ H b l · ............ a er en 
Denlzllde evkafın 

Yeni binaları 
Denizli, 29 (A.A) - Evkaf 

idaresi tarafından yaptırılmakta 
olan evkaf ve tapu dairelerile 
otel ye ıazinosunun temel atma 
merasimi, bugün kalabalık bir 
halk önünde yapılmııbr. Bu 
•erasimde vali, Cllmburiyct 
deninde bayındırlık hakkında 
bir ıöyleY ıöylemit Ye ilk te
mel tqı111 koymuıtur. 

Kadın Murahhaslar 
Buraa'd• 

Bura, 29 (A•A) - Araı-
ulaıla kadın murahhaslardan 
illi i\meriblr;"'1t Aliıaan, a. 
lmçre& dart bayaa ,ehrimize 
ıelmif; bclodiye .eyyab fU· 
beai müdürü tarafından kar
şılaaarak ıehri gezmiılerdir. 

Orduda ça..,.ı yauk 
ORDU 29 (A.A) - Bugün 

.. bir mecliai peçe ve çarıaf
lana k•lkmuına ve bunun be
lediye yasaklan araııaa ıir
mesine birlikle karar Yen11iştir. 

K••l•monud• rangına 
Karfl telblrler 

Kutamonu, 29 (A.A) - Be
lediye tarafından yani'l• tehli
kesine kartı ıerek olan tetbir
leri almak için ltir yanıın ko
misyoau kurulauttur. Komis
yon halkın yard11111 ile yeaiden 
arazoz Ye dij-er lüzu•lu Yeıaiti 
almak içi• hemen ite bq)amq• 
tır. 

Huauai idarece Gazi atada 
yanında bir pzino yapalmaia 
bqlanmıtbr. 

Bay İbrahim Tali 
lstanbul:30 (Huıuai)-Trakya 

renel müfettiıi bay fbrahim 
Tali Edirneye a-itmiftir. 

JJeniz ışleri mı()lt~w·ı bay • cl(luU<ıh 

müzdeki iki ay içinde hazır 
olacak ve faaliyete haıhya
cakhr. 

Erelll - Zonguldak 
EleKtrlk treni 

lstan~ul, 30 (Huıusi)- Zon
ruldak elektrik aantrahnın yeri 
tayia edildi. Santral yapılınca 
Ereili - Zonguldak elektrik 
trenleri iıliyecektir. 

Bütçe tetkikleri 
Ankara, 30 (Huauai) - Ka

mutayın bütçe encümeninıle 
bütçenin müzakeresine batln
dı. Bütçe mayıs ortasında ••· 
cümenden çıkarak heyeti umu
miyenin tasvibine arıoluna· 
caktır. 

Kamutayın görüşmeleri 
. -·-·-·· Gümrük tarifesinin yedinci maddesi 
Hakkında bir tefsir kabul edildi 

Ankara 29 (A.A) - Burftn 
Nuri Conıerin bqkanlıimda 
yapılan Kamutlly toplanb•Dda 
iÜmrük tarifesi kanuaunun ye
dinci maddesine ait olarak 
kanunlan mucibiıtce gümrOk 
reaimlerinden kullanıldıktaa 
sonra a-erek hiç kullaaılmadan 
heyeti asliyesi yeya ıekli ve 
mahiyeti detiftirmek suretile 
tekrar memleket hariciae •ua
fiyeti gayri haiz mahallere 
devrolunan •ır:m fÜJQrilk 
rumine tabi o dıklan hak
kındaki tefair fıluuı kabul 
edilmif Ye Bayramapa Ku~ 
.. , ..... ~ Alla ........... 
rahlmiıa il._ caa_.. prpd
mauna alt mazbata tamp 
olunmuştur. 

Bunda11 sonra da gümrük 
ve inhisarlar bakanlıtınca iı
tenen ve teıYiki aanayi kanu
nuna milzeyyel 2261 nu•arah 
k~unua muYakkat maddesine 
ait tefsire mahal olmadaiı hak
kındaki biltçe encftmeai maı.
bataıı okunmuıtur. 

Encümen bu mazbataıında 
meseleyi ıu tarzda izah et
miıtir : 

1055 sayılı teıviki sanayi 
kaaunun 9 cu madduiain A. 
C. " D fdualanada yazılı 
qya Ye malz .. eain gibmlk 
resmi ile muamele veri'İ'İnden 
muafiyeti•• dair olan hilk6m· 
ler s-yi kredi baakau teı
kili bidondaki 2064 sayılı 
kanuula katin.Wıtı halde 
lııu •uafİyetler bilihare 2264 
aayıh kanunla tekrar kabul edil
•ekle beraber enelce tabıil 
edilmit olan filmrilk resimle
rile muamele •errileriain üç 
ay zarfında ıahiplerine red Ye 
iade edileceii l:na kaauaua 
•unkkat •adduiade turib 
edibait İH de tatbikatta zuhur 
edea buı tereddntleria izalelİ 

içia mezkilr maddede bahso
luau üç ay kayclıaıa tefairi 
iıteaiJ..eaindea ibarettir. Bah11 
feçen muYakkat maddede ya
zılı Uç ay kaydıaın bu kanu
nun meriyetiadea enel talıail 
etliı..it olu p.rük reaimleri 
ile •uamele verperiaia ea kı
l& bir zamaa içinde uhabma 
Yerihaelİni temi• •akudile koa 
dup -ddenin metaindea aara
hatea aala11l•akta Ye bu kayda• 
takyit •anuı tan••ma etmedi· 
tin• ve 3 ay içU. de berbuıi bir 
aebepJe reri Y.erilmiyea fÜID
r6k ....U ft muamele •erıi. 
Iİllİll ııw.•:re h1aeala. dair 
........ Jwlclecle bk ka,.t 
bahmmadJtıaa sll'e bu fibl 
reddiyatın ne kadar zamanda 
yapılacaiı ve müruru zaman 
müdde~inia umumi bt\kl\mltr 
daireainde halledilmesi icap 
edeceğinde• ister Uç ay içiade 
isterse ltu mnddetia hi1UU•
dan sonra mllracaat ediı..it 
olaun yapılaeak mua•ele meY-
zuubahs verıi Ye reaimleria 
umu•i hiikümler dairesinde 
aahipleriae red Ye iadeıiaden 
ibaret olacaiı ve metiaden 
biaaen baıka bir mba çıkması 
ihtimali mevcut olaadıiı aeti
cuine varan encümenimiz İ•· 
mi a-eçen maddenia tehiri•• 
mahal r6naemektedir. 

Kamutay buadan aonra poata 
teJa-raf ve telefon idarui teı
killb llaklmadalô lwnmma oa 
dlrclüncll maclcluiae idare 
•akbuz hililiahaaer, himayeiet
fal ve emsali pullarla bayile
rinden ıi•diye kadar toplaa
mıf olularla badema toplana
cak paralann iclarellia taaarruf 
Ye •uaYeaet ıaatlıiına Hrma
ye olarak Yerilmesi baklun.la 
bir fıkra iJiyelİ için olan ka
aunu kabul etmit Ye Pertem
be pni toplan•ak iizere da
iılmııbr. 

3151 
TAYYARE SİNEMASI 

BUGÜN her taaraftan yapılan müracaatlar üzerine saat 15-17-19 ıeanlannda 

Moskova Geceleri 
Saat 21,ıe aeauıncia 

Son defa 
Olarak 
Göıterilecektir ........ . 

.,., 

Milyonlarca dolar aarfile yapılaa ve btiyük arti.at Wallace Berry ile Fay Vray ve yüzlerce 
san'atkirla bialerce firüranın ittirik ettikleri ltüyllk filim 

ISTiKLAL UGRUNDA 
V İV A ViLLA 

Meksikalıların müıteyJj lapanyolların elinden istiklallerini almak için yaptıklan l»üyük ihtilali 
16ateren aenenin en büylik fiI.i 

Zulüm - iatibdat - ihtilil - lhbru - Zafer Ye aık 
AYRICA ..• Mlkl Periler diyarıada ",Wüaçll karikatür komik" 

Fi atlarda ZAM oktur 

C. H. P. 
Gurubunda bakan 

lar izahat verdi -Ankara: 30 (Huıuai) - Cum
huriyet Halk parti i'fllbu top
lanmıfbr. Bu toplantıya iftirak 
eden Hariciye vekili 8. Temk 
Rüştü Aras ıon aeyahah etra
fında uzun boylu izahat Yer
miıtir. Bundan ıonra Dahiliye 
vekili bay Şükrü Kaya muha
cirler hakkında uzun süren bir 
aöyleYde bulunmuıtur. 

Rus Artistleri 
Geliyor 

Ankara, 30 (Huauai) -Şeh
rimizde lıtulunan Rua blyflk 
artiıtJeri yann (bupn) lımire 
hareket ediyorlar. 

Kuleli mezunları 
lıtanbul, 30 (Hususi)- Ku

leli ukeri lisesinden mezun 
olan 700 talebeye merasimle 
diplo•alan Yerildi. 

İstanbul valisi 
latanbul: 30 (Hususi) - Va

limiz bay Muhittin tayyare ile 
ltalyaya sitmiftir. ·-· 
Tebrikler 
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AnnJn 
Dedikleri 

A ınan Karacan 
Kanşhrma bu davayı 

Çok id4ialı bir ruetM~ "ir 
yazı f&ziime ilifti. Talditte• 
ubıediyorda bu yazı ... Kam
çılayıcı bir muzu, dedim Ye 
iau olsun ki, sonuna kadar 
okudum. 

Bu penasız, babacan yaJICI 
hanıi taklitten bahaediyerda 
acaba? 

1 - Yirminci asrın bütO• 
teknik sahalarını kaplıya• 
taklitten mi? 

2 - Dünya pazarlanm tu· 
tabilmiı herhanfi bir firmaya 
taklitten rar? 

3 - Y arabcı bir kafa1llll or
ta ya koyduiu eserleri ıekitclu 
tekile ıokarak tekmil etti
ren taklitten mi? 

4 - Y oba milJetleria ldiltlr 
kuruhatfarmı yapaa, çajlan &JI· 
ran iace san'atJar Bzeriadeki 
taklitten mi? 

Papaıanla maymuadan bah· 
ıedildiiinc ıöre, mevzu ciddea 
geniş, dedim. 

İddiah ıazetenin iddialı ya· 
zısını bitirince, aradığıaı bula· 
mıyan çoçuklar ıibi hırçmlq
tım, demiyeceiim ama hayal 
kınkhiı•a uj-radım. 

La Rochefoucauld'ua ebedi
yet kazana• dütOalerini yazı
sıaa direk yapan arkadaı tak
litten kurtulmuş ribi rörünmedi 
bana ... 

Zaten liiz niçin v.e ne yüzle 
taklitten tikiyet edelim. Tak
lide karşı isyan edemiyecek 
bir sınıf vana o da bizim sı
nıf deiiJ mi? 

Yabancı devlet reis· Devlet bir kanun yapıp ta 
taklidi yasak etse kütüphane-

1 erİDİD doğum }erimiz boşanır. Elde avuçta 

günleri okunacak, orijinalitesile ayak-
ta durabilecek pek az kitap 

Aakara, 29 (A.A) - Japon kalır. Bunun içia sıkıl1111yahm 
imparatonuaun dopmunun yıl· da .. Taklit duygusunu bize v.e: 

--1--Nt~ tanrı, bu iWintildcn blZI tta.a.a _.., • ....,ı. Reim-
_.._ Ahaterfde t.paratot keN~.calr, teHli)li de yarat-
aiUmda ••• ».claJd tel --·•-- .uftu'. Viktor ff8Ko'nun dediji 

-.-.• T___. • 2!1ti, binlerce yıldan beri, bu 
teati olullJDUftur: l>uaa•ıı dünyamız üzerinde, 

M. S. Hirobito Japoa impa- tekrar edilmemiş hana-i ı6z 
ratoru 

Tokyo 
Zatı bapaetaneleriain doiu-

•uaua yıld6aUmü münasebe
tiyle o hararetli te1'riklerimi 
arza mluraat eder ye f&bıt 

audetPüz)e japoayaaıa laayın
dırhiı için bealedijim aamimi 
dilekleri• kabuliinO rica ederim. 

KAM.l.L ATA TORK 
Reisicumhur Kamil Atatilrk 

Aakara 
LDtufklr tebriklerinden ve 

dilelderiadea dolaya zabdeYlet
leriae hararetle tetekklr eder 
•e plaai -cletlerile Tlrk alu
aaau ltayuaclırhiı huaCisunclaki 
1amimi dileklerimi ıuaan•. 

M. S. HIROITO 

Ankara, 29 (A.A) - Yuıos
laY krallıiı 11ailti Prens Polua 
cloj-waunun yılclönümü mlinase
betiyle Reisicumbar Atatürkle 
Prens aruında aıaiıdaki tel 
yazılan teati ol1111muıtur. 

Prenı Pol Kara Jorjeriç Yu
roılarya krallıiı nailıti 

Belir ad 
Zabf ehametpenahilerinin yıl

d6aümfi müaaıebetiyle ea ha
raretli tebrikleri ve a-erek ıahai 
ıaadetiniz gerek dost ve ud 
Yua-oslavya ulu11111un yilceliji 
ve bayındırlıiı için beslediii• 
dileklerin kabulünü rica ede-
rım. 

KAMAL ATA TÜRK 
Reisicumhur Kamal Atatürk 

Ankara 
lyi dilcklerinizden çok müte

hassis olarak zatıdevletleriae 
hararetle teşekkllr eder ve dost 
Ye asil Türkiye ile onun müm
taz reis e yürekten ielea hiı
lerimi ıuaanm. 

PR.:NS PAUL 

var ki ... 
Bay Karacan, ertaya atbj-ı 

a&ı davayı lttfka yüzden mu
aakeme etmekte kabildir. Hay
di sıkılmayın da öyle yapın. 
Deyiniz ki, insanlar bu taklit 
huyunu işlete işlete yaratıcı 
kafaya kuvvet vermişlerdir. 

Japonlar, Almaalar saMyi 
aahaaında taklit ettikleri eaer-
leri orijinallerinden daha aü
kemmel bir ıekle sokmakla 
tanınmıılardır. Feaia, ilmin 
hangi kötesi taklitten kurtula
bilmiıtir ? Eyi fömelder taklit 
edilir. Eyi bilper, yatayan Ye 
y ... taa hayat dGaturlan Ufa
lan ifletir. Bize yilrlmek, 
.. eldemektea kurtulmak kud· 
retini Yerir. Klite ol•uı keli
melere tapmak, sekter kafah 
insaalarıa işidir, Yazın boiucu 
sıcakları yaklqırkea, aman 
atan şu elma kürkü tizeriniı· 
den. Biraz tla sizi olduiunuı 
ribi rörelim. 

Devirler açan Ye kapayan 
ince sanatlara ııelince, Rafae
lin Javhalannı Mikelaaj'm 11· , . 
mez eacrlerini, h~r sanıye, 
gözlerinizi kamqtınrcaıına ~ök
yilzilne baş kalcbraut olaa Si
nanın epiz Abidelerini taklit 
edebilen var mı bakalım? Be
tboYen 'in, Mozard'ın, Şopen'in, 
Şubert'in iliblaımış adlarile 
insanhjı ıürükliyen bütün mü
zik dahilerinin hanri eseri ayni 
caalılıkla taklit edilebilir?. On
ları lavıkile duymuş, iacelikle-
riai kavramış, piyanonun tuşları 
lizerinde yaşatabilmıf bir adam, 
zaten biz zavallı fanilerin göz
leri önündt:, bir muzik üstadı 
olarak belirir. 

T akJidin en çok smtan en 
kolay te1'1ini şiirde, edebiyatta, 
laele bizim ıazetecilik hayahn· 
da ııorebiliriz. Aman bay Ka
racan, fU taklit mevzuunu çok 
karıtbrmayınıı.. Okurlar taklit 
edilmiı yazılardan bir kere tik
ıinirlerac okuyacak ae bula
caklar? 
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F erit senetleri indirince Evden çıkmış 
Ve bir daha görünmemişti 

- Ne yapacaksın? 
- Borçları ödeyeceğim .. 
Ferit bir kahkaha salı•erdi!. 
- Sen mi? .. 
- Evet ben. 
Genç kız hızla çekmeıini 

açtı, anne.sinin kendisine son 
bir dayak diye Feritten kaçıra
bildiği bir kaç parça emlikin 
tapulannı Feride uzattı. 

- işte bunlarla iılerinizi dtı
zeltebilirsinız ama ben de bayan 
Amaya doıtluj'unu kabul etti
iiaizi Ye kendiainin zoraki ver
diii ıöıü iade .. tmekte serbest 
olduiunu ıöylemelde hem ıizi 
keçW.ektft kartanr hem de 
o•ua ıerefile eynamamıı olu-
rıaz •. 

Ferit eliade kliatlan tetkik 
ediyor, kendi keadiae: 

- Şayaa yiue teclbirli dav
ranmıt iyi bir r•lirl Şimdilik 
bualarla İf}ırimi düzeltir Ar
aayı zorlamam, Kayayı da aYU

tunaa. 
Kayaaıa IOD a6zlerile Nfl•I 

kaldırdı: 

- Bu meHleyi pek aleYlen
diriyorıun ktlçtlk Kaya.. Bun
ları kabul etmez, ıevgili Şa· 
yaa'm kızıaa bırakbjı cihazına 
el sürmek ittemezsem ... 

- Bah, bua-üne kadar biç 
diitünmediiim birıey keadim 
çahımak iateclikten aonra bot 
yere üzüati çekaif olunuauz. 

- A11l idtü Araadaa ayrı· 
lırsam çekerim. Bu kadın aoa 
aşkım, ıoa ümitlerimin tutum 
noktasıdır. 

Fakat aadamki ıen iti bu 
kadar alevleadiNin. Şimdilik 
daha ileriye sitmiyelim. Ben 
zaten işlerimi düzeltikten aoara 
bir ay ıonra Atiaaaya laalanla 
ıörllımete ıiclecejim oaanla 
lia dtlıelecek lıeaaplanm Yar. 
Sana ıöz •eriyorum Anaaya 
evleDJDek ı6züDii udıracak bir 
imada bubıa•ıyacaiım ••• de 
laiç bilir wlribaaeuia delil mi? 

Kaya l'e•it bir nef.. aldı. 
Geaç. kıı 41aha fada F aridia 
ftstl•e varmak iıte•edi nabı. 

• •• 
Kaya babaaıaa (a111cU111a) 

a6ylediii l'ibi ıerçik bayata 
ablmak saub ile kazuç yol
ları araıtırmak iıtiyordu.Ancak 
bu ıuretle F eridi tutabilecekti.. 

Fakat öteki geceden beri 
biç. J'Örünmemiıti. Tapuları ce· 
bine atmıı aynlmıştı. 

Sal,ah çayını alırken dadısı: 
- Kızım diyordu. Baban dün 

sabahtan beri hiç ~elıaedi. 
Bütün icce ha ielecek, ha 
ıelecek diye hep bekledim. 
Sana bir şey söylemedi mi?. 

Kaya düşünceli. 

- Hayır dadı .. Biliyorsun ki 
babam yapacai'ı teYi kimaeye 
Miylemez .. 

İhtiyar zenci endişeli ; 
- Öyle amma, ıey •. Batın• 

bir fCY gelir diye merak edi
yorum .. 

Genç kız acı bir tavır ile : 
- Zavallı dadıcıi'tm her de· 

fasında böyle üzülüp durursun. 
Babamın dıprda ıeçirdiii ıe
celer sayıl.mı !.. 

- Değil aama .. Ne bileyim 
kızım ihtiyarlık belki. o ıel
mediai bea sevgili Şayauımıa 
ayak ucunda beklentile reçen 
uzun ıeceleri anar onun sözle
rini dütlinürlim yavrum .. 
Dadı aaaem ıana ae derdi? 
- Ne diyecek, canıaa tak 

et.işti arbk, fU adamı kumar 
bitirecek derdi.. 

Soara irini cekereil : 

- Kızım; Kaya, diye inler 

l 
sen mektepten kolları arasına 
ablmadan ıözünün yaşı din
mezdi. 

İşte bunun için küçük kızını 
baban eve ielmedi mi ben 
hep onu düşünür yüreiime 
bilinmez: bir korku düştüiünü 
auyanm .• 

Kaya cevap Yermedi. Garip 
bir hisle l:tu dakika dadısının 
ıözleri caaını sıkmışb. Ferit 
Terdiii kiiıtları alırken hemen 

J birinci noterlik eviade iılerimi 

1
, düzeltmeie gidiyorum.. Sonra 

erken reJeceiim demifti. 
Ya noterlik daireaine ilde

cek yerde yiae keadini koma
ra kapbrmlf İle .. Kaya bu sa
nıyı kafasından atarak kendi· 
kendiai teselli edercesine ha 
yır, hayır, bu çılgıabğı bu kö
tnlüiU yapamaz yapmamıttır! .. 

- Çın. Çıa .. Çın .. 
Genç kız yerinden siçradı, 

babamdır dadı ıi•di nerede 
kaldı;ı111 aalanz. 
Koıarak yukan çıktı. Tele

fonu aldı. 

- Buyurunuz Al Sizmisiniz 
bay Erkul? Ne dediniz? 
Babam? Bir otomobil kazaıumı? 
Siz orada, yaoında mısınız?. 
Sizi mi beldiyeyim? Pekiy teıek· 
kür ederim!.. 

