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yelerini Her Yerde 
Arayınız. 
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~eleceğe 
inanla 
Bakabiliriz --·-·---yer yüzündeki bütün ulus-

Sovyet Ru yanın lngiltereyi kazanmasına 
Bitlerin mü hali galı müddeiyatı sebep oldu 

~-
lan iliklerine kadar sarsan öko
nonıik bunaltının sonucuna va
rarak kalkınmıya başlıyan sa
~lı ülkeler arasında Türkiye 

e yer almış bulanuyor. Bir 
çok alanlarda darlı2'ın acı iz'eri 
~ile tutulurken bu kalkmmıya 
İnanmak istemiyenlcr belki bu
~~nabilir. Bunlar. uluşları dar 

!Lord Eden Varşovaya giderken Bay Litvinof şunları söyledi: 
1
"Sizin muvaffak yeti _iz bizim muvaffakıyetimiz olacaktır •• ,, 

ır çerçeve içinde düşünmeğe 

alışmış olanlardır. İnsanlık ta
rihinde eşine az rastlanan bu 
k~rte derin ve kapsal (şumullü) 
bır bunaltının üzençli sıkıntıl2-
lından bir atımda sıyrdmak ko-
ay dciildir. Yer yüzünde bunu 
Yapabilecek olan bir babayif:it 
Yoktur. Bunu istemek insan 
gücünün üstüne çıkmak olur. 
liastahk s&ğlam bir insanı birden 
"tere serse bile eyileşme, ne-

ahet uzun sürer. 
Kişilerin hayatında böyle 

dldu§-u 2'İbi ulusların hayatın
.~. da böyledir. Yeter ki iyi

IHırı belirten izler gecikmesin ... 
~le bizim iİbi yüzlerce yıl 

••glam ökonomi kurallarından 
~zak kalmış bulunan bir ülke

e kherıcyi yenibaştan yarat
ma ırcreiirken bugünkü du
~"'210_ .~n içimize neftitlik veren 
• run·· • tU .. 11 ~tıae i6z yummak kö-
iz cu uk (bethablık) olur.Büyük 

erler (•aerler)yaratmak dava
~ınd~ olaa bir ülkede, gclece
fe ınaa•aktan daha büyük 
rüç, dalaa temi:t kaynak yok
tur. 

Kundaktaki çocuğunu saran 
~czlerden başlıyarak belliba,h 
ııteklerini yabaacı ülkelerden 
ıctirmedikçe yaıayamıyan bir 
ulusun •• kadar b•hıtaız ol
duğuna inan mı yan var mı? Biz 
lau ağır denemede• ıeçmiş bir 
uluıu:ı:. Ü•un içindir ki, her 
•çılan fabrikanın düdüiü bize 
bir bayram muıtular. Böy
le~e erginli2'in tadını eyidcn 
eyıyc anlarız . Türkiyenin 
kalkınma yolunda olduğunu 
anlamak için birbirinden ö
nemli olaa bu endüstri anıt
l~rına ( ibideieri•e ) bakmuak 
b~J~ alış veri' ıiyasamızın 2i- ı 
dışı bunu 2öıtermeğe yeter. 

1932 ikinci teşrininde baılı 
Y_an kontenjantöman çı~ırı git
tikçe hafiflemiştir. Bununla be
raber ulusal ürüalerimizin dı
farıya çıkarılması artarken gi
renlerin tutarı da gerçek istck
lerinıikin çerçevesini aşmamış
tır. 1932 den önce böyle bir 
lonuçu düşünmek ne kadar 
lordu. iş çırpısını yükselten, iç 
P.azarları lmldırmc:f-n çalışan 
~konomik ı;iya9amız her adımı 
?lçüli.i olan kiir:ng anla~m~ları 
1k!e alış vcrlş;mi~d~l;i .?e?.kl~~i 
onırnuş ürünlerım.ze ustunluk 
~ ı ' •~g aaılamıştır. Bugün ülkemize 

~·~en malların yüzdeseksen \içil 
'-lıring anlaşması ile baığh 
o!dıığumuz ülkelerden gc1iyor. 
~!şarıya gönderdiklerimizin 
Yuzdc seksen dördü de bu ül
~ele:-e ~~d.}or. Büyük Bi
rı~anya ile aylardır sürüp 
2ıdcn göriişmeler ba~arıhr
tıa alış veri~imizin yüzde dok
•an beşi Kliring anlaşmala
rına dayan .. c ktır. Bu du
rum, ar!'I ult ul (l.eynclmilel) 
alış verişimizin geleceğini de 
!n~n!a iÖzetliyebilcceğimize en 
ıyı belgedir. Gerçi bu al ndaki 
7.or]?k~ar bü!bütün yok edilmiş 
~c~ılcl~r. Kliring nlaşrnal rmın 
d urduıu denkliği bozar biçim
aktif labr.ak kendilerinden yana 

ır durum kuranlar oldu
iu Kibi kendilerine karşı pasif 

B. Benes diyor ki: "Sulhu icap eder~~ ... ~~~~~!.~ ... ~~~~~~~~ ... ~~.~~~.ğ.~~.:?.'. 
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MOSKOVA 1 (A.A) - B. 
Eden dün sabah Moskova ye
ra!tı dcmiryolunu gez ıııiş Smo
lcnsk durağından kalkarak 
bir saat süren bir yolculuk 
ynpmıştır. Ögledcn sonra Moı
kova cıvarında'·i tayyare fab
rikasııu ziyaret etmiştir. 

ı 
nımak iradelerini izhar eden \ kıyetimiz olacalcbr. " B. Li~-
beliğ cilmlesi bütüa ümitleri vinofun B. Eden Varşovava ıı-
hilc ~eçmektedir. derken ıöylemi, olduğu bu 
Rucyanın muvaffakıyetlne teşyi sözleri İniiliz - Sovyct 

Moskova 1 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden : 

B. Litvinof ile B. Eden ta
rafmdan müştereken hazırla-
nen tc :>liğin Moskova sazıtiyle 
18 de neşredile.ceği ilan edil
mişti. Fakat tebliğ bir~z geç 
ne;rolunmu~tur. Bunun sebebi 
B. Edcn'in metinden telgrafla 
Londra kabinesini ınalümattar 
etmek iııtcmesidir. Ilu isti,are 
neticesinde Sovyctlerin Londra 
sefiri B. Maiıki'nin İngiltere 
ıefardi ile Sovyet Rusya dıı 
iıleri komiaerliii arasında teh
i iin kat'i metnini 1esbit için 
mütemadiyen gidip geldiği 

haber alınmııtır. 

jfoskora lan lıfr manzara 
Sovy t m~h::Ç H "Z kerelerin neticelerinden çok 

Çok tnen1nundu~ memnundurlar. Tcbliiin bazı 
Moı"Jkov.a, 1 (AA) - Havas kısımları ve b"lhassa iki devlet 

ajansı muhabirinden: müme1'sillcrinin her iki tarafın 
Resmi Sovyet mchafili mü- topraklarının tamamiyetini ta-======================== ==::.=:!==================== 

Yunan usanı a 
Son tof>lantı par amento rejirrrıi in 
Tutulacağını gösteriyor ... hidıseler 

"' • \.1 A 

G. KONDİLİS DEDİ Ki: " ASİLE SELANIGI AL-
SALARDI BİLE BEN ONLARISARANDAPORDA 

VEYA YENİŞEHİRDE YENERDİM,, 
Atina, 31 (Hususi) - Yunan -··---~ ~ ~ 

gazeteleri, mebusan meclisinin 
bir defalık toplantısını hara
retle tefsir edıyorlar. Katime
rini 2azctesi diyor ki: 

" Bizce yapı!maması daha 
doğru olan bu toplantı yapıl

mıştır ve en kötü bir yol açıl
mıştır. Bu yol parlamentarizm 
ve nizam yoludur, mebuaan 
yo!udur, hürriyet ve m~balefct 
yoludur. Biz bilgeç değiliz, mem 
leketi kurtarmak için bu yolu 
tutan mesul devlet adamlarının 
bizden daha bilgin olduklarını 
memnuniyetle kabul ederiz. 
Fakat korkarız ki bu defa iti 
bize bu ~ev;nci vermiyccektir. 
Zira aldandığımızı görmek bi
zim için bir sevinç olacaktı. 

Her halde ümit edelim. Baş-
._<,'oıııı 5 mci Salıifede -- r:atdaJ"is nutuk söııicı·1.-eıı ....................................................................... : .....•...........•...... ~ .................................. . 

bir durumd~ olanlar da vardır. assığlarına olarak yenı bir kemizden Fransaya bakır, krom 
Birinciler için Fransayı, ikinci- devreye gireceği umulabilir. ve maden kömürü gönderile-
lcr için de Almany:ıyı örnek Fransaya gelince, toprak rck denkliğin kurulmasına yol 
gösterebiliriz. İki, üç ay evvel ürümlerimizc kontenjan ve- açılacağını y~znuşlardır. Biz 
Almanya ile doğan bu ayırdım rilmcmcsi yüzünden denkliği yalnız bunun yekceiini aanmı· 
(fark), haftal.ırca Almanyaya bulmak olagansız görülüyordu. yoruz. Fransa ile 2"ÖrÜfimclerin 
mal sokmakt karşılaştıiımız İki ülkenin çok sıkı dostluk yön- daha geniş bir değişe yer ver-
güçlüklcr yüzünden azalmış bu- demleri içinde alıı veriş yön- mesini, bugüne kadar assıi-
Junuyor. Şimdi yeni görüşmeler- demlerindeki dur2'unluk dışno- larımıza karşı olan dcnksizliiin 
le Türkiye - Almanya arasında mal (anormal) ıayılabilirdi. Bir öaüne sıeçilmesini isteriz. 
alış veriıin, iki uluaua ııenit kıaım Fransız pndelikleri ül- ••-vlııc.•1: ::eı..ıs:h::~. 

sebep 1rörüşmclerini saran ümit verici 
· Tebliğ, dikkatli okuaduiu dostane havayı aksettirmekte-
takdirde ,ark misakını Alman- dir. B. Eden büyük bir kala-
ya ile Polonyaya aç.ık bıraka- ltalıim muvaffakıyet temenni· 
nm İngiltere dciil, fakat Sov- ]eri arasında hareket etmiştir. 
yet Rusva amil olduiu anıa,ıl- Moskova ve Berlln ara-
maktadır. Sovyct Ruıyanın bu sındakl fark 
hakiki muvaffakıyetiae inul Pariı, 1 (A,A) - Moskova 
o!an şeyler B. Hitlerin müba- teblij'i ile Berlin görüşmelerini 
lngalı müddeiyahdır. müteakıp neıredilcn müphem 

Hül&sa olarak bu seyahat tebliğ arasındaki fark matbu-
Almcn diplomasisinin hataları atın nazarı dikkatım çckmek-
B. Edenin hulusu niyetine ve tc ve i:'azeteler İngiliz Sovyet 
B. Litvinof'un maharetine iı- mükalemelerinden açıkçası nik-
tinaden fikir yürütenleri haklı binane neticeler çıkarmaktadır. 

l{ıııl 

çıkarmııtır. B. Ecie•i• yakıala
nndan biriıini• aöylediii gibi, 
saha timdi temizle11mit bulun
maktadır. Ve Londra ile Mos
kova arasında itimatlı bir teş
riki mesai muhakkaktır. Berlin
denberi yaziyet aydı•lanmak
tadır ve bugü• B. Eden Var
fOvaya tloiru iıtihban Hyaha
hna doiru devam eylerken . 
sulh fikrinin bir puan ka:ı:aamış 
olduiunu söylemek kabildir. 

Eden Varfova yolunda 
Moskova, 1 (A.A) - "İyi mu

vaffakıyetler 'dilerim. Sizin mu
vaHakıyetiniz, bizim ıauvaffa-

Orıl" 
Seyahatın Var,ova 

Safhası bafladı 
LONDRA 1 (A.A) - Lord 

Edenin seyahabnın Polonya 
safhası başlarken N evı Chro 
aicle gazetesi Kueiyer Var· 
şavıki'nin Londra muhabiri ta-
rafından yazılan ve Polonyaaıa 
bir çok taraflı andlaımalan 
prenıib itibariyle muhalif bu-
lunduiunu teyid eyliyen bir 
makale neşretmiıtir. Bu maka
le şarka doiru gcniılemc ta
savvurJarının Polonyaıun muka
vemetiyle karşılanacaiını söy-

- Sonıt 5 iucı ,'-,'ahife.de 

Olagan f&yler .. 

Yazısız hikaye •• 



Sı h lfe 2 _ ....... 

Miss Betty Ros'un 
lzmir intibaları 

Bir kaç iünden beri lzmir
de bulunan Amerikalı kadın 

maharririn yurdumuz hakkmda 
fikirleriai a•lamak için baym 
-Ak yı ldızla birlik oturdup 
E,e pa - aittik. SalıDnda bir 
u bckledikta -a; F aa de 
Ş...br bizi yatak odaıaa ba
yur etti. MiH Betty Ros bir 
az ,oguk alm.ıf , yata§'ında, iÜ
ler yüzle bizi kabul etti. Birle
şen ellerin ııcaldı(ı üatüaü:ı:de 
iken soriulara giriştik : 

- lzmiri çok sevdim. Çok 
fÜzel memleket, ancak ilk ön
ce batıdan gelen yabancılara her 
lı:olaylı§'ı göıteren;sevimli ve ene 
jik Generalınızı minnet ve şük· 
ranla anmak isterim. Kendi
lerile köyleri iezilim ve köy
lüleri tanıdım. 

Bu yumupk ve konuk sevici 
Türle köylüsünün cidden temiz 
fÖnüllere sekulan halleri var. 
Dikkat ettim, köylüleriaiz ba
ıaruıa iücünü kanun ku~eti, 
~• bazululda dejil, ancak ge
neralın lcendileriai benimseyen 
baba seviisindea kun•et ala
rak yapıyorlar. 

- Selçuğu a-ördüaiiz mü? 
- ETet, Efez harabeleri eı-

ki ltir medeaiyeti a-öıterea e
Hrlerle dolu oldup gibi Sel
çuk camii de bqlı başına Türk 
san' atına, Ttırk Tarlıiına de
i•rli bir öraektir, 

Yeni Ttırkiye hakkında 

!tir eaeryauca(ınız dojrru mu? 
- ETet.. ltunua içia uluılar 

arası lcadıa konıreai toplan
aadaa önce ıeldim tetkikleri• 
mi daha dkia .,. ıerbeet ıu
rette yapmak iııtiyorum. 

- Bilii)i Bayanlarımızla ırö
rüştünüz elbete ..• 

- Aakarada sayla., bayan
larla görüıtüm •• 

- Eaeriaiziıa Türk kadmlı
iının buiÜJ!kıı durumu hak
kında doiru bir fikir Tere1til
mesi için yalnu kadın saylav
lanmızıa bir ikisiyle iÖrilfaek 
yetmez... Güadelik hayatlarıaı 
kendi mealeklerile kazuan 
nice ltiliili kadıalanaızla ıö
rüşmek ierektir.Miı Betty dü-

İzmirin 
Kükürt ihtiyacı 

Mealeketıa bu sene ihtiyacı 
elacak küktırtler içia oda ta
rafından Ôkonomi Bakanlıiına 
yazılan yazı üzerine, Sümer 
Bank Keçiborlu külcürtleri 
Tiirlc A. Ş. tarafıadaa 2500 
ton kükürt ithaline müsaade 
edilmiıtir. 

500 ton Yulaf 
Alacak Bir Firma 

Ankara Türlrnfis na, anlı-
§'ından hmir Ticaret ve sanayi 
odasına ielen bir yazıda, Ati
nada bir firmanın,memleketimiz
dea 500 ton yulaf alaca&"ını 
bildirmektedir. Bu işle alaka
dar olan ticaret evlerimiz 
lzmir Ticaret ve s;;nayi odası 
İ3tihb;uat bürosuna başvurabi
lid er. 

şünür ilbi durdu. Sonra o 
sordu: 

- Siz gazetede ne ya~ı-
yorauauz? 

- Tefrika, ve makaleler ya-
&IJOIW. 

- Batb bda mubarrirle
rİllİz nr a? 

Bu sorguya ,Uldüm ... 
- lzmirde ye lstanbulda eser

lerile tanınmış çok kadın mu
harrirlerimiz var .. Burada (Ak
yıldız) düziÜn İniilizcesile ye.ııi 
çıkan ( Kadın tipleri ) eserim 
hakkıada biraz izahat verdi. 
Muharrir eserime dünün, bu
,Unün ve yarının tiplerini iÖs
termek iıtemiştir dedi. 

Mis Betty fÜlerek bana bakb. 
- Acaba buiün bu tipler

den hangisi en çoktur dedi. 
- Buiün yapıcı icadın tip

leri ekseriyettedir diyemem. 
Fakat yarın öyle olacaktır. Ulu 
kurtancımız Türk denimile 
bilhassa Türk kadınını kur
t&naıştır. Bu itibarla okula
lanmız, enstitülerimiz, ünİTer
sitemi:ı: ulusun yaratma ,U
cünü yıırınm bütüıı. iençliğe 
cllıı farkı iÖzetmiyerelc duyur
maktadır. 

İımirde de kız muallim mek
tebi, kız lisesi, kız sanat ensti
tümüz, ve bir çok yurtlarımız 
Tar ... Türkiye hakkında iÖrÜş
lerinizi bu bilııi ocaklarını tet
kik ederek tamamlamalısınız 
mis. Sonra ııülerek sordum: 

(Mülilcat kraliçesinden) bu 
unvanın sırrını öirenmek isti
yorum ... 

Size nasıl anlatayım? Bu in
sanın kendine has bir varlıiı
iır. Nasıl ki parmakların mu
zikte anlqılamıyan ve anlatıla
mıyaa kabiliyetleri vardır. 

Mülilcatlana hakkında ya
zılaıt ltir lcitabim var, bir de 
Rusyada tetkikleri• diye bir 
eser yazdım. Şimdi de yeni 
Türkiyeden topladığııo ııüzel 
intibalan milletime duyurmak 
Te sizi daha iyi tanıtmak için 
bir eeer yazacağım dedi. Kea
diaine muTaffakiyet diledik ve 
teşekkür ederek ayrıldık. 

RebJ.a :J3tıs-ı:ır:ı 

T ırhllar çamları 
Sarmış 

Cumaovası nahiyesinin Oi
lan anası çiftliği civarındaki 

çam ormanını tırtılların sardığı 

Tilayete bildirilmiştir. 

CiTar köyler halkının bu 
tırtıllarla yapaca§' ı mücadele 

ıeklini tesbit için bugün mek
tupçu Bay Baha ve orman 
müdürü Bay Hasan Sami ye
rine gideneklerdir. 

Ticaret: odası 
Madalye aldı 

1934 yılı Selinik sergisinde 
E~e mıntakasının mahsullerini 
çok cızip bir şekilde teşhir 

eden lzmir Ticaret ve Sanayi 
odasına birinci diploma ve al
tın madalya iÖndri lmişt i r. 

Mevsimin 2 büyük ve dikkate şayan filmi 

1 - 30 Gün Prenses 
Başrollerde Mme BÜTTERFL Y'in sevimli çifti 

SYL VıA SIDNEY ve GARY GRANT 

2 - Çocuğumu Çaldılar 
Bütün dünyayı alakadar eden bir hadisenin r.manıdır. 

Başrolde : DOROTHEA WIECK 
Bu 2 Fransızca sözlü filmi 3 nisan çarşamba akş:ımı 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane 
SINEMASINDA GORECEKSİNIZ 

16, 18,30 ve 20,45 seanslarında 

Hayatınızda bir defa görebileceğiniz 
lııırikaiar filmi 

Tenı Asır 

Kent kurultayında 
935 Bütçesile beş yıllık imar 

Planı Kurultaya verildi 
Şehir Kurultayı dün saat 16 

da Dr. Bay Beheet Uz'un bq
kanlı(ı albada toplanmışbr.Eski 
zabıt azadan bay Suat tarafın
daa olcunaralc ay1ten kabul e
dildikten sonra başkanlıiının 
bir takriri ile meclise gelen 
935 yılı bütçesi müzakeresine 
başlanmıştır. 

BaşlcanlıiJn bütçe hakkında
ki takriri okunmuş ve yeni 

bütçenin bütçe encümenince 
mütalea edilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Bütçe encümeni başkanlıiın
dan istifa eden bay Hamdinin 
istifası okunmuş Te bay Hamdi 
çok yorilln oldu§'unu söyliye

rek istifuında israr etmiştir. 

