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Haraççı 
K1\H.l)EŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

. • 1ıııılı11nyecııı. , .- '·~ııılııffıııı•t E8~riııiıı. Bcl,·çisi,_§alıahlar!.__{'ıkar_Siyasi Ga:etcdit· Yeni Asır matbaasında basılmıştır ... 

Barışın 
Alın yazısı 

Önünde ... --·-Uluslar barı· iizcrinr titri-
yor, aman barı• bozu'ma~ın 
diye çırpınırorl~r. Aske~cc 
anıklıiı (huırlığı) en çok ı:;ozc.! 
batan ulus bile kendi fı~tiinc 
ıttılan savaş istrğinden tİİ.<•İn
mişc benzİ)or. Bu ya~ta.nayı 

(isnadı) "Öldürücü bir geveze
li!c,. sayıyor. Barışseverlik bu 
la.dar geniş, belirli olunca bu 
"nır bozan zörüşmelerin neden 
sonu srclıniyor? Bütün banş5e
~erleri bir çevre içinde bulun
durmak istiyen kollektif b:ırış 
&İsteminin gcrçekle,mesi niçi11 
ı;cçikiyor? Bu sistemin savaşı 
Ön'.emekte ulız olduf:'undan ını 
korkuluyor? Böyle bir düşün
ceye yer verılcmez. Zira ko!
lektif barı• sisteminin en gü
re! deneme~i Balkanlarda ya
pılmı~tır. O Balkan 1ardaki no
ınal durum Lcarışıklıktı. Kazan 
herı,:ün kaynar ve taşardı. 
Balkanlılar l'°lleLctif sistem
de barışı, emperyalizme kar
•ı ayak direyen bükülmez 
iÜcü buldular. Bu yaşıyım örnek 
göz önündeyken Almıtnyanın 
Scn·yetlerle bir çatı altında bu
l~n?"ak istemedirini ı;östcrcn 
bıçımde doru paktından misa
tından) sakınması blll'ış severlik 
H •~ımı•da• anlatımsız kalır. 
de t ~u pakt (aisak) uluslar-

an hır çoiuaa ııöre, banıın 
alın ya:rıeı ile ilııilendirilmiş bu
lunursa iıin r•nııi büıılıütün de
(İşir. 

Bir kez doiu paktı nedir, 
bunu anlıyalım: Bu sorumda 
Almuı - Rus ıörüıleri birbirin
den ne lı:aaar aykırı ve uzak 
buluaur1a bulunsua ortada be.
belli olan fU ierçelı. vardır: 
Doru paktı ( aiaakı ) Almanya, 
!_>olonya, Çekoslovakya, balt 
ulkeleri ve Sovyet Rusyanın 
fÜvenlikluini kollelı.tif garanti 
altına almak istiyen bir andlaı: 
~ad!r. Bunda yer alan üllı.elen 
bırbırine le arıılılı.lı yardıma 
borçlu tutmalı.tadır. Öte yandan 
Fraaaa Polonya ve Çekoslovalı.
)'anın " müttefiki ,, olarak bu 
kollektif rarantiyc ortalı. ol
ınaktadır. Doru andlaşma.sına 
~unc~ dcie~ verilıacsi de ~şte 
u yuzdendır. Avrupa harıta

•1.na 2öz atılınca görülür 
le~ bu andlaşma ıı:crçeLclcştiği 
fuı:ı Çelı.oslovakyanın anddaş
•rı olan uluslar da onun

la ilişiklenmiş olacaklardır. 
Böylece doğu :ıııd!aşrna51 T u
na, küçük andlaşma ve Balkan 
•rıdlaşmaları gibi batı and!aş
bası ile de halkalanacak ve 
~ kollektif barı, sistemi bu

turıkü _barış yapı.ının temelini 
I U~a. a <tır .• Londra :;ürüşme
erınde Dogu paktının ön sı

rada yer a!miş • bulunm:uı bu 
Yolu açmak içindi. Unutulma
rıııştır ki, Londra anlaşma
sında Dojiu andlaşması Avru
pj genci barıt sisteminin ay 
lı nıaz bir puçası olarak onay
ı:nmıttı. .Y a?i Batı hava and-
Şnıaaı, ıle f una ve Doğu 

•ndlaşıııaları birbirinden ay
rılııı2ı bir bedendir denilmişti. 