Telefonu kapattı. Y\lzü sap
sarı ohaUflu. Oilfmemek içia 
lıtu iskemleye dayandı, Babam 
dediii Ferit amucası ~eceden 
beri hastanede bulunuyormuı. 

Erkul timitsiz dejil eliyorsa da 
sesinin titremesinden ve ken
diıine hayır ielmeyiniz ben 
ıeliyorum demeainden hiç llmit 
olmadıtını anlamııh. Ôlilm! Of 
ne acı ne lıteklenmiyen bir fela
ket!.. Fakat garip şey anne
•İni manen aldllrmekle ittiham 
ettiji bu adamı hiç sevmem. 

-S.nu vat -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Leh bakanı 
ltalya dış işleri müsteşarı 

ile ne görüşmüştür? 
Varto••, 30 (A.A) - Dııan 

itleri bakanı B. Bek'in ltalya 
mihıtepri 8. Suviç ile yaphit 
müllkat hakkında Fransız ga
zetelerinin neıriyahnı mevzuu 
l>absedea ıazete Polıka bu 
mülikatlar hakkında Lehiıtan 
ye İtalyan Ajaaları tarafından 
verilen tebliiler haricinde hiç 
bir fey ıörütülmediiini ve bi
naenaleyh bu neıriyabn esassız 
olduiunu yazmaktadır. 

Varşova, 30 (A.A) - Ulus· 
lar arası ticaret odaıı bqkam 
B. Fon Valissingen bügün bu
raya srelmektedir. Seyahattan 
maksat 1935 Haziranında top
lanacak olan uluılararaıı tica· 
ret odaları kongresi hususunda 
Polonya ekonomi muhafiliyle 
temasa ıirmektir. 

Filibe Panayırı 
Sofya, 30 (A.A) - Filibe ulu 

sal nümuneler panayın başba-
kan B. To1ef tarafından açıl
mıştır. Başbakan panayırın 

ehemmiyetini kaydederek. bu
gün şiddetli buhran devrınde 

1 

bunun devamlı ıayretlerin par· 
lak bir tezahnrü olduiunu söy· 
mittir. 

l8erlinde tevkifler 
Bcrlin, 30 (A.A) - Siyasal 

zabıta yabancı matbuatla mü· 
nasebettar olmak töhmetiyle 
protestan kilisesi matbuatı baş· 
kanı B. Vinklcron ile Berlili 
preteatan papas Vilmersdorfu 
tevkif etmiıtir. 

-Yeni Asır t Maıı• 1••• 

HARiCi TELGRAF 
.. .. • • • • ,. • • • • J.. ·' .; • ~t; • 
Rusya'da 1 Mayıs şenliği 

General Voroşilof kızıl orduya 
Hitaben bir beyanname neşretnıiştir 

Almanya -. ·-'12 denlzaltl gemlelnln 
ın,aeını emretti 

Londra, 29 (A.A) - Röyter 
ajansının istihbaratına göre 12 
tahtelbahirin tezgaha konul
muı hükumetçe emredilmiştir. 

Londra, 29 (A.A) - Alman 
htkiimetinin bir çok denizalb 
gemilerinin tezıAha konulma11nı 
emrettiiini ve Kici bahriye 
mektebini yeniden tesis ettiji
ne dair mali\mat olup olmadığı 
hakkında bir ıuale ce•ap ••· 
ren bay Saymen Alman hiiku· 
metinin 250 ıer tonluk 12 de· 
abalh remiai liparit etmit ol
duğunu ihıas ettiğini ı&ylemit 
Ye demiıtir ki: 

MOSKOVA 30 ( A.A) - 1 1 
Harbiye komiseri V oroıilof 1 
Mayıs münasebetiyle kızılor
duya hitaben neşrettiği beyan· 
namede diyor ki : 

Sovyet Rusyası sulhperve
rane eserini ikmale çalışmak
tadır. Bununla beraber kendi 
topraklarına karşı vukubulacak 
her türlü tecavüze mukavemet 
etmek azmindedir. Ve kızıl· 
ordu hükümete fiilen yardım 
edecektir. Kn.ılordu en mü
kemmel teslihata maliktir. V c 
her nefer işçiler yurdunun 
müdafaası uirunda canını fe
da etmeic hazır bulunmak
tadır 

Bundan ıonra B. Voroıilof 
ordunun bayramını kurlula· General 

makta Ye beyannamesini " Ya
ıasın itçiler inkılabının saraıl
maz kurucusu kızılordu ., söz-
lerile ltitirmektedir. 

PARIS 30 (A.A)- B. LaYal 
ile Soyet sefiri Potemkia dün 
akpm saat 17 den 19.20 ye 
kadar ka11ıhkh mnzaharet 
andlaımasına dair iıbıare et
miılerdir. 8. Laval andlafllla 
metnini bugünkü kabine top· 
Janb11nda arkadaılarına arı
edecektir. Sonra da keadi hü· 
kumetiyle iatiıare etmif bulun-
muı aıuhtemel olan B. Potem 
kini kabul eyliyecektir. Aad· 
laımaya ~ar..-ba rönO alı 
çekilmeıi muhtemeidir. Bu iti· 
ltarla B. La•al'ın ıelecek haf· 
ta baıında Moıkoyaya hareket 
etmeıi mümklladllr. 

Bu mesele etrafile tetkik 
olunmaktadır. Kici ballriye
mektebine r•lince bu bapta 
rHmi hiç bir malumat almadık. 

Hollanda da 
Nazi propagandacıları 

AMSTERDAM 30 (A.A) -

Fransız Tayyarecl•ıı•gv 1• z_•,:~_:~~:.~~!:i:~P~u~~~ 
ıaada Alman hududunu at••Ş 
olu binbaşı Vittenin hudud 

1935 1 d •ı • 1 k harici edilmesindeki sebebler son arın a yenı enmış o aca - ~:~~:::m~:t7:.met hiçbir izah 

t H b k R • d kti Bazılanna glSre bu hadise Jr - ava a anı omaya gı ece r buadan bir ay evvel Enshede 

Pariı, 30 (A.A) - Neşredi- ıiyasasnı takarrür ettirecek adıada biriain eırarenriz bir 
tarzda kaçmlması keyfiyeti ile 

bir tebliyde, deniliyor ki: olan salt hidiı olacak vaziyet- alikadardır. 
Fransız tayyareciliii 1935 lerdir. LAkin biz tlaha şimdi· 

sonlarında tamamiyle y~nilen- den yüksek askeri ıüranın v enedikte 
miı olacaktır. 1933 nihayetinde tetkik edeceii ipidai tetkikle- Toplanacak olan konfe· 
bazırlao••t olan tayyareciliği- rimizi haıırlamaktayız. rane ne göru,ecek? 
mizin 3 yıllık yenileıme planı Pariı, 30 (A.A) - Fransız 
harici bidisatıo tazyiki ile ha•a bakanı General Donea Roma: lO ( A.A ) - Vene-
mecburen tecil edilmiş ve 9 mayısta Romaya gidecek ve dikte taplanacak olan Macar -

d ltalya • AYVsturya konferan11-
programl937 ilkbaharında ikmal · ora a ıu meselelerle meırul 

1 kh . nıa aaksadı Haziraa ha•lanrı-
edilecek yerde 1935-36 kııın- 0 aca r. T 

1 - Streza'da tasanur edi· cıada Romada toplanacak olan 
da ikmal edilmek lazım gel- len hava miaakının milzake- Tuaa misakı konferanıma da-
mittir. Bu sebepten dolayı ya- resi. bil olacak bir ftçler bloku teı-
pıcılarımııdan büyük a-ayret- 2 _ Franuz _ ltalyaa hava kil etmek deyildir. ltalya, kü-
ler diledik. Ancak aceleci si- ticareti birlifi projeaiaia tet- çllk itilaf deYletlerini va Tuna 
yasanın öyle mahzurları var- kiki. konferan11na ittirak edecek 
cLr ki bunları yeni teke•mül- 2 _ Her iki memleketin diier deYletlerin Cencvredeki 
lerle tahdid etmek mecburiye· teknik llereprlijini kunetlen· toplaatııında Roma konferan-
tindeyiz. Uzak bir atidekı bava Fran1Jız hara bakam general De11uin dirmek. n•ı maksatlannı izah etmiıtir. 

• ....... 1 ....... 

Yunanistanda paskalya Roma konferansı 
Şenlikleri münasebetile 
Bay Çaldaris ve general Kondilis 

Siyasi birer nutuk söylediler 
Atina, 29 (A.A) - Baıba

kan bay Çaldariı ile bafl>akan 
muavini General Kondilis Pas
kalya münuebetile kırlarda 

~ez•işler ve coşkun tuahu
ratla karıılanarak alkışlanmıı
lardı. 

Otuz dördüncü piyade ala
yının kumandam tarafınclan 

söylenilen Dir hitabeye cevap 
veren başbakan bay Çaldaris, 
evvela milletin hürriyetine ıui-

kut yapanları• teakili husu
sunda millet ve ordunun gös
termiş olduiu mütterek fera
ıattan ltabsetmiştir. Ba,bakan 
bundan sonra demiştir ki: 

Nazik dakikelarm geçmiı 
olduiu şu sırada hepimizin va
zifesi milletin kendisini tama· 
men muslihane ve müalahsiline 
mesaiye Yarabilmesi içi11 ıükQo 
tesis etmeye çalışmakbr. 
Başbakan sözlerine şu suret· 

le devam etmiştir: 
Ordunun kulağı hem olmalı, 

hem de olmamalıdır. Fesatçı 
ajanların fena aaaihatlanaa 
kendisini kaptırmamak için 
dikkat etmelidir. 

Bay Çaldaris buadaa ıoara 

devletleri• ve orduların terak· 
ld.hae ye2lne Amil olan disip-

finlerinia lüzumuna ipret et· 
miştir. 

Harbiye bakanı ve l.qba
kan muavini general Koncliliı 
de müteakiben bir hitabe irad 
ederek caniyane fesat hareke
tiain tenkil edilmiş olma11 key
fiyetinin vatansız kinıseleria 

faaJiyet ve proparandalarının 

hiçbir netice •erme•İf oldu
tunu isbat eyledij'ini ıöylemiş 
v• demiıtir ki: 

Bereket werain ki htikfa•ete 
sadık ihlukir zabitler, halkıa 
sefaletini iıtismar ederek ken· 
dine mevki yapmak iıtiyen 

propagandacıların iftiralarına 

kulaklannı aımıılu k•pamış
lardır. 

General Kondiliı nihayet şu 

ıözleri ilive etmittir: 

Hükumet, millet iıtediii 
müddetçe iktidar meYkiinde 
kalacak ve umumi meafaat 
ka11ıımda ortadaa kalkmaıı 
lazım olan kendi buıuıi mea
faatlannı aıla dütünmiyecektir. 

Zabitler, neferler, k!f)aJann 
6nüacle toplaamıf olan halk 
baıbakan ile baıbakaa muavi
nini ıiddetle alkıtlamttlarclır. 

20 mayısta toplanacaktır. Mussolini 
iş bayramında bir söylev söyledi 
PaıU, 29 ( A.A ) - Dqan 

itleri ltay l..aYal İtalya b&yilk 
elçiıile buglla görilfmllttür. Bu 
konutma 20 mayııta Romada 
toplanacak olan Tuna konfe
ransı ve 4 may11ta Veaedikte 
toplanacak olan İtalya ye A vuı
turya - Macar konferansı etra
fıada cereyu etmiıtir. Bu son 
koaf eran•ın ltir ehemmiyeti 
yoktur. Çünk6 mezkür üç dev
let daha 18 mart 1934 de ken-
dilerini doirudaa doj'ruya ala
kadar eden •eseleler kakkında 
ıörüpneyi kar arlaıhrmıttır. 

ı•lla de•reai temin edildij'i 
tak4irde bu ufkun daha çok 
aydınlanacaiını, aacak millet· 
le.i hir takım vahim sürpizler 
karıııında bulunduran sullıper
Yerlerin boı ideo1ojilerine kapıl
mamak icabettiiini söylemiıtir. 

Bay Musaolini neticee ola
rak bilbaaaa eski siyah ıö•-
leklilere hitapta bulunarak 
faıiıt inkılabının bu iÜD de 
yarın da kendilerine iıtinad 
etmekte olduiunu beyan et· 
miıtir. -._. ____ 

Roma, 29 (A.A) - İtalya 8 1 d • • d 
milli iı bayramı münasebetiJle uz ar enızın e 
Duçe V enedik meydanında 
ıiyah ı6mleklilerden müteşek
kil muazzam bir kitleye hita-
ben bir nutuk ıöyliyerek, ıe
çen seae siyasal ufkun aydın-
lanmış olduiunu ve siyaset 
iktiıadiyata yardım ettiiiai, 
yani Avrupa'ya daha uzun bir 

Motkova, 30 (A.A) - Balbk 
deniziai buzlar denizine baih
yaa kanal seyriıefaiae açılmıt" 
tır. Bu kanal Volra kanelınıJI 

da kütadıadan sonra buzlar 
denizini Baltık Karadeniz Y• 

Hazer denizine bağlayacak olao 
seyrisefain programına dahildir. 

Belgradda muhalefet yedi bin kişilik 
bir intihap toplantısı yaptı 

Bel~rat, 30 (A. A) - Muhalefete iatibaba ittirak imkinı •eril" 
~iii. gibi Belgradda toplan .. k imkinlan da verilmiıtir. Bunull 
uzerıae Belrradda 7 - 9 bia kiıiaİll ittirakiyle bir toplanb ya" 

pılmlf, fakat hatipler muayyen bir proiram g6ıterm edilderinde11 
halk yavaş yayaı daiılmıı Ye topla•byı yapanlar hiçbir ma•af
falrıyet temia ede•e•itlerdir. 



ı~ l\fayıs 1935 'fanı Asır 

B. Mak Donald yazıyor 

rı 

a silihlanarak 
olunu yıkmıştır 

l(n·ış8everliğini gösterınek için Streza ka
r~ rlarının tatbikine elbirliği etınelidir,, 

Alman stüdyolarında 
Allahlar Eyleniyor filmi ikmal 
edilmiştir-Goebelsin teftişleri 

İki yüz bin Sterline mal olacak bir filim 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin: (Nisan} - Alman 
X...o:n.d..ı-a .2 5 ::tVisa:n ve kaygısız kabul eclilmeı1ini ıtüdyolarmda can1ı bir faaliyet 

" Almanya sulh yolunu ha- istedi\leri, kendilerine Berlin- vardır. Bekir dulun Fransızca 
tap etmiştir ve onun yüzünden de yapılmış olan güven teklif- versiyonu Jaan Boyer ve Mona 
hu yol bugün dehşetle sarıl- lerinin reddine ve hakiki mak- Goya'nın iştirakile bitirilmiş-
tnıştır. ,. B. Makdonald, ulusal sal ları hakkında yapılan ifşa· tır. Neubabelsberg'teki stüdyo~ 
iıçi fırkasının resmi gazetesi ata rağmen Avrupa sulhunu lara. komşu olan geniş sahada 
olan " Ncv-Lettcr ,, de yakın- temin etmek için verdikleri söz- "Bütün kadınlan severim,, fil-
da çıkacak bir makalesinde minin dış !lahncleri çevriliyor. 
şu inanı gösteriyor ve diyorki: Bu filmde ba.ş rolü meşhur 

"' Almanya, Avrupa millet- mu2anni Jean Kipure dcruhdc 
lcrinin en çoğunu kendisine etmiı bulunuyor. 
hoyun eğdirecek dueccdc bir " Allahlar eylcniyor ,, filmi 
silah kuvveti istiyor. Düşünen ancak iki hafta sonra ikmal 
Ve mutedil ıörüşen her Alman edilecektir. 
kuvveti, burada ifade ettiğim Jlitle1' .Makdonald Lilian Harvey'in Henri Garat 
hakımdan anlamalıdır. den fÜphe edilmemesini iste- ile birlikte çevirebeği filme 1 

Kendi şerefini şimdilik bir dikleri zaman, haddinden fazla Haziranda başlanacaktır. Bu 
kenara bıraksa bile, Almanya bir şey aramış oluyorlar. filmin Fra11sızça V crsiyonu Je-
lcocaman teslihahnın dii"er Esasen bu söz, sdahiyettar an Boyer idare edecektir. Dr. 
ulusların ıüven dun~mıu üze- olan bütün Almanlar tarafın- Goebels Neussbabelsberg 
rinde yapacaiı tesire karşı dan verilmiş değildir. stüdyolannda çekilmekte o-
llasıl gözlerini kapayabilir? Almanya aradığı şeref ve lan Jeanne D'arc filminin 

B. Mak Donalda göre bu teveccühü kazanamamıştır. Bü- muhtelif sahneleri çekilirken 
•~ruya Almanya şu cevabı ve- tün Avrupa uluslarının kaygu- hazır bulunmuştur. Meşhur 
rıyor ! Jarını uyandırmıştır. Öyle sanı- sahne vaziJerin.lcn Jacohi Ufa-

- .ı Bana inanmalısınız. Si- rım ki Alman hükiımetinm da evliliğe 2rcv filmini idare 
zc karşı hiç bir düşüncem davranışı yüzünden uluslar ku- edecektir. 
olmadığını size temin ederim.,, rumu kenseyinin korku ve tak- Hollyvood'un en srüzel yıJdı-

Bu öyle şifahi bi vaaddır ki A \tih göstermiş olmasına hiçbir n sayılan Rettay Grablc tati-
l lrııanyanın kendisi de komşu- Alman hüsnü niyetle şaşamaz." lini Avrupade geçirecek Frcn-
.~rıntlan böyle bir vaad diğer İngiltcredc mes-'ul mahfiller- nız-Alınan Stüdyola.nnı da ge-
ulkcieri yatııtıramaz ve bunlar de husule gelen deria zecektir. 
tıtd cevaplarını muhik sröste- değişikliği göstermek itibari-
rccck bol bol sebepler göste- le son derece manidar olan lnsanhk nereye gidiyor 
rcbilirler. Avrupada, kendine bu makaleye, başbakan şu son Londra, (Nisan) - İn2iltc-
lcarşı şüpheler ve endişeler davetle son veriyor: renin eıa meşhur üç stüdyosu 
uyandırdığı 2ü•e kadar, en çok " Alman hüküm eti, Stresa birleşerek .. insanlık nereye gi-
güveni olan ülke Almanya idi. kararlarının tatbikine iştirak diyor? ,, Adlı Süper filmi yara-
Almanlar keadilerini en iyi etmeie ha:ıır olduiunu hemen tacaklardır. Vcls'in u Dünyanın 
••lıyan •• teveccüh ıöstc- bildirmek ıuretilc barışsever 2cleceii ,, hakkındaki escria-
renlerdea bile, maksatlamun niyetlerini iıpat etmek istiye- den beyaz perdeye nakledile- Hollytıoo'dım genç yıldızlarından Betty Groole 
'Ye metotlanaın k 01 ku 8 uz cek midir? " cek olan bu filim (200) bin 1999 da İmlanhiın halini göa- J için Korda Alelu-dr •• Vela't• 

mı •• • •• •• İıra'ili.r: lirasına mal olacaktır. termeie çah,acak elan bu filim çaLımaktadır. 

Dünya ticareti en alçak .................... ·--·····s·oy·sar······ıehlike--· ...................... . 
Seviyeye düştü 

1935 Şuhatmda alışverişler 1929a · Uyuşturucu maddelere karşı Uluslar 
Göre yüzde 30 dur Kurumunun arsıulusal bir -·-·-·· Uluılar kurumunun yeni llir 1 Venay muadesini, Mosko-.a 

İatatiatiki ıeçea Şubat ayı içm- kapitalizmi, kapitaliatlerler .. or-
de .lüaya ticareti•in, buhran todob ekonomistler iae icla-
l.a~Jangıcmdan beri kaydedilen reli ekonomiyi suçlulıyorlar. 
•a •t•iı dereceye düştüi'ünii Eter buhran mesuliyetinin bü-
fÖatermektedir. Filhakika, 1929 ··k .ı ft · &L'ılacak olsa her 
' • d k" 1 k - yu ae en .,. ' cnesm e ı a bn ıymetc iore, -ık . . b" ı k 
an .. '- .. d t . b ti u enm gcnıs ır paJ' o aca • "a" yuz e o uz nıs e n- · 
dedir Bu umumi yuvarla- tır. Fakat bu neye yarar?. 
llışta . payı olmıyan ülke yok- Gereken iş arasıulusal alış 
t M ı F verişleri yeniden kurmak, can-ur. ese i ransanın ha-
rici ticaret alış veriş yekünu landırmaktır. Fakat bütün ül-
1935 senesinin ilk üç ayında kelere umumi bir uzlaşma işi 
9 nıilyar franktır. Halbuki içi•, hatta sadece bir para mü· 
1929 un ayni devresinde 27 tarekesi için ayni yeşil masa 
nıilyar franktı. etrafında toplanmaaı teklif 

Alış verişlerin böylece yıkıl- etmek ~dilik bir hayal 2ibi 
tnası, istihsalin de hızb bir gi- iÖrünüyor. 
dişle yıkılmasına yol açmakta- Şu halde yalnı~ Avrupa ile 
dır. Buna karşı devletler ha- mi iktifa etmeli ? Bay Kayo 
~~kete karar veriyorlar. Fakat Avrupanm istihlak derecesia-
ır la.raftau, işsizliğe dayanan 

Gi•--~._ k den yuz-de on daha az buiday 
-au-UJ( savaşım yapar en, 

~ii'cr taraftanda maJiyele- ycziştirdiiini ileri süren büyük 
t~ni harap eden büyük na- bir nutuk söyledi. İyi niyet 
fıa plinlannı tatbika girişi- sahibi insanlar için burada 
Yorfar. Hatta Almanya hu alan bir ümit kapısı vardır. Fakat 
:~ hususi bir plan düşünmüş- Avrupa üllkelerini birbiri.De 
• Ur. Bu devlet harp malzemesi bailaştırmak bile çok yiikaek 
ıstoklannı yeniden karuyer ve bir hayal deiil mi? 
herkes silahlanma rekabetine Su halde daiıa alçak iÖ•üllü 
•tılı•ca, buhrandan eser kal- projelere göz çevirmek ıerek-
l'llıyacaiını söyliyorlar. tir. Eicr bir birine en yakın 

Acaba buhrandan çıkmak ülkeler dostça anlqabilaeJer 
için barba girmekten başka yol bu da bir kardır. 
bulunmıyacak mı? •. ı, • 

Bu ene11scl karışıklıj'ın mes- T iceret Odası kongresi 
u.Ueri kimlerdir? İni'iltere Ame- . Ticaret ve sanayi odası sr•-
rıkayı itham ediyor. Amerika nel katibi bay Melunet Ali 
da itha · · · A A k h k d mı &'en çevınyor. v- yerın n araya are et e e-
~~a bunlardan birini haklı, cek ve ekonomi bakanbiJ ile 

ierini haksız çıkaracak konire hazırlıiı etrafında te-

savaşı •• 
Kaçakçıları yenmek için ortalığı aydınlatmak gerek! 