Azadaa bazıları bay Hamdiden 
açıkta kalan yere hulculcçu bir 
Arkadaım ıeçilmeaini tek

lif etmişlerdir. 
Bu husus için ielecelc top

lanbda bir karar verilmssi mu

vafık görülmüştür. Bundan 
sonra saylav seçilen ve memu
riyet almış olan meclis üyele
nnın yerine mükemmellerin 
çainlması kararlaştırılmıftır. 

Üçüncü 11nıf mezar yerlerin
den alınacak ücret hakkında
ki takrir tarife encümenine 
ha'l'ale edilmiş ve bundan son
ra diier bazı teklifler ait ol
dukları encümenlere gönderil
miş ve bet yıllık imar proi
ramın müzakeresine geçilmiş
tir. Eczacı bay Faik progra-

Halkevinde 
Mühim bir konferans 

Önümüzdeki Cuma &'Ünü 
ö§'leden sonra saat 15 te 
Halkevinde muallim Bay 
Mithat tarafından "inkılap 
tarihi,, menu!u konferanslar 
serisine devam olunacaktır. 

Sayılı bilginlerimizden biri 
olan bay Mithatıa uzun tet
kikler mahsulü olan bu kıy
metli konferansını bütüa mü
nevverlerin büyük bir alaka 
ile karşılıyacaklarına ve din
liyeceklerine hiç şüphemiz 
yoktur. 

Koşuya 
iştirak edecek atlar 
İlkbahar at koşularına iştirak 

edocek hayvanların kay
dıaa başlanmıştır. Dün akşama 
kadar 25 at ve kısrak kaydet
tirilmiştir. Buııün öileyin kayıt 
muamelesi kapanacaktır. 

Seyahlar geldi 
Limanımıza gelen Fransız 

bandı ralı Patriya vapurile muh
telif tebaaya mensup 105seyah 
ielmiştir. Seyahlar şehire çı
karak müzeleri ve şehrin diier 
yerlerini iezmiılerdi r. ----
Bay Behçet Uz 
İstokholum seyahat;nden dö

nen belediye başkanı Doktor 
Bay Behçet Uz, dün vilayete 
gelerek vali muavini bay Sedat 
Erimi ziyaret etmiştir. 

Elektrik ve su 
Şirketlerin·n unıumi 

Toplantı arı 
Elektrik ~irketi ile su şirke

tinin senelik heyeti umumiyelcri 
toplanmıştır. 1-ler iki toplantı
da da Nafia muessese!eri ko
miseri mühendis bay Mahmut 
Ekrem hazır bulunmU!;tur. 

mnı fe.,kalide olduğunu ve 
tahkikatla alakadar bulundu
pnu söylemiştir azadan 
bay Hamdi eve! emirde 
alelade bütçede• bu proi 
ram için ne kadar para 
ayrılabileceii tetkik edil
mek üzere evveli bütçe encü
menine havalesini teklif et
miştir. Avukat bay Ahmet 
Şükrü de teşkil edilecek hu
susi bir heyet tarafından 
mahalle mahalle gezilmek su
retile tetkikat yapılmasını, iÖZ 
doktoru bay Mithat pro§'ram
daki işlerin belediyenin yap
makla mükellef bulunduiu 
işler oldu§'unu, esasen bu işler 
için her yıl bütçelerde tahsisat 
aynldıimı ve para cihetinden 
bu pro§'ramdan korkmamak 
lizıageldipi söylemittir. 

Mühendis bay Aziz ise 
çalışma proirannnın alelade 
ltir if olmadı(! kanaabnı bes
lediiini, bay Mithaba sözlerine 
ittirik etmiyece§'ini beyan etti. 

Bay Suat ta pro;ramıa ale
lide bütçe ile alakası olmadı(! 
nıütaleaııada bulunmuıtur. 

Bunun üzerine belediye baı
kaaı izaht vermiş, çalııma ve 
bayındırlık proiramınınıa bele· 
diyeler yasasına göre mecburi 
oldujrunu Te ltu proiram için 
ayrıca heyet aynlmasına lüzum 
olmadı§'ın söylmiştir Bu İzahattan 
ıonra bay Haındi ve bay Faik 
beş yıllık çalışma Te bayıadır
lık programının tatbikinde ka-

Bir Nisan 
Balıkları 
Dünkü sayımızda; Hitler ve 

Munolini'nin Parise seyahatleri 
hakkında verilen haber. bir 
Nisan balıiından ibarettir. Bu
nun iibi Bornova belediye reisi 
bay Fehmiye Mısır tahvili tın
dan 5000 İngiliz lirasının düş
tüiü, Kemal Kamil Aktaş ec
zanesinin kolonyalan üzerinde 
yüzde yirmi tenzilat yaptıiı 
haberleri de birer puvason 
davrilden ba,ka birıey deiil
dir. Okurlarımızın bu 1 Nisan 
latifesini hoşgörmeleriai yal
varırız .. 

Kemal paşada 
Bir haşere zuhur etti 
Kemalpaşa kazasındaki bai

larda Bambul deıtilen bir haıere 
zuhur etmiştir. 

Ziraat müdürlüiü ve haşarat 
enstitüsü tarafından tetkikata 
baJ!anmıftır. Bu haşereye karşı 
derhal mücadele açılacaktır. 

,. kk .. \ı 
Aleni teşe ur 
Refikamın doiumunda İz

mirimizin çok deierli dok
torlarından Bay Hasan Yu
suf ile ebesi Bayan Saniye· 
nin göste rdi§'i hazakat ve 
dirayet bütün ailemizin min
nettarlı§'ın ı mucip olmuştur. 

Doğumu müteakip Bay Ha
san Yusufun kılni§' inde ka
lınan günlerde de gerek biz
zııt doktor Bay Hasan Yusuf 
ve ebe Bayan Saniye ile ve 
bütün kılnik müstahdemini
nin ı:-östcrdi~deri nezaket ve 
yakınlıkd:ın dolayı teşekkür

lerimin alenen :zhannı bir 
vazife bilirim. 

Yeni Asır gazetesi 
İ. müdürü 
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nuni bir mecburiyet olduiunu 
ve bu pro;ramda ıöıterilen 
iılerin yapılauı mecburi oldu
ğuna iÖr• bu iıler için para 
bulunması da lizım ııeldiiini 

ileri sürdüler. 
Münakaşa epiyi uz3dı. Neti

cede müzakere lcifi iörüldü. 
Ve proğramın bu hususu heyete 

' haTale edilerek tetkik ettirilmesi 
reye kondu ve onaylandı. Hu
susi heyete işaret reyi ile mü
hendis bay Aziz, Mühendis bay 
Feruh, Dr. Bay Sami Salih, 
Dr. Ramih, bay Suat, mühen
dis bay Fahri ve bay Rasim 
seçildiler. 

Heyet pro§'ram üzerinde ya
pacaiı tetkikatı mahalindeki 
tetkikatla ikmal ederek bir 
raporla meclis maşkanlıiına 
bildirdikten ıonra projrramın 
madde madde müzakeresine 
ieçilecektir. 
Başka müzakere edilecek 

bir şey olmadıiı için Pazar 
iÜnü saat 16 da toplanılmak 
üzere celse tatil edildi. 

•*• Evellci akşam reç vakit İtal-
yan baadralı Rotli vapurile 
Stokholmden ıehrimize ııelmiı 
olaa belediye baıkanı doktor 
bay Behçet Uz Stokholmde 
halledilmiş olan telefon tirke
tine ait mesai! hakkında dün 
şehir meclisiain mesaiıi dola
yisile izahat vermiye vakıt bu
lamamış ve bu hususta beya
nahnı buiÜ•e bıralcmıftır. 

Ticaret ve Sanayi 
Odaları kongresi 

Anlcarada 21 Mayıs 1935 de 
toplanacak olan dördüncü Türle 
Ticaret Odaları koniresine vi
layetimizden iki üyenin seçil
mesi için 7 Nisa• 1935 Pazar 
iÜnü saat 10 da, valimiz ge
neral Kizıa Dirik'in başkan
lığında sabah bir toplantı ya
pılacalctır. Bu hususta vilayeti
miz dahilindeki Ticaret ve Sa
nayi odalarına davetname iÖn
derilmiştir. 

Aygırların 
Tevzii başladı 
Vilayet köyleri için Kıbrı~

dan getirtilmiı olan yirmi eşek 
ayiırı köylere gönderilme§'e 
başlanmıştır. Menemen ve Ö
demişe üçer, Tire, Beriama, 
Bayındır ve Dikiliye ikiıer, 
Foça, Urla, Kuşadası, Kemal
paşa, Burnova ve Dei"irmen
dereye birer eşele ayiırı veri
lecektir. 

Bir katil 
Beş sene hab!!ia mah

kQm oldu 
Bucada Salih evinde bir fu. 

run çırağını bıcak ve tabanca 
ile yaralamakla suçlu Musa 
oğlu Alinin ağır ceza mahke
mesinde devam etmekte olaa 
mahkemesi bitmiş ve beş yıl 
ağır hapsına karar ve rilmişti r. 

Yedişer sene 
Hapis cezası 
Kemalpaşa kazasının Yi§'itler 

köyünde fırınc ı Mustafayı si
lihle tehdit ederek parai:ırını 

iaspetmelcten suçlu molla Ha
sanla Mehmet Alinin Ağırce 
zada devam eden muhake
mesi bitmiş ve suçluların yedi
şer sene a§'ır ha?"slcrine ka
rar verilmistir. 
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KÖŞEMDEN ) 

Nisan balığı 
Balıklar şimdi pahalı, çipu· 

raaın, levrejin belli batlı kibar 
.,. tatlı balılclann yanına bin 
sala Tatla yaklaıahiliyoruz. Ya 
altmıt diyorlar, ya yetmiş .• 

Balıkların bu pahaJa uma
aıaM oıarll ltir ,.. ltir bç 
pa siırea m.- baJıiı da be
lirdi. Lalrm tat~ oldatu için 
kiaıeaia itibar ettiii yok 
ialiba. 

Çünkü bu balık başkn balık, 
" zehir ,. gibi acılığı da var 
mübareiin .. 

Buiün birisi söylüyordu : 
- Geçen sene nisan balıiı 

diye lif yutturup bizim ilci 
lciiıt liranın canına kıymıı

lardı . Benim çok dalgınlıiJm 

vardır. Onun için yanıma pa
ra almadım. 

Her halde bu züiürt övün
mesi idi. Öyle ya şimdi kime 
ııidip te nisanın birinci, ikiaci 
l(ÜnÜ bir kir çılcarmalc sev
dasiyle: 

- Birader bana bir iki lir. 
versen a .. Bir saat sonra geti
ririm 

Diyebilirsin. Kimse de para 
kalmadı ki.. Para olanda da 
itimat kalmadı. İtimat olanda 
paraya karşı fazla muhabbet 
olduiu,onun sıcaklıiını lcoyaun· 
da doymak aşkını yaşattığı 
için yanından ayırmak istemez. 
Alacağın cevap hemen şu olur. 

- Vallahi birader cebimde 
beı param yolc. 

- AldıiJm maatı bir saat 
içinde ltorçlara da§'ıtıp erittim 
kusura bakma. E§'er bir yer· 
dea bulursan bir iki lira da be· 
aim için isteyiTer. 

Şimdi para ile Nisan balıiı 
avlanmıyor. Bu şakaya kimse 
dayanamıyor. Belki sudan pelte 
Zararsız yalanlarla bir uçurma 
yapıp da merak, heyret, sevinç, 
keder gibi çeşitli balıklar av
lı yabilir.sen eh işte; Nisanın 

hu ömrü kısa balıitnı hatır için 
yaşatmış olursun. 
Fakat ona da inanan kalmadı . 

Her halde bu icat insanlann 
daha az kurnaz oldukları bir 
zamanda ortaya çıkmış elsa 
ierelc. 

Evvelki senelerde; iazeteler
dea bir kaçı olsun Nisan balı

iı yutturmak muzipliğinden vaz
ieçemiyen bir merakla birçok 
balonlar uçururlardı, timdi ben 
mi rastlayamıyorum, yok1& ııı
aa mı ieldi, ltaşka şeylerden 

bu1tu dü,ünecek hal, valcıt mı 
kalmıyor? Bilmiyorum. Böyle 
oldu§'u iyi oldu. Ben bilirim ki 
Nisan balıiı uğruna bir arka
daşın düşmanlı§'ını kazanmak 
hidisr:leri görüldüiü ıribi ıı-a
zetecilerin birbirine tutuştuk
larını İncir çekirdeii doldur
maz bir yalan yüzünden ka· 
!emler kırıp , mürelcepler tü
kettikleri eksik değildi. Hele 
bazıları ba,larına durup dur
duiu yerde iş te açarlardı. Ne 
Şamın şekeıi, ne arabın yüzü. 
Öyle balıklara bizim piyasa
mızda revaç azaldı. Ancak bu 
sene; havalar mükemmel bir 
Nisan balı(ını hepimize birdea 
yutturabildi, itte o kadar .. 

TOKDIL 

Gümrük davası 
idare heyetinde 

Tetkik edlldl 
Vilayet idare heyeti dün ö&'· 

leden sonra vali muavini bay 
Sedat Erimin başlcanlıiı altında 
toplanmış ve gümrük aleyhin• 
tüccardan bay Hüseyin derTiş 
oğlu tarafından açılan davaya 
bakmıştır . 

Geçen celsede gümrük ida
resinden bazı meselelerin so
rulmasına karar verilmişti. 

Dünkü celsede i elcn cevap 
okunmuş ve bazı tetkikat için 
davanın devamı başka iüne 
hıra kılmıştır. 
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Bırak şu çocuğu Arna .. 
...._)ııv rı 1zun bir istil<bali var .. 

E· · u: lı ı• • ı a ~ anlmış sa
kin bir ses.e cevap verdi: 

- iriyim aıra eHnin u:;urunu 
<ler e~'·~ , r,r, .. m uyu~muş gi

bidir. Be" r:ırı ı ··a'•ro. u:n. Sen 
de gi~ :-a .. , rah~t et .. 

Kardeşini üzmemek, söy
letmemek için yerinden kalktı. 
Fakat aldatılmadıiına inanmak 
iıtiyen uzun bir bakışla Erkula 
öyle derin bir bakışla baktı ki .. 
iki kardeş duyıularının bir 
arada kaynaştıiına inandılar. 

Erkul sevgiyle eiildi dudak· 
ları Amanın b y"z alnına do· 
kundu. 

- Demek kalbinde benim 
için de yer var Arna .. 

- Hain! .. 
- Ne bileyim öyle sanmı,-

tım ki bana darıldın!. 

- O bir hava idi geçti. Da
ha doirusn bir anlık ıücenik
liiine onu bir anda ununttu
ran iıtırabın karşısında eridim. 

GülUmıedi: 

- Sen çok iyisin Araa ... 
Sitemle: 
- Sense kara düşüncelerle 

keadini hiç bakmadıiın için 
çok fenasın Erkul. .. 

- Öyle •i? Vadederiıa iyi 
olmaia çalııacaiım Arna. 

- seni yalnız benmi mes'ut 
gö:mek içia .. 

- Gözlerini kardaıına di
kerek: 

- Ya Kaya için? •• 
- Bırak ıu çocuiu onun 

çok uzun bir isiikbali var.. Be· 
niınse ... 

- Arna içini çekti, timtlilik 
bu vade ll'Üveaerek Erkulun 

yatmasıaı ırözetti aju •iır 

odadan çıkb .. 

* • • 
Kaya Oto•obilin peaçere· 

ıinden ejildi aiaçlar arasında 
gizlenmiş bu ıüzel köıke, ta, 

merdivenin iki yanını Hrmıı 
sarınaııklar ortasıada yeıil 

bir ırölll'e ıibi kı•ıldamadan du
raa Arnaya uzun uzun 
baktı. Genç kı:ı: eliai sallıyor, 
Parmaklarını dudaklarıııa ıö
türerek bir öpücük daha yol
ladı. Oto•obil sallandı, uçar 
iİbi yeıil köşkü, cadde bos
taaı arkada bırakarak toz bu
lutu içinde ıece karanlıjıııa 
daldı .• 

Kaya, başını arkaya bıraktı, 
ırözleriai kapadı. Bu akıamıa 
bütün vekayiini bir daha ya-

TAYYARE 
Telefon 3151 

şıyordu. Açık ınai kutuyu 
sıkı sıkıya ll'öisüne basıyor bu 
kutunun içinde kendi başile 

yürek çarpıntısını paylaşmak 

istiyor g ibiydi .. Babasının ya
nında olduğunu unutmuştu. 
Şimdi yine o küçük atelyede, 
Erkol'un üstüne çevrilmiş olan 
l!'Özlerini ıörüyordu. Bunlar da 
l\lllıyamadıiı birşey vardı. 

Korkuyor, titriyor, yine gözü 
ıözünden hiç ayrıl•asın isti
yordu. Ateıli ğönlüne serin 
serpintiler daiıtaaa yeşil dal
i•lar yarılıyor, ll'e•ç kızı bu 
esrarlı danizin dibine çekiyor 
ıibi ll'eliyordu. 

Erkulun kendi için yaphiı 
eserlerde kendi başını bulmak 
o kadar beklemediii bir şey, 
ummadıiı bir saadetti ki bir 
ande titriyen varlıiında yalnız 
bir ıey duymuş bir dilek uyan
mıştı: Ondan, bu eliadc tuttu
iu küçük başı nasıl istemişti? 
Bu cesarete hali faşıyordu. 
Ya "olmaz,, deseydi .. 

Tatlı bir inanla dudakları 

ıerildi. 
Yine Erkulun sesini iıidi

yordu ... 

lzmir avcıları 
Çok yerinde bir karar 

verdiler 
Avcılar cemiyetiain senelik 

umumi heyet toplanbsı dün ak
şam cemiyetin Tilkilikteki mer
kezinde yapıldı. Evveli bilanço 
ve müteakiben mürakip ve hey
eti idare raporları baıkan bay 
Avai Meserretçi tarafından 
okunarak kabul edildi. Bundan 
ıonra cemiyetin halk fırkası 
halkevine iltihakına dair hey
eti idarece hazırlanarak C. 
H. fırka b aşka n ı Yoz
ıat saylazı bay Avni Doıı-an 
tarafından beyenilen 11izamna
me okuadu ve aynen kabul 
edildi. Yeni nizamaameye ıöre 
lzmir ve havaliıi avcular cem· 
iye~i bnıriinden itibaren (C. H. 
F. Izmir avcılar derneii ) adını 
almıştır.Bundan sonra yeni idare 
heyeti intihabı yapıldı. Yeni 
heyete bay Avnı Meserretçi 
bay Mustafa Bürhanettin, bay 
Rifat, jandarma kumandanı 
bay Lütfü, bay saraç Mehmet, 
bay Vahdettin, bay Nişli lb
rahim, bay yağcı M~hmet, 
bay Mustafa irfan, bay Nişli 
Kamil seçildi. Yeni heyete 
muvaffakıyetler dileri ... 

. 
SiNEMASI 

Telefon 31s1 

BUG N Emil Zolanın ölmez eserinden 
muktebes büyük film 

rNANAl 
~~--------------~· NANA yı görmek istiyenlerin sayısı pek çoktur. Ay-

lardanberi bu filmin ne vakit ıösterileceğini 
soranlar üç bini geçmiştir. Çünki; 

NANA Büyük bir aşk macerası, derin bir hayat 
felsefes!dir. 

NANA da bugünün en yüksek artistleri olan Anna 
Sten ile Lionel Atvuil oynamaktadırlar. 

NANA Bu senenin hakiki bir şaheseridir. 
Ayrıca Yunanistandaki son isyan hadiselerini ihtiva 

eden FOX dünya havadisleri. 
( Kral Gol ) temamen renkli Mikimavz 

Seans saatları he:gün lS - 17 - 19 - 21,lS 
Perşembe 13 - lS ( talebe seansıdır ) 
Cuma 11 - 13 - ıs - 17 - 19 - 21 lS 
DİKKAT· H .. 21 lS • F" · ergun son , seansı ucuz halk seansıdir 
ıyatlar 25, 35, 50 kuruştur. . 