Bay Edenin Moskovadan 
bonr:ı Varşovada da ıı:örüştüiü 
aş sorum işte budur. Po!on

Yanııı Doieu paktında yer al
nıak için toprak bütüıılüiünü 
ı:uanti eden görüşmalcr
dc lngiltercnin de "i~ti,ari,, 
cıl~~ak yer a!muını iste-
dızı söyleniyor. Bu aörü•-
'lncl · • • crın nasıl bır sonu-Y 1 n.racatı kestirilemez. 
ı::. nıı •unu söyliyebililiriz ki 

nsanın do. dl ·ı (~azifel ) ~d 2u an aşması ı e 
in· 'it er. 0 evler yiiklenmesini 

gı creaın L k 0 arno andla~ma-

• 
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Alman gazeteleri Meme) meselesinin bir 
Harp doğurabileceğini yazıyorlar 

!Fransa 
Ve 

Alman ordusuna karşı fevkalade 
askeri mukaveleler yaparak karşı 

tedbirler alarak 
koyacaktır .. 

Hitlerin Doğu misakı için ileri sürdüğü teklifleri Fransa ve 
Sovyetler kabul etmiyeceklerdir - Laval Berline uğram1yacaktır 

İST ANBUL, 3 (Hususi) -
Dış işleri lıakanı B. T cvfik Rüştü 
Aras Uluslar kurumunun fev
kalade konseyini açmak üzere 
ay ııı nnunc•ı günü c.,nevreye 
hareke~ edecektir. 

Pilsudskl ile mülakat 
Vaşova, 3 (A.A) - Mııreşa 

Pilıudski B. Eden ile 50 da
kika süren bir '.rvrüşn1c yap
mıştır. Görüşme Ec!\'eder s:ı.
rayıııda olmuştur. B Beclı. bu 
gö:üşmede hazır bulunmuş ve 
görüşme'.er Fransızca cereyan 
t - •. e mı.f~ır. 

Londrn 3 (A.A) - B.Edenin 
~zr:< misakı hakkında yaptırı 
son ı:;örüş:nelerden bahseden 
Mornıngpoıt diyor ki: 

Bütüa acun Almanyanın tek 
başına bir vaziyette açılı.ta du
racaf'ına bu misaka iıtirilı. et
mesini ümit ve tcmcnai et
mektedir. 

J, !'/ıislıııı /Jıı-~lııı~.aııı l.uıoııeı 
Hau Rcleıı f/uı·ıışıııt'ieı'ıııcle 

._1'fll tV•],; 
V arşova müıalı.creleri netice- muhterem bir münıonili ola11 

ırazetelcr lnıôliz balcanının tah
siycti ve Lehistan hükümcti mü
messilleriyle yapacaiı görüş
melerin esası hakkında maka
leler yazmaktadırlar Gazeteler 

f sinde B. Ed~ain Lehistan siya- mürahbaa Lordunun biiyük ma-
sasının özü ve amaçlan hakkın- ziyetlcrini tebarfüo etfirme lı.te-

Leh ııazetelerlnln nef
rlyab 

Varşova, 3 (A.A) - Bütün 

da sailam surette malümattar dir. Gazeteler ayni zamanda B. 
olacaiını söylemekte ve genç Edeaia bu ziyaretinin İ•ı-iltcre -
İngiliz politikacıları neslinin en Lehiıtaa aünasebetleriııin ia

Mussolininin bir yazısı 
''Her zamanki hayaller şatosu bir 
kerre daha yıkılmak Üzeredir .. ,, 

Çünkü inkisar kadar insanın 

gayretini luraa bir şey yoktur. 
Strcza lı.o•feransının kıymeti
ni azaltmak niyetinde deiiliz. 
Sadece bu konferansın bu 
günkü Avrupanın politik ·n 
diplomatik yeni büyük varr.aa
lara yer olmıya ı:-ayri müsait 
bir hava içinde yapılacaiını 
tebaruz ettirmek istiyoruz. Acu
nun Ümid ve ıncnfaatları.aın 
ielecelı. Streza lı.onferam11na 
müteveccih olması anlaşılabilir. 
Fakat Strezanın yeai bir dev
reain baılanıııcı olacajı lı:ana
atından dofan mevaimlliz bir 
heyecan mevcut olmalıdır. 