Çinli 

Parla, 2e Nisan 
Uyuıturucu maddelerden 

habaedilmedik zaman · olmaz. 
Bir hidiıe unutulurken l.ir ye
nisi çıkıyor. Çünkü bu, önüne 
ıeçilmeıi her dertten daha 

IÜÇ olan 2eniş, iİzli, derin, 
daimi hır dtritir. Çünkü arsi
ulusal bir derttir. Arsıulusal 
uyuşturucu ticareti, önüne 
çıkan en2cllcrle eilcneR 
bir kudrettir. Dünyanın beş 

kıtasında, zavallı idraksızlara 
aradıklan zehri daiıtan bu 
teşkilat bir çok Polis kurum-

a8kerler 

ha mahirdir. 
Zaten bir ç.ok memleketler• 

de mücadele tetbirleri mana
sız.dır. Frauada uyuıtunacu 
maddeleri ıatın alan 11 hu
talarla ,, aataıalar cezaya 
uirarlar. Zavallı bir an
ne, oilu11u zehirleyenlerin kim-
ler olduğunu bilse bile nasıl 
ele versin ki onlarla birlikte 
•ilu da yanacakbr! Son derece 
zenıüı Ye kudretli olaa bu 
arsıulusal zehir tacirleri1e bap 
çıkmak için yine arsıulusal bir 
teıkilit rerektir. 

Cenevrenln lfl 

~ 
'=' 

••qm• u ~ok muwaffaluyet
le piıecek mHkide idi. Ba 
ku.rumun "Afyon ıra.iteai" bv 
halde diğer bir.~lanndan daN 
ha kıymetli it r6rmlftfir. Fa- · 
kat daha çoll )Qlpalacak 1•1 ıo 
de Tardır. 

ilk önce zehirli i)jçlar ti
caretw ai.zam ve kentrola 

altma al••k linmdı. Za't'allı 

kmbanl•nn bizıat kolaylathr
dıklan gayrı meşru ticaretiıa 

önüaıe reçmek te ud ıaye 
idir. 

Bir dUnp pl!nı 
Hekimlifin ihtiyaçlan dola-

yıaile :ıaruri olan kaauDi tica
ret hareketlerini bir düaya plim 
içine almak ocak 1934 yduada 
nuip olmuıtm. 128 WkeDİll 
ihtiyaçlan tupit edılmittir. 
Böylece kaauni ticarete kat'i 
bir hudut çizmek imkanı ı.a .. ı 
oluyordu. Bu tahdit mukaYelesi 
Uluılar aras .. a yeai bir teJAkki 
soktu. Akıt tarafla.na mü
aasebetlerini aiiaü pniiae 
tanzim edea a-eait hir ku-

r-ruma yer vermekle, ideta 
devletler üstünde bir ku
rum yaratmışbr. Şimdi zaruri 
ticaretle kaçak ticaret arasın
da bir hudut çizilmiş. vaktiyle 
müsaadeli fabrikalardan ııza
rak piyasayı doldura• uyuı
turuçu mad.leler oldukça aı:al-
•ıfbr. 

Bir mUfkUI J•nlllnce 
Bir yenisi çıl11yor 

Günün bir.iıula Uı1:•rimwl• 

sahife 5 • 

Bornovada 
-- 111 • ı 

Parti şenliği hazırlanıyor 
9 Mayııta başlıyacak olan. 

C. H. Partisi in dördüncü bü-
yük kurultay şerefine her ta
rafta büyük tezahürat yapıla-
caktır. Burnava C. H. Partisi 
ltu büyük ıün şerefin• muaz-

zam bir fenlik yapm&k için ha
zırlıklara başlamıştır. 

9 Mayısta Burnava balkı C. 
H. Partisi binaııada toplaurak 
bayramlaşacak, askeri banco 
milli şarkılarla bu şenli&'• bir 
kat daha neşe verecektir. Parti 
binasında ve cumhuriyet par

klAda radyolar Ankarada ya
pılacak olan aüyük kurultayın 
nutuklarmı dilllelecektir. 

Buraava 'bqtu ba,a dona-
nacak Parti biauı •e cumhu· 
riyet meydani &lilae ltirer tak 
kon.acakbr. Gece Parti mahfe" 
liade bir balo verilecektir. Bü-

4 
tün köylerde zeap Wr proi
ramla büyük P.• tesit edihne 
içi• k~y ocak.lan şi•didea ha• 
zırhklara ltaşlamıflardır. 

Seferi hisarda 
Bay Celali öldürenlerin 

Muhakemesi 
Seferihisarda bir mera me

selesinden belediye •emuru 
hay Cemab ölclürmekle ıuçlu 
Hamdi ve Halilin vuruşmalan
aa dün ağır cezada devam 
edilmiştir. 

Şahitlerden ıöbek Alinill 
ifadesiai deiiftirdiiiadea ba .. 
hisle hakkında yalan yere şa
hitlik yapbpadu hah.itle ta
kibat yapılması müddeiumumi 
tarafından iıte · ş 't'C bunDll 
herine phit ilk ifadeaiııi de
tiftirait ve cloiruyu aöyle-

mİftİr. 
Dijer phitleria diı.Jenmetıİ 

ip. •ahakem• Nfka bir pne 
bırakıbaıfbr . 

.................................... ··~·~ 
ıamandan afyon çıkarmak 
uauln bu11111da. Bu usul. 
Afyon ziraab yolu ile pi
yuaya ç.ıku mallan• k~ntrela 
barici•de kaçakçılıia yol aç
Dllfb.r. Yahut MuihUU10 · de•i
lea Hiat k•••Tİrillila bazı mem
leketlerM ı•açler arannda cn
endite uyandıracak dencede 
taammüm ettiii ıı&riilmiiftür. 
Buamı için Ceaewe maka.Yele .. 
ıiade ban eksikler olup gö
rülüyor. Fakat eyi neticeler 
Tertliii de muhakkakbr. 

Komiayon &liarittanda, ıu-
ya amai makutla ithal edilen 
anidrid .. elik Yuıtam• heroin 
yapddıpu iabat etmiştir. Yine 
çiB.de, kaçak •orfin, heroia 
yapan fabrikalarla hanıi,. ıe-t 
birlerde olduiu a.nlqtlmı.ftır .f 
Bütün bunlar mücadele tedbir-~ 
lerini kolaylatbracak müıalıe .. 
delerdir. 

: t2a kllo heroln 
mUsaderasf 

" Honsr - Konıda aeç•• aene 
eylülde 128 kilo Heroin müa
dere edilıaiıtir. Bu mad<\cyi 
ajuhiı katla altın deieriıaden 
fazlaya satbklan dütlinülürıe 
kaçakçıların •e muazzam bir 
ıerYet kaçırdıkJarı anlaıılır. 
Mançuride, Çia bükiimetinin 
koatroludan uzak kalan 
bu mıD.takada, vazi7et 
çok korkwaçtur. Çin, kendi 
topraklannı korumak için ıoa 
derece şid.detli tetbirlu ahyor. 
uy\qturucu iliçlann ıidice 
nakli ve sablmuı ölüm ceza
sı•a çarpabilir. Çinin hayatiye
tini eDDeğe çalışan bazı dev
letlerin esaretinden· kurtulmak 
için alınan bu tetbirler ıeref 
verir. Ona yurdım etmek diau 
devletlere yaraşır. Komisyo•mı 
aııl hizmeti 11 ortahiı aydınlat
masıdır." Gizli imal karfılıklan 
ıçıne serptiii ııık çiııileri t~ 
•İrm dev il.lir. 
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Tamamen tersine \ns eski 
günleri düşündükçe kendimde 
bir eyilik seziyorum. Yaralı 
kaJbimin yarasını deşip karış
tirdığnn zaman yükümün hafif
lediğini anlıyorum. Y akomo 
Benim acım Rodrike karşı bes
lediğim ıevgiden haıka bir şey 
deiiJdir. Y alaız yılJar geçtikçe ı! 
canavarın yaphklan gözlerim 
önünde canlanınca bu sevgi 
bağları gevşiyor, dinle Yako
mo! Daha bitirmedim. Rodri- 1 
kiıa ıe"mit olduiu bütün ka- ~ 
dınlar araııada biri vardır ki 
hepsiaden fazla ona düşmanlık 
beı emekteyim. Rodrik haki
katen bu katdını sevmiyordu. 
V atikanda giılice ıözbirliği et
tiiim bazı kimselerden o kadı
aın Rodrikten gebe kaldıiını 
öirendim. Çocuk dünyaya gel
di. Bir kız.. Bu küçük kıza da 
naınl düşman olduj'umu size 
anlatamam. Babaıı ne kadar 
canavar ise anası da o kadar 
alçak bir kadıadır ki yavru.sunu 
bir kilise kapııına bırakb. ilk 
öne• lıtnndaa çocuj'un kilise 
kapısına bırakıl•asından çok 
sevinmiştim. 

- Beni ürkütüyorsunuz! 
- Dinle Y akomo!.. Dinle .. 

Bu kızın anası kontes Alma 
ıdi. Çocuk {Lemkle mabedi) 
kilisesinin merdiven ta~ Jarı üze
rine bırakıllDlfb. 

Kızı aldım. EYime götürdüm. 
Ne kadar düımanlıj'ım varsa 
Hepıini dtınyadaa haberi olmı
yaa bu zayalh yanu.&an çıkar
mak iatiyordma. Kızı merlıa .. 
••t tanllDIJU ltir ca4uua eliae 
yerdim. Oau ea7or, ailatıyer, 
ialetiyor, ifkeaceden canım çı
kanyortla. On yqına kadar 
kızcaju: bu eıfiain altında 
kaldı. •ır ıtl• cadı kan kızı 
ayaklarıma altma alıp 6ldtlrllr
kea ıördlbn. Artık dayaaama
clım ve yaYrU)'ll cadı karının 
ayakları albndaa kurtardım. 
Kıza (Rozita) adım •erdim. 
Evi•• alıp ona bir ana ıibi 
baktım. Seaeden aeaey• bü
yüdU, Hrpildi, ıtızellik öraeği 
ıayılacak bir dilber oldu. Kızı 
kartmada 16rdnkçe kendi ev
Jidı• imit fibi caadan HYİyor 
Rezitayı ltainma basıyordum. 
Bu kızı• HYgııı ideta ba•a 
Rodriktea intikaa almak sev
ııiıini unutturacak bir duru• 
yaratmııtı. Likin uautulaıa in
tikamı yiae kalbimde Rodrik 
kendi eliyle uyandırdı. Bu adam 
ihtiyar alçak Rozitacı~ıma da 
ıönül vermişti. Rozitayı seve
aia, onu zorla kirletmek iıti
yeaia kim olduj'unu biliyor 
mu.aua? Y akomo!.. Bu alçak 
laerif, Rozitanın kendi babası 
kontes Alma1Ua se•ıillsi ço
cuklarımı• babuı olan•• Rod
rik Borjiya namını tqıyan Pa
padır. 

Tiksinmekten gözleri dıpn 
fırlamış olan Y akomo dişleriai 
ııcırdatarak kalbini tutuşturan 
Cntikam Ateşini dütilnerek şu 
'ki kelimeyi ağzından döktü: 

- Karımın da Jcatili ... 
- Yakomo, vaktiyle seain 

Kııın Ninayı kurtarmıı olduiun 
srf l»i Rozitayı kurtardı•. Kız 
liu i'ece Romadan kaçıyo:. 

tır. Beni Varoş mahallesinde 
bulamayınca nereye ıittiğimi 
öğrenmek istiyecektir. Nereye 
gittij'imi, ne olduğumu siz söy
lerseniz mesele kalmaz. 

- Bundan kolay ne olabilir. 
Çok kolay bir iştir. 

- Sibil mabedini biliyor 
musun? 

- Biliyorum. Tivolide Pa
panın köşkünün yanındadır. 

Lükres ile beraber oraya git
miıtim. 

- Tamam ... İşte orası.Umu
yorum ki Papa şimdi bu köşke 
ıidip bir kaç iÜn kalacaktır. 
Bu köşk Papanın eğlence ve 
rezalet yeridir. işte ben de 
oraya gidiyorum. Sibil mabe
dinin yirmi adım yakınında uçu
rumun üstünde bir mağarada
dır. Rodrik beni ne vakıt gör
mek isterse bu mağaraya ge
lirdi. Çok yakında beni yine 
iÖrmek iıtiyecektir. O vakıt 
maiarada olduiumu Papanın 
bilmesi yeter. 

- Bunu ben üzerime alıyo
rum. Papaya aöyleri•. 

- Peki Yakomol .. Sen Bor
jiyaların eyi bir kölesisin.Şimdi 
Lükresin anası olduğumu öğ
rendin. Haydi beni onun ya
nıaa götür. 

Yakomo titriy~rek: 
- Ah Sinyora!.. Kendinizi 

eyi kollayın. Şayet uyanacak 
olursa sizi öldürür. 

- Hayır.. Öldürmez. Öldü
recek olsa bile bu tehlikeyi 
a-öze aldıracap. Hayata göz
lerimi kapamadan bir kerre 
daha kızımı ı&rmek isterim. 

- Buyurupauz başım tis
ttlae. Geliıliz Sinyora. 

Diyerek Yakomo kadının 
<Snüne düıerek bir çok karan-
lık odalar ve sofalar geçerek 
soauda daracık bir odaya iİJ'
diler. 

ihtiyar Y akom• sihirbaz L:a
dınıa kulaiı•a " işte burası ,. 
diye fıııldadı: 

- Bu kapı biç bir vakıt 
açılmaz. Bir tek anabtan var-
iır. O aaahtar da ancak Ma
dam Lükreste bulunur. Buyu-
ruj'unuz Ye dileği•iz üzerine 
ben ayn bir anahtar yapbr-
dım. Lükreıin asıl yatak odası 
ıuradadır. Karyola tam karşıya 
ıelir. Gece hizmetçileri kızlar 
yanındaki odada yatarlar. Maga 
bu daracık oda ile Lükresin 
yatak odasını ayıran ufak ka-
pıyı çıt çıkarmaksızın .açtı ve 
Yakomoya kendisini olduğu 
yerde beklemesini söyledi.Lük
resin anası kızının yatak oda-
sına girdikten sonra oda ka
pısını bir az aralık bırakb ve 
bir adım atarak kapının yanın
da durdu. Kafaıında ıu sözler 
dolaııyordu: 

- İntikam ne tat ı ıeydir. 
işte o burada.. Beni sokaia 
ataa alçak kahpe a-özlerimden 
akan yatlara deier vermiyen 
kaltak işte şuracıkta yatıyor. 
O bana nasıl acımamış ise 
ben de oaun a-ençlij'ine ve gü
zelliiiae acımıyacaiım. Bu al
çak, bu kahpe benim kızımdır. 
Kardetleri babuı wil:ti o da yır-
tıcı bir canavar, fakat hepsine 
ııraıiyle cezalarını •erecejim. 
Maıa bu sıra.ta koynuau 

aramıı uf ak bir ıişe çıkarmışb. 
Elleri titremeden şiıenin man
tannı çıkardı. Ayaklannın ucu
na basarak yavaş yavaş kar
yolaya yaklaıtı. İçinden de 
söyleniyordu: 

Şimdi işi anladınya!.. Rozita 
Jİtti, intika• saab çaldı. Bu 
ıenin için de böyle olmak re
rektir. 

- Evet ben .le size ltfittia 
kuvvetimle yardım edece;im. 

- ilk it · olarak Rodrikia 
heni nerede bulabilecejini öi
renmesi, ~ilmeai a-erekleımek
tedir. 

- Demek ki ıi:ıi Papanın 
16rmek iateditini •u'hakkak 
lailiyorauauz. 

- Muhakkak laeai anyacak-

- Bir damlası yeter. Du
daklarına bir da•la akıtıru.m 
Lükres bitmiıtir. Dehıetli acı
lar içinde kıvranarak can ve
recektir. Yarın Borjiya ailesi 
matem tutacak.. Karalara bü
rünecektir. Evet yarın o ihtiyar 
Borjiya, o alçak Rodrik intika
mımın ilk yumruiuau yemiı 
olacaktır. 

- S~1111 V "' -

Emzikte bir demokrası 
Lehistan niçin müttefiki Fransa' dan 

Yüz çevirip Almanya'ya döndü? 
Mareşal Pilsudski Alman ')arın oı1a ve Doğu 

Avrupa'ya hakim olmalarını bekliyor 
Avrupa siyasasında Lehista

nm oynadığı mühim rol göz
den kaçırılamaz. Son zaman
larda Fransanın bu eski müt
tefikinin Almanya ile anlaştıiı, 
hatta bir ittifakla bu devlete 
bağlandığı yazıldı. Fransada 
oldukça heyecan uyandıran bu 
haber üze .. ine "Paris-soir,, ga
zetesinin bir muharriri Varşo
vada tetkikata gitti. Polonya 
siyasasının yeni temayülleri 
hakkında öğrendiklerini şöy!e 
anlatıyor: 
Eski Fransız cosllu:u 

Büyük bir çiftlik sahibi, eski 
bir bakan ve Amerikalı bir 
gazeteciyle beraberiz. Çiftlik 
.sahibi: 

- Geldiğinize ıyı ettiniz, 
dedi. Lehistanda Fransa aley
hinde söz duydunuz mu? 

- Hayır, fakat şiddetli ten
kitler işittim. 

- Bırakınız da bsn aize son 
yılların tarihini anlatayım. Ma
reşal Pilsudskinini kuvvet dar
besinden sonra, altı sene, Le
histan dış bakanı olarak Fransa 
ile sıkı dostluktan başka bir 
.şey tanımayan bir zat vardı. 
B.Zaleski son derece soğuk 
kanlı bir adamdı. 

- Doirudur: Lugano'da bir 
ıür • ., Stresmanıın müthiş bir 
kızaınlıkla salondan çıkışını 
ne kadar sükünetle karşıladı
iını hatırlıyorum. 

Lehle-rhı dm· bit 1.'orid01·/a ba!Jlt 
bttlımdu"lila n Da ncitJ ·'!eJ,,.i 
- Halbuki Fransa ile pek te 

talili olamadı. Bir pn Ceaev
rede Fransız sol cenah parla
menterlerinden bir çoiile ye
mek yiyordu. Büyük bir dip
Jomasi rolü oynıyan bunlardan 
biri yemeiin sonunda demiıti 
ki: "Leh koridorunu müdafaa 
için bir tek F ranaızın küçük 
parmatını kaldırmıyacaiını bil
melisiniz .. ,, Dii~rleri de tasvip 
etmitlerdi. B.Pilsudski bu de
rece mühim beyanatı raporun
da Mareıala bildirmeie mec
bur idi. Hepsi bu kadar deiil. 
Fransanın kararsızhkları 

- Şüphesiz dej'iJ, Lozan 
konferansında B. Heryo, Bay 
Zaleskiye dostluk fÖsteriyordu. 
Bir gün ycmeie çağırdı. Uzun 
uzadiye görüıtüler. Ertesi a-ün 
Fransa ve lnıilterenin bir em
niyet ve istişare andJaşmuı 
yaptıklarını a-azetelerden öi
readi. Fransız bakanlanna ıöre 
ltu misak her devlete açıktı. 
lnıiliz bakanlarına göre ise 
ancak Lookarao andlqmaıını 
İ•uhyaa deYletl .... , yani Al-

manya,ltalya ve Belçika ya açıktı j ise yaradığı kanaatını Varşo-
B.Zaleski trene atlayıp Parise vaya getirdi. 
koştu. Bay Heryo misakın Sulh mu harp mı? 
açık olduğunu, fakat Le- Eski bakan ilave etti: 

- Çok geçmeden Almanlar-

..llcıt·e~al 1-.ilsuts'k·i 
hıstanın buna iİrmekteen is
tinkih dab.ı doiru olacaiını 
söy.ledi. Bu dostça bir hareket 
miydi? Bahusus ki buna sebep 
olarak, B. Huyo Leh mena
fiini Fran11nın mudafaa ede
ceiini ileri sürüyordü. Bu, bizi 
Almanya ile anlaşmağa teıvik 
idi. Yavaş yavaı B. Zaleski 
tarafından güdülen uysal siya-

Polo1111a 
ıanıa bizi Almanlarla bozuı
turmaktan başka bir şeye ya
ramadıit inanı fikirlere yer· 
leıti. Halbuki ihtilif halinde 
Franıaanm bize yardım edeceii 
bile muhakkak dejildi. Bunun 
için maretal nihaytt kendi 
"kolonellerinin,. fırkasıaa bat 
vurdu. 