Yeni Asır 

B. Fırka Kongresinde 
Dil, ziraat bankasında islahat ve 
Gençlik teşkilatı görüşülecek 

Aydın Demiryolunu Satın Alma Mukavelesi İmza Ediliyor 
Ankara, 1 (Hususi) -Dokuz bankasının mayıs içinde topla-

Mayısta toplanacak o'an büyük nacak o!an heyeti umumiye 
fırka konıresinde dil meselesi, toplantısında köylünün banka-
ziraat bankasına ait i•ler, ya borçları meselesi, buidayı 

Y koru•a nizamnamasinin tadili 
ıençlik teşkilatı görüşüle-

İf!eri ıörüşülecektir. Bilha~sa 
cektir · Fırkaca düşünülen şe- eski köylü borçlarının uzun 
kilde ıençlik teşkilatı spor vadeli taksitlere bailanması 
hareketlerini bir araya top- etrafındaki dileklerin ne dere-
lıyacaktır. Konırede köy- ceye kadar kabil olduiu üıe-
lümüzün kalkınması için düiü- rinde görüşmeler olacaktır. 
nülen g"!niş tedbirler ara- Aydın demir yolları 
sında ziraat bankasına da 1 Ankara 1 (1-lususi) - Aydın 
yeni tekil verilecek b;ınkanın demir yollarının hükumetçe 

ıtatüsünde esaslı islahat yapı
lacaktır. Kongrede bu hususta • 

alınacak kararlar Ziraat baa-

kasının heyetı umumiyesindeki 
ıörüşmelere de esas olacaktır. 

f/. Recep 1 '<·keı· 
/t ırka Geııel Kcitibi 

Köylü borçları 
Ankara, 1 (Hususi)- Ziraat 

.satın alınması ~ukaveleıi bu-
ıünlerde burada imza oluna
caktır. Mukavelenin bütün esas· 
ları üzerinde tam bir anlaşma 
mevcuttur. Demir yollar mü
dürü Eden Aakaraya geldi. 

Sahife s 

Yunan 
Maliye bakanı 

istifa etti 
lstanba!, 1 (Hususi) - Yu

nan kabinesinde bakanlar ara
sinda mali meselelerde çıkan 
ihtilaf yüzünden Maliye bakanı 
Pesmezoi;unun istifa ettiği Ati
nadan bildiriliyor. 

Atina, 1 (A.A) - Maliye 
bakanı B. Peamezoilu ile baı
vekalet müsteıan B. Sayasın 
istifaları bildirilmektedir. 

Posta ve telgraf 
Ankara : 1 (Hususi) - Eıki 

posta ve telıraf umum müdürü 
bay Fahri'nin muhakemesine 
dovam edilmiştir. Müddeiu•u
mi, bay Fahri'nin hapisle ce
zalandırılmasını istedi. 

Çocuk esirgemesi 
Bafra, 1 (A.A) - Çocuk esir

ıı-eme kurumu bu yıl SO fakir 
talebeye hergün sıcak yemek 
vermektedir. 

Puvason davril Bay Eden diyor ki: 
En güzelini Istan bul da üniversite 

Hukuk talebesi yaptı .. 
--- .. -

lstanbul: 1 ( Hususi ) - Bir 
Nisan dolayısile yurdun her 
tarafında ıerek ıazeteler va
ııtıııile ve gerek Halk kendi 
arasında bir çok şakalar, 
aldatmalar ve aldanmalar ya
pılmııtır. 

Burada da çok Puvason
davril yapıldı. Fakat bunların 

Balkan 

en ıüzeli üniversitede yapıla
nıdır. Şöyle olmuştur: 

Hukuk fakültesinde birinci 
ıınıf talebesi ikinci sınıfta yer 
almışlardı . Rrofesörler derse 
ıirdiler . Önce hiç bir şeyin 
farkında olmadılar. Sonra öi· 
rcnildi. O zaman da iülüşme
ler başladı. 

Antantı ------....._.....,. ___ _ 
Belgratta toplanıyor 

Dün hareket 
- heyetimiz 
etti 

lstanbul, 1 (Hususi) - Belgratta toplanacak olan Balkan an
tantı Kominikasyon ltonıresine iştirak edecek o!an heyetimiz 
,ehrimizden hareket etmiştir. 

Nazilli Fabrikası 
17 Milyon metre basma yapabilecektir 

İstanbul, 1 (Hususi) - Kayseri ve Nazillide kurulmakta ve 
kurulacak olan fabrikaları yerler nde tetkik eden eden Rus 
mutahassıslar ,ehrimize geldiler. Nazilli fabrikasının kat'i pro
jesi temmuzda bitecektir. Fabrikada 17 milyon metre basma 
yapılabileceii ümit edilmektedir. 

Çankırıda Vilayet Bütçeleri 
ÇANKIRI 1 (A.A) - Gün- Kütahya, 1 ( A.A ) - Kırk 

leri yeten halkevi komite üye- günden beri içtimalarına devam 
leri seçimi dün yapıldı. eden vilayet umumi meclisi ça-

ÇANKIRI 1 (A.A) - Bugün lışmasını bitirmiştir. Bütçe S60 
belediye genel meclisi topla•- bin liradır. 

dı. Bir ay sürecek olan bu Mara,, 1 ( A.A ) - Umumi 
toplantıda belediyenin sekiz meclis bugün toplaııtısını bitir-

yıllık bütçesi yapılacaktır. Büt- miştir. Bütçe 302,268 liradır. 
çe yekunu elli bin liradır. Bu paradan nafiaya 140,174 
ÇANKıRI 1 (A.A) - Bu- maarife 72,763 sıhhat işlerine 

ıüntlen itibaren yol işlerine 12,352 lira ayrılmıştır. 

baılandı. Çalıımak için köyler- Bolu, 1 (A.A) - Vilayet ge-
den ıelen amele yol boylarına nel meclisi yıllık toplantısını 
ll'Önderilmektedir. buıün bitirmiş ve daimi encü-
İnebolu' nun ihracatı men üyelerini seçmiştir. Bütçe 

İnebolu 1 ( A.A) - lnebolu 222,860 lira idi. 14,090 lira 
iıkelesinden 935 Mart ayı için- fevkalade olmak üzere 367,950 
de 97.SOO lira deierinde 1168 lira olarak kabul edildi. 
ton deierinde ihracat 88.8SO Umumi meclis üyeleri ıere-
lira deierinde 386 ton ithalat fine C.H F. Vilayet idare heyeti 
yapılmıştır. tarafından 40 kişilik bir akşam 

Tokat yollarınd ziyafeti ve ıece de fırka salo· 

Tokııt, 1 (A.A) - Vilayetin nunda 120 kişilik çaylı dans 
b··t·· il d verildi. u un yo arı üzerin e ilkba-

har inşaatına baılaada. To- İlk yumurta mahsulü 
kat - Reşadiye yolunda 131S lnebolu, 1 (A.A) - Bu yı-
erbaa Samıun yolunda 1682 lın ilk yumurta mahsulü SSO 
amele ve Repdiye Köylühisar sandık olarak buıün lapanya-
1'!!unda 542 amele plıımıt_b_r._ı!__ihraç er.lilıaiıtir. 

Seyahat bitmeden evvel hükume
timi bağl1yacak bir vaitte bulunamam 

Eden Varşovaya hare-ket etmiştir 
Loadra, 1 (A.A) - B. Ede

nin B. Stalin B. Molotof ve 
Litvinofla yapmış olduğu ıö
rüşmelerden bahseden Deyli 
Telıraf ıazetesi Sovyet hüku
metinin neşrolunan tebliie İn
giltere hükumetinin hatta Al
manyanın iştiraki olmaksızın 

bile akdedilecek bir şark misaki 
sistemine taraftar olduiunu 
ifade edecek bir şekil vermek 
huıusundaki şiddetli arzusunun 
ye11i bir takım ıörüımelere yol 
açmış olduğ'anu ve bu müza
kerelerin pazar akşamı yapıl

mış bulunduiunu yazmaktadır. 
B. Eden malumat alma ve 

verme kabilinden yapmış ol
du2'u seyahat hitam bulmadan 
ve Londra kabinesi müzakere
lerde bulunmadan evvel bükü-
metini bailıyacak herhanıi bir 
vaidde bulunmıyacaiını söyle
miştir. 

B. Stalin, muhtelif memle
ketlerin birbirine ayrı olan 
ihtiyaçlarını ve mümeyyiz va
sıflarını anlamak hususundaki 
dirayetiyle İnll'iliz murahhas
ları üzerinde derin bir intiba 
bır;tkmıştır. 

MOSKOV A 1 (A.A) - la
ll'iltere murahhas lordu B. Eden 
dün akşam Varşovaya hareket 
etmiştir. 

Moskova Görüşmeleri 
İngiliz-Sovyet Rusya rekabetini 

Hitama erdirmiş midir? 
Londra, 1 (A.A) - Deyli 

Herald Rus İnıiliz tebliii hak
kındaki mütalealarını İnıiltere 

ile Sovyet Rusya arasındaki re
kabet hitama ermiştir, başlıiı 

altında ne,retmiştir. Bu gaze

tenin Moıkovadaki diplomasi 
muhabirinin Moskovadan bildir-

diiine l!'Öre iki memleketin 
teıriki mesaiden bahseden teb

liiin ihtiyatlı lisanlı Avrupa ve 
bütün dünya sulhu için bir va· 

kıayı meydana çıkarmaktadır. 
B. Litvinof sulhun tecezzi 

kabul etmez bir şey olduj"u 

1 

suretindeki sözü bundanböyle 
Avrupa siyasetinin esaslı pren
ıibi olacaktır. İngilizlerle Sov
yetler herhangi bir milleti çen
ber içine almanın arzuya 
şayan olmadıiı Almanya-
nın sulh siyasetine iştiraki 
nin mühim oldutu ve mut-
lak bir hukuk müsavatı tanı
mak suretiyle Almanyaya karşı 
ihlaskirane muamele edil•esi 
hususunda müttefiktirler maa
mafihAlıaanya'da tesiı edilmesi 
istenilen emniyet sistemine iş
tirakten imtiaa etmek ıure
tiyle bu sistemin teessüs et
mesine mani olamaz. 

Vagon kondöktörü 
Üzeri aranınca 8 kilo ipekli 

Kumaş bulundu 
lıtanbul, 1 (Hususi) - Avrupadan gelen ekspresin Paris 

yataklı vagonu kondöktörü Luibrotonun üzerini, vaıonunu po
lisler arayınca 17 parçada 8 kilo kaçak ipekli kumaş bulundu. 
Kondöktör tevkif edilerek İhtisas mahekemesine verilmiştir. 

Şarkı karahisar' da 
Bir konferans 

Şarkıkarahisar 1 ( A.A ) -
Bu akıam baştanbaşa dinleyi
cilerle dolu olan Halkevinde 
askerlik şubesi başkanı Bay 
Hamdi tarafından tayyarenin 
luzum ve ehemmiyeti hakkın
da çok canlı ve çok kıymetli 
bir konferans verilmiıtir. 

Habeşistanın dileği 
Cenı-vre 31 (A.A) - Habe

şistan'ın Paris sefiri T ecke 
H:~ar.i~.t ulus!ar kurumu l!'eael 
katıplııı11e bır nota ıöndere
rek İtalyan - Habeş dostluk 
muahedenamesinin derpiş et
mekte olduiu hakemlik ko
misyonunun hemen teşkilini 
talep etmiıtir. 
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Maganın acıklı kulübesinde doiruldu. Lakin sarayın ön ta-
bir kaç dakika iki kadının inil- rafına 2'itmedi. Vatikanın ar-
tileri aksediyordu. Ana ile kız kasında yüksek duvarlarla çev-
hıçkıra hıçkıra a~hyorlardı. İlk rilmiş büyük bahçe vardı. 
evvel ihtiyar Roza göz yaşlarını Sarayın yönündeki uzun müd-
sildi. Boiazına tıkanan acıları dettenberi açılmamış olan kü-
kovarak dedi ki: çük kapıdan ıirmek mümkün-

- Şimdi daha söyliyecek dü. 
sözlerim var onları da bilecek- Siyah elbiseli, yüzü peçeli 
ıin yavrum. kadın köşeden ıaparak küçük 

- DinJemem vaktim yok... kapıya yakJa.şh. Elleri titriye-
(Nonika) nın fırınına &ideceğim. rek paslı kilide anahtarı sok-
İt batı vaktı yaklaşıyor. tu güçlükle açabildi. 

- Buıün iİtmİyecekıia kı- Ziyaretçi bahçeye girdi. Ka.1-
zım! binin atışlarını dindirmek için 

- Hiç işe ıitmemek olur bir parça durdu. Sonra zak-
mu? Gündeliiimi alllilla•. kum aiaçlan içine iÖmülmüş 

Rozita hepsini öirenib bile- olan köıke doğru hızlı hızlı 
cekıia. Başka çare yok. Gün- yürüdü. 
delik dediğin bir kaç paranın Köıkün avlusunda .sarayların 
ne ehemmiyeti var t gel bura- büyük konakların uşaklarına 
ya. mah9uı siyah elbiıeyi geymiş 

Ma.ıa genç kızı çekerek me- olan ihtiyu kapıcı dü~ünceli 
şin sandıitn yanına ııötütdü düıünceli bir aıait bir yukan 
bir çekmece açtı. Çekmece .ıezinmekte idi. Birdenbire si-
Altıa ve Gümiit paralarla do- yaha bürünmüş kadını görünce 
lu idi. Furuncu kız hayretle irkildi. 
sihirbaz karıya baktı. Maga Öfkeli bir bağır14nıa kopardı: 
didi ki : - Hey Madam! Buraya ne-

Anlayormusun Rozita ? bu reden ırirdiniz? Dışanl Çabuk .. 
· k · Siyah elbiseli bu ziyaretçi kadar aervetım var en ıem 

ekmek parasına muhtaç bir cevap vermedi. Y a.lnız koynun-
fakir kız imiş gibi çalıştırmak dan alhn istavrozu çıkardı. 
ve yabancı işlerde kullandır· Uşa.ia uzatdı: istavrozu g-ören 
mak istediğim şübheyi davet uşak heman iki büklüm oldu. 
etmemek için idi. bizim gün- Ziyaretçi heyecanlı bir .sesle 
delire ihtiyacımız yoktur. Fu- kesik kesik dedi ki: 
runa bugüa de, yarında gitme - Bu istavrozu... Götürün ... 
yecek.sin .. İhtiyar karı bir par- Nereye iÖtürec~ğinizi ... Elbette 
ça durdu. bilirsiniz ... 

- Gözleri11in önünde bazı Uşak gülerek: 
hayaller belirdi, soara da şu - Bilirim Madam! 
koltug~ a oturdu diye kendi - öonıı Var -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kendine mırılda11dı. Tekrar yi-
ne birtey unutmuı ,i'ibi kea
dine ıelerek fırıncı kıza dön
dü, titrek ve aju bir Hsle 
ıöz.lerine deTam etti: 

Müfteriler 
Şimdi adalete he

- Dinle Rozita! Şimdi ne- Sap 
den isimsiz, aileıiz bir kız ol-

verecekler .. 
Urla ( Hmıusi ) - Kazaya 

dui"unu öireneceksin. Benim bailı Kocadcre ve Denizli 
ismi• (Roza) iken ıuada ni- köyleri bir muhtar tarafından 
çin Rozita ismini ver•İş oJdq- idare edilmektedir. Her iki 
tumun ıebebiai anlıyacakım. köyün muhtarı bulunan bay İb-
~"ieni çok sever ı:özüm ıribi sa- rahim evvelce bir kaçakçıhk 
k-tnırım, En ufak bir dütiince yüzünden İzmir ihtisas mah-
ve acı içia hayatımı una ve- kemesine gönderilmiş, fakat 
rebilirim. masumiyeti tahakkuk ederek 

Bu böyle iken senden şiddetle berat etmişti. Şimdide aynı 
tiksiaişimia ıebebinide bilmeli- dosya üzerinde yapılan tetki-
ain b .. a Te sana ait iCÇmiıleri kat asıl suçluları meydana koy-
a11lamalııın.. Bu acı hakikat muş ve şu netice öirenilmiitir: 
pek elim olduiundan ıenden Muhtar bay İbrahim namuslu 
ai:demek ister idim. Likin ne bir adamdır. Köylü onu ıev-
yapayım ki bu acı hakikatı mekle beraber, dü~manları da 
anlatmak ve her şeyi bildir- vardır. Bunlardan bir kaç kiıi 
mek zamaaı ıelip çatmitbr r söz birliii yaparak muhtarı bir 
Çüakü bugünün dehşetli uçu- tuz.ağa düşürmek ve kanun elile 
rumunu bilmelisin. Çocukluk mahkum ettirmek istiyor!ar ve 
hayah•daki çektiklerine ve mumaileyhin her zaman açık 
bütün sıkıntılanna taş çıkar- ve kilitsiz bulunan damına bir 
tacak dencede yırtıcı vahşi imb~k rakı koyuyor:lar. İçlerin-
bir kaplanın seni takip et- den birisi Urlaya gelerek za-
mekte olduiunu da söylemeli- bıtayı haberdar ediyor; Köyü-
yim : Bu canavar yanında seni müzün muhtarı rakı çıkarıyor, 
t:zen cadı kanya bir melek diyor. 
nazarile bakmak lazımielir. Zabıta köye gidyor, )aptı&"ı 

Papanın İstavrozu araştırmada kaçak rakı bulu-
Sihirbaz kadının yukarıdaki yor ve muhtarı tevkif ederek 

sözlerinin arkasını dinlemeie buraya getiriyor. 
ne kadar can atıyorsak; roma- Muhtar buraca da iyi tanın-
mmızın mevzuu itibarile deierli mış bir adam olduiundan müd-
okuyucularımızı baıka bir vu- deiumumiJik bu işdc bir esrar 
kuata doğru sürüklemek mcc- o1diuna kanat getiriyor ve 
buriyetindeyiz. Aıaiıda anla- mamaileyhin müdafaasını din-
tacağım!z seriüzeşt)i valıcaların !edikten sonra mütaleasile bir-
ielişi bunu ıerçeklettiriyor. liktc, evrakı ve maznunu lzmire 
İhtimal ki naklettiğimiz hadi- sevkediyor. Muhtarın beraatını 
seler iİzli kalan münasebetleri yukarıda yazmıştım .. 
ortaya çıkaracakbr. Ur1a müddeiumumisi bay Ka-

... 
• • 

Saat on sularında idi. 
Floransa kap • .ı yakınında, 

Meşe korusundan pek uzak 
olmıyan bir yerde araba durdu. 
Korunun köliesinde duran ara
badan siyah elbiseli bir kadın 
indi. Yaya yürüyerek Roma ya 
,Ordi. Sık adımlarla V · 

zım Yılmaz bu işin aslını öi
renmek gayesila muhbiri cel
lıettiriyor va yaptıiı tahkikat 
üzerine ihbarı yapan ile bera
ber arkadaşlarının ıuiniyetlerini 
tespit ederek haklannda taki
bata başhyor. Maznunlar İzmir 
ihtjHs mahkemesin sevkedil-

f{enrJ{ii'F' 

r. Goe els'in bir nutku 
"Almanya harbı düşünmüyor. Bun
dan bahsedenler katil gevezelerdir,, 
Karlsruhe, 1 (A.A) - B. 

Göbels demiştir ki: 

Kimseyi tehdit etmiyoruz. Fa
kat kimsenin de bizi tehdit 
etmesine müsaade edemeyiz.Biz 

mukadderatına hakim bir dev

let olduk. Almanya harbı dü
ıünmiyor. Bundan bahsedenler 
katil gevezelerdir. Almanya Po· 

lonya koridorunu Çek.:>5lovakya
nın bir kısmımAvusturyayıAlsu 

Loreni ve daha başka toprak~::ırı 
istemiş deiildir. Böyle yalan 
havadisler neşreden yabancı 

~azeteler sulhu kanştırma.kta
dırlar. Devlet adamlarının bir-

birlerine hürmete istinad eden 
bir sulh kınmaları için bütün 
dünyaya hitab ediyorum, 

Dr. Goebels 
( Almanya en eyi askerleri

ni ve servetini sulh · yoluna 

1 

koyarak onun hizmetine ıire

cektir. ) 
Viyana 1 (A.A)- Ba,bakan 

muavini Starhembersr, Haym
vehrehlere söylediil bir nu
tukta demi~tir ki : 

Ancak iç ve dıt barıştn za
man altına alındığına kanaat 
getirildi~ vakit mülki meıga
lemize döneceğiz. Eier mec• 

ı buri askerlik hizmeti tek
rar yapılırsa yarı aıke
ri teşekküller aevcut ol
makta devam edecektir. Gele
cek hafta ve aylann bize ne• 

Macar intihabatı 
BUDAPEŞTE, 1 (A.A) -

Macar intihabatınm yarı gece· 
ye kadar olan neticeleri ulu101l 
birlik partisi 138 küçük ziraat-
çılar, 16 Hiristiyan ökonomik, 
2 Nasyonal sosyalist 1 miis· 
takiller. 