Londra, 3 (A.A) - Popolo 
D'italyada çıkaa ve Muuolini-
ye atfedilen makale mühim 
bir tesir uyandırmışhr. Dün 
alı.şarnlı.i ıaz.etcler makaleyi 
•akletmelı.te ve Strcza lı.onfe 
ransına dair olan kısmı bilhas
sa kaydetmektedirler. Bundaıı 

IJ<ı !/ ·'I m·.wıliıı i Strcza konferansının sadeco 
ROMA 2 (A.A) - Popolo edilmiş olan bu nikbinlik şara- üç devlet arasındaki görüş bir-

Ditalyanın başmakalesinde bay hına bir parça su katmak li- liğ-ini teyit etmekle iktifa et-
Mussolini şöyle yazıyor: zımdır. İtalyanların müstesna miycrek muayyen bazı valı.-

Hcr zamanki Varsanla; (ha- varsanlara kendileı ini bırakma- alar karşısında bu üç devletin 
yaller) şatosu bir kerre daha !arı dotru değ-ildir. Vazife- hareket hatlarını da tayin et-
yıkılmak üzeredir. Mubaliia miz onları haberdar etmektir. mcleri isteniliyordu. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lı. b l ... • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıı•a ay ırı U, ~amaıı Pelon~~- planın "ruhudurlar.,, Büyük Lokarnoyu o değ-erde saymalı. 
yı r.umuşatabılır. Herkes bılir t ·- j ·ı· l lı. -- -ı · bili' F k t l il 
k. ı· "li · t 1. ıavaı an once nıı ız u usunun ço ıoru mıye r. a a ng -

ı, ıgı z sıyasasıaın eme ı - .. -
m 1 ( ·ı b" 1 • d iÖIÜ•de Belçikanın yönıüzlüiü terenın daha genıt yulı.umler 

ora manevı ır P ana a- _ • • . alttna ırJrmuine oran (ihtimal) 
yaı ı _ ~u bakımdan Uluslar (bıtaraflıgı) ae deıerde ııe verileaez. 

kiıafına da yardım edeceii 
ümidini izhar etmektedir. 

J,e/ıi.,/uu Dı},. /Jukuıu ile/; 
Hükümet taraftarı Kurjer 

Pornny ııazeteıi diyorki : 
B. Edenin Varşovayı ziyare

ti oder nehrinin ~rlı.mdalı.i 
Avrupa mıntakası siyasasının 
hakiki mefhumu baklanda ln
ııiliz düşüncelerini zenginleı
tirmekten hali lı.almıyacaktır. 

MUthl• dUello 

bay Edeııııı 1.mgıiıı ziyaı·l'f ede
ceği Prng şelo·iııde \'ilwu garı 
Lehiıtanın Sovyet Rusya ve 
Almanya ile aünasebetlerini 
tabiileıtirdiıı:indenberi bu mın

takada vaziyet cezri suret
te değişmiştir, Lehistan ken
disi taraflndan halen vü
cuda ıetirilmit olıtn emniyet 
sisteminden daha eyi olmalı. 

şartiylc her türlü emniyet siı

temi•in kurulmaıına çalıımayı 
kabul eder. Fakat Lehistan si
yasasının teaelini teşkil edea 
bu prensipler bazı yabancı 
ıazetccilcr tarafından Lehistan 
hakkından ileri sürülen ihti· 
mailerin hakikat olarak telak
kisini icabcttirmez. 

Hltlerln tekllflerl 
LONDRA, 2 (A.A) - Roy

ter Ajansı bildiriyor: 
Haber verildi~ine ı:-öre ıon 

Berlin konuşmaları esnasında 

B. Hitler ln2iliı bakanlarına 
Şark andlatması yerine ba,ka 
bir teklifte bulunmuıtur. Zan-

- Sfulit 8 İllCİ ..... ahifr<f~ -= 

kurumu ıle Lokarno bu mor1I bugüa de uluılar kurumunu ve ••vk•1. :atı••- Candlar atılınca 



~nterviyö Kraliçesi 
.Uün lzmirden ayrıldı 

" l~iitiin 1,iirkiyenin hu dakikada bir ağız 
obuasını dileyorum ki onu aşkla {;peyhn .. " 

Bir haftadaaberi tehri•izde 
bu'uaan lnülakat kraliçesi Mim 
Beuy ReıM cliD l:mair ..-apurile 
Yıunaamana aitmilfu. Mis. 
8cttf ~tinslamn ıazeh:min 
föylecc anlatmıJtır: 

" - Duygularım o kadar coş
kun ki bu benim için bir aık 
~i~idir. Bu afk hayatta ancak 
bir defa tadılan aıktır. 