Yeni dıf bakanının 
Şahsiyeti 

B. Bek harbin ertesinde 
Fransız erkanı harbiyesiyle ça
tışmıştı. Sizin askerleriniz Pil
sudski'nin ne nıühim ltir p.h· 

ıiyet olduğunu anlamak isti
yorlardı. Harp esnasında Le
bistan'ın mevcudiyetini kAbul 
ettirmek için ne kadar uiraı
tını bilmiyorlardı. 

B. Bek Fransa'ya kartı su-
ikutla itham edildi. Bu ya-
landı. Bunu unuttur•cak bir 
ıey yapılmadı. Nihayet B. Bek 
dış bakanı oldu ve Paris'te 
hürmetle kabul edildi. 8. 
Zaleski'den ziyade ona iti-
bar a-österildi. F ranıa ile 
••rt davrumanıa daha çok 

la da ayni tecrübeyi yaptı. Hit
Jer henilz iş başına gelmişti ve 
N .. ziter Danı.igte hoşa gitmi
yecek hadiseler çıkarmışlardı. 
Lehistan sefiri Şansölyenin ya-
Bma giderek sert bir tavırla 
sordu: " Harp mı. sulh mu is
tersiniz? ,, Daha mevkii sağ
lam olmıyan Hitler hemen şu 
cevabı verdi: " Sulh iste
rim. ,, Alman - Leh muahe
desine varacak olan müzake
reler böyle başladı. 

- Nve taiz mukabilinde? 
Bu söz bir soğukluk uyan

dırdı. Muhalefete mensup olan 
bu adamlar, hllkikat namına 
nefret ettikleri bir bakanı mü
dafaa ettiler! 

Bllsudesklnln inanları 
- ihanetten bahsedildi. Bu 

büyük bir kelimedir. Fransaya 
ba(lıyan ittifakı bile bile bo
zacak bir Leh hükumeti ta
savvur edilemez, Gazetele
rinizden bazılan, ihtilaf halinde, 
Lehiıtan - Almanya ve Japonya 
arasında kat'i bir anlafma 
olduğundan bahsetmekle bize 
hakaret ettiler. Bizim siyasa-
mızda minasızlıklar olduğu 
doğrudur. Marepl kafi dere
cede vaziyetten haberdar de
iildir. Güaün birinde uzak 
şarkta bir ihtilaf patlıyacağını 
Rusya'nın. zaif dUıeceiini, İn-
2iltere'ain Japonya ile birlikte 
silA1ıa ıanlacajını ve ıalıaan 
çok takdir ettiji Alman ordu-
suaua orta ve doğu Aurupa
ıına hikim olacaiını zanne
diyor. 

Eıki baku ilave etti: 
Franaaya lnansızhk 

- Yalnız bu deiil. Ona 
Franıanın büyük bir faşist ha
reketi arifesinde oldujuau, par-

askerle1·i 
lementonuzua yıkılmak ü:ıere 
buluaduiunu, mllesseselerinizin 
sarsıldığını •• karıııkhklann 
çoialdı;ını s6yliiyorlar. O is
tikbali ıöyle J6rüyor; Aaılo -
Sakıon devletler büyük Okya
nuıta meırul, Rusya Asyada 
mağ'lôp, Fransa dahili karı
ııklık içinde, eier bütün bunla
ra inanıyorsa ve Fransız erklnı 
harbiyesine kartı eski kinlerini 
unutmamıpa, Almanların tek
liflerine nuıl kulak asmasın? 

Belki o da diplomatlar ıibi 
yanılıyor. Her halde Lehistanın 
bütünlüjii deiişmemiştir ve Al
manya ile bir ittifakın bizi fe
likettea baıka neticeye vardı
racaiıaı bu memlekete man
dıramazıız. 

- Fakat Lehistanda bir 
umumi efkar var mı? 

- Hem var, hem yok. Par
lamentoda bir dolaııuanız bu 
soruya belki kendiniz cevap ve
rebilirsiaiz. Bizim rejimimiz 
timdiye kadar ne tam bir dik
tatörlük, na ile liberal bir dev
lettir. 

- Öyle ise ne? Vesayet al
tında bir demokrası mi ? 

- Daha doiruıu, emzikte 
bir de•okraıi 

Ekonomi 
Haberi eri 

Alman yada 
Yumurta haftası 

.. 

Almanyada nisanın birinden 
yedisine kadar süren bir "Yu
murta haftası,, tertip edilmiş
tir. Bu hafta zarfında yumur
tanın gıdai deicri, hazmının 
kolaylıiı ve fiatının · 'ııiu 
hakkında gazetelerle ' !yo 
ile propagandalar yapımı.ş ve 
vitrin müsabakaları tertip edil
miştir. Vitrinlerde yalmz Alman 
malı olan yumurtaların G 1 ve 
G 2 sınıfları teşhir edilmiş vo 
müsabakayı kazananlara mü
kafatlar verilmiştir. Almanya 
mart ayında 5.522.000 mark 
değerinde 111.279.000 adet 
yumurta ithal etmiştir. .Geçen 
yılın aynı ayında 5.763.000 
mark değerinde 110.350.000 
adet yumurta ithal etmişti. 

HOLANDA HAFTASI 
Holanda hükumeti gelecek 

Eylül sonunda Helsingfors'da 
Ho!anda mahsulleri için bir 
propaganda ha~ası tertip et
meyi düşünmektedir. 
HOLANDANIN YUMURTA 

SATIŞLARI 

1935 Mart ayında 2,1 milyon 
florin değerinde 6,320 tona 
yakın yumurta ihraç etmiştir. 
Geçen yılın aynı ayında 2,35 
milyon florin deierinde7,098ton 
ihraç etmişti. l 935 yılının ilk 
üç ayı zarfındaki yumurta ih
racatı 5, 94 milyon deierinde 
l 5.555 toa ve geçen yılın aynı 
devresindeki ihracatı is~ 6,97 
milyon florin değerinde 16.891 
tor. idi. 

BULGARIST ANDA TÜ
TÜN STOKLARI 

1934 tütün stoklarının az bir 
zaman zarfında satılarak elde 
6 milyon kilodan ibaret bir 
kısım kaldıiı halde bir aydan
beri alış veriılerde bir duriun
luk baş göstermiştir. Bu mlid· 
det zarfınde Alman firmaları 
yeni.len 2 milyon kilo tütün 
daha satın almı lar •e geriye 
de aşaiı ciasten ve sahi· 
ması müıkül 4 milyon kilo 
tütün bırak•ıılardır. Bakanlar 
kurulu tfitün ekim ıahasınıa 
yüzde yirmi artbnlmasını ka
rarlaştırmıtbr. 1935 yılında bu 
suretle elde edilecek rekolte
nin 22 - 24 milyon kiloyu bula
cağı tahmin edilmektedir. 

Tütün hakkındaki 83/1935 
numaralı kanun tadil olunmuş
tur. Nazırlar heyeti bundan 
böyle, maliye nazırının raporu 
üzerine her yıl tütün ekilrcek 
tütün sahalarıaı tesbit edebi
lecektir. Bu teclbir hilhaasa, 
kaçakçılığın çok yapıldıj'ı yer
lerde tlitün ekilmesini menet
mej'e matuftur. 
YUGOSLA VY ADA AFYON 

8000 hektar arazi üzerine 
ekilen haşhaılardan 100,000 
kilogra• afyon elde edilmiştir. 
Geçen yıl rekoltesinde• kalma 
50 bin kilo2ram stok bulundu
iu için mü4tcri bulmak husu
sunda zorluk çekilmektedir. 
mühim miktarda afyon ihraç 
etınek üzere ortaya çıkmasile 
arsıulusal piyasa vaziyeti çetin
lemittir. lraaın rekat.eti fiatleri 
dütilrmektedir. Bundan clelayı 
ilıili Yugoslavya ıaakamlan 
istihsalin azalmasını ve af yon 
ticareti]e ihracatın serbest bı
rakılmasını tavsiye etmek
tedirler. 

JAPONYA PARASININ 
KIYMETTEN DÜŞÜRÜLMESi 

Yen'in deierdea diitliriil•e
aiaın sonuclan lberine "Rouea,, 
ticaret odasıaa verilen bir ra
porda Japon parasıaın kıy•et
tea düıürülmesi sanayi ve ib
racaha •ilthiı bir ıurette in
kiıafına yol açmıı elmakla be· 
raber Japon mallarile itba ha
line ıte1•it olan acun piyasa-
larının eskisi kadar Japoa 
malı istihlAk edemiyecpi 
ve devalüasiyon verimleriain 
geçici olduğu anlatılmakta ve 
bunuala beraber Avrupa ülke
lerinin koatenjaa Ye) a sair 
tahdit tedbirlerile kendilerini 
korumaya deva• etmeleri tav
siye edilmektedir. 
FRANSA VE KONTENJAN 

Ticaret politikasına ıerlıteat 
mübadeleye doiru yeai itir di
zen verilmesi ve kontenjan sia
teminin tüm olarak kaldırd•ua 
clilallnOlmektedir. 
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en valarında 
Bornovada • 

sessız ve sadasız çalışan bir müessese 
Ziraat mektebi teknik ihtısas ve sistematik çalışma yuvasıdır. B. Hilmi bu 
Güzel müessesenin tarihçesini ve verimini anlatıyor - Köylere yardımlar 

Zu·aat mel.lclıi binası 

Türkiycde cumhuriyet devri, Mektebin i'eniş ve kendisine 
hiç şüphesiz teknik istihsal, mahsus araziıi vardır. Mekte-
yol ve iyi mahsul alma devri bin clerı saloalarında ziraat 
olmuıtur. On iki senelik kısa fenninin esaslannı, kanun Ye 
bir devrede içtimai inkılaplar nizamlarını gören, yarının bil-
yaratırlc:en ekonomik inkılabı ı?"İSİ ziraat elemanları olmaia 
da inkişaf cttirdiiimize delil, çahıan genç Türk çocukları 
bugünkü istihsal vaziyetimizin hu arazide tatbikat ile nazari 

bili"İlerini kuvvetlendirmekte-
ıalah yolunda olmasıdır. Pa- dirler. 
111uklarımız, arpa ve buğdayla- Müessesenin it proiramları, 
rınıız, kümes va aiıl hayvanla- usule en muvafık şekilde ya-
rımız, Üzüm ve incirlerimiz, tü- pılmııtır. 
tünlerimiz ıözle görülecek, Müdürüa yazıhanesinin önün-
elle tutulacak derecede ıslah de sıünün ve mevsimin bütün 
•tlilrnektedir. işlerini i'Ö•teren etraflı bir 

İnhisarlar idaresince tütün- proiram var. Talebe Pazartesi 
lerimizin nefasetiai sailamla- ve Çartamba pDleri sabahtan 
mak için fen adamları vasıta- akpma kadar toprak üzeriade 
aile sarfedilea ıayretler, Na- çalıımaktadır. Bufiin de Pa· 
zilli pamuk ısl•h istasy.Qnuaun .zarteai, bir blbnü tesadtıf .• 
pamuldanmıza •er•eye çalıı- Bay iirektarle mektebi g••-
biı vasıflar, tohumların ıslehı meğe başladık. 
için vcrilea emekler bu cllmle- Talelteain bugünkü iı bölü-
dt""' 1 

mü ıu: 

. n ttrtl uıcl.t in 
Türkiyenin zirai kalkınmaya 

verdiği ehemmiyeti, müsbet şe
kilde iÖrmek için Bornovaya 
kadar gitmek kafıdir. 

Bornova'da miitcvazi sessiz 
ve sadasız ı 1an ı.ıymetli bir 
tnüesscscecmız varclır Ziraat 
lllektebi... 

Bu teknik, ihtısas •• aiste
lllatik çahıma yuvasını yakın
tlan i'Öl'lllek, zirai kalkınma 
itlerinde ziraat mütahhassıala· 
n•ızın nasıl çalııtıklarını, it 
rönaek arzusunu ~ejendi.m. 

Bornova iıtaıyoa caddeaiai 
ıilsliyen akasya ağaçlarıaın 
ferah verici gölıelerinden i'e
Çerek ziraat mektebine rir-
dim. Her. a~ımda bir fen yu
•••ına gır•ış olduiumu, an
hyardum. 

Bina ve umumi manzara 
cidden 2'Üzcl ve muhteşemdir. 

Mektebi ztr•r•f 
Müdür Bay Hilmi ile kar· 

tılaşınca mektepte bir tetkik 
Yapmak arzusunda buluddo
iumu söyledim. 

- Buyurunuz.. Eıki bir sra
ıete muharririnin mektebimizi 
r•zmeıi, görmesi, işlerimiz hak
kında •alümat alması bizim 
içia bir ıereftir. Me•leket için 
de her halde faydalı olsa l'e
rektir. 

tv/w '" / ı da ıı l 111 ı 
5 talebe ziraatte; afyen, tü-

tün deneme tarİa!arında, 
5 talebe ziraat :aletlerini ta

mir işlerinde, 
2 talebe böcekhane, ipek 

böcekleri başında, 5 talebe 
meyve bahçelerinde ve meyve 
fidaalıiında, 2 talebe sebze 
bahçesinde, 5 telebe bağlarda 
ve ıaraphanede, 5 talebe çi
çekçilik şubesinde, 3 talebe 
sirkehanede, 3 talebe tavuk
lianede çalışacaklardır. 

Bay Hılmi: 
- Şimdi dii'cr kıs~mlara ge

çebiliriz, dedi. 
Koridorda muntazam bir ra

sat bava tablosu var, bu tablo 
talebeve günün hava vaziyetini 
i'Östermekte, talebe toprak ba
tına gidecej'i i'ünlcr havanın 

cilvelerinden haberdar olmakta! 
Tablo bir def-il. Müdür an

latıyor: 

- Bu teblii tablosu, ırünün 
işlerini bununla bildiririz. Yan
iID, bu gibi büyük müessele
rin daimi diişmanıdır. Ve çok 
şaşırtıcıdır. Bunun için şurada 
yaniın talimatnamesi asılmııtır. 
Böyle bir tehlike ananda, her
kes yapılacak işleri bilir ve 
tehlikenin önüne ıeçmek bu 

Zfraat mektebi olmlaıılm·ı .Mektep m iidii1·ii JJ. llilmi ortadadw 
suretle mümkün olur! 

Buradan ayrıldık, laboratu· 
vara girdik. Şarapçılık muta
huıısı muallim saygı deier 
bay Refet çalışıyordu. Talebe 
etrafını sarmıştı. 

Bay Refet: 
- Gülsuyu ve gülyaiı istih

sal ediyoruz. Memleketimizin 
bu eski varidat membaını fenni 
yollarla yeniden yaşatacaiız. 

Dedi. 
Laboratuvarda mürettep bir 

nümune kolleksiyonu var, bü
tüa konservalar sıra ile dizil
mit, çok kitaplı bir kütüphane 
etrafına nur saçmaia hazır gibi 
duruyor. 

Bay Hilmi: 
Bunlar bajcıhk ve ıanpçı

Jıfa ait kitaplar, bidm y~
cılanmız dedi. 

Şaraphk UzUmler 
Bay Refete sordum: 

Ztraat mekielnıun 

Şaraplık üzümlerimizin 
eskiden beri methini duyarım. 
Çeıit itibarile şaraplık üzümler 
ne haldedir? Dedim. 

30 dan fazla çeşit ve her 
bir çeşidin kendine mahsus hu
susiyeti ve pzelliii vardır. Bu 
topraklara hangi şaraplık üzüm 
hassası verilmiş! Burada yap
tıiımız, her çeşit üzümün .p
rapçıl k noktasından kıymetini 
tayindir. Bilhassa ihracata el
veriıll tipleri tesbit ediyoruz. 

va, uzum sevkfyatı 
- Yat üzüm sevkiyatının 

ruhu ambalajdır diyorlar. Bu 
hu ustaki düıüncelerinizi anla
yabilir miyim? 

- Bu hususta esaslı tetki
kat yapmaktayım. Hazırlamakta 
olduğum raporu Bay müdüre 
vereceğim. Daha fazla malflmat 
vermek ,u anda benim için 
mümkia deiil Ye doğru olmaz! 

Mahsul dUfmanıarı 
Buradan mahsul dü,manları 

laburatuvarına geçtik. Talebe· 
lerin Türkün ekonomik damar
larına zarar vermek istiyen 
muzır haferelerle meşj'ul ol· 
tlukları yer.. Burada çahpn 
ıençler mahsulihmızın istik
balde kuvvetli müdafaacıları 
olacaklardır. 

Laburatuvarda da Türkçe ve 
diier dillerde meslek mecmu
alan ile dolu lıtir kütüphane 
Yardır. Talebe bunlardan l»i
hakkın istifade ediyor. 

Burada tohumlar, ufak ıiıe
lere konmut her birinin üzerine 
de: Buiday, arpa, hardal, yu· 
laf, bezelye, fasulya, pamuk, 
pancar tütün vesaire etiketleri 
yapışhrılmı,tı. Bir bayan temiz 
Ye sade kıyafetile masasını• 

batında itil• meıiuldur.Demek 
Türk kadınının bu sahada da 
emeği gaçiyor. 

Turtandacıhk 

Çiftlii• ıeçtik, nefis çilek 
babçesiai, ıebze bahçelerini 
gördük. Mektep bundan iki ay 
e.vel tmfaacla toaıateı, bir 
baçak ay eYYel tle kabak Ye 

hiyar yetift:inait, piyuaya Y•r
mittir. 

Mektebin kllçllk kaph kaç-

J, 011 cı re fab1·1kası 

tısına atladık. Mektebin Mer· 
sinlideki nilmunc fidanlıj'ma 
ıittik, lu fidanlıkta çam cavaı, 
ıelvi, çınar, akasya yetiştirildi
ğiaden bahseden bay Hilmi 
oldukçı eksantrik hareketler 
yapan kaptı kaçtısının direk
si)onunu idare ediyor ve beni 
korktuğum tehlikeden koru
vordu. Mamafi ara sıra, 

- Yol, yol de§'İI ki... Of ... 
Of demekten de kendisini 
alamıyordu. 

On dakika sonra fidanlıia 
ieldik. Fidanlık cidden güzel 
•e faydalı bir it yuvası ... 

Burada bir az dinlendik. 
Almanyanın bir çok yerlerinde 
meyve, sebze ve fidanlık mü
esseselerinde ve bahçevanlık 
yüksek mekteplerinde çab9tık· 
tan ıonra ziraat mektabi mil
dürlüiilne tayin edilen bay 
Hilmi, bana mektebin tarihçe
ııini şöyle anlattı: 

Mektebin tarihçesi 
Bu mektebin tarihçesi ol

dukça entrcsandır. Mektep 922 
de açılmıştır. O zaman ilkmek
tep mezunları alınıyordu. Tah
sil müddeti 3 sene idi. 928 se
nesine kadar 162 talebe mezun 
oldu. 927 de z.iraat tedriaat 

Zfraat mehtebi aı a.:isinin 
ıslahı kanunun" E"Öre vekaletçe 
birçok arkadaşlarla Almaayaya 
gittik. Oradaki dersleri ikmal 
ederek ı?"eldik. 930 senesinde 
mektep müdürlüiüne tayin 
edildim. 

Mekteb üç sınıf olub erazi 
sahibi çocuklar kabul edilmek
tedir. Dersler, daha ziyade 
mektebe mülhak sabit semıa· 
ye ile iılenir çiftliğ'inde ziraa
bn bilcümle şubelerine uyan 
piratik işlere göre okutulmak
ta, talebe okuduğunu, yapması, 
gereken işleri kendisi yapmak· 
ta ve görmektedir. Bu yönden 
de toprak hazırlanması, maki
nelerin temizlenmesi, fidan to· 
humları ekilmesi, fidan sökül
mui •• dikilmesi, •iaçların 
klfhk ilaçlaamuı, zeytin top
laamuı ve budaaması, baj' 
budanması, bailann kıt ık iş

letmeleri gibi mevzular kış 

'll11lWJlİ gvJ'U'IHl§1t 

Mektep Maarif vekiletinia 
kabul ettiği veçhile liseye ma
adildir. Mezunları ierek me
murin, askerlik aoktuındu 
lise mezunJan hakkını haizdir
ler. 934 HDesinde mezun olaa 
22 talebeni11 beşi buğday eka-
perliiine. dördü meteroloji 
enstitüsüne, altısı Muj'la Ye 
ızmir vilayetlerinin zf!ytİ• ba
kım memurluklanna, ziraat 
memurluklarına ve zirai mü-
esseselere yerletmiıJerdi. 