On bir intihap dairesinde 
blotaj mecburiyeti hasıl olmuş
tur. 245 mebusluktan 163 se
çilmittir. İlk ~ün yapılan inti
hapta.o sonra u:usal birlik par
tisi meb'usan meclisindeki izi
lıkların yansınnan fszlasmı 

kazanmış oluyor. 

İtalya - _Lehistan 
Venedik, 1 (A.A) - Leh 

büyük elçisi İtalyan - Leb kül
tür eemiyetinin küşat resmin
de hazır bulunmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
On piyade fırkasına karşı bir 
ıüvari fırkası vardır. Ve bu 
süvari kuvvetlerinin, yeni haıb
larda hiç bir rol oynayamaya
ca&-ını bazılanna zan ettirecek 
kadar ehemmiyetten dütdüğü 
bir devirde oluyor. 

SUvarl neye yarar 1 
Bir çok askeri muharrirler 

şu suali soruyorlar? " Süvari 
neye yarar? Otomobillerle sa
atta 100 kilometro yol alan ......... 

ler sakladığını bilmiyonu:. Avuı
turyanın: Prusyamn bir viliye
tinden başka bir şey olmadıgı 
fikri henüz şurada burada do
laşmaktadır. 

ı piyadelerin karşısında saatta 
" 

M. Heriyo Diyor ki : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya elbirliği istemezse, bizi 
başkalarile elbirliğinden menedemez

1 

Liyon, 1 (A.A) - B. Heryo 
Radikal sosyalist fırkasının 

kongresini kapatırken demiş
tir ki: 

Almcuıya hakkında besledi
ğimiz bazı ümitlerden vazgeç-
meğe mecbur olduk. B. Heryo 
B. Hitler tarafından Fransaya 

yapılan anla,ma teklifinin Av
rupanın şarkında bulunan bü

yük bir devletin hürriyet ve ta
mamiyeti ile Alakadar o!dujunu 
ilave etmiş ve demiştir ki: 

İnkisarlarunıza rcğmen Al· 
manyay~ karşı hiçbir müteca
viz söz söylemivecei'im. Al
manya şeref v~ emniyete hak
kı olan çalışkan büyük bir 

lJa.11 Jleriyo 
ulustur. 1932 de ona tamamen 
memnuniyet verici bir reJım 

41&•·· ... 

teklif ettik ve onunla uluslar 
kurumu çerçevesinde dostane 
çalışmak istedik. Fakat 
kadderatına hak.im olan 
manyayı mecbur etmek im-
kansızdır. Bununla beraber " 
biz teşriki meıai kabul etmek 
istemezse bizi de baıkalarıyle 
bu teşriki mesaiyi kabul . et- ~ 
mekten menedemez. . . nı 

B. Heryo harpten evYelki 

askeri ittifaklar medcli üzerine 
değil fakat dahil olmak iıtiyen 
herkese açık mıatavari anlat· 
malar tarzında mütekabil mua- : 
venct miıakları yapılmasıaın 

teşvik edilmesi lüzumunu ıöy· 
liyerek sözlerini bitirmi~tir. 

Bitlerin 36 Fırkası 
Avrupanın en kuvvetli ordusu oluyor 
Alnıan silihları harp zamanındaki 

Dereceye çıkmıştır ••. 
BERLİNDETAKIP EDİLEN HAKİKİMAKSATNE? 

Pariı, 31 - 11 Poslednia No
vvesti11 gazetesi Alman tesli
h.ab hakkında şu malumatı ve
rıyor: 

1925 te General Von Seekt 
"Almar. askeri kuvvetleri 
hazarda üç orduya ayrıl-
mış on kolordudan ibaret 
olmalıdır,,demişti. Hitler kolor
duların sayısını on ikiye, ya· 
ni her ordn için dörde çıka
rarak rakamları yuvarlak yap
mıştır. 

Bir fırkanın tesllh•ll 
Şimdiki halde bir Alman 

fırkasının 400 - 450 mitralyözü, 
180 - 200 hafif ve ağır topu, 
30 - 40 hüyük tankı, 12 - 15 
tayyaresi, 2000 - 3{)00 otomobili 
vardır. Ayrıca askeri köprüle
rile çok geniş teknik tedıizab 
mevcuttur. 

Demek oluyor ki hazari Al
man ordusu bundan böyle iyi 
kurumlu bir askeri kuvvet ola
cak ve 14000 rnitralyöu, 7000 
topa, 1500 tanka, 700 tayyareye 
ve 100,000 otomobile malik bu· 
lu11acaktır. 

Harp zamanından 
Daha kuvvetll 

Şunu habrlatahm ki, 1918 mar
boda yapılan son Alman hü
cumu sırasında, Alman ordu
ıunda ancak on bin top ve 15 
bin mitralyoz vardı. Demek 
oluyor ki Hitlerin 36 f ırkaıı, 
barış içinde, Lüdendorfun 192 
fırkası derecesinde silaha ma
lik bulunacaktır. Halbuki bu 
silahlarla, Lüdendorf 60 kilo
metre boyunca müttefiklerin 
çelik ve beton cephesini yar
mışb. 

Şu halde, yeni Alman fırka
ları, büyük savaıtaki Alman 
fırkalarına çok üstündür. Al
man ordusunun korucuları, bü
yük Frederih'in riyakar veci
zc!ini eyice akılda tutmuşlar
dır : " Tanrı büyük taburlar 
tarafındadır. ,, 

Süvarinin ehemmiyeti 
Ordunun kurumu, kuman

danlarının ileri sürdükleri as
keri •azariyeye bağlı olup 

~üdülecek olan 
batı Avrupasında 

mını kaybetmiştir.Fakat Anupa 
Ruıyasının ovaları için böyle 
deiildir. Orada, mahir bir 
süvari kumandanına hemen he
men hudutsuz imkanlar vardı"r. 
Ge nişRuı ovalarında Ye Uk
raııya ile cenup Ruıya step· 
lerinde çarpıtmak istiyenler 
için ıüvari mutlak elzemdir. 

Şarka doiru 
Eier Hitlerin siyasası haki

katen Şarka doğru geniılemeği 
sröz önüne ahyorsa. General 
Von Blombcrsr iki ıüvari fırka· 
sına kartı hiç olmazsa bir sü-
vari fırkuına malik olmalıdır. 

Alman ordusunda, atlı top· 
lara karşı motorlu topların 
artması da çok ma.nahdır. Daha 
ıon savaşın sonundan beri Al
manlar, hücum sıralannda, ade
ta bir ateş dalgası tetkil eden 
bir atış kullanıyorlardı. Alman 
yüzbaıılarından biri sevkülceyş 
yollarını gösterir. 

Yeni Alman ordusunda, sü
vari kuvvetlerinin sayıca olan 

"' i. 

15 kilo metro 2'İden süvarilerin 
ne kıymeti kalır? Madem kj 
piyade şimdi ıüTariden daha 
hızhdır, ve madem ki süvari 
obüslerin delik de,ik: ettikleri 
arazide hareket kabiliyetinr 
kaybetmijtir ve nihayet, ma
dem ki istiktaf için tayyareler 
müraccahbr, ıüvarinia rolü ne 
olabilir? 

Pulkovıki tarafından icad 
edilen bu atef da.liaıi piyade
RİD hücumunu öoliyen bir obüs 
dıvarıdır. Geçti~i yerde her şeyi 
mahvedea bu yığm halindeki 
ateş ıaatta bir kilometre sür
atle ilerler. ;('1. 

Ata, dıvarı 
Böylece, piyade karşısında 

düıman deyil, temizleamiş bir 
ıaha bulur. Bu siıtem ıayesinde 

" ' top ateşile bir hücumun hazır-
lanması birkaç saatta yapılabilir 
•eya büıbütün ortadan kaldı

nlabilir. 
Böyle kudretli vuıtalarla 

apansız hücuma uirıyan düşman 
ihtiyat kuvvetlerini ietirmeğ• 
vakıt bulamaz. Almanların 1918 
de müttefik cephelerini müte
addit def aJar geniı sahalard• 
yarmalarının hikmeti budur. 

Görülüyor ki Voa Seektin 
bahsettiii bat döndürücü iıti· 
lida ateı dalgasının kat'i biı 
rolü olacakbr. Bu daJgamn 
yürüyüı ılir'ab çelik ve beton 
bir cepheye karşı .saatta bir 
kilometre olursa, ani bir hücum 
haliade da.ha da hızlı olabile
ceji pek tabiidir. 

En kuvvetli alet 
Eski bir söz : " Ordu siya

ıamn elinde alettir ,, der. Hit
ler'in hazırladıiı alet bilhaua 
kudretli iÖrünüyor. Her halde 
dünyada ıiyasal adamların elin
de bulunan vasıtaların en kud
retliaidir. 

Hitler'in mecburi askerliii 
iade eden iradeıini şaşılacak 
birfey olmadıi111.ı ıöyliyenlerio 
mütaleaaına iştirak edemeyiz. 
300000 kiıilik bir ordu olsaydı, 
yİlle endiıe ~ermekle beraber, 
Almanyanın diier Avrupa or
dularına müsavi bir orduya 
malik olması zarureti ile izah 
edilebilirdi. Fakat Almanya bir 
adımda ordusunu iki misline 
600,000 yekununa varmıştır. 
Bu İ5e müdafaadan başka bir 
kayiudan ileri geliyor ve son 
derece mühim bir hadisedir. 
Müdafaa zaruretleri Avrupaoın 
en kudretli ordusunun iki misli 
bir kuvvete lüzum gösteremezdi. 
Almanlar çok iyi asker olduk· 
ları için böyle bir askeri kudret 
kurumunda da elbet muayyen 



SEZARLAR DEVRiNDE BiR ŞARKLI PRENSES 

KLEOPATRA 
MISlR KRALiÇESİ 

- Eroı, kıbncıaı çek f 
Zabitler AntuYanı tutmak 

uter ı-ibi bir adım attılar. 
Amirane bir bakışla onları 
durdurdu : 

- Eros, kılıncı•ı ! 
Köle , yavaşça, kılıncını çekti. 
Antuvan, iÖı.lerini kapaya-

rak, yumruklarıaı ııkarak. dar
benin şiddetine dayanJBak ve 

kılıncın kolayca vucuda sap
lamnasını temin etmek içiageril 
di. Fakat bu darbe ıeçikinc•, 
sröı:l erini açtı. Eroı kı1ıncın kah 
zeaine bütün kuYvetile daya
•arak onu kendi kamına sok
muş ve ishrabındaa inliycrek, 
kan deryası içinde yer• scril
mi~ti. 

Antuvan baiırdı: 
- Ah, cesur kalpl 
Dehıetten yıldmmlanmış ıibi 

luraa ilç zabiti• karşııında 
ktlıncını aldı, köleniıa cesedini 
a s '·erce aelimladı ve: 

- Sen de bana örnek ol
dun! Dedi. 
Şimdi Kılmcıa ucunu kar

nının ortasına dayadı, var 
kuvvctile aıağıdan yukarı 
doj-ru soktu ve ciierleri ya
lıyarak kal\tine yerleşmesi 
için vücudu içinde evirip çe
virdi.. 

Hayatı bitaedijiae seYinerek 
sendeliyc ıeadeliye iİtti, yataiı 
üzerine yıkıldı. 

Y aradaa akan kaaı durdur
•ak jçia zabitler koıtular. An· 
tavan iniltiler, dit gıcırbları, 
\Stırap tekallll•leri içinde 6lllmtl 
~acil etmeleri ıçın onlara 
yalvanyordu. Kanlı elleri on
lara sarılmııtı. 

G özleri fal ta,ı iİbi firlamıı 
ıap sap ıarı yüzile onlara ba
kıyor ve delice ıözlere ricalar 
karıştırıyordu. Zabitler korka
rak kaçtılar: 

Bir kaçı Kleopatranıa Ok-
tavın eline Hİr düımemek içia 
kapandıiJ firar sarayına koı
tular. Aıaiıdaa baiırdılar: 

- Kraliçe! Kraliçe! Antuvaa 
lcendini haaçerledi Ölüyor! Kle
opatra adıa aeılerini Ye iÜrill
ttUeri duymuıtu. Pencereye 
yakJaıb. YilıüaO oraya daya-
dıiı ıırada, yıldırım iİbi lnt 
elan ltu haberi aldı. 
Aiıı birdenbire kurumuıtu 

ve kalbi duracak iİbi idi. T •
petaldak diiıeceiini zaaaetti. 

- Kraliçe! Kraliçe! Antuvan 
6lecek. Caa çekişiyor •. Ne ya
pılım!. Bize emret!. 

Hili kendisinden emir bek
lenmesi onu canlandırdı. Bo
iuk bir ıeıle ıordu: 

- Öldü mü? 
- Ayrıldıiımız vakıt ölme-

mişti. 

- Öyle ise onu buraya ıe
tirıinler. 

Havade can çekl,me 
Bu yaz sabahı çok yakıcı 

idi. Antuvanın etrfı sinek dol-
muştu . Y ıranın etrafında uç.u
fuyorlardı . Antuvan onları 
iüçlükle kovuyor, kuvveti kal
mıyan göz kapakları altında 
ıözleri yan açık duruyordu. 
Facicyı haber alan köleler 
koşmuşlardı. Uzakta duruyor 
ve efendilerinin can çeki~me
ıini seyrediyorlardı. 

Zabitler 2'eri geldikleri vakit 
Anluvana 

- ,,. raliçe seni görmek isti
yor.. Kleopatra seni bekliyor! 
Dediler. 

f' ral"çcnin adını duyunca 
Antuvan dirsekleri üzerinde 
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doiruldu. Fakat timdi omuzla
rına aiır ielen başı iOiSU 

üzeriae eiildi. Hafif bir ıeıle. 
- BeJli mi istiyor.. Gidı

yorum! 

Ayaia kalkmaya çabaladı, 
fakat muvaffak olamadı. Yeni 
bir kan seli yere aktı. Fakat 
azmi o derece idi ki şu emri 
vermeğe muvaffak oldu: 

- Bana yardım edinız .. . Ora
ya ıridiyorum ... 

İki zabit koluna ieçt iler ve 
dermansız bacakları üzerinde 
yürümesine yardım ettiler. Fa-
kat her hareket bir ezap oiu
yordu. Ağır vücudu zabitleri 
eziyordu. Kleopatranın bekledi 
ği mezar sarayına ietirmek için 
bir setye yaptılar. 

Yolda halk ta bunlara ka
tıldı. Zenciler, Fellahlar, c~ek
ciler can çekifen a-eneralin ar
kasından ieliyorlardı. Nihayet 
Antuvan sürmelenmiş kapı önü-

ne ieldi. 
Zabitler, müteheyyic balkın 

ıükiitu içinde ba~ırdılar. 
- Kraliçe, Antuvanı ıan• 

getirdik. Açtır kapıyı .. 
Kleopatra son ilticaııahı olan 

bu mezar içine kap•mmıştı. 

Kadınlara açmalarını emretti. 
Bnnlar hali tereddüt içinde 
idi. Açmak, kalabe\!ığ:ı yol 

vermekti. Bunl r belki Kleo
patrayı yaka l1yarak Oktava 
teslim cdcr!erd;. 

Bu itirazı, söylenmediği h2I
de anl:dı. 

- Açınız! Artık ne olurga 
olsun, beni alakadar edemez! 
Açınız! Onu tekrar görmek 
isterim. 

Fakat kadın!:ar aiır direii 
geri çekiyorlardı. 

Kleopatra: 
- Açınız! Diye tekrar etti. 

- S•nu V•r-....... 
Yunan meb'usanında 

Son toplantı Parlamento rejiıninin 
T utulacağıriı göste.riyor-Hadiseler 

- IJaşfara/ı J nez sahifede -
ve yanındaki iş ortaktan ne 
yaptıklannı elbet bilirler ve 
hu yolu ıütmekle, elbet bunu 
ea iyi yol sanmışlardır. Belki de 
öyledir. Zaten artık olan ol
muştur. 

ı 
bile, ben onları Sarantoporda 
veya Y enişehirde yine yener
dim! Dedi. 

Papanastasyonun 
Mektubu 

Gazeteler, meclisin bu biri
cik toplantısı hakkındz., ;ayrıca 

şu noktaları çızıyorlar: Gcperal 
Kondilisle beraber başbakan 

B. Çaldarisin meclise gırışı 
meb'uslar ve işidiciler tarafın-

dan bir alkış trakasile karşı
landı. Yalnız müfritler tarafı 

ıoiuk ~e itkisiz duruyorlardı. 
Bir çarpııma hazırlanıyordu ve 
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mecliı bakanı B. Vozikiı, mu- ' 
halefet rcislerindea 8. Papa
naataıiyo1aun bir mektubunu 
okuyacagını ıöylediii zaman 
bomba patladı. • 

B. Raliı sordu: 
- Bu Bay ıimdi nerede bu

lunuyor? 
B. Bakopulos ilave etti : 
- Bu mektubun okunması 

umumi efkira karşı bir tahrik 
elur. Ve mektubun okunması 
neticesiz kaldı. 

Ba9bakencn gözlUklerl 
Başbakan beyanatı okurken 

Yakıt vakıt duraklıyordu. Ne 
olmuştu ? Sadece şu : B. Çal
daris ırözlilklerini takınağı u
nutmbıtu ve iyi göremiyordu. 
Arkadaşları onı 2'özlüklerini 
habrlattılar ve baıbakan onları 
takarak okumağa devam etti. 
Meclisin V enizelist artıkların

dan biri alayle fU mütaleayı 
yürüttü: 

- Nihayet iÖzlüklerjni ta
kabildiler ! 

B. Metaksasın tarizi 
B. Metaksas bu toplantı hak

kında çok şiddetli davrandı: 
- Burada biz neyiz? dedi. 

Meclis miyiz, yoksa arkadaş 
arasında bir toplantı mı? 

Ve beyanatının aşağı parça
larında da meclisi "Ahbap top
Jantııı,, diye anmıya devam 
etti. 

G. 0111dHI fn alayları 
G. Kondilis, B. Metzksası 

cevapsız bırakamazdı. 

- Asiler Selani2"i alsalardı 

Meclis ordu bakanını heye
canla alkışladı. 

B. Kondilis devam ettı: 
- Harbiye mektebini işgal 

etmekle aslcerlerin ne yapmak 
istediklerini bir türlü anlıya
madım. 

Ve alayln ilave etti: 
- Belki mücadelenin nene

lerce süreceğini umarak mek
tepte isyan taktiklerini öğren
mek niyetinde idiler. 

Bu ~siler, kımıldanacak ve 

acele edecek yerde, mühim 

noktaları ele ieçirerek ordu 

bakanhiı üzerine yürüyecek 
yerde, kışlalarda kapanarnk 
kendilerini muhasara altına sok
muşlardır. 

B. a llsln be ya neti 
B. Rolis iptidadan beri Ve

nizelosa karşı kuymuş olduğu
nu anlatmak için eski bir söy
levini hatırlattı : 

- 1910 da ilk Vcnizelos 

hükumeti teşkil edilerek mec

listen itimat reyi istrmeğe 

ıreldij-i vakit, ben hükumete 

musameha reyi vermeğe karar 
veren iki biiyük fırkadan birine 

müteveffa babamın fırkasına 

nıensub olduğum halde kürsiye 
çıkarak, o zaman pek genç 

olduium halde, şu sözleri söy
lemiştim: 

- Bu adama rey vereceiim, 
zira biliyorum ki hükümet ba

şından çekilmesi ancak kan 
dökmekle beraber olacakbr. 

Bu kehanetim çok defalar 
teeyyüt etti. 