Memleketinizde isarıahkaya 
verilen dej'eria hayraaıyua. Ta
rihte ün alan Efez Ye Berga
manm büyük eserleri yahaız 

tarihin sinesinde yaşamıyor, en
ları siz meydana çıkardınız. 

Efezi ziyaretimi hiç bir vakit 
unutamayacaiı•. Bilhassa mü
ze müdürünün yükaek bilıisi
nin bende bırakdıj'ı tesir hu
dudıuzdur. Bay Selabittinin 
refakatmda ıezmek bcaim için 
ayrıa bir bahtiyarlık olmuıtur. 
Verdiii izahat üniTersitede bir 
ders gibi idi. Balebeki Yuna-

aiıtandaki Akropoli, filiıtiadeki 
•arı'atikayı ve hafriyatı rörcliim. 
ltalyada Herıülanom Y• Pom
pei harabelerini l'ezdim. Bütüa 
bualar içinde en çok alakamı 
celbeclea S.rgamadaki Eaki· 
Jipyomu beie•tlİ•. 

lzmirde taaıdıiı• bayanlar 
içinde Kazı• Dirijiıa kan•ı•cl• 
f ürk kadını İçi• iyi ltir öraek 
s&rdüm. 
On alaa adamlarıa kadınları-ki 

itiz onlara Wriaci kadı• atlım 
Yeriyoruz - Diprleriae 6raek 
olurlar. 
Eıe pala• otelUMI .. •• ..... 

kibar miidlrlad• çek •••· 
nu•um. Peacere•clea çok ae•-

Mekteplerdeki 
Ölçüler 

Mekteplerdeki ölçl aletleri
ni• Nisaa ayı aoauaa ka4ar 
ltelediye ayar •emar'.luklanaa 
ayar ettirilmeleri Te d .. ga
lattırıbaaları hakkında maarif 
•üdürlüjüaden bütüa mektep· 
lere bir bildirim ıönderilmiıtir. 

.._ ... , 1 

Şaşaldaki ziyafet 
Paz11rteelye kaldı 

Genel Kurultay üyeleri ile 
bazı doktorlara Vali General 
Kizım Dirik tarafından Şqal 
kaynaiında Yerilecek olaa kır 
ziyafeti öaümüzdeki pazarte · 
ıiye bırakıl•ııtır. 

• • •••• 11 ... 

At koşuları 
Y arıı ve i.lah encümeaiaia 

ilkbahar at kotuları yarı• Kı
.zıl çullu alanında baıhyacak
tır. 

Koıular beı hafta aiirecektir. -·····-Ege 
Bir aydan'beri intişar etmek

te bulunan Ei'e ı?'azctcsi kendi 
tlendine neşriyatını tatil etmiş 
evclki ~iindenberi çıkmamak-

diiim Ye rengirenk çiçeklerle 
baıenmit dailan ~örmek be-
11im için l.ir zevkti. 

Baltoamndan 'ktirfuin güzel
lilderiai hayranlılda '!leyremyor
dum. Ayni zamanda İzm1rin 
bu iÜA ~ımıldama dirikJiğini 

görmek imkanını buluyordum. 
Bu sırada muhamrimizin yü

züne tatlı bir çehre ile balıean 
Mis: 

- Alvrupada benden pek 
çok raülikatlar yaptılar Tür
kiyede de bu tekrarlandı. Fa
kat itiraf ederim ki Türk ga
zetecilerini çok çeYik ve anla
yışlı buldum. Çok kibar ve 
alakalı gördüm. Bütün Türld
yeaia şu dakikada bir ağız 
olmasını temmenni ediyorum 
ki oau -gezdiiim ve sevdiaim 
Ankara, Bursa İz.mir ve diier 
yerler aamına hararetle ve yük
sek bir aıkla öpeyim. Dedikten 
Pasaport iskelesinden kayıia 

binerek lzmir vapuruna çıkmıı
lardır. Vapuru• göYertesinde 
bir müddet körfezin sıüzelliiini 
hayranlıkla temap edea Miss 
muharririmize Ye bütün Yeni 
Aıır ailesine candan selam ve 
muhabbetlerini söy)eyİlliz. Pi
reyeye, balyaya TC İspanyaya 
i"İdeceii•. Barsloııada asrı 
uluıal yazarlar kongresi•de 
buluucaiım, oradaa A•erika
ya ıideceiim. Amerikacla çok 
laayraaı kaldıp Türkiyenia 
Ye Tiirlderia içimi çeken ~
zellilderiai aalataca;.m. ,. de
•iıtir. 