Mektebin bir muallim ida
resinde spor, diğer bir mu-
allim idaresinde hayır ku-
rumlan olup talebe den 
ve iş saatlan hariciade ye
ni yapılan oyun sahuında iM
den terbiyesi ile uiraıırlu. 
Mektep talebelere yalnız öi
retmek vazifesiJe iktifa etme• 
yip köylü bili'iaini artırmak içia 
konferaaslar da tertip etmek
tedir. 

.Koll,.k:>ıfJOH baylcu ıuıta talelır t;ıılı~lt'I ıı 

Silmestiresinde okutulur. Bı• Meseli bir sene içinde me•-
işleri!' y~pılması zamanıda bu sim ve iş gözetilerek köyliiye 
me•.sımdır. w 11 konferans verilmiıtir. K&yll 

Fıda_nların aşılanması, bai- bu konferanslardan çok istifatle 
ların ılaçlanması, tavukculuk, örmü tür 
arıcılık, ipek böcekçiliği, tütün g Kş f. ı 

b·ı· k - on erans arın me•zuuma susam veya ı ımum yazlı bT · · ? 
ekinler, tarlaların çapalanması, sora 1 ır mıyı• 
üzümlerin hasadı ve kurutul- - Konferansların mevzuu 
ması, zebzelerin yetiıtirilmesi toprak iflemek, tohum •~ 
ve ekilmesi gibi mevzularda zamanında tohum illçlama~, -
itin yapılclıiı yaz Sümestire dan dikimi zamanın~• ficlu 
sinde okutulur. Mektelade ida- dikimi ve aj'aç bakımı, baj 
re ettij'im ıubede dahil olmak budama zamanında ltai ba-
üzere baj'çuvanlık-meyve, ıeb- damaıı, kuluçka zamanında 
ze Ye çiçek, bağcılık ta •uk koloçka yatırma ve cİY 

- Bai, ıarap ve konserve cİ• besleme ve tavuk yetitlir· 
umumi ziraat - hububat ve meden iharettir. 
yazlık nebat ziraatlan, z.iraat HOkümet bu ıen~ k6ylere ve 
aletleri (Afır iletlerinden ha- müe11eselere on bındea fazla 
sat ve temizleme aletleri da- meyvesiz aiaç fidanı daittm11-
hildir.) Küçük ehli hayvanlar tır. Mektebin çiftliiinclea yeti-
- tavÜkçuluk, ·pek b6cekçiliii ıen meyveli aiaç fida•lahadaa 
ancılık, tavıancıhk şubeleri da 15 '9ine yakın fidaa ıatı11 
vardır. yapılmııtır. 

Bu ~ört irub haricinde Mektep çiftliii•i• mütedaYil 
kimya, fizik, jeoloji, riyaziye sermayes 14 bin lira olop bab-
bilıiıi, hesap ve hendese, ce- çevanhk ve barcılık kısımlanu 
\tir, ziraat çiftçilik muhasebesi ayrılan bu iki şube miitedaYil 
ziraat kanunları tarih, co;raf· ıermaye ile idare olunmaktadır. 
ya, içtimaiyat, askerlik tedrı- Bay Hilminin kıymetli sözleri 
sat ırupları da vardır. Esas burada bitti. Bende keadisine 
i'rup muallimleri ıubelerinin teıekkur ~derek yanlarından 
tefleri olup iece iündüz va- ayrıldım. 
zife ile mukayyettirler. ~u.ammer .&;. al.c~ 
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HUKU , Türkçe ÇEK .~ökünden gelen ŞEKiL gibi. 

Mukaseme etmek - UJeş- mazhk - {Fr.) Nonconformitc 
mek, paylaşmak, bölüşmek Mutabık - Uygun - (Fr.) 

Mukassi - Bunalhcı, sıkın- Conforme 
hlı Mutad - Belli, alışılmış 

Mukataa - Kesim - ( Fr. ) 

1 

Mutavaat (Bak: İnkıyad) 
Affennaıe .. Mutavassıt - Aracı - (Fr.) 

Mukatele (kıtl) - Oldürüş- lntcrmediaire 
me - (Fr.) Tuerle J Muteber - Sayılı, sayılır, 

Mukavele - Sözleşme, söz- ileri 2'e1en, 2'eçer 
bajı Muteberan ( Vücuh, eşraf, 

Mukavemet (Tahammül) - ayan) - IIerigelenler, ilerige-
Dayanım, dayaıuk - (Fr.) Re- lirler 
ıiıtance Mutedil - \Jrta, ılıman, si-

MukaYemet etmek- Dayan- nemli - (Fr.) Modere, tempere 
mak - (F r.) Ruister Mutekid - inanlı 

Mukavim, m6telıammil - Da- Mutemed, emin - İııal 
:J&nlllllı, dayamkh - (Fr.} Rcsis- Mutlak - Saltık - (Fr.) Ab-
taat ıolu 

Mukavva - Epe~ kavisli- Mutlal&:a - Üzkes, ille - (Fr.) 
(Fr.) Comlte Absolument 

Mukarn - ku--n•tleadirici - Mutmain - Diniz - (Fr.} Coa-_ 
(Fr.) Fortifiaat Yaiacu 

Mukayese - Denettirme - Mutnb - Çalgıcı 
{Fr.) Comparaiaon MubGi, halik - Yaratıcı, 

Mukayese et.ek - Denq- yaratan - (Fr.) Createur 
tirmek, kıyaslamak - (Fr.) Com- Muttarid - Biteviye 
parer. Muttasıl - Bitişik, bir dü-

Mukayyed - Baih- (Fr.) Li züyc 
Mukbil - Gözde (Fr.} Favori Muvafakat et.ek ( Rau ol-
Mukdim - Çahşkan mak) - Oydaşmak - (Fr.) C.a-
Mukim olmak (Sakin olmak, aentir. 

ikamet etmek - Kalmak Muvaffakıyet - Başarık -
Mukni - Kanıtkaa • (Fr.) (Fr.) Succu 

Convaincant Muvaffak olmak - Bqar-
Muktazi - Gerekli, lümmlu .ak (Fr.) Reussir 
Muktazi olmak - Gerektir- Muvafık - Oydaıık, Ollay, 

mek yerinde, uyiu• - (Fr.) Conforme 
Muktedir - Erkmck MUTafıkı hakikat - Haki-
Muktesid - 1 Tutumhı, eko- kikata uyıun 

aom, 2 Ekoaomist Muvakkat - Slir•kaiz, ıe-
Muktetefat - Dumeç çi~ a-elip l'eçici. vakitae~ ei-
Muktezumca - Gentia<• r.ti {Bak: ••Ykut) 
Munfuıl - Aynk MuYakkatu - Şimtiilik, lHr 
Muniı- Ahftk, iıuaD~ ca- zaman için, bir vakit için 

nayakın Muvualat (YU!ul)- Ula 
\f unkati olmak ( İlllota et- Muvualat etmek ( vuıl oJ-

.:k ) - kesilmek mak) - Ulqmak 
Munsab ol•ak -- Döknlmelı: Muvaula hatlara - U.lat-

Mumif - Hakal - (Fr.) Equi- brma kollan 
tal.le MınueHt (Bak: De'tam) 
Mutabık - Uyuk - (Fr.) M11•ucae - Dealik, daıı• 

C011forae {Bak: Mu1caye1e) - (Fr.) F.cpn-
lfmatafi - Sö•, ıl••lıt - llrre 

(Fr.) Efface, eteiM Örnek: 1 - MuYu•11im 
lh.tazam - Dtb.Mi kayb.denk diftl - De-s.-i 
llaatazu - .. ...._ - (Fr.) kaybederek fitti. 

.Atteıulu 2 - Anlannda •UYU ... 

Mantuır - Beldiy• YU - Aralan.da denklik YU. 

Muaza• - O.tn .. ( Fr. ) T e•uün ettirmek - O..k-
Sapplemeatain lqtinn•k, deaıqtiraek - (Fr.) 

Murabltu - Salp, 4JiMse, Eqailibrer 
delel'e Muveç - Bükül 

Murakabe - Teftit, koahol Mmaaf - iki kat - ( Fr. ) 
Murdia (Murzia) - Südne Double 
Musab ( Düçar, ıiriftar ) - Muzaffer - Yener, Utkan 

Tutulmuı, yakalaamıı - (Fr.) Müzaheret etmek - Arka-
Atfeint lamak (Fr.) Assistcr 

Muaab olmak (Düçu olmak, Muzahir (hami) - Arka -
• Tutalma, yakalanmak 1 (Fi'.) Appui 

Musaddak - Onayla 1 Muzayaka - Darlık, sıkınb, 
Musafaha - Elaıkıtma bwı - (Fr.) Gene 
Musaffa - SiıMllık, duru Mu:ı.i - Işın - (Fr.) Lumi-
Musahhit - Dibeltiç aen: 
Musalaha, sulh - Banf Muzir - Zararlı 
Musallat - Yapııkan, asıl- Muzlim - Karanlık - (Fr.) 

pn Obscuı 

Musanna - Uydurma, dUz.- \ Muzmehil ( Bedhuıü münhe-
me zim) - SıniJD 

Musaraa - Güieıme Muzmir - Güd~e 
Musattah - Düz, yiizcyli Muztar ( Bak: mecbur ) -
Kürei musattaha - Yüı.ey• Darda, sıkııık - )Fr.) Catraint 

küre Muztar kalmak - Zora sel-
Kürei mficeuem~ - Yuvar- mck - (Fr.) Etre contraint 

küre Murlarib -GöynüJü, iöyaik 
Mesahai aathiye - Ylz6lçll (Fr.) inquiet 
Sath - Yüzey, tl.ı.er Muz.tarih olmak-Göynümek 
Musibet - Yakım. yılma • Mübadele - dcjiş - ( Fr. ) 

(Fr.) Malheur. fleau Echanie 
Musib - Y eriıacle, depu Mübaderet - davranmak 
'dusir (Bak: l11ar) Mubadil - Deiitmen 
Muslih - Arabulan, banttı- Mübahue etmek - Ayht· 

raa - (Fr.) Conciliateur mak, çatıpıak - (Fr.) Discuter 
Mutikif - Kılyana, titiz - Mübahi ( Bak: muftahir ) ---

lliautieux, meticuleux Ôvüner övüaçlü 
llutl - Y uaruk Miibaliia etmek - Abart-
Mutabakat- Uyuıma - (Fr.) •alc, obumak 

Laübali - Tenli benli, say-
gısız. 

MübJıtrez.c etmek -Vuruşmak 
(F r.) Se bettre 

Mübayaat - Sabnalım 

Mübayenet - 1 - Ayrılık -
(Fr.) Oifferencc 2 - Tutma.zlık 
(Fr.) Contrute 3 - (Bak:tezat) 

Müberrid - Soptmaç 
{übe er - müjdelenmiş 

Mübeşşir - müjdeleyici 
Mühtedi - Toy, acamı 
Mübtcni - (Bak: Müstenit) 
MücadcJe, cidal - Uğ'raf -

(Fr.) Lutte 
Mücadil - Uğraşıcı, uğraş

ku 
Mücahede - Dürüşme, ce-

teleşme 
Mücavir - Komşu 

f.tücedded - yeni 
Müceddid - Yenileştiren 

Mücerrep - Denenmiş -
(Fr.) Eprouve 

Mücerret - Soyut 
Mücessem - 1 - Som, 2 

- Cisimlenmiı ıahısJanmq 
Mücrim - Suçlu 
Mücrimiyet karan - Suç-

lulamak kararı 
Müctehid - Ayman 
Mü~emi - Tophkna 
Müçtenib - Kaçm~aıa 
Müdafaa - Müdafaa (T.Kö) 

aavıat 

Müdafaa etmek - Savıra
mak 

T edafiii - Savial, AY· 

ıalık 
Müdahale - Karıımak -

(Fr.) Intcnention 
Miitlahale etmek - Karıı

..k - (Fr.) lntenuür 
Müdiri - 1 - Ymeıfılm• 

- {Fr.) Cajoleriı 
2 - (Bak: Miuet) - (Fr.) Re-

connaissance 
Miidam - Emdeae, bakım 
llidavelei cdkir - (T aatii 

efkir) - Oylafma • (F r.) Eda
.... tl'idca 

llldclct (imtidat, t..adi) -
Sin, nar, nlüt, ıamu 

llMekmk, miteteltW, aii
telaaıri - lnMJ.a 

llWerria, ... m. - Ôjrct-
men 

llldena - Derp 
On.ele Ş..sfiddia Saainin 

ka.m •iiclenaab çok kıy
metlidir, - Şenuüddin Saminin 
kamu derıialeri çok deier
lidir. 

Müdevver - 1 • Yuvarlak -
(Fr.( Rond 2 - Devrolunmuş -
(Fr.) Traıu111is 

Müdhit - Korkuaç, yavuz 
Müdür - Direldör 
Müdiraıu umur - Yönet-

menler 
Müdrike - Anlak 
Müeddeb - EdebJi, ualu 
Miiessae - Kurum · (Fr.) 

lnstitution 
Müessif - Esefli 
Müessir - Dokunaklı, etkin -

(Fr.) Touchant efficace 
Müeaıirat - Etkinler 
Müesaia -Kuruacu - (Fr.) 

Fondateur 
Miieyyide (kuvvei-) - Ber

kite - (Fr.) San.tıctioD 
Örnek: Bu kanunun kuuvei 

müeyyidesi - Bu kaaunun 
berkiteai. (lkriitie' den) 

Teyit etmek - Berkitmek 
aailamak - (Fr.) Affirmer 

Möfarekat - Ayrılma 
Müfettiş - İspekter 

' 

Müfit, nafi - Faydalı, 

••ıiı 
Müflia - Batkın 
Müfred - Tekil 
Müfrez - Bölek 
Müfrit - Aıkm, aıirı 

Müfsitlik, münafıklık - Bo-
zutçuluk, arabozanlık 

Müfteris - Yırtıcı 

Müheyya - Hazır 
MUhim - Önemli 
Mühimmat - Cebe 
Mühlet - Önel - (Fr.) Delai 
Mühmel - Sa.vuk yilzüstü 

- (Fr·) Neıliie 
Mühtedi, müted - Dönme 
Mühür - Mühür. 
Müjde (beşaret) - Muşdur, 

müjde. 
Mükafat - Ö11den, öndül. 
Mükifat görmek - Ôden

leıımck 

Mükafat vermek - Oden
lcmek 

Mükaleme - Kon'11'1t ko
nuşma - (Fr.) Conversaticm 

Mükileme odası - Koaıqma 
odası - (Fr.) Parloir 

Mükedder - Gamlı - (F r.) 
Triste 

Mükedder olmak - Gam
lanmak 

Mükelleı - Ajır ynklll, ytı· 
kllmlü - (Fr.) lmpoıecharge 

MükeJlefiyet - Ynknm - (Fr.) 
lmposition, chuge 

Mükemmel - Tilkel 
Müktesebat - Ediaçler 
Mülllıua - Düıün 
MüJabham - Şİşl1'an, etleç 
Mülikat - Görüıme • (Fr.) 

Entrevue 
Müllkl olmak (telild et

mek) - Bulupaak, kavup11ak 
Miilüık - Bitifik, yapqık 
Mülitafe- Şakalqma -(Fr.) 

Plaisaaterie 
Müliyemet - Yumupklık 
MüJlyi• - Uypa, yaaupk 
MMlıjm (ikiaci milizim •· 

lamın) - Aatejmeıı 
Müliıimi ınıl - Tepıa 
Mıh-- - Balmpk 
Millen• - Bo1alı, bo,a-

mk 
Mllena - Pi., •-ılar 
MiJeJJİll-Y-.ba -(Fr) 

Luaatif, ••at 
M~a - Kaldmlmq 
Miilhak - UJa.a, ekJe & 1 

laaih - (Fr.) Aaae•e · 
ôrnek : llilhak lallçela 

• uı ... bltçeler 
Mtlhakat - Bajlaab • (Fr.) 

Dependanceı 
Millaem - &iaJi • (Fr.) ..._ 

pire 
Mülhe• - olmak - Emwo 
Mü1hiın - Eaia Yun 
Miilk - Mülk (T. Ka.) -(Fr.) 

La propri~te 
Mülkiyet - Mülkiyet • (Fr.) 

La probri•t• 
Miilteci - Sıjımk - (Fr.) Re-

fusrie 
Mülteka - KaYupaak • (Fr) 

Confluent 
Miiltcme• - Arkah, kayırak 

(Fr.) Sollicit 
Mil111anaat ve •uhalefet et

mek - Dayatmak 
MihnaHlet - Benzerlik,qlik 
MOmuil - Benzer, •t •fr . ., 

Semblable 
Mliaıeyyi:ı - Ayırtmu 
Müınkiia - lmkinh ., 
Mümkün kılmak- lmklnlaı-

tırmak 
Gayrimümkün - lmkiuız 
Mibuik - Sıkı eli sıkı 
Mümtaz (Asli)-Ôıgül (Fr.) 

Origina1 
Mümtaz ( müatahap, i6zide ) 

- Seçkin - (Fr.) Diatinpe 
Mütnayit (uliyet) -Ôzpn

lük - (Fr.) Oriiinalite 
Mümtazayet (&ü:ıiclelik)-Seç

kialik - (Fr.) Diltiactioa 
Mümteai - İmkhau 
Mümteziç - UYUfkaa - (Fr.) 

Accomodaat 
Münacat - Yakant 
Mbadi - Üadeci 

Münafık, mUfıit - Arabozan 
Münafıklık, üfsitlik- Ara

lsozanlık 
Mtlaakasa- Eksiltme - (Fr.) 

Adjudication 
Mü akqa - Ça.bşma, abı

ma - (Fr.) Disçuısion 
Mün'akis - Yanııt - (Fr.) 

Reflete 
Mün'akit - Baiıtlı, baiıt-

lanmış - (Fr.) Conclu, contracte 
Münakkah - Anğ 
Münasef eten -- Y arıyanya 
Münasebet - 1 .. Uyarlık, 

uyiunluk - (Fr.} Nece.uite 2 -
l12'i - (Fr.) Relation, rapport 
3 - Sıra, yer - (Fr.) Tom 

Örnek: 1 - Bu teklifin bu
rada hiç münasebeti yok - Bu 
önergenin burada hiç uyulıiı 
(uyiualup) yok. 

2 - BeyııehnileJ aünuebet 
noktai nazanııdaa - Arsnıluaal 
ilıiler bakımıadaıa. 

3 - MiiılaKbeti ıeliace bu 
ricanızı ıöylerim - Suuı (yeri) 
a-eliac• bu dilejiıôıi ıöylerim.. 

Münasebet almak - Sıruı 
l'elınek, yakıp a1aak, uypa 
dü.paek. el•eraek 

Münasebetli. •lnu•hcwz-
Yerli yersiz, ııralı sırasız, uyar 
uymaz - (Fr.) Atout propoı 

Münaael>etaiı - Uyrunım, 
yakışıksız, aykın, biçi•ıiı:, de•
ıiz - (Fr.) Nal a propoı 

Kat'ı mÜ•a11bet etmek -
Bozu4mak1 ilıi kesmek - Rom
pre les relatioaı 

Münasib, •u.,afık - UyiUJI, 
yerinde 

Müaasebet ır•tirmek - Sı
ranıaı düıiirmels, aıruıaı ı•tir
•ek 

Müaasıbetiyle - Dolayıaiy
le, ••• d.en ötürii - (Fr.) A propoı 

Münasi1' ıurette - Yolu ile 
- {Fr.) D'uae f~a coavenable 

Münavebe - Sıralaıma (Fr.) 
Altel'llatin 

Mftaavehetea - Sıra ile • 
(Fr.) A toar de role 

Münazaa, llira - KaYf& • 
(Fr.) Diıpute 

Müaazaa etmek - Ka~a 
etmek· (Fr.) S. diıpater 

Mtinbit, maluuldar - Bitek 
- (Fr.) - Futile 

Gayrm&at.it -Çerek - (Fr.) 
l.prod11ctif, ateıile 

Ma.c .. id - O...ut 
llüacu ol.ak - v....ıı 
lllWericat - tp.wo1er 
lliaeWd-~ 
lıla..c.a. - Yıldaulra 
lıltaener - A1cLa • (Fr.) 

Edaire 
llbeuela - An, Hri 
llbafi olmak - K.._eJr. 
Mbfek - Kopm11f, ayn),-

aış 

Miiaferid - Tek, ayn, yal
nız - (Fr.) laola 

Mfi•feridea - Ayn ayn, bi

rer, kendi baıı•a, tek baııaa, 
yalnızca, teker teker (Fr.) 110-
lemet 

Miinhal miiıahallt - Açık • 
(Fr.) Vacaat, vacucea 

Miinhal, IDilnlaall&t - • Erir
ler - (Fr.) Selublea 

Gayrimünhallit - Erimedv 
(Fr.) lnıolubles · 

Müalıani - Eiriç 
Münbaııran (burea) - Salt -

(Fr.) Eucluaivemınt 

Müüat- laaia, ç&kek,baak 
Münhedim - Yıkılmıı 
Münhezim - Bozgun (Fr.) 

Miae eD deroute 
Münhezim etmek - Bezırua 

ujratmak, boımak (Fr.) Mettre 
•• deroute 

Müahezi• olmak - Boıul
mak, bozguna uj'ramak 

Münkad (Bak: lnkıyad) 
Münka:ıi olmak - Bitmu, 

l'ÜJIÜ gelmek 
Mibakeair - K1rsıa, lunk -

(Fr.) Affliııe, ltriae 
Müntwb - Seçkia - (Fr.) 