... ~·····-· .. 
Muhtar seçimi 
Bornovanm çiçekli köyünde 

yeniden yapılan muhtar inti

habatı ndicelenmir.tir. Muhtar-. 
hğ hny Abdullah ihtiyar mec-

lisi azahldarına Halil oğlu Os

man, Hasc:.n oğlu Lütfi,Hüseyin 

oğlu İbrahim, Mehmet o2'1u 
Mustafa seçilmişlerdir. Yeni 
heyt:ti kutlular köyler:ne fay· 
dalı hizmetler i örmcsini dileriz. · 

"Düşmanlarımı ezm 
beş milyonluk altın 

Dunikovski geniş 
liraya bir gram 

Dunikovki adlı Leh mühen
disinin başıadan ıeçenleri okur
larımıza sırası düştükçe an
latmıştık.Topraktan altın çıkar· 
mak içia yeni bir uıül buldu
ğunu iddia eden mühendis işe 
Pariıte başlamış Ye öteden 
beriden bir çok para topla~ığı 
halde bir türlü 
altın yopmamış 

veya yzpama-

Fransada nehtr çekmı,ı 
Bir çok ıueteciler ıibi, biz 

da Dunikovski'yi bir defa da
ha ziyaret ederek projelerinin 
ne oldujıınu öirenmek iste
dik. Mühendis iptida F ran
sada u2'radıjı ıstırap ve 
i,kenceleri •nlattb . Baıı ' 1 hay~ . ~ 
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yapıyor. Bir ark:adqile birlikte 
üç fırının etrafını ateı• müte
hamil tuilalarla örmektedir. 
Bu fırınlarda topraklar çok 
yüksek hararete tabi tutulacak 
zeta şual vasıtuile içinde• 
altın çıkarılacaktır, Dumikovs
kiye sorarsanız: 

"Bu şua'lar tabiatın bin se· 
nede yaptığı işi bir saniyede 
başararak toprak içindeki al

mışh. O v~kıt tını :ıcrbcst hale getirir.,, 
pa:-a!arı veren- Şimdi Lehlinin bütün dikkab 
ler Dunikoskiyt: laborntuvarının kurumu üzerine 
karşı dolandır. çevrilmiştir. Bu akşam mera-
cılık dilvas: aç- sin.le, bu Jaburatuvar üÇılacak. 
tılar. P .ıris mcift Mucidin gözleri, mıknatıslan-
h ~ııt"i!; mekte- mış g ibi sabtileşiyor. 
b:ude Lehlinin - Göreceksiniz diyor, bu-
m:ı.kir.eo.iile tec- rnda çok geçmeden 75 milyon-
:übcler yapıldı . luk altın yapacağım, ve mali 
Falc~t bunl:ır- ~iltm yapaıı Lelı li miihendis DlfızikorsJ.i bakımdan o kadar kuvvetli ola-
dan altın çıkmayınca mahkeme dutlar,, hapıshanede bile ona cağım ki düşmanlarımı ezebile-
Dunikovskiyi dolandırıcı diye rahat vermeyerek şantaj tazyi- ceiim. 

mahkum etti. ki altında sırrını çalma~a ça- Slparlf kabul ediyor! 
Mucit mi dolandırıcı mı? lışmışlar. Dunikevski Fransaya Şimdiden laburatuvarın ya-

Mühendiı timdi ltalyada San hıla diş bileyor! Mantori zın- ıunda bir sipariş dairesi açıl-
Remo kasabasında çabşıyor. danında beni fareler yedi. mıştır. Dunikovski kendisine 
Oıada yenidea kurduiu ma- Hayvan gibi bir zındancıdan müracaat edecek bütün kuyum-
kinesile tecrübelerine devam 

yidiiim bir tekme burnumu culara kratı 50 santim, yani ediyor ve bir dolandırıci olma- ._ ._ 
dığmı ispate çalışıyor. Bu defa, kırdı ki hala bundan acı duy- iramı 11 fran"' mıı"'abilinde 

kendisi el sürmeksizin, b~şka- maktayım. Bir aya varmaz, ge- altın satabileceiini vaad et-
lan tarafından yapılan tecrübe- niş mikyasta Altın çıkarmağa miştir. Halbuki altının buiünldl 
lerde maki11edcn altın çıktıiı baılayacaiım. Şimdiye kadar fiyatı, gramı 17 franktır. Du-

k k nl d " Al f k. t nikovski 70 kilo gram İtalya• görülmüştür. Bu ma ine Duni- u an ııım tuu a ır op-
kovıki'nin 11icat ett.ji,, ve Zeta raklar yerine ... tık zengin Al- topraiını makinesinden ieçir· 
adını verdiii şuaların tesiri tın madenleriain toprağını miş ve bir iki saat içinde IS 
altında, topraktaki altını kolay kullanZlciım. Evimin boduru- 2'ram altın çıkarmııtır. 
ve ucuz olarak çıkarıyormuş. munda bir laboratuvar kurdum. Tecrübede h·azır bulunanlanı 

Mühendisin San Remo'daki Geliniz, siıe göstereyim. bu altından zerreler dağıtılmıı 
apartmanında bir çok kimseler Bir sanly de ve tahlil içiıı bazı parça· 
ve bunlarm arasında Pariste Bin senelik ı, lar ayrılmıştır. 
müdafaasını yapmış olan avukat Bir •vlıya açılan büyük bir Demek ki Dunıkenki meı-
Le2'rand toplanmışlardır. Duni- bodruma iniyoruz. ftçi göm- ele.i •ıaai safhaya i?irmİf 
lrnvski'nin daire.sinde altın ya- le~i 2iymi~ genç bir işçi nazi- oluyor. Lehli mühendis böylece 
pan küçük bir makine ile "ölüm kiine elimi öpüyor. Bu, Duni- dolandırıcı olaadı~aı dünyaya 
tiUaı ,, çlkaran kocaman bir ma- kovıki'nia büyük oJilu Jorjdur. ispat etmek istiyor. Buna mu-
kinc yerleşmiştir. Babası için şimdi dıvarcılık vaffak olacak mı? 
.......•.....................•.................•...•••.•.•••.•••••................................................................ , 

o 
• 
ırmu 

a'nın büyeo 
affakıye i 

- Boşlaıa11 Hiımcı sah11ede -

lemekle bnşlıyarak Polon
yanın gerek Nazi Alman 
yanın ve gerek Sovyet 
Ru~yanın yardımını kabul 
edebilaceiini hatıra bile getir
menin gülünç olduğunu ilave 
etmektedir. Polonya kendi top
raklarında gerek müttefik ve 
gerek düşman sıf atiyle ne Rus 

ne de Alman ordularını iÖr
mek istememekte ve bunları 

kendi hudlltl~rından daima uzak 
l:.ulunduımak arzusundadır. Po
lonyanm hüsnü niyet sahibi ol
duğunu teyit ederek bitirmekte 
olan bu makale Garp devletle
rinin davası Polonyanıa da da
vasıdır. Loikin Polonyanın da
vasını da onların benimsemeleri 
lazımdır. 

Her yerde afyon 
Ekilemez 

Dün uyu~turucu maddeler 
inhisarı genel merkezinden 
valiliğe gelen bir yazıda afyo" 
zcrıyatı menedilmiş bulunan 

b:ızı mıntakalarda bazı kimse
lerin gizlice Afyon yetiştirdik
leri bildirilmiştir. 

V ekiHer heyeti kararile tem
dit edilen nfyon ekim ııah !n
rının haricindeH mıntakalarda 
hiçbir vcchile ekime mÜ!aade 
olunmıy~ca br. 

Haber ~ığımıza göre İzmir 
vilayetinde gizlice afyon ekil
diği hakkınd.ı h herler doğru 
dei-ifrlir. 

Lort Eden ne diyor? 
V arıova, 1 (A.A) - İngiliz 

murabbaı Lort B. Eden Moı
kovadaa hareketinden evvel 
Pat Ajanıı muhabirine şöyle 
söylemittir: 

V arıova ıeyahatını büyük bir 
memnuniyetle yapıyorum. Bu 
ıeyahatın gayesi şimdiki vazi
yet hakkında Leh devlet adam
l•rile girü-ımektir, 

Sulhu kurumak için 
Prag 1 ( A.A ) - Dış işleri 

bakanı B. Benes, reiscümhur 
Mıızarik'in eseri adıyle açılan 
ıt..giyi ~ezerken demiıtir ki: 

Sulhu icabederse silahla son 
nefesimize kadar muhafaza 
edecciiz. ,, 8. Bcnes Çek mil 
Jetinin kendisitıin so~uk kanlı
Jıfa ve cesarete alıştırması 

lüzumunu ilave etmiştir. 

Kuşadasında 
Ekim durumu 

Mart ayı içinde Ku~adaıı 

kazasında 82, l mi!iroeb'e tere.
sübat olmuştur. Martın onuncu 

ı:-unüne kadar hava yağışh git

tiiinden ekim işleri geriye kal

mış ondan sonra zürra zeriyat 

jşlerine sarılmıştır. Bu yüzden 

çift yevmiyeleri iki liraya ka
dar çıkmıştır. 

Suhunet dercce!i 5 - 16,3 

dür. Havaların müsait gitme

sinden arpa ve ment:mn buğ

dayları başak çl:armaktndır. 

Bundan başka y zhk zerıy ata 
da başl nmı t!!: 

Kula cinayeti 
•J• e o e •ıı 11 

DUn ağırcezada görUldU 
Aiırceza mahkemesi dünkü 

celsesinde, Alaıehirin Kula 
mahkemesinden naklen gelen 

bir cin;ııyet diYasına bakmıştır. 

Cinayet Alaşcbirin Alhan kö· 
yünde vukubulmuştur. 

Dünkü celıede dinlene• şa· 

bitler suçlu Huaaın karııına 

kayın biraderi Mehmedin daida 
taarruz ettiii zannile kin beı

lediiini ve geçen Kurban bay

ramı 2'ünü kendisini kahveden 

çaiırarak beraberce eve ıittik
lerini, aradaa 2eçea münaka
şadan sonra suçlu Hasanıa 

Mehmcde tabanca ile iki el 
ateı ederek öldürdüiünü söy
lemişlerdir. 

Mahkeme, Meryem adında 
bir şabidi11 dinlenmesi için mu• 
hakemeyi batka bir i'Üne bı
rakdmııbr. ... ~-· ... 
Ankara - İzmir 
Telefonu . 

Ankara ile lzmir arasında 
telefon muhaberesini tcmlıl için 
Manisadan Bornovaya. kadar 
telefon direkleri konmağa bat· 
lanmışbr. 
Blrçuval bakla dolandı

rllmı' 
Çorakkapıda Kemer ıoka

ğında seyyar manav Ahmcliin 
evine giden belli olm Y•• 
bir şahıs Mehmcdin hemşire
si on yı.ılarındaı Kadriyeyi al
d&tar~k evde bulunan bir çu-

val baklayı alıp gitmiştir. Do
landmcı zabitaca aranmakta
dır. 



Yanı Asır 

• • nya yenı r ıyor 
--------~------------------~~--------~------~--------------~~-------mlmlmBI• y tlere göre Almanya Avrupa haritasını 
--iştirme teşebbüs.. e garptan başlıyacaktır 
görüşmeleri hakkında neşredilen resmi tebliğ bu görüşmelerin 

vaziyetini aydınlatmağa medar olacağı kanaatını bildiriyor 
oscova 
vrupanın 

Moskova 31 (A.A)- Ju,.nal 
Moskova zazctesi baş m:ı
sindc B .. :n m:l1 ~k~t nm 

IDgiltcre'de o':lu'~ça r"'v~ bu-
lan bir hayali d _:ıtma;:a y .-
1acağ1 mu'1a'Jtak o.du.:, ııu 

bildirerek diyo:- ki : 
Bu haya! !.>:. uusa yu-u :ı:. 

ye şahsi ikna usulleriy'c Bay 
H'tlcri p oz.r:ımından vaz g.: 
ç rmek ve o'lu cmn·y~~ v~ 

ba ı icabatı önünde da t::ı a:ı
la ılır bir ha'e gctirmt'k ümi
did'r. B-rıin mi.ii~katınm ne~;cc 
leri meydandadır. İngil;z bakan 

1an Bay Hitlcrin barışı tem"n 
Ye bizzat Almanya ile birlik c 
"fıer memleketlerin emniyetini 
kviye icin başka devletlerle 

teıriki mesaiye amade olup 
olmadığını sordukları Yakıt B. 
Hitler kendilerine kati surette 

bayır kelimesiyle cevap 
Yermittir. 

Hltlerln cevabı 
Doa-u andlaımasına iştirak

ten karşılıklı yardım prensibi 
tatbikinden ve timdiki ıekliyle 
Tuna andlqmuını kabulden 
imtina edi~tir. Almanya bun-

ya Çekoslovakyaya veyahut · 
İtalyan menafiine indirmek is
istcdi~ini ayaı açıkhkla itiraf 
edemiyeceğimizi göz önünde 
bulundu?'mak lazımdır. 

Avrupa h:ırltasını 
dt:ğlştlrmak için 

Bazı Alman siyaset adamla
rının Sovy, t aleyhtarı tahrikat 
ve sergüzeşt arayan beyanat
larına rağmen bun ar kuvvetli 
tc1 ıhata V..'! bu tes ihatı takvi-
j e için hudutsuz imkanlara 
m:.l k olan Sovyet er birliğin'n 
<Tcniş arazisini fotil .. ya kalkış
n ... k gibi istisnai teh'ikcyi an
hmıyacak !'adar ne akıllannı 
ka} betmişler ne de tarihten 
alınan dersleri unutmuşlardır. 

B. Hitlerin Avrupa haritası· 
nl deiiştirmek teşebbüsüne 
farktan dei'il garptan baılıya
ca ğı ve Sovyet Rusyadan baş
ka taarruz hedeflerini tercih 
edeceği kuvvetle muhtemeldir. 

Bombaya kar,ı tedbir 
F aaliyctlerini Sovyetler birli

ır~nin hakimi kuvvetlerine isti
nat ettiren Sovyet siyasa adam
luı bütün dünyanın Sovyetlcr 

Jolm .simou ·ue ı·ou .. Ycm·atli 
dan baıka kendisini Cenevrcye 
davet eden devletlere bir çok 
taleplerle cevap vermektedir. 

'Keza silahları da tahditten 
imtina eylemektedir. 

Tarihi vazife 
B Hitlcrin Bertin görüşme

Jeri esnasında Alman nasyonal 
10syalizminin komünist tehlike-
üe karşı mania olmak hu u-

daki tarihi vuifesi hakkın
ki nazariyelerini uzun uza

iıya izah etmiş olduğuna dair 
·--" haberlere inanmak gerektir. 

Ancak Sovyetler birliğine karşı 
aeri vaziyeti bir Alman taar-
ruzu imkanını a-östcren uluslar 

ası matbuatının Berlin müza· 
leresinin bu cephesi hakkında 
aıübaligalı davranmıf olduiunu 
pnnediyoruz. 

Almanyada •nı,ıeme 
Siyasası 

B. Hitler ilhak ve tevessü 
proırramına dahil olan bir 

vyet aleyhtar taarruzu hoı 
örmektedir. Beyanatlarında 

laadutlann tadili programının 
tatbikine Şarktan başlamak 

· ayetini ırizlemedi. Fakat 
dan hakiki maksadı bu ol-

ya ve-

birliğine yardım edeceğini zan
netmekten çok uzaktırlar. Keza 
Alman tehlikesi önünde Sov
yetler birliiinin müdafaası Av
rupa banş siyasasının en mü
hiın meselesi olduğunu ve Sov
yet hudutlarının Avrupa hata
sının en tehlikeye maruz hat
fan olduiund2 düşünmemekte
dirler. Sovyet efkarı umumiyesi 
meseleyi daha derin ve daha 
ıumullü bir surette ortaya ko
yuyor. Bu efkarı umumiyenin 
telakkisine göre Avrupanın 
merkezine konulmuş ve her 
hanri bir zamanda ve herbanri 
bir istikamette patlıyabilecek 
bu bombaya karşı hakiki ve 
müe11ir tedbirler ittihaz etme
lidir. 
Barıf dostları soruyorlar 
Bcrlin mulakatından -.e 8. Ede
nin iki taraf içb memnuniyeti 
mucib bir tarzda cereyan et
mekte olan Moskova a-örüıme
lerinden sonra bant dostlan 
daha sonra ne yapılmak lizım 
a-eleceğini soruyorlar. Buaun 
cevabı ıimdi daha kolay veri
lebilir. Çünki bu mülakatlar 
vaziyeti ııeniş mikyasta aydın
latmış ve bazı meseleleri basit
leştirmiılerdir. Avru2a _timdi 

Edenin Moskova Seyahatı çok muvaffakıyetli olmuştur .. 
C»t A 

llay Ldeııhı !JOl'U§t1İ!Jit 

şu şıklar karşısmda bulunuyor. 
Ya memleketler için Hitler 

Almanyasmı taarruz maksatla
rını takibe cesaret bile edcmi
yeceği halHki bir emniyet tesisi 
için sarfı a-ayret etmek yahut 
dünyayı 'imdıki keşmekeş 
içinde bırakmak, harp tehlike
leri yaziyetini uzatmak ve şid
detlendirmek ve Hitlerizme hiç 
bir mania mevcut olmaksızın 

sergüzeıt bazırhklarana ikmal 
imkanını vermek. 

Bu iki şıktan başka bir tarzı 
hal yoktur. 

Edenin soychatındakl 
Muvaffakıyetlee--

Moıkova 31 ( A.A ) - Rus 
diplomatlarıdan biri bugün Ha
vas Ajansı muhabirlerinden 
birine şöyle demiştir: 

Bay Edenin seyabab netice· 
sinde elde edilmiş olaa muvaf
fakiyetlcr ümitlerimin fev~in

dedir. Yapılan iörüşmelerjn bu 
suretle mes'ut bir neticeye va
sıl olmasını bir taraftan bay 
Edenin Moskovadan evvel Ber
lini ziyaret etmiş olması olmuş
tur. Çünkü muma'leyh bu ~a
ycdc Alman tehl'kesine lrnrşı 
Rus zimamdarlarının lıis!let
mektc oldukları l.orkuyu an!z.
mıştır. 

Diğ-er taraftan uzak şarktaki 
2'er~folik bu neticelerin husul 
bu!mas na medar olmuştur. 

lnglltara S!>vyetler 
Blrlljilnl taıuyor 

lna-iliz murahhas lordunun 
arkadaşlarından biri şöyle de
miştir : 

18 sene devam eden bir 
ayrılıktan sonra İngiltere Sov
yctler birliğini tamyor. Bu
nunla beraber İngiliz mahafili 
elde edilmiı olan neticelerin 
ehemmiyet ve şumulünu tahfif 
hususunda iarar etmekte ve 
Bay Eden'in Moskova İngiliz 
kabıneıinin müzakerata memur 
bir hükumet adamı sıfatile değil 
malumat a.lmaia ve vermeie 
memur bir aazır ııfatiyle ıit
miı olduiunu hatırlatmaktadır. 
İagiliz kabinesi bay Edeain 
elde etmiı olduiu neticeleri 
k:ıbul Ye tasdik edebilecej-i 
a-ibi red de eeebilir. Ve Lond
ra kabineıinin muvafakatı ol
maksızın Moskovada yapılan 
feylerin hiç biri kati bir ma
hiyet iktisap edemez. Bundaa 
başka laa-iliz - Rus mukare
neti büyük bir mikyasta bay 
Edenin arkadaılaruua tabiri 
Yehile Alman ~ekili Bay 

Rus deı·lct admulcırı 

Hitlerin fevkalade olan diplo
ması acemiliğinin aeticesidir. 
Alman Baıvekilinin hattı ha

reketi uzlaımıya matuf olan 

her türlü arzulan altüst ede
bilir. 