Muharririmiz mise uiurlar ol
sun diyerek ayrılmııtır. 

Ağaç dikme 
Faaliyeti 

Aiaç tlikme faaliyetine de
Tam edilmektedir. Kemerdeki 
belediye fidanhiının teYIİİne 
karar yerilmiftir. Buseneki aj'aç 
dikim faaliyeti ıeçea seaekiain 
iki miali olmuıtur. Soa bir ay 
içiade 2643 apç dikilmiftir. ·-. -
İhsai malumat 
Maliye bakanbiıadaa defter

darbia •e •al•üdürlüklerine 
ıelea bir sorıuda muamele ve 

i•tilılik werıileri hakkanda bazı 

ihsai malumat iıtenmiıtir. 
.. . . . . . . . . 

Teftiş 
Jaadarma mıntaka müfettiş

liiince merkez kaza jandarma 

bölüıü muamelah tekit edil
mektedir. 

• il 1 •••• 

Foça Kaymakamı 
Foça kau11 Kay•akamı bay 

Hilmi 45 lira m•i•tla dahiliye 
bakanbj'ı mahalli idareler ikia
ci şube müdürlüiüne, Foça 
Ka..,makaınhiınada Ak Dai 
Kaymakamı bay Nüıret nak
len tayia edilmişlerdir. 

2 büyük ve dikkate şayan filmi 

1 - 30 Gün Prenses 
BaırolJerde Mme BÜTTERFLY'in sevimli çihi 

SYLVıA SIDNEY ve GARY GRANl 

2 - Çocuğumu Çaldılar 
Bütün dünyayı alikadar etlen ltir hadiıeain romaaıdır. 

Bapolde : DOROTHEA WIECK 
Bu iki Fraasııca sözlü müate111a filmi 

BU AK,AM ao,c• SEANSINDA 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane 
SINEMASINDA MUTLAKA GÖRÜNÜZ 

genel kurultayında 
Şaşal suyu işi görüşüldü 
Ve ida~~ bütçesi onaylandı 

..... . _ ----------
Vilayet umumi meclisi dün 

öileden sonra vali ıreneral Ka
zım Diriifo bqka.nlıj'"ı altında 
toplanmıştır. Evvela ı?'eçen top
lantuun zaptı okundu. Onay
landıktan sonra Şaşal suyu sa
tış inhisannın İzmir memurlar 
kooperatifine verilmesi hak
icındaki kooperatifin teklifi 
okundu. 

Vali 2eneral Kazım Dirik 
suyun koopertifc bırakıldıiı 
takdirde temiz bir şekilde sa
tı~ının temin olunacai'ını, kay
nacıkta bir yüzme havu-ıu ile 
kür evleri, teneffüz suretile ci
ierlerc radyo alctivite almak 
inhalatear yapbnlacağını, bura
sının bir tedavi yeri olacaianı, 
lzmirin Şaşa) yüzünden yüksek 
bir istikbale namzet bulundu
iuau aöyledi ve dedi ki: 

- Evveli alakadar olan en
cü•ene bu teklifi ı?"Önderelim, 
tetkik cbinler, sonra yüksek 
kurultaym onayına sunanz. 