Elu, choiıi 

• 
Müntehi olmak - Bitmek, 

çıkmak 
Müntehir - Ölük 
Müntekim - Öcalan 
Müntesip - Çatkın 

Münteşir - Yaygın 

Müphem - Örtünç - (Fr.) 
Müphemiyet - Örtüaçlük 
Müptedi - Acamı 
Müptela - Düşkün - (Fr.) 

Epris 
Müptela olmak - Düşkün 

olmak, uğramak, yakalanmak -
(Fr.) Etre epris 

Müptezel - Orta malı, aşa
iılık 

Müracaat etmek - Başvur-
mak - (Fr.) Sadruser 

Mürafaa - Duruşma 

Mürahik - Erişik 
Mürai "riyakir,, - iki yüz1il 

•Fr.,. Hypocrite 
Mürailik "riya, riyakirhk11 -

iki yüzlülük - "Fr.,. Hypom.i• 
Miirelabi - Eıitmea 
Müreffeh - Genli - {Fr.) 

Hise 
Mürekkep - Kahnç - (Fr.) 

Compoıe 

Mürettep - l>amfıkJı. .,-
durma (Bak: Tertip) 

Mürettip - Dinle• 
Mürernç - Güden 
MürevYiciefkir - Ônürtsr• 
Örnek~ Tan ıazetesi siyaseti 

hariciyede Fraua hükW.etinia 
•üre•viciefkindır - Tan ıue
tui dış siyasada Fransa hüka
metinin öaürtieaidir. 

Münci - Gönderileıa 
Mürsil - Göndere• 
Mürfit - Yönder 
Mürteci - Kaytak 
Mürted - Dönme 
Mühtedi - Uzyöacn 
Mürtefi - Yüksek 
Mürtefi - Ahmsak 
Mürur - Geçipn, ıeçmt 
Müruriye - Geçmelik 
Mürüvvet - Kifilik 
Müsaade - izin 
Müsabaka - Y &nf, Y&rfl • 

(Fr.) Concoun 
Müıa\taka etmek - Y arif• 

.ak 
Müsademe - Çatıtma. çar• 

Plfm& - (F r.) CollWon 
Müsademe etmek - Çu· 

pıımak 
Müsadere - Alanç - (Fr.] 

CollfiKatioa 
Miaadere etmek - Aluc· 

etmelı 

Müaaid - El••rifli, uy~ 
1•ter, eiıia - (Fr.) Con-.euW. 
..ffiant 

Ôraekl.r: l - Ot.tl•pa J• 
phımaga •lsaid Mjildir -
Oturdup. yer çahpaap .ı
Yeritli dejildir. 

2 - Heailz miuid ltir ceT., 
almadı• - Henüz uypıa bir ce
Yap almadı•. 

3 - Bu adam•• ayhjı DIJI• 
ev tutmap müaHI dejiLılir .. 

l Bu adanma aylıiı böyle e• bat-
•aia yetmez. 

4 - T emen.Um• miaaid p 
rlndn - Dil•ii•• eifİll rl
rüadü. 

Müsakkafat - Dam 
Müaaliha - Banı•a 
Sulh - Ba"' 
Sulbü aüaaı...et - Barıt Y( 

baysallık 
Müaamaha - H0tıörii, hOf" 

l'lnDe, laonörtilük, pzy-en· 
(Fr.) Tolerance 

Mtisamaha etmek - H0tr1Pı 
•ek - (Fr.) · T oJerer 

Müaamalıaklr - Hofl'lrttr • 
(Fr.) Tolerant 

Müıa'şa - Parlak, ıu•aiL 
Müsayat - [fitlik 
Müsavi - Fıit, deı (terilr} 
Miiabet - Mialtet, poı.itif 
Mü.tekkiıa - Y abfbncı-(Fr.) 

Cahnant 
Müselsel - Ardıarclına, Wr

birine bajlı 
M Wıhil - Sürıüt 
Müımir (aemeredar) - Y ~ 

mitli, verimli 
Müsrif - S.•mran 
MiiataceJ - E•riıa. ( fr. ) 

Uri••t 
Müatacelu - T ezelda, ıe

cilunıden 
C.aformite Müballt (Bak: iU..)- Sayjı 

A.Jemi mutabakat -- Uyuı- Mübalitaız - Sayf.!11% 

(Fr.) Enaıere, entrava,ant 
Mbfıit - (•Uaafık) Arabo

zan - (Fr.) Perturbateur 

Müatahib - Seç••• - (Fr.) 
MfuatakiJ - Geçe•, kalu -

Münaferet - aeuifmezlik,IO- (Fr.) Traumia 
j'u~luk - (Fr.) Froidıur \!..... "!_ilnteha - Uç 1 Müstaceliyet - E-.tinlik, .... 

r• ~•zlik - (Fr.) Mrıence 
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s 
Arpa satışlarında hafif bir kımıldama vardır 

Pauıuk piyasası normale yakındır 

Şehrimiz ticaret ve zahire 
borsasının 24/41935 tarikinden 
l0/4/935 tarihine kadar neş
reylediii pndelik sabf bül
tealerine ıöre mezkür tarihle
rin teıkil eylediği ıon hafta 
içinde borsada ıatılmıı olan 
zehair ve hububat ile ıair e,
yanın lıaftahk sahf mıktar ve 
fiatleri ve bunlardan belli başla 
ihracat qyuını teşkil eyliyen
lerin tahkikat ve tetkikabmıza 
müstenit haftalık piyasa vazi
yetlerile ıaçca hafta YI ıeçen 
senellia bu haftuı clurumlarile 
m.dutyeaelerini qaj-ıda ayrı 

ayn arzedilıaekteclir. 
Son haftanın borsa 

Muameleleri 
eıya iımi miktarı az çok 
Buiday U. 2548 Ç 3 90 4 15 

" karaafil 125 " 3 50 3 50 
,. çavdarlı 50 " 3 90 3 90 
,, yerli 512 ., 4 20 4 20 
,, Morsİll 1980 ,. 4 15 4 25 

Arpa U~ak 1280 " 3 50 3 60 
Bakla 20 ,, 4 50 4 50 
Mııırdarı 8S ,, 3 75 3 75 
Akdarı 82 " 3 375 3 375 
Akdarı sür. 130 " 2 15 2 75 
Fasulya 4 " 7 00 7 00 
Börülce 26 " 3 75 3 75 

Kalın kepek 2600 k 2 25 2 25 
pamuk p. 1 516 b 40.00 42.00 
Tır. palaaat 380 ke 430 450 

,, ,, top. 162 " 370 370 
,, tırnaklı 970 ,, 300 320 

Kaba br•aldı 462 " 215 250 
Rofoz ,, 450 
Çek. üzüm 4408 ç 9 00 15 50 
Siyah üzüm 15 ,, 10 00 10 00 
Afyon 300 ki 475 475 
ZeytinyaJı 75300 ki 25. 75 25.SO 

Haftabk bor.. ••htlul bu 
suretle icmal edildikten Hnra 
ihracat •ıyanna •üteallik mua
melit Ye piyaıa durum ve de
iiıiklikleri de •tajıdaki ıu .. 
rette t•bit edilmiftir: 

Arpa 
Son hafta içinde borsada 

Uıak mala 1280 çuval arpa be
her kiloau 3,50-3,60 kuruı ara
ıutda fiatlarla ıabl•ış:br. Geçe• 
hifta İH ya.buz 32 çuyaJ ayni 
tnaldaıı arpa sablmıı ve bu 
miktarıa laeher kilosu 3,625 
kuruştan muamele görmilftü. 

Geçen sene Mayısnua son 
haftasında borsada kilosu iki 
kurut fiatla 59 çuval yerli arpa 
muamelesi oJmuıtu. 

Arpa ıatışlarında son hafta 
içinde hafif bir kımıldama 
eseri görülmüş ise de fiatlarda 
küçük bir düşkünlük kaydedil
miştir. Bu düşkünlük mevsim 
icabı olarak telakki edilmek
tedir. Yeni mahsulün itlrak 

edilmek üzere olup en çok 
20-25 ıün sonra piyasaya arz
cdilecetine mebni fiatla.rın bir 
az düşmesi tabii bir hal olarak 
olarak kabul edilmelidir. 

E9asen geçen aenrnin bu 
haftasında arpa fiatlcrinin aza
mi iki kuruş olduiuna bakılırsa 
bu sene yeni mahsulün idrak 
edilmek üzere bulunduğuna ve 
c!de ıreçen rekolteden fazlaca 
ma mevcut olduiuna göre bu
gankü fiatleri iıtisıar etmemek 
icap eylemektedir. 

Piyuaya bugün için normal 
nazarile bakılmakta ve fiatlerde 
bi.raz teneızül husulü takdirinde 
Yeni mahsulüa idrakine kadar 
eski ınallar üzerine muamelat 
Vapılacaiı kuvvetle tahmin ediJ-

Zeytinyağı 
Kesilmiştir -

fiatleri 
Üzüm 

biraz 
• 

yükselince 
hararetli pıyasası 

mubayaat 
geçmiştir 

edilmektedir. 

Bakla 
Bunun evvelki neıriyabmız

da da arzeyledijimiz a-ibi pi
yasada mal mevcudu olmadıiı 
gibi dahilen mevrudat ta ol
mamıştır. Bunun için bakla üze
rine kitoıu 4,5 kuruştan yirmi 
çuvallık bir parti iş olmuştur. 
Geçen sellenin bu haftasında 
borsada kilosu 3,315 kuruştan 
30 çuval bakla rnuamelssi ol
muştu. 

Hav~ların müsait gitmekte 
olmHı hisebile bu sene bakla 
mahmlünün pek iyi olduğu söy
lenmekte ve yakm ıünlerde 
idrak edilebildiji tahmin edil .. 
mektedir. Yeni mahsulün piya
saya gelişine kadar eıuh bakla 
muamelelerini bittabi beklen
memektedir. 

Pamuk 
Son hafta içinde bonada 

ıablan pamuklann miktar ve 
fiyatleri qaiıdaki surette top:
lanmışhr: 

Nevi Miktarı Fiyatı . 
Prese hazır Az çok 
birinci 516 balye 40 42 

Geçen hafta kilosu 39-40 
kuruştan 403 balye prese bi
riaci hazır •e kilosu 38.5 ku
ruıtan 4 balye prese ikinci va
deli sabılan olmuıtu. Geçen 
•enenin bu haftasıada ise bor
aada kiloau 39 kuruştan prese 
birinci •evinden ve hazır ola· 
rak 99 balye pamuk muame
lesi olmuıtu. 

Son hafta pamuk meamele· 
lerinde geçen ve evelki bafta

~lara nisbetle biraz faaliyet rö
rülmüı ve fiatlerde 1 -2 kurut 
kadar yükseklik kaydcdilmiıtir. 

T ahkikabmıza göre son haf
ta mubayaatınan kıımı küllüıü 
ıebrimiz measucat fabrikaları 
tarafından yapılmıt ve bunlarm 
piyasaya çık.alan üzerine bazı 
ıpekülisiyoncular da ortaya 
atılmış ve neticede fiyatler arz
ettiğimiz ~ibi biraz yüksel
miıtir. 

Evelcede yazdıjımız gibi 
yerli menıucat fabrikaları se
nenin ihtiyaçlarmı ve öniimüz· 
deki sene için ihtiyaten bulun
duracakları malın tamamını 

henüz ikmal etmiş değillerdir. 
Bu noktadan elyevm elde 
mevcut pamuklarımız için bir 
tehlike mevcut olmamakla be
raber fiyatlerin eski derecesini 
tamamile bulacaima da ihtimal 
verilmemektedir. 

Maamafih ihracat için vaki 
olacak ehemmiyetlice bir talep 
kartısında fiatların bir miktar 
daha yükselmesi tabii görülme
mektedir. 

Mevsime nazaran bugün pa
muk piyasasının durumu ala
kadarJarca normale yakın bir 
halde telakki olunmakta ve 
fiatlar ,-eçen .senenin bu haf
tasına nisbetle elverişli olarak 
ıörülmektedir. 

Piyasada ıon hafta içinde 
ıörülen 1 - 2 kuruşluk tereffü 
hakkında altlıiımn: malumata 
2'Örc; fehrimiz kuvvetli ihracat 
evlerinden Dirinin aldığı •Ü· 

bimce bir sipariş üzerine piya
sadan mal tedarike ririıtiği 
ve yerli mensucat fabrikaları
nın da kendi ihtiyaçlarını te
min hususunda ı>İvasaya çık-

malan üzerine :fiatJarda bu yük
sekliiin vukubulduiu anlatıl
maktadır. 

Maamafih mesele ne olursa 
olsun pamuk fiatlarımır;ın bu
günkü vaziyeti muhafaza ede
ceği ve yukarıda mezkfı.r ol· 
duj'u üzere herhanıi bir talep 
karşısında bir miktar dı:ıha 
yübeleceği ümidi kat'iyyen 
izhar edilmektedir. 

Palamut 
Palamutun son haftaya ait 

piyua vaziyetinde rıcçcu haf
taya uisbetlc hiç bir değişik
lilc yoktur : 

Son. hafta mu~meleleri aşa-

jıda gösterilmektedir. l 
Fiyatı 

Nev'i Kental Az Çok 
Tırnak 380 430 450 

" toprakla 162 370 370 
Tırnaklı 970 300 320 
Kaba 462 215 250 
Rufuz 440 180 190 

Yekun 2424 
Geçen haftaki neşriyabmız 

da yazdıiımız gibi palamut pi
yasaıı çok sakin ve normal 
bir tekilde devam ve ceryan 
etmektedir. Fiyatlarda tam bir 
istikrar mevcut oldusa nevi 
Uzerine yapılan alım ve satım
larda fiyatlar arasında yazıl
maia değer bir de~şikliie 
teaadif edilememektedir. 

Zeyt.in yağı 
Son hafta içinde borsada 

yapılmıt olan zeyti.., yafı sa
tışları aşağıya işaret edilmiştir. 

Fiyatı 
Nev'i Miktarı kilosu Az Çok 

yemeklik 1750 25,50 25,50 
Sıra 53900 24,625 25,50 
Sabunluk 19650 23,75 24,25 

Yekôn 75,300 
Geçen seaenin bu haftasın

da iıe lzmir borsasında zeytin· 
yağı üzerine hiç bir muamele 
tescil ettirilmemişti. Tarafımız
dan yapılan tahkikattu anla
şıldığına ııöre iki hafta evvel 
piyasada İtalyanların İzmirdeb 
zeytinyağı mübayaa edecekle
rine dair ı:a.yi olan haberler 
geçen hafta ortalarında teey
yüt etmiş ve İtalyanlar piyasa
mızdan 200 tona yakın mal 
mübayaa etmiılerdir. 

Ancak işbu mübayaat üzeri
ne fiyatlarda hasıl olan t~ ~f. 
fü karşısında Cezair piyasasını 
daha muvafık ve çok elverişli 
bulan bu müşteriler mübayaa 
işini Cezayire tahvil eylemi~
lcrdir. 

Esasen bu müıteriler piya
ıamızdan muayyen bir miktar 
ve fiyatla mal mübayaası hu
susunda hiç bir ticarethane ile 
kontrai; yapmadıklan Ye 22 · 23 
kuruş arasında fiyatların kendi
leri için müsait bulundoftı ci
hetle yüksek miktar mübaya· 
alarını piya!lamızdan tedarik 
arzusuau göstermiş idise de 
fiyatların yükselmesi karşısında 
derhal mübayaayı kesmişlerdir. 

Bu hale na%aran son gün
lercle boruya kaydettirilmiş ı 
olan sattı muameleleri hu mü-

bayaatın neticesi olsa ge' ektir. ' 

Afyon 
Son hafta içinde lzmir bor

saıına uyuşturucu maddeler in· 
hisarı mübayutındu yüzde 
11,5 morfin 300 kilo afyon ki-

Joıu 745 kuru~ fiyatla yazdı· 
rılmışhr. 

Geçen hafta ve geçen ıeııe· 
nin bu haftasında ise borsada 
afyon üzerine muamele elma· 
mışh. Uyuşturucu maddeler in
hisarmın mübayaahnı kısmen 
gevşetti2ini geçen hafta yaz
mışbk. Bu gevşeklik elan de
vam etmektedir. 

Alakadarların söylediiJne 
2öre bu ıene afyon ekim mın· 
takalarmda fazla miktarda zer
iyat yapılmıt olu\> bu zeriyatın 
bugünkü durumu mucibi mem
nuniyet bir halde görülmekte· 
dir. HaYalar müsait gittiği tak
dirde eyi mahsul alınabileccji 
kuvvetle memul bulunmaktadır. 

incir 
Borsa bültenlerinde ıon haf

ta içinde borsada incir ve incir 
hurdası üzerine muamele ya
pıldıiına dair bir kayıt görül
memiştir. Vaziyet geçen hafta
da aynı şekilde bulunmuştu. 

Buna nazaran yoni mahsulün 
ittihsal ve satışa arza kadar 
incir piyasası teessüs etmiye
cektir. 

1934 seaeıi incir mevsimi 
iptidasınclan en son sabş tari-
hine 1933 seneıi mahsulünden 
1924 senesine kadar Izmir bor
sasına yazdınt.ıı olan incir 
ve hurda miktarlan aşağıya 
işaretlenmiıtir: 

1933-1934 1934-1935 
sabılerı •atış.ları 

Nev'i Çuval Çuval 
incir 152097 154077 
Hurda 21075 10371 
Y ckiın 173172 164448 

Şu hesaba iÖre bu sene İz
mir borsasında satılan alelıtlak 
İncir yekunü geçen seneden 
8724 çuval noksan olup bu nok-
sanlıiın inhisar idaresinin doj'
rudan doruya istihsal mınta-
kalarından hurda incir tedarik 
etmi4 olmasından ve bunlarm 
da İzmir piyasasında satıJmadı
iına binaen fzmir borsasına 
kaydettirilmnmit bulunmuın
dan ileri geldiii anlaşılmakta
dır. 

Gerçi sabt aoktasından bu
nosaabk mevcut ise de bu ıene 
vasati noktadan kıymet sreçen 
seneain yeni bu şekildeki kıy
metinden mühim bir bir fazla
lık iÖıtarmektedir. 

Çekirdeksiz 
Üzüm 

Son hafta içinde borsada 
netredilen malumata ıöre gün
delik çekirdeksiz üzüm mua· 
meleleri de aşajıdaki surette 
cereyan etmiştir: 

Tarihi Sahlan mıktarı 
24·4-935 163 Çuval 
25 " " 272 •• 
27 " u 1779 " 
28 " ,. 819 " 
29 .. " 944 " 
30 " " 431 " 
Yekun 4408 

Bu yekunun nevi üzerinden 
en aıağ'ı ve en yukarı fiatJerile 
mıktarı en aşaiıda ifarctlea-
miştir. 

Fiat 
No. Torba Ç. enaı ençok 
6 40 9,00 9,50 
7 5 595 10,00 11,00 
8 3 1328 11,25 11,625 
9 1617 11,75 12,50 

10 704 12,50 13, 75 
11 124 14 15,50 
Yekün 8 4408 

TAÇ 

Tarihi Tefrika 
No."aa., I 
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Romanofların son günleri - Birine~ 
Aleksandr'dan ikinci Nikolaya kadaı 

Birinci Aleksaadr'ın uzun 
süren saltanatından bahsede· 
cek değiliz. Sadece bu hüküm
daı ın bozuk olan psikolojisini, 
rüyalar içinde yüzen hayalpe
restliğini, tedavi kabu1 etmiyea 
melankohsini kaydedeceiiz. 
Birinci Ateksandr bu basta ru· 
hiyatı ile imparatorluiun niha
yetsiz: stoeplerinden mi dolaş
mıştır? 1825 .senesi TefTİnİsa
niainin 25 inci günü esrarengiz 
şerait altında vukubulan bir 
ölüm Rusyada en inanıl•az, 
en fevkalade şayialarm dolaı
masına sebebiyet verdi. O ka
dar ki ' 1Taganroı'ta ölen Çar 
birinci Aleksandr deiildir. Ona 
çok benzi yen bir neferdir" di
yenler hahrı sayılır bir 
yekôn tutuyordu. Ağızlarda 
şekilden şekile iU'cn bu şayı· 
aya göre Petrorrada nakledi
len cesecl birinci Ale1uandıra 
benzeyen neferin cesedi idi. 
imparatora gelince o ıizli ola
rak ortadan kaybolmuştur. Bu 
masal yıJlarca ıürıniiı, hatta 
on iki sene sonra, ihtiyar bir 
keşişin Çar Aleksandr oldup 
iddia ediJmişti.İmparatoriça ha
bra defterinde kocasımn haya
tını hastalıj'ıuın mah yetini a-il
nü gününe kayt ettiğine göre 
Çarın Rusya steplerinde on 
iki yıl dola.,bktan sonra bir 
keşiş kılığında meydana çık
mış olduğu iddiasıda masal 
sayılabi1ir. la.ten birinci Alek-
ıandn tedavi eden doktor 
Wylie'nin raporlan da bunu 
tey:id ediyor. 