Resmi bir tebllğ 
Loadra, 31 (A. A) - Royter 

Ajansı Moskovadan istihbar 
ediyor: 

lna-ilizlerle Ru,Jar arasındaki 
~örüımelcr hitama crmiıtir. 
Gece neşrolunan bir tebliide 

bilhassa bu görüşmelerin hali 
h~zırd3ki beynelmilel Yaziyetin 
başlıca unsurları hakkında icra 
edilmiş olduiunu ve bunlann 
ara.sına şark misakı ile 3 ıubat 
tarihli Fran3a - fniiliz teblİj'in
de münderiç meselelerin vee 
1ngiliz - Fransız münaaebatının 
sulha taallük eden mesailin 
dahil oldu~u beyan edilmek
tedir. Baştan başa tam bir 
hayırhahlık ve samimiyet hava 
sı içinde cereyan etmi~ olan bu 
görüşmeler esnasında bay Eden 
bay Litvinofa İni'iJiz nazırlarıy
la Alman batvekili arasında 
cerey~n et•it olan müzakere
ler hakkında malumat vermiı
tir. Bu a-örüşmelerin Avrupanın 
Yaziyetini aydıalatmıya medar 
olacaiı hususunda mutabık 
kalınmııtır. 
Sovyeıler ve mu,terek 

Emniyet slateml 
Bay Eden, Stalia, Molotof 

ve Litvinof timdiki beynelmilel 
vaziyette uluslar kurumu ve 
prensiplerine tevhkan mllıte-
rek bir ••niyet sistemi vü
cuda ıetirilmesinin her za
mandan daha ziyade lizım 
olduiu husuıunda mutabık 
kalaıılardır. Bu•dau sonra 
teblijde Sevyet devlet adam-

larının teklif edilmiş olaa 
mütekabil yardım miıakınıD 
her haniİ bir devleti istihdaf 
etmemekt~ olduiunu ve gerek 
Lchistanın ve sıerek Alman
yanın bu misaka muvafakat
larımn kabul edileceiini beyaa 
etmiı oldukları bildirilmekte
dir. T eblij-de beynelmilel ıiya
sete müteallik her han~ bir 
meselede büyük Britanya ile 
Sovyet Rusya arasında ihtilaf 
mevcut olmadıj'ı ve binnetice 
bay Eden ile Sovyet Zimam
darlarının iki memleket arasın
da yapılacak dosta1ıe bir teş
riki mesainin sulhu ve emniye
ti istihdaf eden beynelmi!el 
mesainin iakitafı için biriaci 
derecede ehemmiyeti haiz ol· 
dup kaydedilmektedir. 

Almanya harba 
Hazırlanıyor 

Stokholm, 31 (A.A) - Al
manlar son zamanda lsveçten 
bir çok at almıılar ve bunlar 
için iki miıli fiat vermiılerdir. 
Diier aemleketler atlarının 
tabi olduiu 140 Mark a-ümrük 
resaine aukabil ineç atlarıaı• 
500 Mark reıme tabi olduldan 
gözönüne a-etirilecek olursa 
anlaııbr ki Almanya barba ha
zırlanmaktadır. 

Bir seferberlik olursa 
Alman ordusunun mevcudu dokuz 

Milyon askere baliğ olacak 
Berlin, 1 ( A.A ) - Havas 

Ajansı muhabirinden: Alman 
maliye kanunu bugün neıredil
m;ştir. Bu kanun icabına göre 
ve sair mahiyette her türlü 
masraf ihtiyarına _hükumeti me
zun kılmaktadır. Gene bu ka
nuna naz;ıran yeni harp gemi
leri inşası için verilen tahsisat 
bakidir. 

Askeri bir menbadan haber 
alındıjına göre harbe iıtirak 
ctmi~ sınıflardan midi umumi 
ordu mevcudu 9,000,000 nefere 
balii olacaktır. Mecburi çalışma 

mükellefiyeti askerlik hizmetine 
bir nevi hazırlık olacaktır. 

1901 · 1900 sınıflan sekizer 
hafta, 1910 - 1915 sınıflannda 
altııar ay talime çaiırılacak
lardır. Ordu mevcudu fU su
retle taksim edilmektedir: 

Evveli Richsver için bilna
zariye 100,000 meslek askeri, 
saniyen zabita hizmetinde müs
tahdem profesyonel 100,000 
efrat, auhtelif sınıflann dav .. -
tinden hasıl olacak kuvvetler 
1915 - liler takriben 600,000 
1916 - lılar takribea 400,000 
1917 - liler 35,000 1918 liler 
takribeD 300,000. Bu rakamlar 
ordu mevcudu meselesinin 
kolayca hallini mümkün kıl

makta ise de mali müıkülitı 
müciptirler. Efrada verilecek 
gündelik kırkar fenia- ten 
ibaret olacak ve efradın 
karılar111a 45 mark aylık Ye 
ayrıcada çocuklar ve ev kira
raları içinde tazminat Yerilecek
tir. Yeni ordu fiilen 200,000 

· profesyonel askerle kura efra-

Bugiinki' .Almanyayı idm·e edenle,·: Jlitler, .lı/ah'euzeu, 
Blıımbe,·g, Goeı·i.Jıg ı·e filo baş amiralt ... 

dından terekküp edecektir. ı messillerinden terekküp ede-
y akında neşredilecek kanun- ceii ve buna resmen tcbrie 
!arla bir büyük erkinıharbiyei edilen Lüdendurf ile Çindeki 
umumiye tesis olunacaktır. Yük- seyahatanı yarıda bırakan Fon 

sek askeri tlırasının ordu do- Sektin de iştirak eyliyecekleri 
nanma ve hava kuvvetleri mü- zannediliyor. ........ 
Nisan maaşları Açıkgöz kız 

Dün ayın biri olması hase
bile bütün memurlara Nisan 
maaşları verilmiştir. 

Bıçak ıa,ıyanlar 
Bayraklıda celep Ali ile Ha

aanda birer bıçak bulunarak 
zabıtaca yakalanmıttır. 

Kemer caddesinde manav 

Mustafa oilu Alinin dükkanı 

önündeki yumurta sepetini 
alıp kaçan Mehmet kızı 12 
yaşlarında Dudu tutulmuı ve 

adliyeye verilmiıtir. 
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manlıcadan Tür çeye karşılıklar kılavuzu No. 6 Soyadlarını 
1 Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların 

herbiri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (mütehassıs) yazılarını ,gazetelere vereceğiz. 
2 Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca 

Örnekler de konulmuştur. 
3 Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştir. Aslı AK 

olan I-IAK, aslı ÜGÜM olan HÜKÜM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. 
& ''tt! Et& M M39D •iW'M?fi91 

Bilvasıta - Araç ı, araçla - Bimuhahi (Bak: Biperva) - Büka - Ağlama Dört yanım karanlıktır (ka-
(Fr.) İndirectement, avcc inter- Çekinmez Bülent - Yüksek ranlıklar içindeyim ) - Je suis 
rnediaire - bin - Gören Büluğ - ErginJ!k - (Fr.) Pu· entoure d'obscurite 

Örnek : 1 - Halimi kendi- Örnek: Doiruyu gören - berte İnsanlığın ilk çağlan bellisiz-
~erine bilYasıta bildirdim - Ha- Hakikatbin Bünye - Yapı - (Fr.) Conı- lik ( meçhuliyet ) içindedir -
limi kcndileme araçla bildir- Bina - Kurağ, yapı - (Fr.) titution Les premiers ageı de l'huma-
dim. Bafuse, batiment Örnek: lri yapıh bii adam - nitc restent danı l' obscurito 

2 - Bilvuıta tekalif -Araç- Örnek: 1 - Ankaranın bina- Un hoınme de grande consti- 2 - Tanınmazlık - (Fr.) Etrc 
lı vcr2'iler. lan, Anadoluda yeai başlıyan tution. ingnore, etre inconnu 

Bilbedahe (irticalen )- Ta- mamuriyetin alametidir. - An- Sai!am yapılı bir adam - Örnek : Tanınmazlık içinde 
sarsız, hazırlanmadan - ( Fr.) - karanın kurailan, Anadoluda Un homme de forte constitu- öldü s:itti - il est mort ignorc 
En improvisant yeni başlıyan ltayındırlıj"ın bel- tion. de tout Je monde 

Örnek : Bu yazıyı bilbedahe değidir. Çürük yapılı bir adam - Un Malfun meçhul - 1 - Bilinen 
yazdım - Bu yazıyı hazırlama- 2 - Bu bina ne kadar za- homme de faible constitulion. bi!inmiyen - (Fr.) connu inconnu 
dan ( tasarsız ) yazdım manda biter? - Bu yapı ne ka- Bürehne - Çıplak, yalın - Örnek : Bilinen bilinmiyen 

Bilcümle - Bütün - ( Fr. ) dar zamanda biter. (Fr.) Nu bir çok kimseler - Des i'ens 
Tout, toute, told, toutes Biaaberia, binaeaaleyh - Bürkin - y anardai, vol· connus et in connus. 

Bilfarz - Tutalı• ki, diye- Bundan ötürü, bundaa dolayı, kan (T. Kö.) 2 - (Terim olarak) belgin, 
lim ki ( Bak: faraza) bunu• üzerine - (Fr.) Par con- Bürkini - Volkaaik yadbelrin - ( Fr. ) Le connu, 

Bilihtiyar - Dileiiyle, iıte- sequent Büruz - Ortaya çıkma, be- l'inconnu 
ii>:le - binaen - - dea ötürü, -den linne Meşhur - 1 - Ünlü - ( Fr. ) 
. ?ntek : Bütüa bu müşkilita dolayı, için - (Fr.) A cauıe de Büt ( Sanem ) - Put Celebre ( celebrite ) 

bılıhtiyar 2ögüa gerdi - Bütün Örnek: iti baıına 2elmeme- Büzürk - Büyük, ulu Örnek: Bay ... ünlü bir ya-
hu ~iiçlüklere dileiiyle ( iste(i ıiaden ötürü (dolayı) - Vazife- C zardır - M ..•• est ua ecriva-
ile ) göifia gerdi sine ademi devamına binaea - in celebre 

Bililtizam - (Bak : ankastin) Hatır için - Hatıra binaen Ca - Yer Ediıon dünyaDJn ünlü adam-
Bilc bile, bile iıtiye Bint - Kız - (Fr.) Fille Örnek: Burasını cayi istira- tarından biridir - Edison est 

Örnek : Bunu bililtizam, yap- Bipayan - Tükenmez, son- hat ittihaz ettim - Burasını din- uae des celebriteı mondiales. 
tınız, zannederim - Buau bile ıuz. lenme yeri edindim. 2 - (Mahut anlamına) Her-
bile yaptınız sanırıa. Biperva - Çekinmez Cibeca - Yeryer lceıçe bilinen, hep bildiğimiz, 

Biliştirak - Ortaklaşa - (Fr.) Birader - Erkek kardeş, Örnek : Cabeca aiaçlarla hani şu bildiiimiz - ( Fr.) Fa-
Par associatioa kardeş süslenmiş olan bahçede - Yer meux 

Örnek : Bu işi bilittirak ya- Biraderane - Kardeşçe yer •iaçlarla süslenmiş olan Örnek : Nurettin Hocanın 
palım - Bu İfİ ortaklaıa yapa- Birinci Ferik - Orgeneral - bahçede herkesçe bilinen ( Hep bildii"i-
lım. (Fr.) General Cadde - Cadde ( T. Kö.) miz) anlahit- La fameuse anec-

Bilittifalc ( Mlittefiku, müt- Birsam - Varsam - (Fr.) Cab - Orun dote de Nasreddin Hondja. 
tehiden ) - Oybirliiiyle - (Fr.) Hallucinatioa Cahil - Bilmez, bilimsiz, 3 - ( Maruf anlamına ) Ta-
A Ôuna.,imite Örnek: Asabı o kadar sar- ac mı, toy nınmış - (Fr.) Conau, bien con· 

rnck : Aldıfına (beraetine) ıılmış ki ıeceıi gündüzü bir- Örnek: 1 - O adam, ca-
oybirliğiyle karar verildi. samlar içinde ııeçiyor - Sinir- hilin biridir - O adam, bilim- ııuÔrnek : O t&nlllmış bir mü-

Bilittifalc, ( Müttefikan müt- leri o kadar sarsılmıı ki ıecesi sizin biridir hendistir _ h est un İn2'cnieur 
teniden ) - Elbirliiiyle ' ız-üadüzü varsanılar içinde ge- 2 - Cahıllik yüzünden lfo connu ( bien connu ) 

Örnek : Bu iıt• elbirlitiyle çıyor. hataya düştüm - Acamılık (toy- Şöhret _ 1 _ On • (Fr.) Re-
hareket edelim. Birun - Dıı, dıırarı luk) yüzünden bu hayata düır-

'" '" nomme, celebrite 
Bilkülliye - Büsbiittı.,btitün Bisat - Y ayat tüm. ô k S ı 

• rne : üe ün - A~keri 
bütüne - {Fr.) Eatieremeat Bitap - Bitkin 3 - Cahil iıe .... hillı·o-m· i ta- h R ·ı 

~ • şö ret - enommee: mı itaire 
Bilmünasebe - Suuı dil- Bittasmim - Kurarak nııın - Bilmez is• bilmezlifv ini B k b ( ) 

~ üyü ir ün şöhret ka-
şünce, ııraıı r•lincc, ııruında Ônaek: Bu iıi bittasmim yap- tanısın. zandı _ tı a gagne une l:rande 
aıra düıürerek, aıruını bularak bfınız aDlaıılıyor - Bu iti ku- Cebi, cehalet - Bilmezlik, celebrite 
ııraıını ietirerek - (Fr.) A pro- rurarak yaptığınız anlaşılıyor bilimsizlik 2 _ TaDınmışlık _ (Fr.) Re-
poı i r eccasioa de Bive - Dul Örnek : Cehalet yüzünden 

Ô putation, renom 
mek : 1. Her ne kadar Bivaye - Sıiınaksız insanm elinden ne!er çıkar - Örnek : Bu adamın köyünde 

bu mesele ilerida aynca anla- Bizir - Bezıin Bilmezlik yüzünden insanın tar.ınauşlığ"ı eyi değildir _ İl ne 
tılacakaa da 1:.urada bilmüna- Bizatihi - Kendilimnden elinden a•ler çıkar. d' b 

•· '"' jouit pas une onae reputa-
aebe ıuruıaı aöyliyelim ki-Her Bizatihi müteharrik - Ken- Cahilane - Bı.limsizce d ill 

tion ans son v :ııc. 
ne kadar lıtu sonun ileride di iılcr Tecahül etmek - Bilmezlik- 3 _ Soyadı 
aynca aalablacaksa .la, burada Bizzarure - ister istemez ten aelmek. bilmezlenmek, bil- S · h K 

• · wşö ret - ötü tanıama, 
sırası diiştnjibıden (ııeldiğin- Bizzat, binnefis - Kendi, mez 2örünmek kötü tanınmışlık _ (Fr.) Mauva-
den) ıuruıaı •öyliyelim ki.. kendisi Örnek : PeL 1"y1" bı"ldigv iniz 

~ iso reputation 
2 - Bilmllna•ebe diifündük- Buiz (Bak: Ada•et) - Hınç bu işte neden tecahül ediyor- Hüınü şöhret _ İyi tanınma, 

lerimi keadiıine anlatbm - Sı- Örnek: Bana karşı beslediii ıunuz - Pek iyi bildiiiniz bu iyi tanınmışlık _ (Fr.) Bonne 
ruını getirerek ( düşürerek, bu&-zun derecesi bu hareketin- işte neden bilmezlikten geli- reputation 
bularak) düşündüklerimi ken- den anlaşılıyor - Bana karşı yorsunuz ( bilmez ııörünüyor- Şöhreti kazibe _ Yalancı ün 
disiae anlatbm. beslediii hıncın derecesi bu sunuz, bilmezlcniyorsunuz ) (Fr.) Fausse reputation 

d 3 - Buau bilmünaselte ken- hareketinden anlaşılıyor. Miltecahilane - Bilm~zlikten İştihar etmek _ Tanınmak, 
İsiae ıöyleseniz - Bunu sırası Buhar - Buiar - (Fr.) Va- ıelerek, bilmezlenerek, bilmez 

dqünce " gelince ,, kendisine ünalmak, ünsalmak - (Fr.) Etre 
ıöyle~eni:z. peur görünerek connu. i'agner de la reptation 

Buhl - Cimrilik M h l l Bilinm" d"L Ô Bilmüşahede-Görerek·(Fr.) eç u - - e 1"' - rnck: 1 - O zat, güzel 
p · d' Buhran - Buhl'an (T. Kö.) - (Fr) hıconun ki · "h · · •.r voıe observation · yazı yazma a •fti ar etmıştir -

Bihnüvacehe- Yüzyüze yüz- (Fr.) Crise Örnek: Bu işin bilinmedik O adam, güzel yazı yazmakla 
leştirerek - (Fr.) En co11fro~tant Buhur - Tütsü ( meçhul ) tarafı kalmadı - İl ünalmıştır (ünaalmııtır) 
Par voie ele confrontation,met- Buhurdan - Tütsüiük ne reste aucun cote İnconnu 2 - Ustalıiıyle iştihar eden-
tant f ace a face Bum - Baykuş dans cette affaire Usta tanınan 

Örnek : 1 - Şahitleri bil- Burç - Burç (T. Kö.) Bilinmedik (meçhul) bir Cahim (cehennem) - Tamu 
ınüvacehe dinledikten sonra - Burhan (Delil) - Kanıt - adam önümüze çıkb - Un hom- (Fr.) Eoftr 
Tanıkları yüzleştirerek dinle- (Fr.) Preuve mo inconau apparut devant Cahimi _ Tamusal - (Fr.) 
iiktcn sonra. Örnek: - Önümüzdeki işle- nous. Inf ernal 

2 o- d kl · · b I rin de başa çıkarılacaaına en 2 B·ı· (F ) - uşün Ü erımı i mü- • - ı ınmez, bellisiz - r. Caiz _ Olur, olabilir 
vac ' k d. iyi burhan, fimdiye kadar ba- 1 cı.ıe en ısine söyledim. - nconnu, incertain Örnek: Yapılır ceyler, yapı-D.. d şarılan işlerin büyüklüiüdür - Ö - y 

uşün üklerimi yüz yüze ken- Ö ı_ rnek : Akıbeti meçhuJ bir Jabilir ceyler _ Yapılması caiz 
disine söyledim. nümüzde~i işlerin başa çıka- işe 2irdi - So11u bilinmez bir l ... I 

rılacağına en iyi kanıt, şimdi- I o an fey er. 
Bim - Korku işe girdi - l ı' est enga2• dans y '-
8. ye kadar başarılan iılerin bü- une affaire dont la fı·n eat Cali - apmacı-., yapma-
ımaiz - Beyinsiz - (Fr.) yüklüğüdür. cıkh - (Fr.) Fein, sımule 

lni•tcllıgent, imbecile Ö ) inconnue ( incertaine ) Ö 
B Buse - püş - (Fr. Baiser rnek: Böyle cali hareket-

- imini - Yavan, anla.sız 3 - .Tanınmamış - (Fr.) İn-
([~ ) 1 · Butlan - Boşluk, çürüklük connu, ıanore )erden vaz geçiniz - Böyle yap-.~: nsıi'nifiant, stupide B • 

O Lı: 1 uu. d - !ram - (Fr.) Di- ö k A ı_ J k k macıldı hareketlerden (yapma-rne : - Bu bı"mına rne : VUKat ı ta i ünü 
mcnsıon b" ) 

sözleri bırak - Bu yavaa so"z- Ô ızce tanınmamış değildir - Sa cıklııtrdan vaz geçiniz. 
rnelc Ebadı selise - Üç 

lcri bırak reputation d' avocat n' est pas Cali yet - Yapmacık 
2 B ıram ianorec ( inconnue ) de nou•. Calı' p Ç '- '-"c· b - u dediiinizi bimana Buy _ Koku • .. - eKcn, çeKı ı 

1 
uluyorum - Bu dedı"aı"aı·zı· an- B h · Meçhuliyet - - Bellisizlik, Örnek: Calibi nazar bir ha-

• . ü tan (iftira) - Karaç k 1 k ( F ) L' •nısız .. uluyorum. Ö aranı - r. inconnu, reket - Gözü çeker (çekici) bir 
Biınar - Hasta rnek: O, herkese her za~ l'obscurite hareket. 
Binıecal ( B k B· man bühtanda bulunur - O, Örnek : Belliıiılik ( meçhu- Cam - Bardak, kadeh (T.) 

Bl.t'-ı·n a : ıtap ) - herkes h k J ) aıı: c er zaman araçta iyet içindeyim - Je reste danı Cime - Giyenek, ıreysi 
bulunur. ' ·· 

l inconnu Ornek: Tebdili came ile -

Tescil ettirenler 
Yeni soyadlarını tescil etti

renlerin isimlerini yazmakta 
devam ediyoruz: 

f smet p;ışa mahallesi ikinci 
yüksek sokak 25 numarada 
Abdul ah Seven, Narlıdere ye
niköyde Abdullah Südaş, Bor
nova büyük ami 2 numarada 
Zühtü Ôzbatmaz, 2 ııci karan
tina nizamiye sokak lbrahi111 
Lütfi Kahtaran, ismet paşa 
mahallesi Dizdar sökak 4 nu
marada Ahmet Karabua, Kar
şıyakada Osman Nuri Kanço
ban, T amaşaLk mahaUesi ikinci 
dede sokak 14 numarada Meh
met Kurlar, İ:ocmet paşa mahal
lesi Djzdar sokak iLd numa
rada Şerif Kozlu Fidan oilu, 
Alsancak Mu'udiyc caddesi 
18 numarada Civani Kazancı, 
dördüncü Sultaniye mahallesi 
T enezzüb sokak 59 numarada 
Hasan Kalınparmak, ikinci SuJ
taniye mahallesi 75 auaarada 
Yusuf Koz, T cpecik Bozdai 
sokak 15 numarada Zeynel 
Gövşen, Kahramanlar mahal
lesi 25 numarada Ahmet Şük
rü Gcnçkaya, Balhkuyu ma
hallesi Suyolu sokak 16 nu
marada Mu.tafa Gök.uyu, dör
düncü Sultaniye mahallesi Ku
yu sokak 3 numarada Ahmet 
Basad, Ahmet ai'a mahallesi 
çıkmaz sokak 16 numarda Ri
fat Buator, Bornova Yeni cami 
ıokak 40 No. da M. Lütfü Bu
layır, Pazaryeri mahalJesi Kara
kadı sokak 28 N o. Ahmet Biray 
İkinci sultaniye Çiçekçi ıokak 
10 numarada Mehmet Temiz, 
Karşıyaka Alaybey Ada sokak 
20 numarada Sami T eltakan, 
Reşadiye mahallesi Erik sokak 
26 numarada Mehmet ve ef: 
radı ailesi Telciler, Karantina 
Selçuk sokak 52 numarada 
Ali Rıza Tarcan, Hacı Meh
met mahalJcsi Rüştü Türesin, 
Alsancak Nusrat ıokak 47 
numarada Abdurrahman Tar
gotay, Faikpaşa Dere sokak 
13 numarada Emin Tüfenkçi, 
Karataf hafrzın aile evindel26 
numarada Mordebay Toplayıcı 
Göztepe Nevzatbey sokak 27 
numarada Cemal Türkeli, Göz 
tepe Nevzatbey sokak 27 No. 
Hasan Tüzemen, Kahraman 
Mescit mahalleıi 4 numarada 
M. Hilmi Turfan, Hapishane 
karıııında vcleıpetçi Mustafa 
Tekirdai, ikinci Aziziye ma
hallesi nezaretli sokak 9 nu
marada Muharrem Tosluk, 

İkinci Aziziye mahalJesinde 
Yusuf dede ıokak 21 numa-
rada Emin Telpar, ismet Paşa 
mahallesi Alinin aile evinde 
Şadiye Anatürk, Birinci Sul
taaiye Ali sokak 25 •umarada 
Ali Akyıl, Fatih mahallesi 

Damlacık caddesi 100 numa-

rada Nazmı Atadil, Karataş 

arası sokak 19 numarada Meh-

met Aytürk soyadım 

)ardır. 

Bay Fuat Yuı-tta, 
Vilayet hukuk iıleri müdürü 

bay Fuat Yurttaş dünden iti
baren hususi muhasebe müdür 
vekilli~ini de ifaya başlamıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Giyeneiini (reyıisini) de2"itli
rirerek. 

Düzeltme 
Kılavuzun 5 inci sayısında bi

rinci sütunun altındaki ha,iye
de b!r iki y:ınlış olmu,tur. Bu 
yanlışları düzeltmek üzere D 

haşiyeyi buraya yazıyoruz: 
· Bedir - "Çehre., anlamına 

olan "bet (bcd) 11 ile "gibi., 
anlamını da veren "ir (ar, er, 
ır, ur, ür) 11 sonekindcn yapıl
ma bir Türk kelimesidir. Bu 
kelimenin ayrıca (Rad!of. iV.) 
de "bec!er., şekli de vardır ki 
mecaz olarak "ziynet., tezyinat 
anlamına e:elir. 

SahHe 7 

Başdurak 
Yangını kasten mi 

Yapılmış 
Geçenlerde başdurakta bak

kal bay Abdürrahman Nacinin 
mağazasında yangın çıkmış idi. 
Dükkandaki eşyadan bir kısmı 
yanmış ve bir kısmı da avarya 
olduiu halde kurtarılmış idi. 
Eşya 12 bin liraya Helveçiya 

şirketine sigortah b ... lunmakta 
id. 

ilk tetkikte sigorta eki,per
leri maiazada mevcut e,yaiıın 
9 bin lira kıymetinde olduitJ
nu söylemişler ve bu suretle 
rapor da vermişlerdi. 

Emniyet müdürlüiü, hadiseyi 
ehemmiyetle tetkike lüzum 
ıörmüş tahkikatı tamik ederelc 
mezkur dükkandaki mallar 
hakkında Milli Reasurans si
gorta memurlarından birisine 
aynca yaptırdı;ı keşifte mev
cut malların ancak iki bin lira 
raddesinde olduiu hakkında 
rapor yerilmiştir. 

BuDun üzeriae vaziyeti şüp
heli gören emniyet müdürlüğQ, 
düklcin müateciri bay Abdür· 
rahman Naciyi mevcuden ad
liyeye ıevketmiştir. 

Haber aldıiımıza göre Müd· 
diumumilik bay Abdürrahma• 
Naciyi ıerbest bırakmıştır. 

••• 
Adliyede 
Ağırcezada 
Görülen işler 

lkincikinun, Şubat ve Mart 
aylannda •iırceza mahkeme
sinde mahkfun olarak hüküm-
leri katiyct kesp edenlerin mu
muhakeme masraflarının tahsili 
için defterdarlıia yazılan mü
zekkerelerin mecmuu 1156 lira 
33 kuruştur. Gene üç ay içintle 
78 kitinin muhakemeleri in~ 
edilmiştir. 

Bunlardan 19 u aiır hapis, 
20 si hapis, yirmi dördü beraet, 
biri cezayı nakdi, biri evlcnnar 
dolayısile amme davasını tecil, 
2 si haklarındaki tahkikat nok-
aamndan evrakın iadesi, 11 i al 
kanunundan iıtif adc ile ammı 
davalarının sukutudur. 

Adliye encümıeaince verilen 
kararlann miktarı 52, tahliye 
- ademi tahliye - tayini merci 
gibi müteferrik kararlar SS, 
tahliye - ademi tahliye - acelı 
itiraz ıibi yalnız aa-ırceza reisi 
tarafından verilen kestirimler 
22 dir. 

Ağırcezaya gelen 72 evrak· 
tan ıekizi katil, 29 u katle te· 
şebbüs, yedisi ırz, onu iıkab 

cenin, 12 ıi ihtilas, yedisi y-i· 
ma, ikisi yalan şahitliktir. 

_____.. IHI r -

Bayarı Emine 
Beraet etti 
İskin dairesinden mal almak 

için sahte nüfus temin etmek, 
Giritli olmadıiı halde Gi.itJi 
olarak vesaik tanzim, yaşayan 
validesini ölü göstererek ili• 
almakla suçlu İsmet paıa ma
hallesinde otura bayan Emine· 
nin af kanuaundan İstifade 
ederek ve bu suçların ıübut vı 
ademi sübut hakkında ma.bke
mece karar verilmesine cevaı 
görülmedii'indan beractine ka
rar verilmıştir. 

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

Satılık eşyalar 
Soba, perde, iramofon vı 

plikla.rı, Çin vazoları, sırça ta
kımlan ve mutbah akımları sa
blıktır. 

Buçada: İstasyon caddesindı 
(90) numaralı evde her iÜD 
saat 11 den bire kadar n 

beşten yediye kadar mür-.caat 
edilmelidir. Yahut ta Buca(44} 
numaralı telefonla randevü 
aranmalıdı. 

s 8 1-3 (449) 
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Sahife a Yenı A•ır altls•t•ae 

Tarihi Tefrika 
No."19" 

Borsa Haberleri 
DUn Bor•ada 

Yapllan Satıflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

200 M J Taranto 4 75 13 50 
106 Müskirat in. 10 25 10 50 

93 H Z Ahmet 10 50 12 25 

iiçüncü Petro'nun çılgınlığı arttıkça 
Katerina kendini aşıklarının 

kollarına bırakıyordu 

93 J Taranto M 11 
24,5 S Süleyman 12 50 
12 L Galemidi 13 75 

6 Vitel 13 

13 50 
12 50 
13 75 

13 
56 H Alyoti 

492,5 Yeldin 

12 25 12 25 

Tahta çıkacaiı ııüne kadar 
.t>ebeklerle oymamaktan zeYk 
alan, binbir çılJlınlıiı ile ıarayı 

üst eden üçüncü Petro tahta 
seçtikten ıonra zencire yuru
lacak bir deli olmuıtu. Ayık 

E
zdiii ıaatlar Baron Brötöy 
rlar tarihinin bu ıahifelerini 
ydederken bu zır delinin çar 

e>lmadan önceki haysbnı ıöyle 
aalatıyor: 

- Grandük Petro, o kadar 
~everek evlendifıi Katerini iz· 
divacınıa on h•ıiaci Jlilnü unut
GHlf, imparatoriçeain demuva
sel dönörleriaden birine abayı 
,ak•ı,tı. Vücutça ve çehrece 
Katerin ile mukayese edi
•e•İyecek kadar ıoiuk ve 

hatta çirkin olan bu kıza 
kansını• önünde kur yapıyor-

du. Bir iÜn iene karıımı• ya
nıada yaverine: "Bu kadın çok 

tüzel deiil mi?" demekten 
~ekinmemiıti: Sonraları alko-
liuıin tesiri arttıkça alelcaip 
tiplere inbitaaki de artmıttır. 

Marte Şafirof adlı zaif, ı.ra 

kuru kaabur bir kadın Gran
dtikün kalbiai almııtır. Bir 
akıam sofrada bu iire•ç çeh· 
re imparatoriçeain nazan dik
katini celbetmiı, kim olduiu-

nu sormuıtu. Grandükün seY

sriliıi Marte Şafirof oiduiunu 
öirenince kahkahayı bastı. 

Sonra Katerine döaerek: .. Bu 
uzun boy aıılmaia yarar.,, 

Dedi, Şatirofua da akibeti bu 
oldu. Katerin ltu kaaburun 

kendiıiae tercih edilmHinden 
o kadar mütee11ir ol•uştu ki 

tözünün yaşlarını tutamamııtı. 

Elizabetin öldüiü ıüne ka
dar hadiseler kalıtardıkça ka
bardı. Bir rü• imparatoriçeye 
bir rapor Yerilmişti. Buada 
Grandükün resmi ziyafatlerde, 
ecnebi devlet adamlartna kartı 
bile kabaca hareket ettiii, 
Graudüşes Katerinanın ise ıa· 
raydaki uşaklara kadar ienç 
delikanlılarla muaıakalarda bu
lwadufıu bildiriliyordu. Bu skan
dalin tahkikatı uzun sürdü. 
Katerina kendini müdafaada 
JlÜçlük çekmedi. Aylar Jl•Çiyor. 
Genç evlilerin çocuiu olmıyor· 
İmparatoriçe tıbbi muayeneler 
yapılmanına lüzum ıördü. Ni
uyet Petronun kııır olduiu, 
çocuiu olamıyaca~ı anlatıldı. 
Katerina kendi hatıratında 
Petro ile münasebetlerini ıöy·· 
lece anlatıyor: 

.,Rusyaya ilk geldiii•de ve 
lzdivacımızın ilk yıUarında ko
ca• tahammül edilecek bir 
ıekildc davransaydı onu belki 
ıevcbilirdim Fakat daha ilk 
pnden anlamıştım ki selimli 
olmıyan ve sevimli olmak için 
de hiçbir gayret yapmayan bir 
kocayı sevmek iayrı kabil <!e
ğilse bile gilçtür. Etrafını alaa 
eşya ve varlıklar arasında bea 
•azarı dikkatı en az celbeden
dim. Zira karısı idim. Bu inanı 
edindiğim fÜn bu kadar fena 
mukabele iÖren bir adamı se
Hraem çok betbaht olacafıımı 
anlamıştım. Zira kıskançlıktan 
verem olruak birşey değildi. 

Halbuki anlayışıız ye duyıu· 
auz bir kocayı kııkznmamak 
içia biricik çare onu sevme
mekti. " 

Kateria düıündüjii iibi ha
reket etmiş, kocasını ihmal 
ederek başkaları ile sevişmiı
tir, Katerin bütün ıerefini ayak
lar altıaa alarak keadini zevk 
'fe a,k alemine -.ermiştir. hşık
lan olan JlÜzel delikanlılar bir
birini takip etmiıtir. Kocasını 
bütüa bütün unutmut Jlİbiytli. 
Gözünde yalnız Atıkları, yal· 
nız ıehvet hırsı yaşıyordu. İlk 
itıkı olan Soltikoftan bıkar 

bık•az kendini Stanislas Pon
yatofıkinin kolları arasına ter
ketmiıti. 

Staniılas çok yıllar Pariıte 
yaşamıştı. İnceliği, tatlı nükte
leri ve güzelli(ile Katerinayı 

teshir etmiş bulunuyordu. Sta
nislasın Katerine ilk muaşekası 
İngiliz: Konsoloshanesinde ol
muıtur. Bu münasebet ctrafıa
da o kadar çok dedi kodu 
yapılmıştı ki, Katerina ancak 
on beş ~ün yaşıyabilen ikinci 
kızını doj'urduiu zaman herkes 
çocu;ua baklası Stanislastır di-
yordu. 

- Senu var -

Zahire Bors'-'•• 
r .. 

685 Buğday 
15 ton " 
61 Arpa 

4 50 4 75 

3 50 3 so 
200 1'.c:ııaır T. 
100 Susam 9 25 9 25 

4 75 
40 

430 

8 Börülce 4 75 
75 balye pamuk 40 

200 K Palamut 240 

Para Piyasası 
1-3-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İsterlin 601 
Fr. Franıırı 8 28 
Dolar 79 90 

Belga 
İtalyan lireti 1 O 40 
1aviçıe F ran. 40 62 
Florin 84 75 
Kr. ekoslov 5 23 

uayenehane 

606 
8 30 

79 30 

10 45 
40 87 
85 

5 27 

Doktor 

• Dokto~. Kemal Sakir 
A. Hıza Unlen Memleket hasmDW 

Dahiliye Mütehassısı 
Kestelli ~add~si No. 62 Muayenehanesini 2 nci Bey-

Doktor Alı Rıza \.Jnlen ler sokagv ında 65 numaraya 
DOGUM VE CERRAHI . . 
KADIN HASTALIKLARI nakletmıştir. Tel. 3956 

MUTEHASSISI Evi Kaiantina tramvay cad-
Telefon: 2987 desi No. 596 Tel. 2545 - ==ar 

ile dün'\a'\ı dolaşabilirsiniz. 
Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi

ze : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmiı 
devre~i,. 15 me~r~den 2000 me!re.r: kadar ~lan bu ahize, radyo 
ve muzık fennının en son tekamulatını nefsınde cemetmiştir. 
Yükıek tevettürlü hususi devreli bir pentod ve defıişen haı· 

saaiyetile müşterek çalışan antifedina- lambaları vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 
temin eder. 

HAKİKi RADYO ~ 
dt!P 

Satış yeti : ARTHUR VETIER ( Sahibinin Seıi) 
Saman iskelesi 22 Telefon: 2547 

6 - 150 ( 411 ) 

lzn.1İr Defterdarlığından: 
lssisinin Yergi borçlanndan ötürü tahıili emval yasasına iÖre 

haczedilen Karşıyakada Fahrcttin pa,a caddesinde yanık 64 sa

yılı hane arsasını tekrar 13-3-935 gününden itibaren 21 ııün 

müddetle müzayedeye çıkarıldıiından pey sürmek istiyenlerin 

defterdarlık tahsilat kalemine müracaatlan. 

26-29-31-2 878 (404) 
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Sizde bu cazibe} e malik olmak isterseniz 
(KREM PERTEV) kullanınız 

Gr\p ve Romat1z ma Ba~ ve 01 ş ağrllar 
tlevra.lj\ Siyatik 1ç1n en faydah ve qe~1r1c.11la~: 
ALG OPAN dır... / . 

Şehnnıızoekı Hütün t:.czanclerde Vardır. IS,~ARLA 

.A.. L G O P .A.. N9 isteyiniz 
Türkiye için unıun1i dipoziteri JSTANBULDA BAHÇb.KAPISINJ)A 

Z.A..ıvı:...A..:N"" I~cza Deposudur 
1 ._,. ·~- . . -~ı .- {•' . - ·t:.''•.ıif ·- . .-:' .... • i .,, , \ ~ . . ... . .1 .. ., • • ' • 

Ke•al Paıa İcra Memurlu
ğundan: 

Kemalpaıa icrasının 933-380 
dosyası ile tüccardan Kadı oi
lu Ahmcde 401 lira 93 kuruş 
ve masrafa borçlu yukarı kı
zılcadan ölü Mehmet karısı 
Şerife ve kızları Belkis ve Ke
rimanın işbu borcundan dolayı 
tahtı hacze fllman ve elyevm 
Mahmut anası ve biraderi Mus
t1'fa ve kız kardeşi Ayşe ile 
müşterek tapunun 28-2-935 
sırün ve 188 sayısında yazılı 
gün doiusu çay gün batısı yol 
poyrazı hacı Mehmet halen 
veresesi ve manav oilu Mus
tafa veresesi Lodosu Hüseyin 
halen Nuri efendi Halil ve ma
nacı Hüseyin karısı Hatice ve 
Giritli Abdullah ile çenili ve 
içinde 23 ai"aç zeytin ve ker-
piçten yap!lmış damı ile heye
yeti umumıyesi 1400 lira kıy-
metinde kızılcanın kara bel 
aizında bir hektar 9380 met
re murabbaı bağın 32 ıehim 
itibarile borçlulara ait ıekiz 
sehmi peşin para ile açık art-

tırmaya konmuştur, Birinci art
tıraması 1-5-935 tarihine mü
sadif Çarşamba iÜnÜ saat on 
birde Kemalpa,a icra odaııa
da yapılacaktır ı.u arttırmada 
konulan deyerin yüzde yetmit 
betini bulduğunda çok arttıra
nıa üstünde bırakılacak bulma-
dıiında arttırma ieri bırakıla
rak ikinci açık arttırmıya 
çıkarılacak ve ikinci arttırması 
22-5-935 tarihine müsadif Çar· 
ıamba sırünü saat 11 de Ke
malpa,a icra odasında yapıla-
caktır. Bu arttırmada verile
cek akça ne olursa olsun en 
çok arttıranın üstüade bırakı
lacaktır. İsteklilerin sırösterilen 
ıünde yüzde yedi buçuk pey 
akçelerile banka mektubu ib
raz etmeleri ve daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin Ke
malpaşa icrasının 933/380 dos
yasına müracaatlan ilin olu-
aur. ( 447 ) 
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1 
lstırabların Ezraili 

BUtUn Ajirı, Sızı Ve Sanclları Keser 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizm_a_y_a-,-ı 
nezleye, gripe karşı bilhassa müessirdir. ·----

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

Gripin, Radyolin diş macunu mutahassıs kimyagerler ,arafın
dna imal edilmektedir. 