Öte yandan o ırwıun iddia
larını tetkik eden tarihciJer di
yorlar ki: " Çar ortadan kay
bolmuş ta kendisine benziyen 
bir neferin ölümü Çarın ölümü 
gibi gösterilmişse bu hadisede 
imparatoriçenin, doktorlann, 
yaverlerin, hatta bütün saray 
balkının birlik olduklarını kabul 
etmek lazımdır. Nasıl oluyor da 
dedikodu kaynaiı olan saray
dan bu rivayeti teyit edecek 
biç bir haber sızmamıştır. ,, 

İhtiyar keşişin Çar Aleksan
dra benzeyiıi de uydurma sa
yılmaktadır. 

Bundan sonra Romanoflaruı 
tarihi zehir, hep suikast oyun
ları içinde geçmiştir. 

Birinci AJeksandrı istihlif 
eden birinci Niko!anın zehir 
lenerek ölclüiu iddiası kuvvet
lidir ikinci Aleksandr bir Nihi
list suikashnda can yermi~tir. 
Almanyanın fetroerat ataıe
militeri olan Kont Rişard vo• 
PfeiJ bu auikastta bizzat hazu 
bnlunduiundan müphcdabnı 
§Öyle anlatır: 

- Suikast 13 Mart 1881 d~ 
olmuştur. Çar vuruldujunu du 
yar duymaz maiyetine ses\endi: 

- Çabuk, çabuk saraya ... 
Orada ölmclc istiyorum. .. de-
mişti. 

Çan tatJyan kı%ak başta 
olarak alay saraya döndü. Çaı 
yolda, muhafıdanua emretti 
11 YüxUuıii mendille örtün t • 
Kızak kııJık saraya ıirerken 
karlar Ü%erinde kan izleri bı
ralnyordu. Çara refakat ede11 
Grandük Mişel bütün haneda· 
oın suikasttae haberdar edi· 
lerek saraya çağınlmasını em· 
retmişti. Saray kapısı biraı 
zorlukla açıldığından yarah 
çok kan kaybetti. İmparatoı 
kışlık saraydaki mesai odasını 
atılan yataia kondu. Az sonra 
da oda pren!ler, devlet erkan 
ile doldu. imparatorun rözter 
yarı kapah idi. Artık kimseyi 
tanımıyordu. Operatör Krug· 
]ev.ski ve mark.usun ihtimamlı 
tedavilerine rağmen yar:alıyı 

kurtarmak kabil olmadı.Suikast 
tan tam üç saat sonra impa· 
rator öldü. İkincı Aleksaodr'ı 
istihlif eden üçüncü Aleksan· 
dr'ın da zehirlenerek öldüiü 
aöylenir. Bunu üremi şeklinde 
ırösteren doktorların raporuna 
rağmen zehirlenme ihtimal; 
müstebat değildir. Romanofla
nn son Çarı bulunii.n ikinc. 
Nikolanın akibeti ite ma
lumdur: 

Gelecek sayımızda Taçh de· 
lilerin ikinci kısmına başlıya· Hakikat şudur ki Aleksandr 

bir souk aliJnhğından ölmüı- caiız: 
tür. Doktorun taniyesi üzerine Burada bakir kraliça adı ile 
kan alınması icap ettiii halde tanınmış bulunan lnsriliz krali· 
hayahna .suikaat edileceğinden çesi Elizabet'in hayatındatı 
korkarak buna müsaade etm~- bahscdeceiiz. 
miştir. - 8u1111 uır -..•...............•...•..•......•.•....•......••••.........•...•......•...•••.•.•..•• , 

Son hafta sabıları geçen Satııların hararet kespetmi~ 
hafta ve geçen senenin bu olması keyfiyeti mayıa ilk ya· 
haftası ıahşlarına nazaran fazla nsı teslimi meşrut harici sa.bt 
olmuştur. Son iki hafta fiyat- taahhütlerinin ikmali noktasın• 
lan arasında iÖzc çarpan bir atfedilmekle beraber Alman· 
fazlalık mevcut olmamakla be- yadan yeni ve mühim sipariş-
raber geçen senenin bu haftası ler alındıima hükmedilmek· 
fiyatlarına nispnten nevine gö- tedir. 
re 2 - 5 kuruş; arasında bir Şayet dcnildiji iibi siparişleı 
yükseklik görülmektedir. alınmış ise fiyatların biraz da· 

1934 senesi mahsulünün 30- ha yükselmesi ihtimali mev 
4-935 akşamına kadar borsada cuttur. Mamafih önümüzdek 
satılmış olan miktar1 310478 rekolteye henüz uzun zamar 

oldur· undan halen mevcut bu· 
çuval 1161 torbaya balii ol-

!unan üzümlerin o zamana ka· 
muştur. Bu miktar da beş ile dar kAınilen olmasa da kısm 
25 kuruş arasında muhtelif nıühimminin elden çılıtarılaca( 
fiyatlarla muamele görmüştür. ve ycrıi rekolteye pek az mik· 

1933 mah.suJünden ıı-eçcn se- tarda mal devredileceği kana· 
ne ni5anının nihayetine kadarki atı hemen hemen umuıui ıi· 
aahş yekunu ise 322579 çuval bidir. 
ve 3373 torbaya balii o mu,tu. 
hesaba göre ise bu sene geçen 
seneye niıpetle 12101 çuval 
2212 torba noksan mal satılmış 
ise de kıymeti umumiye nok
tasından bu seneki rakkam 
ieçen seneye ezberi cibet te
fevvuk ıöstermektcdir. Son 
hafta çekirdeksiz üzüm piya
sasında hafta ortalarından son 
güne lcadar hayli hararet mü
şahede edilmiş ve memnuniyet 
verici muameleler olmuıtur. 

Umumi vaziyet 
Mevsime nispetle son haft• 

zahire, hububat vesair e'ya 
üzeri1tc az çok muamele olmu~· 
tur. Yalnız mevsimi olmasma 
ve borsaya dahil eşyadan bu
lunmasma rağmen borsa bül
tenlerinde yapaiı muamelele
rine tesadüf cdilmeruekte oldu· 
iundau bu maddeye ait mua· 
mclatın borsaya kaydettirilmes 
işinin alakadarlarca teminin 
dileriz. 
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Altın Ve Güzel Kızlar 
Kizım Dirik Vali 

Örnek köyünde 
, ....................... :..~!~~~~ .. ~.?..!t:---""' - Baştataıı Bilinci sahııtdt -

yeti ile k6y l»aytan ve okutaaı 
el birliği yaparak bir kaç yıl 
içinde rüzel bir örnek k6yii 
meydana retirmişler~ir. 

iıılma. B&flin h.ayabmı k6yler
de reçina•k k6ylüleri Atattr
ktıa •• cumhuriyetin iıtecli;i 
H•İyeye yükseltmek içia u;
raııyorum 

Aram is 
iskelesi 

vapuru Cibuti 
önünde demirlemişti .. 

- Siz Annam1ı'mı11aız ba
yan? 

- Laaoaluyum bay. 
- B.ni mazar 16ri\nü1. Çia 

Hiadistanıaa hiç ritmiı deği
lim. Bu uzak ülkelerin 1'ir çok 
1rldarmı birbirinden ayıramı
yorum, henüz. 

- Oh, buaua zararı yok, 
ltay. 

Kam r'li•aedi. Sabahki ka
dar haıin görün•iyordu. Mor
ıa, arkadaıınuı aklıwa gelen 
clütüaceyi, keadi hHabına is
tismar etmek iıtedi: 

- Ne ı:-üıel tesadüf, cledj. 
Ben de tam ıizin mcmleketi
•i:ı.e gidiyorum. 

Geaç kadıa oaa hayretle 
baktı: 

- Laoıa mı ? Siz Laoaa mı 
tayin edildiniı..? 

Morra başını salladı: 
- Pek te öyle deail. Ban 

memur deiili•. Luu2Praban2 
da fil avıaa 2idiyorum. 

- Lua•g Prabıarda mı? 
Fakat bu yuaktır. 

Morıa, krallık içinde ltu 
hayvanlan öldüraenin aazari 
olarak yaaak olduj'uadan ha
beri oldupau fakat öirendiiine 
göre bir turiat herhangi bir filia 
hücumu11a uirarsa, kendiıini 
müdafaa etmek hakkı oJduj'u
•u söyliyerek! 

- Görüyorsunuz ya, .iedi. 
Bu koca hayvanlana dili ol
•adıiı için, lıllcum ettikleriai 
iddia etmek daima mllmkün ... 
Sonra Laoada batka vahşi 
ltayvanlar da olatcak. Kam 
şimdi seve seve rülüyordu. 
Mühendis buadan istifade ede
rek Laoı dilini kendisine öi
retmeie raıı olub olmayaca
j'ını sordu. Genç kadıaın te-
reddüdü karıısında, ilave etti: 

- Vapur Komiserinin mü
aadesile, tabii, ücret)i derıler 
olacak. 
Kadın daha bir aa tereddtlt 

etti, sonra: 
- Eier hu sizi• iıinize ya

rarsa ve eier komiser müsa
ade ederse ... 

- Y anndan tezi yok, ondan 
iıin alacağı•. 

O günden heri, her aktam 
çocuklar yatınldıktaa sonra 
Kam birsaat kadar mühendiıin 
kamarasına ı:-elirdi. 

Vapur kır•ı21 denizden ıe
çiyordu. Sıcaklık ezici idi. Mor-
1'• ıouk içkiler sı-etirtirdi. Kam 
bunlardan haz tdiyerdu. Yavaş 
yavaş mua1limle talebesi ara-
ıında bir samimiyet yer alıyor
du. 

Margo, Laoslu'nun mazisini 
bilmiyormuş gibi da•raaıyordu. 
Kendisi de bundan behaetmi
yor, sadece arada sırada kü-
çüldüğünde koştui'u ormanın 
Mekong nehrindeki banyolar1-
nın Si!'Üzelliğini anlatıyordu. 

Paristeki ikametinden, oraya 
lı.eraoer ğittiii atlamdan, başı-
11a gelen dramdan hiç açmadı. 
Bununla beraber birı:-ün aizın
dan Batisti'nin küçük adı olan 
Paskal ismi çıktı. 

Orada tanıdığım bir 
Fransızdır, dedi. 

Delikanlı buna alakadar ol
mamış ~ibi göründü Ye kulla
nılan kelimelerin küçük bir 
lü~atım yapmaia dalmış gibi 
bir tavır takındı. 

Genç kadının yanında, kü
çük masanın ka~ısına otunnuı, 
onun söylediii kelimeleri ya
zarken bu altınlı etin misk ko
kusu ciierlerine alıyor ve arzu
ıunun luıvYetinden parmakları 
titriyordu. 

Soman dansözlerl 
Portaaitten hareketinin be

-; LÜlll1, Aramia vaıturu Cibuti 

ukeleai önünde demir attı. 

Kendilerini karaya çıkaran 
motörlü kayıkta, Morra Renu
çi ile bayan Faa arasında 
oturmuıtu. 

Bu kadın, vapurun \,ütün 
erkek yolculannın ibbrasım 
celbeden, Çinli memurun ka
nıı idi. 

Bu bayaa Fan'ın birinci ae
yalıab deiildi. Muhtelif iskele
lerin iÖrülecek yerlerini pek 
iyi tanıyordu. Artık Laosslu 
kızdan ilitiiini kesmiş ribi 
görünen Renuçi bu kadını 

kendisine rehber olmaia razı 
etmiıti: 

-Sonu Vıı-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italyaya hububat 
İhracatımız 

* • • 
Geçen Perşembe ıünü Ber-

gama teftiıinden dönen kıy
metli valimiz akşam saat 8,5 ta 
örnek köyünden sı-eçerken eto
mobilinden inerek köy okuma 
odasına iirmişler ve etrafında 
toplanan yüzlerce çaJııkan cum
huriyet köylüsü ile bir saat 
kadar inkılap ve yükseliş yo
lunda güzel Öiütler vermişler
.lir. Köyiln iş ve yükseliş 
kadrosunda çalışanların hepsi, 
çok sevdikleri vali•izin önün
C:le birkaç yıl sonra tam mana
sile istedikleri gibi Kamilist 
bir köy meydana getirecekle
rini ıöylemişler, y~lmz yüksek 
yardımlannm bu köye biraz 
fazla ıösterilmcsioi yalvarmış

lardır. 

Bu ulusal .saYaft• her halde 
muvafflk ol=ıtcaiız. Mu•affakı· 
yet ltir çok köylerimizde faz
lasile bqlamıştır. Şu reıiıale
rini ıördüiiiaüz köyler, andaç
lar, mektepler, çocuk I,ahçele
ri, oyu• yerleri ve daha bir 
çok modera işler başarılmak
tadır. Si:ıia köyüaüzde yapıla• 
itleri daha renişletecejiz. Da
ha canlı 'fe röze çarpar bir 
plan üstündf" iştiyecej'iz. İyi 
örün, güıcl damızlık hayvanlar, 
ordumuza kahrlar, sütlii inek
ler, koyun ve keçiler ve her 
cins mal yetiştireceğiz. Tavulc
Jarınm da unutmıyacağız. Şu 
ba~ladı~ınız mekteple birlikte 
tam bir örnek köyü kuracağız. 

Mezbahanız çok iyidir. Köy 
için mükemmel bir gelir kay-

Vali Kazım Dirik, he111cn nağ'! olmuştur. Şu kahvelerdeki 
Türkofisiıa Roma ıubeai, İtal- yanındaki mimar bay Nc:cmcd- ukı hayatı ycnil~ştirmek, temiz 

yaya hububat ihracatımız hak· dine dönerek : '' Bir 2ün bu- aıh~i, açık ve reniş bir köy 
k d b" raya ielcrek ıüzel bir plan iazınosu yapmak lazımdır. 
ın a ır rapor ıöndermiıtir. çiıiniz. Bu köyün coirafi ve Siz ne kadar çok çahııraa-

Raporun kısası föyledir: ikhsadi Taziyeti tam yerinde- naz ben ıizi o kadar çok sever 
İtalya ya yapmakta olduiu- dir. Köyün iş böliımünde uira- ve bailanırım. Yapılan işlerde• 

muz arpa ihracatının artmakta ıanların hepsi çalııkan arlca- çok mem11unum sevinçle ayrı-
olduiu ye bizim için daimi bir daılardır. lıyorum.,, demişlerdir. 
malareç temini mümkin bulua- Yamanlara çıkmak için bu ",," 
duiu bir hakikatttır. köyden geçilir. Bergamaya bu- Vali Kazım Dirik köyden 

933 yılında ltalyaya 13536 radan gidilir. Karşıyaka halkı, aynldıktan ıonra köyün iı 
ton arpa ihraç ettiiimiz halde haftada birsı-ün bütün ihtiyaç- bölümünde çahıaalar, nahiye 
bu miktar 935 yılında 28089 larını ltu köyün pazanadan müdlirii bay Şe•'i ile birlikte 

f 
alırlar. yapılacak yeni itler üzeriade 

tona çıkmııhr. Yani talya hü- Memur, ıuı, zengi•, fakir konuımaya bqladık.Elimizdeki 
kümeti,arpa ithallbnın % 45 ni yüzlerce aile bu köy pazarın- (Ka•iliat köy) pro&"ramını ba-
Türkiyeden temin etmektedir. da köylülerimizle yüz yüze ~aia muyaffak oldukça yü-
Memleketimizden ielen arpa- gelirler. Alış-verit ederler. Biz rüdOiUmüz yol bizi çok seYİn-
nıa sürümünü daha fazla art- bu köye çok ehe•miyet vere- direcektir. 
tı .... ak için arpalanmızı bira ceiiz. Bu çalı9kaa arkadaılan AtatUrklln inkılap yolu üs-
faltrikalarına taaıtmak •e Malt daha fazla çahıhracaiız. Bütün tünde aeye aeve koıarken 
imalinde kullandır•ak ta milm- köylerimiz seferber halindedir. omu:danm12daki altı oklu C.H. 
kfüıdür. Hepsi köylerini yük11ltmek, P. bayratıaı örnek köyün mey-

İtalya soa yılar içinde mem- hayatlarını, yaıayJi.lannı düzelt- danhiına dikmeie muvaffak 
leL.ctimizdew fazlaca yulaf mek ve kazançlarını arttırmak olan imanlı ve çalııkan cum-
çekmiye baılamııtır. için birbirlerile yarı~ yapıyor- huriyetçiler olduiumuzu göste-

933 yılında İtalya'ya 6485, lar. Ben cumhuriyet köylüsü- receğiz. 
934 yılında iae 21216 ton yu- nün içindeki ateşe ye İ•ane Dr. Sıtkı ŞUkrU 
laf ihraç etmiş bulunuyoruz. • .... 1 ,. •• 

Hububat ihracatımızı arttır- Mekteplerin Rus tiyatro 
mak için fazlaca çalışmak ve A ' k 
mallarımızı tanıtın•" m•vkiin- tıetizm bayramı San at arları · 
deyiz. C. H. P. vilayet ve Halkevi Ankarada bulunan Sovyet 

baıkana bay Avni Doj"an'ın f 
Atı t ı tiyatro aan'atkarlan bugün z-1 ram vay ar himayesinde olarak mekteple-

. ti 3 mire relmek üzer• yola çıka-DUn gece varısı na a etimı bayranııaın ma- d S 
T lh " yıı Cuma günü Alıaacak aa- caklar ır. ovyet ıaa'atkirları 
ar • karı,tı haıında yapılacaiı•ı yaz•ııtılc. lı.mirde iyi bir durumda kar-

Kordondaki atlı tramyaylar Tanzim edilen programa sröre şılanacaklardır. 
dündea itibaren tarihe kanş- AtletiZ111 bayramına kız lueai, Saa'atkirlar şehrimiıda diSrt 
mııtır. Burün rayların sökül- kız •uallim mektebi, sanat konser •ereceklerdir. Bunun 
mcıine baılanacak ve yann da enıtitilaü, Buca orta mektebi, için Halkevi tarafından mühi• 
tramvay 1evazimatıaıa beledi- erkek Jiıeıi, erkek muallim hazırlıklar yapılmaktadır. Koa-
yeye devrine başlanacakhr. mektebi, Karııyaka orta mek- Hrlerin verileceii yerler henilı 

BuiÜ•den itibaren Kordon tebi, Karataş orta mektebi, kat'i olarak tespit edilm~mittir. 
üzerinde ıeyrüıefer otohüsler- Sanatlar, ticaret, ziraat melt- Orkestra için şehrimizde• 
le temin edilecerktir. tepleri iıtirak edeceklerdir. peraoaeller temin edilmiıtir. 
.................................................................................................................................... 

Cellit gölü (Sağlık· ovası) 
Küçük Men

deres nehrinin 
ıslahı ile Cel
lat ve Tevabii 
ıöllerinin ku
rutulaıa.sı ıçın 
kullanılmak ü

zere a-etirilen • uskuvatör ma-
kinesinin, sür'-
atle yapılması 
İcap eden işte 
az geJeccği an
i aşıl dı 2-ından 
daha dört ma
kineniıa aipariı ~~:~:ı;;;. 
edilmt:si lizım
ıeldijinin bu
radaki ıeriki 
bay Oımaadan 
müteahhit bay 
Ah dur rah man 
Naciye yaııldı-
iı haber alın- ,.;;;;:;;==~ ............... ~ 
mııbr. CeUal gölii ku,.utıııa makiııefrri 

Kurutulacak olan göllerde hir •ilyon kilo kadar balık buluaduiu tahmin edildijinden bu ha· 
hklann ne yapılacajı hakkıpda deflerdarhk ile maliye bakaabj'ı araıUJda muhabere cercvan 
etmekte4U ...... 

Küçiik Haberler: 
Mesl kt tedrisat 
Umum lmUdUrU 

Mesf eki tedrisat umum mü
dürü bay Rüştü 1'u rüalerde 
latan bul' •an ıehrimize ref e
cek ve buradaki aeıleki ted
riaat mekteplerini teftiı ede
cektir. 
Fransız konsolosunun 

Zlyaretlerl 
Yeni Franıı:ı ıenersl konao

loıu kont da Şaylard diln Yali 
ıencral Kiıım Dirili, Cumhu
riyet partisi baıkanı bay AYni 
Doianı •e belediye baıkanı 
bay Behcet Uzu ziyaret etmiı
tir. 

İstandarlze lfl 
Masullerimiıin istaadardi-

ıasyonu ile meşıul olan hey
et dün Turan yaj' fabrikasına 
ıiderek zeytinyağları hakkın
da tetkikat yapmıştır. Haber 
hldımıza ıöre heyet tetkikle
rini bütün mahsullere teımil 

f!deccktir. 

Çimento lstihlAk reamt 
Çimento üzerinden ahnm~k

ta olan ton başına 250 kuruş 

istihlak rc.smile elli kuruş mu· 
amele vergisininin kaldırılması 
hakkındaki kanun liyıhasının 
maliye ve iktisat encüme1tle
rince kabul olunduiu haber 
alıwmıştır. 

Köy mekteplerinde 
Yurdun muhtelif yerlerinde

ki köy mektepleriade Kültür 
bakanhj'lnca yaptırılan bir 
yoklamada köy mektepleri•de
ki tadri.satın .se•İyeai araıtırıJ

mııtır. Köy mekteplerini• esas
lı ıekilde islah ediJecej'i ve 
f6nkü verimin artırılacaj'ı ha
ber alınmıttir. 