- =-
İzmir Milli Emlak Müdürlüiünden: 

Lira 
Develi köy altı mevkiinde 6433 metre bağ 11 

" " il 13785 " " 21 
Halkapınar sepetçi kuyu S. 3676 " bahçe 18 
Sinekli kalealtı mevkimde 3785 " tarla 32 
Kadifekale dahilinde 13 hektar 8306 metre mera 90 
Retadiye Müstecabi sokaiında 4 numaralı dükkan 70 
Bayraklı Bornova caddesinde 34 eski 27 taj N. lı hane 30 
Yukarıda yazılı emval 28/3/935 tarihinden itibaren bir ay 

zarfında pazarlıkla icara verilecektir. Taliplerin hera-ün milli 

•mlik müdürlüiüne müracaatlan. 936 (448) 



ilk 
31 Birinci 

_ytam Ban ası 
Kinun 1934 Vaziyeti 

PASİF AKTiF 
HENÜZ T .tEP EO.L-dİYEN HİSSE SENETLERi B. TERTİBİ 
DERDES 11 T AH5 .. L A. H1SSESI 
KASA 

Banknot 

Ufaklık 
OAH;L( MUHAB'R BANKALAR 
ROPORLAR 
HAZiNE BONOLARI 
SENEDAT CÜZDANI 

Senedat cüzdanı 
İskonto edilen mütekaidin maaılan 

ESHAM VE T AHViLAT CÜZDANI 
Borsada kote olanlar : 
~o 5 112 faizli hazine bonolan 
Di~er esham ve tahvilat 
Borsada kote olmıyanlar 

AVANSLAR 
Eıham mukabili avans 
Emtaa mukabili avans 
Sair müteaevvi teminat üzerine &Yanı 
Esham mukabili hazine hesabı cariai 

BORÇLU HESABI CARlLER 
Kefalet mukabili krediler 
Hazine kefaleti mukabili hesabı cariler 
Haı:ine hesabı carisi 

KABULLERİMİZDEN DOLAYI BORÇLULAR 
SAİR MUHTELiF BORÇLULAR 
İPOTEK MUKABlLl AVANSLAR 

· 'ahsil edilecek satıı takıitleri 
lpotekli ikrazat 
ipotekli ticari hesabı cariler 
İnpat üzerine avans 

MENKULLER 
GA YRIMENKULLER 

Hiasei iştirak mukabili ıaynmeakuller 
Diier ıraynmenkuller 

NAZIM HESAPLAR 

530.457.00 

898.38 531.355.38 
1.045.478.03 

81.769.49 
616.613.06 

527.500.00 
1.174.194.00 

150.002.00 

15.127.48 
167.084.39 
447.897.57 
489,073.31 

23.517.29 
309.078.05 
516.677.68 

1.629. 736.96 
7.568.872. 07 

186.878.00 
163.269.69 

2.324.366.32 
1.024.433.26 ' 

8.900.450.00 
2.195.912.63 

1.576.833.41 
45.837.00 
15.990.00 

698.382.55 

1.851.696.00 

1.119.182. 75 

849.273.02 
3.050.550.26 

859.998.27 

9.548.756.72 
74.593.56 

3.348.799.58 
35. 133.082.91 
69.271.338.66 

SERMAYE 
İHTİYATLAR 

Nizami ihtiyat akçesi 
MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 

İbrazıada cari hesaplar 
Preayili hesaplar 
Vadeli mevduat 

TASARRUF TEVDİATI 
Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir ••n• •e bir nneden fazla vadeli 

EYTAM HESABI CARİLERI 
SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR 
TAHSİS EDİLMiŞ KARŞILIKLAR 
KABULLERİMİZ 

~ · 

TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜ VE KUPONLAR 

NAZIM HESAPLAR 
KAR 

1.097.981.51 
1.564.146.91 

20.000.000.00 
157.258.79 

525.721.60 

831.807.72 3.493.9.36.14 

1.273.696.45 
65.618.50 

813.883.40 2.153.198.35 

3.577.078.95 
641.368.80 
470.185.84 

3.050.550.26 
380.81 

35. 133.082.91 
68.576.21 

69.27ı.338.6' 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
31 Birinci Kanun 1934 tarihindeki KAR ve ZARAR HESABI 

ZİMMET 
MASRAFLAR 

Maaı ve ücretler 
İdne masraflan 
V erıi Te harçlar 

VERİLEN F AIZLER 
MUHTELİF ZARARLAR 
AMORTİSMANLAR 
MUHTELİF KARŞILIKLAR 
SAFI KAR 

268.445.62 
103.954.99 

7.375.19 379.775.80 
485.176.28 
108.054.29 
26.329.88 

426.108.40 
68.576.21 

MATLÜP 
ALINAN FAİZ VE KOMİSYONLAR 
MUHTELiF KARLAR 
BANKA HlZMETl MUKABİLİNDE ALINAN ÜCRET VE KOMiSYONLAR 
KAMBiYO KARI 
iŞTİRAKLERDEN KAR 
MAHSUP EDiLEN PROVlZlYONLAR 

1.040.249.69 
290.061.23 
27.295.27 
1.342.42 

83.458.57 
51.613.68 

İ.494.020.86 1.494.020.86 

DÜNKÜ SAYIMIZDA EMLAK BANKASI BLANÇOSUNUN RAKAMLAR{ TERTİP HATASI OLARAK y ANLIŞ ÇIKMIŞTIR. HATALARINI DÜZEL TEREK DOGRUSUNU NEŞREDİYORUZ 
~ 1 

Alaşehir İcra dairesinden: 

Alacaklılar: Alaşebirde has
•2'ası oilu İsmail ve muhtelif 
fahıslar. Borçlular : Ali oilu 
Faik, Hikmet oilu E!at, kar
deti Muıtaf a, anaları Gülsüm, 
Burcun müstenidi: Noter sene
di. Borç: 12')'.)1 l!reı ve icra 
nıasrafları va. alakadar diğer 
•lacakhların alacaklarile mas
rafları. Sablı2'a çıkarılan iayri 
.. enkuUerin cinsi, tapu sicille
rinin tarih ve numarahırile hu
dutları : 
1- Alaşehire ba2'h Dere 

köyünde demiryolu altı balkan 
lllcvkiinde 2 inici teşrin 934 
tarih ve 44 numaralı tapuya 
bağlı Şarkan İstasyondan yıkık 
köprüye g .den arabalı yolu, 
Garbcıı Dcrcköy çayı Şimeılen 
Alaşehir çayı ve ümmü vere-
ı . 
csı halası, Cenuben Demir 

Yolile çevrilmiş tapu kaydına 
göre 203 hektar 6880 metre
den ibaret bir parça tarJad r. 

Vaziyet evsafı : Hududu ha
tırası tapu kaydına uy2undur. 
r~c .. aha tapu kaydında göste
rılen miktardan fazla olup 466 
hckt r t h . d"l . . r" h a mın e ı mışhr. ,ıu-

b~n(~cn kıymeti: Bu tarlanın 
lı~ç:Jm kısmı kov lık ve s z-
30 

1
. sından beher hektarı 
ıradan 13980 lira tah . 

cd'l · . mın ı mıstır. 

2 - Yine bu köyde demir
yolu Dere köyü çayı mevki
inde 2 inci teşrin 934 . tarih 
ve 45 N. lı tapuya bağlı şar
kan Dereköy çayı ırarben Mus
tafa tarlası ve tokatycri şima
len Dereköyü çayı cenuben 
demiryolu ile mnhdut tapu 
kaydında 33 hektar 9480 met
re bir kıta tarladır. Vaziyet 
evsafı: Hududu tapu kaydına 
uygundur. Bu hudut içinde 
Tarakçı oğlu Talatın 8 hektar 
tahmin ulunan baiı vardır. Ay
rıca tarla kısmı 82 bek tar olarak 
tahmin edilmiştir. Muhammen 
kıymeti: 8 hektar ba~m ta
mamı 6400 lira ve tarlanın da 
beher hckları 40 liradan 3280 
liradır. 

3 - G ene bu köy hu udun
da demiryo!u altı ulaçlı üstü 
mevkiinde 2 inci Teşrin 934 
tarih ve 49 No. lu tapuya mer
but Şarkan Mustafa tarlası ve 
dere köy çay Garben göbekli 
deresi ve köıe Ali sınırı Şi-

malen ulaçlı damları ve ulnçlı
dan dere köy ç2yma ve 

köse Aliye giden yol Cenuben 
demir yolu ile mahdut tapu 
kaydında 85 hektar 3760 metre 
bir parça tarladır. 

Vaziyet evsafı: hududu tapu 
knydm uygundur. Bu tarl 
içinde bo ~lulardan Faikin 9 
hektar tahmin ed' en ba2ı olup 

arazi kısmı da 191 hektar tah
min edilmiştir. Muhammen kıy
meti: 9 hektar r.ıiktarındaki 
baim tamamı 5400 lira 191 
hektar miktarındaki tarlanın 
da bel.er hektarı 50 liradan 
9550 liradır. 

4 - Alaşehire bağh dere 
köyünde demir yolu üstü İzmir 
yolu altı mevkiinde ayni tarih 
ve 46 N. lu tapuya buğ"lı Şarkan 
dereköy çayı Garban akmczar 
Şimalen demir yo!u ve Ayşe ve 
Ahmet Asım ve Mehm Talat 
bağları Ccnuben f zmir yolu ile 
mahdut tapu kaydında 15 hek
tar 7320 metre bir parça tar
la dır. Vaziyet evsafı: Şark n 
aşye Mehmet Talfıt, Ahmet 
Asım bağları, garben 2kmezar 
şim~len demiryolu, cenube~ 
İzmir yolu ile çevrHmiı olan 
bu tarlanın 30 hektar olduğu 
tahmin edilmiştir. Muhammen 
kıymeti : Hektarı 50 Jiradan 
1500 liradır. 

S - Dereköy hududunda 
ulaçlı nlb mevkiiıldc 2 nci teş
rin 934 tarih ve 50 N. lı ta-
puya bağlı şarkan Dereköy , 
ç yı, garben Köse Ali hududu•· 
~~m.ılen Koc.<lçny, cenuben 
Ummü tarlam ve uhıçlı damları 
ve u':ıçlıdan dere l:öy çayına 
ve köse Aliye giden yol ile 
çevrilmiş ohm bu tar!a t~pu 

kaydında 66 heHar 4240 met
reden "b.aret farladır. Vaziyet 

evsafı: Hududu tapu kaydına 
uyırundur. Tarlanın miktarı 

180 hektar tahmin edil
miştir. Muhammea kıymeti: 

Hektarı 40 liradan 7200 
liradır. Satılacnk hisse : işbu 
beş parça gayri menkulün 
3584 sehim de 896 sehmi Fa
ikin ve 224 sehmi Gülsümün 
84 sehmi ölü Esadm ve 84 
sehmi de Mustafanın olup ce
ma11 1288 sehmi cıçık arttırma 

surctile sahlıia çıkarılmıştır. 
Satılığa çıkarılan hisseye göre 
44 No. lı tarlad ki arazının 
umum kıymetine nazaran satı-
hta çı karılan 896 sehimde 
ibaret F;ıik hissesi 3497 lira 
E!at hissesi 328 lira Mustafa 
hissesi 328 lira Gülsüm hisse
si 874 lira ve 45 No. lı tarla
nın umum kıymete göre Faik 
h issesi 2420 Esat hissesi 227 
Mustafa hissesi 227 Gülsüm 
hissesi 605 lira ve 49 N o. Iı 
tapuya bağlı tarlanın tahmin 
edilen umumi kıymete nazaran 
F aikin hissesi 3736 lira Es atın 
350 lira Mustafamn 350 lira 
G ülsamün 934 liradır. Diğer 
46 No. lı tarlanın dıı tahmin 
edilen umum kıymete nazaran 
Faikin hissesi 376 lira Esadın 
35 lir l\fö~tafomn 35 lira Gül
sümün 98 lir dır. Diğer 50 
N. lı t .... rl:ıya tahmin edilen kıy
m: te nazaran Faikin hissesi 

1799 lira Esadın 169 lira Muı
tafanın 169 lira Gül•ümün 450 
liradır. Yukarda yazılı kıymet
ler umum araziye tahmin edi
len kıymetin her tarladaki borç
luların şayi hisselerine düşen 

muhammen kıymetidir. Yuka
rıda yazılı beş parça ırayri 
menkul 16/11935 tarihinden iti
baren Sablığa çıkarılmış ve 23/ 
3/35 tarihinde cumartesi günü 
Alaşehir icra dairesi önünde 
yapılan birinci arttırmada talip 
çıkmadıiından üzerinde bıra
kılma yapılmıyareık 2 nci arttır
maya lrnnmuştur. 2nci arttırma 
müddeti 20 gündür. 2nci art
tırmanın y:ıpılacağı yer, gün 
ve saatı: Alaşehir icra dairesi 
önünde 18 Mayıs 35 tarihinde 
Cumartesi ıünü saat 14 ten 
16 ya kadar müddet içinde açık 
arttırma surctile zapılacaktır. 
Yukai-ıda yazılı gayri menkul
ler tayin edilen ikinci arttırma 
günü ayrı ayrı satılığa ç1karı
larak üçer defa bağırtı ldıktan 

sonra en fazla is teklisi üzerin
de bırakılır. Şu kadar ki sürü
len bedeller t ahmin edilen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bul
ması şarttır.Bulmadığı takdirde 
satış geri bırakılır ve borç 2280 
numaralı kımun mucibince beş 
sene müddetle taksite raptolu
nur ve g yri menkuller alac k
lılar için kanuni ipotek olur. 

İşbu ıayri menkullerde ilişik
leri hakları, irtifak hakları ve 
faiz iıtiyenler varsa ilin tari-
hinden itibaren 20 ıün içinde 
enakı müspitelerile icra daire
sine müracaat etmeleri lazım
dır. Bu müddet iç.inde müraca
at ctmiyenler hilafı tapu sicil
lerile sabit olmadıkça arttırma 
tutarının paylaşmasından hariç 
kalırlar. İşbu ırayri menkuller 
artbrma neticesinde üzerinde 
bırakılma ka~arı verildikten 
ıonra alıcı iıtenildiği zaman 
bedelini derhal vcrmc&"e mec
burdur. Vermt:diii takdirde 
üzerinde bırakılma bozulur ve 
gayri mcnkulJer tekrar artırmıya 
çıkarılır ve tekarrür eden be
del mukabilinde satılır. iki 
arttırma arasındaki fark ve 
mahrum kılınan yüzde 5 faiz 
ve zarar evvelki müşteriden 
hüküm istihsaline hacet kal
maksızın alınır. T ellaliyc , tapu 
harçları alıcıya ver2'i borçlan 
borçluya Dittir. Arttırmıya iı-
t irak için yüzde 7,5 nisbetinde 
depo akçesi veya milli bir 
banka mektubu ıretirilmesi ı· -
zımdır. Arttırmıya iştirak eden-
ler şnrtn12meyi okumuş ve lü
zumlu malumntı almış sayılırlar. 
Daha fazla malumat alın k is
tiyenler Alaşehir icra dairesine 
mürnca02t edebilirler. İşbu mal
lar yukanda yazılı şartlar da
iresinde satık.cağı ilf:n olunur. 

446 
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Sperco 
·r Acentesi 

Fı telli 
Va· 
ROY AL NEERLANDAİS 

Kl 'ANYASI 
UL YSS~5 vapuru 8 nisan

dan 11 nisan" kadar Anvers 
Rotterdaır, A 'erdam ve 
Hambıır~ liman.. için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru ?O martta 
beklenmekte o!up yü nü bo
şalttıktan sonra Anvers, Ams
terd:ım, Rotterdam ve Ham
burg limanları için yük "1a
caktır. 

CERES 25 marttan 28 Narta 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. . . 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hamburg, K open
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için vük alacaktır. 

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

NATJONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
Jzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 Martta 

lzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( DoV.ru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARITİM ROUMAfN 
Garbi Akdeniz için ayda 

ı'bir muntaz am sefer. 
PFLES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda Ma1ta. Bar
aelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta ~elip 15 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tabliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

Eczacı başı 

S. Ferit 
• Şifa eczanes1 

Sıhhi ve tuvalet korsaları 
F cnni ıözlük 
Göbek, kasık baiları 
Lastik c'ya 
Hassas 

Barometr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Vı-

.;ok tazedir 
Doktoı reçeteleri azami 

aür' atle hazırlanır 

Size d~ 

S. c erit Şifa 
ecza:ıesını 

t:ıvsiye ederim 
Z/7//////,'////U//~ 

Kiralık han 
Başdurakta İmam hanı ki 

raya verilecektir. 
Taliplerin mezkür han kah

vecisi Seferihisarlı Sabri Ça
vuşa müracaatları. 

10 - 5 (406) ~ 
rL.L.LL.L.-t //// L/XLZ CL/////../../.// ,c, 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

A VOLA vapuru 51 martta 
bek:eniyor.4 nisana kadar AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
ve Bremen liman'.arına yük 
alacaktır. 

MOREA vapuru 15 n'sanda 
bekleniyor. 20 nisana !.adar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

DERINJDE vapuru 5 nisanda 

bekleniyor. Anvers, Hamburg 
ve Bremenden yük çıkar2'c'll tır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

NORBURG vapuru 31 mart
ta bekleniyor. Hambur ve An
versten yülc çıkaracaktır. 

JOHNSTON V AREN LINES 
L TD - LIVERPUL 

DROMORE vapuru 8 nisan
da bı!kleniyor. Anvers ve Li
verpoldan yük çıkarıp Bur&as 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY L TD. Budapeşt 

DUNA vapuru 5 nısanda 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu

dapest, Bratislava ve Viyana 
için yük alaçaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru 9 ni

sana doğru bekleniyor. Nev
york, Filadelfiya ve Baltimor 
limanları için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa doğru bek!eniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine ı:ıesuliyet ka

bul edilmez. 
N. V. W. F. 1-Ianri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

V.b/ ı'f// L//,fl7'~/////7'?/77™; 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

1935 Yılı Yeni Telefon 
Rehberi Çıktı 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

1-26 (229) 
(L;l',L/x.c,c/../!'fr/;ll<"~ .. 

Yeni basılan telefon rehberi, 

1 Nisan Pazartesi ıününden 

itibaren Telefon şirketi vezne

sinde satılmaia başlanmıştır. 
Fiatı doirudan doiruya 40 

kuruştur. Eaki rehberler ile de-.. . . . 

At yarışları 
fzmir İlk bahar at yarışları 

bu Cuma başlıyor. Yarışlar 5, 
12, 19, 26 Nisan ve 3 Mayıs 
Cuma ıünleri olmak üzere beş 
hafta devam edecektir. Koşular 
Buca yarış alanında öileden 
sonra saat on dörtte başlar. 

30 444 

!"eni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Ace~~e~i 
CENDELİ HAN BIRINCI 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

CıTY OF OXFORD vapuru 
nisan başlang:c;nda Londra ve 
Anversten gclil' tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

ROUMEL!AN vapuru 10 ni
sanda Liverpı.ol ve Svansea
dan gelip yük boşaltacaktır. 

RUNO vapc. u nisan sonunda 
Londra, Hul ve Anversten ge
lip tahliyede bu'unacak ve 
ayni za'llando. Londra ve Hull 
için yülc alac:ıktır. 

DELOS vapuru Hamburg, 
Bremen ve Anversten gelip 
yükün<i b1>1a' tmıştır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
va;-ur!arın ısimleri üzerine rn.!s'u 
liyet kahul edilmez. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastam:si 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 4-13 (218) 

ı---~--· Talebe Velilerine 
ılk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. ıs
tiyenlerin gazetemiz idare mü
düriy~tine müracaatları. 26-8 

SAÇLAR iZ 
Dökülüyor fl u? 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczahanesi 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek
lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi
rir ve besler. 

KOMoJEN : Latif 
rayihalı bir saç losyo

nudur, deposu Kanzuk 

ecz:ıhanesi her ecza-. 
hane ve ıtriyat mağa-

zalarından 

ıl 
j 1 

Anneler Çccvklarınız 
için ilk f ı-amaya 

TİN 
J.e baş!ayınız 

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

L A k • Çocukta hazımsızlık, a tin sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden lturtarır. 

Umumi Depo : 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi Önlemek • • 
ıçın 

.Kat 1rrlp 
T ABLE"fLERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

Te:namen Geçirir 

lsn1 ne J).kkat Ediniz 

2 adetllk kOtusu 7,s kuruştur 
,~ .......... mı: ................ -, 

2 r41san 1935 

Vapurculuk Türk Anonim 
ŞiRKETi 
İZMıR -İST ANBUL 

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

PERŞEMBE ıünleri saat 1~ da İstanbuldan kalkarak 
CUMA günleri saat 16 da Izmire ıı-elir. 

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

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

• müracaat. Telefon 3568 

AZ PARA iLE BOL 
ı: s ı: :K: 

YALNlz iÇi GAZLI 

Law halatı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTEı\1ALCILAR 

Malzenıesi Deposu 

77 - 79 Tel. 3332 

Karahisar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi 

YALNIZ MEŞHUR 

POUEQ PLAY 
TRA$ BİÇAULAAI 

NULLANINIZ 

Jmunı Deposu 
Hüsnü Udemiş) 