Üç ayhklar 
Yetim, dul ve •Ütekaitlerin 

üç aylık maaı yoklamalarına 
yarından itibarea haılanıla
cak.hr. ·----
Talebe bayramı 
Nerelerde olacaktır? 
Talebe bayramı hazırlık ko-

mitesi dün maarif dairesinde 
maarif mUdüril bay Hikmetin 
başkanlıiında toplanmıı ye bu 
yıl talebe bayramını• aereler
de yapılacajını tespit etmiştir. 

fık mektepler talebeleri 7 
Mayısta Kızılçulludaki çamlık-
larda geçireceklerdir. Kız ve 
erkek muallim mektepleri ile 
orta •ektepler taleboai beı 
Mayııta yiae bu çamlıklarda, 
kız Ye erkek liseleri talebeleri 
T epeköy çamlıklarıada, ticaret 
Ye ıa11 'at mektepleri ile kız 
aan'at enıtitüsü talebeleri de 
Balçovada Ye yine beş Mayısta 
'bayramı yapacaklardır. 

Kükürt 
Yine mi fırlıyor ? 

Evelki ıün ve dün Keçibor· 
lu'dan ıelmeai beklenen kü
kürtler srelmemiı ve bu yüzden 
piyaaada yeniden ufak lıtir te
rcffü olmuıtur. Vilayet, Keçi
borlu kükürt fabrikasında mev
cut kükürtlerin derhal lzmire 
a-önderilmesini alakadar fabri
kanın direktörlüiüne bildir
miştir. 

Vilayet kükürt işini büyUk 
bir ha11aaiydlc takip etmekte 
dir. Baicıların kükürtsüz kal- ı 
malarına katiyen meydan ve· 
rilmiyccektir. f 

---
Zabıta Habereı·i: 

Enginar hırsızı 
Halkapınarda Halil oilu 

Mustafa, Şükrü oi'ln Kinıilin 
bağçesinden bir çuval enginar 
çalarak .satmakta iktn yaka
lanmıştır. 

Beledi" e memuruna 
Hakaret 

Kcçeeiler caddcaindc fırıncı 
Hüıeyin oilu Aıut ye Baki 
oilu Mustafa fırını kontrol ede11 
belediye memuru Muzafferin 
bu hareketinden kııarak hücum 
•e kendisini dövmüılerdir. 

İki fırıncı da yakalanarak 
adliyeye •erilmiılerdir. 

ipek ç•lm•• 
Gümrük dahilinde h .. mal 

Hasan oilu Mehmet 200 ıram 
ipeii çalarak ıaldamakta ikea 
orada çalışanlar tarafından ya
kalanmış 'Ye tahkikata bat· 
lanmıfbr. 

Bıçak tatımıt 
Kemeralb•da Salepçi hanı•

da Huan oilu Yakubua üze
rinde bir bıçak ve İkiçeşmelik 
caddesinde ls111ail oilu Hasa· 
nın üzerinde ltir bıçak iÖrü
lerek zaltıtaca alanmıştır. 

Memur sUsU ver111ı, 
KesteUi caddesinde çöpçü 

hamam sokaiında İsmail oilu 
Hakkı ve İbrahim oilu Mu
har yanlarında Mclehat adında 
bir icadın ile otomobille dola,
makta oldukları bekçi tara
fından görülmüş •e vaziyetleri 
tetkik edil•ek üzere karako
la davet edilmiılerdir. 

Bualardan Maıhar kendiıi

a}n ıiyasi memur olduiuau 
•e karakola ıitmiyecekleriai 
•e Hakkı da hakarette bulun-

. buiundan yakalanmışlardır. 

Borsa Ilaberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satı,ıar 
~ 

Uzum 
Çu. Ahcı Fiat 
129 Koo ittihat 11 50 13 5(1 
86 H Alyoti 12 25 12 45 
70 S Süleymano 10 13 75 
55 M J Taranto 10 75 11 
42 H Z Ah••t 11 25 14 
21 Şınlak Z bi. 12 50 13 
14 Ş Riza Halef 11 75 11 7~ 

14 J Taranto M 12 25 12 25 
431 Yekt\a 

ZeytlnyaAı 
Kilo Alıcı Fiat 
39700 Muh. Ahcı 23 50 25 50 

Zahire •orsası 
Çu. Cinsi f'iat 
124 Buiday 4 15 4 20 

40 toa .. 
20 Börülce 4 50 4 50 
20 Nohut 4 24 4 25 

159 AkdHı 2 75 3 37 
120 K Pala•ut 270 270 

.. 
Para Piyasası 

30-4--1935 
Ahı Satıı 

Mark 50 20 50 70 
f ıterlin 603 50 608 50 
Fr. Franrı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 79 80 
Beli'a 21 20 21 70 
ltalyan lireti 10 35 10 40 
İıviçre F raa. -40 62 -!O 87 
Florin M 75 85 12 
Kr.Çckoıloy 5 24 5 27 
Avustr.ŞiJini 23 50 24 

BAHRİBABA 

Sahil Park Gazinosu 
Bahribabanın meşhur Sahil Park gazinosu busen• lzmirin 

en kibar bir bahçesi olarak kartımıza çıkmaktadır. lzmirde 
hemen istisnasız herkesin sevj?'İsini kazanmış otelci Bay 
Basri ile lokantacı Bay Süleyman ve Bay Mehmet Eraltay 
Sahil Park iazİnoıunu ele almıt bulunmaktadır. Bay la.sri-
nin daima muvaffak olan benliii, namuslu ve ciddi tcteb
bü!Ü, maruf lokantıcı bay Sü1eymanm cidden san'atkirane 
mezeleri Sahil Park gazinosuna bir kat daha kıymet ver
miştir. Mayıs iptidalarında büyük bjr muıik bahçeye zevk, 
ihti am ve daha çok bir ne 'e verecektir. 
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Saçları dökülenler 
Komojen Knnzuk 

Saç Eksiri 
Saç.lana dikiilmeaine ve kepeklenmesine mani oJur. Komojen 

.. çJaran köklerini kuY•etleodirir ve besler. Komo jen saçların 
ııdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası Yardır. Ko
•o jen Kanzuk AÇ eıkliri maruf eczanelerle ıtriyat maiazalannda 
lnıluaur. 

luair Milli Emlak müdürlüiiindcn: 
Göıtepe Nevzat ıokaftında 8 numaralı ev 150 lira 
Lrantioa TirkofAu •kapela 11UUralı harap ev 150 lira 
ICaraatiaa S.lçak Mkajı•da 46 numa.rab harap ev 125 lira 
Karantina Mahmudiye ıokaj111da 7 kapı 7 taj numaralı harap 
• 150 lira 
lkiaci Karantina Neı'et sokaiında 6 taj No. lı harap ev 125 lira 
lkiaci Karantina Mıaırh cadchıinde 301 kapı 181 taj numarah 
laarap ev 300 lira 
Retadiye Haliaga çıkmazında Reıadiye sokağında 2 kapı 4 taj 
•warala ev 100 lira 
Biriaci Siileymaniye mahallesinde alba tq sokaiında 32 numaralı 
ey 450 lira 

ikinci aziziye mahallesinde Hacı Ali caddesinde 421 yeni nu
.. ralı harap ev 35 lira 
Kahramanlar kııa .. katında 7 eaki 98 taj numarah ev 160 lira 
Narlıdere kale ayan derince mevkünde 27740 metre mukaddema 
ltahçe elyevm tarla lOOS lira 
Buca •t•iı belediye caddesiade 31 Ye 33 numaratarajh dükkan 
•e farın haraphr 125 lira 
Buca sıçaa köyünde 21495,62 metre murabbaı arazi ve dahilinde 
92 •iaç incir 150 lira 
Hasan hoca Bakır bedesteni•de 39 - 1 numaralı dükkan 100 lira 
.: ~karıd.a yazıla emvalin bedelleri peıin para ile veya mübadil 

cı tufıye kuyutile ödenmek iizere mülkiyetleri 9-5-935 per
:-b• .U-i .. at oa «örtte ibale edilmek üzere müzayedeye 
....... tur. 
Talipleria o uatta Milli emllk w&dlrlltüne mllracaatları. 

Yenı Asır 

[!il 

1 
(!il 

1 
lstırabların Ez aili 

BUtUn A§rı, Sızı Ve Sanclları Keser 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizmaya, 
nezleye, gripe karşı bilhassa müessirdir. 

Bir tecrübe bin nasihattan iyidir, derler; tecrübe ediniz. 
Her eczanede bulunur, Flatı 7,e kuru,tur 

Gripin, Radyolin dit macunu mutahauıa kimyagerler tarafın
dna imal edilmektedir. 

Paris Panayırını 
--Ziyaret Ediniz .. 
18 Mayıs 1935 ten -3 Haziran 

1935 e kadar 
Fransız Keneral konsoloalupna yahut lmıir Fraaaız ticaret 

odaıma müracaat edilmelidir • . . 

lzu ir Liman işleri alım 
SatınA. Jıomis,·onundan: 

Sahife 11 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü· 
dürlüğündeo : 
Bedeli 1abıkı 

Ura 
SO Bekirpap bam içiade 3 numaralı mapza 
40 Karatq Şehit Nuırat bey ıokaiı 2 Nu. lu dakkla 
45 Bahklaane çarıısı 32-28 Nu. lu maiaza 

200 Yol bedestanı 26 ıaumarah maiaza 
195 Yol bedeıtanı 59 numaralı mağaza 
90 Osmaniye caddesi 9 numaralı maiaza 
8 Kartıyaka Neaimiye ıokaiı 10 Nu. lu baraka 

15 Bakır bedeatam 29 numaralı dolap 
12 Kızlaraiası huı içi11de 25-52 numarala oda 

130 Karııyaka Kemalpaşa caddesi 111 numaralı diikkla 
130 ,, " " 115 " " 
İdarei hususiyei vlllyete ait yukanda yerleri yazıh akarat 

1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar üç aeae mtlddetle 
icara verilmek üzere 29-4-935 tarihinden itibaren 20 j'lla ma.I• 
detle müzayedeye çıkanlmııtır. Müzayede şartlarını görmek i.ti 
yenler herpn Muhasebei Hususiye müdüriyetine ve pey drmek 
istiyenlerin de ihale ıünü elaa 19-5-935 Pazar paü saat 9 clu 
on bire kadar depozito makbuzlarile beraber viliyet encilm•llİH 
müracaatlan. 1235 (588) 

, .. 
Doktor 

Osman Yunu 
Deri ve tenasUI ha•

tahkları mutahassısı 

Kemeralb Şamh sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan albya kadar 
haıtalannı kabul eder. 

Doktor 

Fahri Işık 
İmıir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayenelerl 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara UJtra -
Viole tatbik Ye Rootken 
ile KEL tedaYileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fınn 

karfııı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (218) 

İlan 
3 Mayıs Cuma günü 
Bergama tenezzühü 
Otobüsle gidıp gelme 175 

kuruştur. 
Komitemizi• tertip ettiii ıe

zintilerdea birinciai 3 MaJU 
935 Cuma p.n Beıvaaa'p 
yapılacaktır, 

Bu geziatilere iıtiye• herk• 
iftir'k edebilir. 

Otobüaler saat 7.30 da Ko
naktan a-idecek Ye ıaat 17 de 
Beıyama'daa dısnecektir. 

Biletler apjıda p.teril• 
yerlerde utılmakta.lır: 

Turiag Kulip [HükW.et ko
aapda] telefoa : 3913 

Hadi Cemil ikinci kordon 
telefon 4020 

Ehram ••iazası Kuaeralb 
İzmir memurlan kooperatifi 

telefoa 3435 
Süaerbaak yerli mallar pa

aan: Odampuan 
Berber Ahmet M..tafa kar-

4eıler ikinci beyler •kajı. 
Turinı •• Otomobil bllltl 

lzair komitui 
ıocrı 

Doktor 
İzmir belediyeıile 1 iman işleri umum müdilrlüitinibl Karşıyaka 

da Oımanzade biri kadınlara ötekiai erkeklere ait bulunan iki 
deniz banyoıunun 93S yıh yaz meYaimine malıaua olmak here 
kiral&IUJlUI 17/4/935 sıDnlemecinden itibaren onbq giln milddetle •--------~-
arttırmıya konulm'Oflur. Arttırma açık olarak Mayısın ikinci .-

A. Hiza Unla Pe11embe giinü saat on albda birinci kordonda ızmir Liman 
itleri umum müdtırhiil binumda toplanu komiayonumuzda 
yapılacaktır. 

Şartnameler henakit komiayonumuza mllracaatla K&rlllei»ilir. 
Arttırmıya pecelderia ytlz on bq liralık teminat makbmu 
••ya baaka mektubu ile birlikte komisyonumuza bqwrmalı
dırlar 18-24-27-1 1118 538 

1 npatıoıa 1910 atidekiihtıyaçlarınuu pek umuı f ıyatlarla 
temin etmek i11tenenız Halim •Jt• 9&rşııanda 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretlıant>"ırı" nıiiracal\t edınıx 

ÇIME•TO 
Ç•ll•• demi• ve her ne! . çiçekti 

Çını ve Levazımı sıhhi}'tden ldvhalar ve bunların 
teıerrüatı envaı banyoıaı ve teımosı/onlar ve her cins 
muslaklaı ve kanabzasvon içın demtr dökme borulaı 
ve Jngılız künklerı ve bunlafln tetuıuatı vesaire ... 

f /yatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çlme•tol••ı 8Utll• •••••••• 

En .... it ••••Hle ................... 
Umum Hastalarm r azarı Dikkatine 

En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru· 
neticesi lüzum gösterilen pilotla, pilotsuz kauçuk korıala~· 
kasık bailan, dtlztabanlar için taban konalan gayri tab11 
doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri . doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luktan doğrultmak iç.in konalar ve kendi ibtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin ç.a)lflDa esnuında fır
~ayan kürek kemiklerinin gayri tabüleımeaiae mani olmak 
ıçın korsalar. 

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

MuTEHASSISI 

ı~a.h rl Hiza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: İzmir K•ymakam Mibat bey caddesi No. 20 
22-20 355 s. 7 

Yurdumuzun en KÜZel 
trq bıçaj'ı 

KIRMIZI AY 
Tırq bıçaiıclır. 

CilclİJlin .mbabm MYea
ler bqka bıçak kulla••a
mahd .... Denemeai paruıztlır. 

Umumi deposu : Kuzaotlu 

:ı-~ Antalyalı Sait 
maiazuı Numara 29 

öz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokaiı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 229 

İlin 
lkikaci beyler Mkapda 

Ahenk matbaa11 yakininde diş 
hekimi Muzaffer beyin diıle

rimi11 ~erek çıkanlmasında ve 

ıerekse ıun'i dit imalinde 

ıöstermiı oldukları Hazakat ve 
meharettea dolayı kendilerine 
alenen tefekkürü bir borç bil
diiimden ıerefli l'azetenizle 
ilin buyurulmaıını ıayııılanmla 
dilerim. 

A~kerlik dairui reisi V. 
Yarbay M. Topel 

(S9'l) 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza lJnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIM HASTALIKLARI 

MUTEHA88181 
Telefon : 2987 

Muayene"- Nildl 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hutaneai 

Dahiliye Miltebawu 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler MkaiJada 65 aamaraya 
aaldebniftir. TeL 395' 

Evi Ka&antiaa tra•••1 cacl
deai No. 596 TeL 2545 

ety EXTRA 

Rıçaldarı Eş izdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERIDÇILER No. 1 

(1164) 38 - 78 { H 3 ) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuıu 13 nisan

da (doğru) Malta, Anvers.Rot
terdam, Amstcrdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

N. V. 
W. F. H. ,, an Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda 
bekleniyor, 2 Mayısa kadar 
Anvers, Rolerdam, Hamburg 
ue Bremen için yük alacaktır. 

ALIMNIA vapuru 8 Mayısta 
bekleniyor Anvers ve Ham
burgtan yük çıkaracaktır. 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELi HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

Zayi 
5 - 4 - 935 tarihiade 

Grimani vapuru ile aamıma a-•-
' len SDB marka ve 2576 nu

muralı 1 sandık eşyanın ordi

noyu kazaen zayi ettiii•den 

ikincisini çıkaraca2'ımdaa bi
rincinin hükmü kalmadıiı ilan 

olunur. HERMES vapuru 16 nisanda 
limanımıza gelip yükünü boşalt
bktan sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

STELLA vapuru 21 nisanda 
ıclip bir mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham-

ARMENT K SCHULDT 
HAMBURG 

HANSBURG vapuru 2 Ma- ( 
yısta bekleniyor. Hamburg ve ı 

Anversten yük çıkaracaktır. 

1 SERViCE DIRECT DBNUBIEN 
Tuna hattı 

RUNO vapuru nisan sonunda 
Londra, Hul ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

ALGERİAN vapuru mayıs 
başlangıcında Liverpool ve 
Svansea'dan beklenmektedir. 
DEUTSCHE LEV ANTE Line 

ANGORA vapuru 25 nısan
da Hambur~. Bremen ve An-

Salamon Bencuya 
1254 (591) 

versten beklenmektedir. 
NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine; mesu' 
liyet kabul edilmez. burg limanları i(ın yük ala

caktır. 
HERMES vapuru 4 mayısta 

gelip 9 mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-
cakbr. 
SVENSKA OR1ENT LİNİEN 

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
bage, Gdynia, Dantzii. Gote
'burg, Oslo ve lskandinavya 
'manlarına hareket edecektir. 
SAMLA ND vapuru 14 nisanda 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktir. 

tJATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

fbir muntaz. am sefer. 
PELES vapuru 26 mayısta 

elip 27 mayısta Malta. Bar
aelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 2 mayısta Malta, 

nova Marsilya ,Barselon ve 
zaire hareket edecektir. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

(
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRATELLI 

\ SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

HERAKLEA vapuru 13 ma· 
yısta beklenivor. 16 mayısa 
kadar Dükerk Direkt, Anvcrs 
Rotterdam, Hamburg ve Bre

men limanlarına yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 15 ma-

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

. 
işçi aranıyor 

Tarsusta Çukurova bez fab
rikası tezgahlarında çalışmak 
üzere 50 kadar işçiye ihtiyaç 
vardır. 

1 - Dokuma tezi!"ahlarında 
çalışmış ve işe vakıf olmalıdır. 

2 - Makinalarımız son sis
tem olduğu için iyi bir surette 
çalışan bir ameleye fazla ka
zanç temin eder. fazla tafsi-
lat ve şeraiti görmek ve 
kaydı için 28 Nisan 935 tari
hinden itibaren lzmirde Kara 
Osman oğlu hanında iplikçi 
Rabeko Politiye müracaat ediJ
mesi ilan olunur. 

1-6 (56E) 

Eczacı başı 

S. Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

30 senelik mütemadi sai 
mahsulü çok latif ve çok 
sabit kokulardır. 

Bahar, altın damlası, ya
. semin, Dalya, muhabbet çi
çc2"i, unutma beni, .senin 
için, ful. 

isimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

Bu isimlerle bu kokulan 
kimse yapamaz. Yakın isim
lerle taklitlerimi red ed p 

S. Ferit 
isim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükumet sırası 

--------- - - ---

Birinci Sınıf· -
--Lüks Otel 

Bütiiıı lzmirliler burada buluşurlar 

=== Tepe başı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

Ademi iktidar 
.. rkitsiz 

t 

ı=~ 

·1ıtiyarlık 

O iN 
H b• t bl ti • Erkeklerde ormo ın a e erı: vakıtsız ih-

tiyarlıgm önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul 14 Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatı ıso kuru,ıur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

- Cn büyük Jra3 bende .. 
,·llll lll 
l lllllY· 
1 tra~ 
hıçağır/Jr. 

• 

Jmum Deposu · 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

Yaşasın Nasirol emal 
Nasır lacı 

Eczacı Kemal Aktaş mustahzaratından ( Naairol Kemal ) na
sın 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 
yaşasın eczacı Kemal Aktaş, yaşasın Hilal eczanesi diyeceksiniz. 

:······································································ . . . . . TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Hamui Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

,. .. 
1Mayıs 193& 

, ' Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

L1.KTİN 
ile ba,ıayınız. 

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

L A kt • Çocukta hazımsızhk, a ın sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 
Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA DEPOSU 

Kırıklık, baş aı:-rısı 

ve bilhassa 
SITMAYI 

karşılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

ahaız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıorunuz yeya sizde bir ıişe alınız. 
Her ecz•nede vardır 

Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇJKRIGJ 

, 

En ufak yedek parçalairyle 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 IZMİR 

Zong-oldak 
~iden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende satış kiloıu 1,5 kuruı 

Silindir ve her nevi f eYkalide kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinyani 
Maiazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

lzmir uhasebei hususiye Mü
dürlüğüııden: 

ltlarei Hususiyei vilayete ait Balçovada Aiamemnun ılıcalarıncla 
mevcut köhne Demir, Saç, Maden, Mermer ve saire eıyaların 
sablması evvelce 20 i'Ün müddetle ilin edilmiş ise de istekli 
çıkmadıj-ınclan 29/4/935 tarihinden itibaren 10 güa müddetle 
uzatı.Imııtır. _Arttıı:?1~ f~}arıaı ıörmek istiyenler heriÜD Muha
'!be_ı Huıusıye mudurlugune Ye pey sürmek iıtiyenlerin ele ihale 
ıunU olan 8151935 Çarıamba iÜDÜ ıaat 9 dan on bire kadar 
e•cümeni vilayete yabracaldarı depozito •akbuzları Ye yahut 
8eaka •ektuplarile beraber müracaatlan. 1256 (590) 