Avukat bay Ahmet Şükrü 
( İzmir ) söz aldı; İzmirdeki 
aucuların imzalarını taııyan bir 
•ektubun kurultay bqkanlı
iı•a i'elmiı olduiunu söyledi. 
Buada sucular Şaşal suyuaun 
kooperatife verilmeıine muariz 
buluaduldarını bildiriyorlannış. 
Bu mektup okunmadı. Vali 
ıeneral izahat verdi: 

- Arkadaşlar sucular zan
nediyorlarki şapl suyunun sa
tışı kooperatife verilirse ken
dileri iş görmiyecek. Böyle bir 
şey yoktur. Satış yine onların 
vaııtaıile yapıJacaktır, tered
dütleri yersizdir. Yalnız izmirdc 
İçme suları satışlarında ih
tikar vardır denebilir. Çünki 
bir şiıe su 5 kurşa satılıyor. 
Kooperatif bir çok tesisat 
yapmakla beraber bu fiatı yüz 
paraya endirecektir. Damaca
nalarda satılan sular da ucuz 
satılacaktır. Kooperatif otoma
tik makine getirtecek, küçük 
tişeleri el deimeden bu maki11e 
ile dolduracaktır. 

Bu izabatdan sonra bazı 
üyüler söz aldılar, neticede za
ten genel kurultay üyelerinin 
Şaşal kaynaj'ına ı?"İdece\deri 
için orada tetkikat yapılmuı 

ve bu tctkikattan sonra da 
teklifin üzerinde görüıü~mesi 

onaylandı. 

Çeıme kazasına tabi Bergi, 
Barbaros, Uzunkuyu ve Zey
tinler köyleriain Urla kaıa11oa 
bailanma11 b~kkındaki teklif 
idare encümenine röndcrildi. 
Tire kazasınıD Salitin köyünün 
Aydan viliyetinin Germencik 
nahiyesine bailanmast teklifi 

üzerinde vali general Kizım 
Dirik söz söyledi. Ve bu me
sele ile vilayetin alakası bu
lunduj'u11dan idare Ye daimi 
eacümenleri11 blrlikte tetkikat 
yapmalara tenıip edildi. 

Tire kazasında kadife çift
Jiii araziıintlea p .trası dört 
yılda öden•ek üzere köylüye 
verilen arazi•in takıit ltedeli
nia sekiz yıla çıkanlmaıı hak
lu•daki teklif onaylaadı. Ôde
mit ıiraat memuruaun maa
'ına za• yapılması hakkındaki 
ıenel kurultay baıkaalıiına 
yapbiı teklif merci atlamak 
suretile yapıldıiı ıörülclüiün
dea aba11landı. 

Buadaa sonra Urla iç•ele
rinde ltulunan batakhiın içme
lere sidea ballua ıaibiı ba· 

kımında •ı behemehal kuru tul- - Köy bürosuna yardım 
ması hakkında Nafia baımü- edilecekse baıka ıckilde yar-
hendisliiinden i"elen teklif dım edilsin. Mesela 500 lira 
okundu, vali general: yahut 750 lira verelim. Bu şe-

- İçmeler ~enci kurltaym kilde memur kabul etmiyclim 
kendi malıdır, dedi, on yıldan dedi. 
beri burası bir firkete verilmiı- Vali - Bu mesele köy büro-
tir. Şirket beş alb bin lira sunun kurulması ve kuvvetlcndi-
masraf ederek burada tesisat rilmesi meselesidir. Vali iene· 
vücuda ı?"etirmiştir. Hatta bazı ral sözüne devam ederken avu-
ihtilaflar yüzünden da•alar da kat bay Ekrem ( Ôdomiş ) söz 
olmuştur lçemelerin ya•ında alarak 
bir bataklık vardır. Buranın - Reye koyalım, dedi. 
teıcirine ç-0k ç•lışıldı. Fa- Vali: 
kat suları tuzludur. Onun - Bay Hasan ıöz almıştı ona 
için ağaçlar tutmıyor. Bu du- cevap verdim, dedi. 
rumda bir taraflardan şifa. Bay Mehmet ( Çeşme ) söz 
alıyoruz, diğer taraftan başka alarak: 
bir şifa (!) alıyoruz. Bu batak- Vilayetimizde köy te,kila· 
laklar teaizleameyincc halkm tına verilen ehemmiyeti anlat-
orada şifayap olmasına imkin tı, içeri işler bakanlıiından 
yoktur. Devam bile caiz defil- gelen emir üzerine bir memur 
dir. Yıllardanberi ondört 'rili- kabul edilmesi muufık ~ö-
yetin ı?"eldiii bir yer olmak rüldüiünü, köy bürosuna. fii-
itibarile çok mühim sayılan len gösterilecek alakanın da 
bu içmelerin tıpkı aia memnua para vermek suretile bu şe-
içmelcri ıibi teşciri lazımdır. kilde çok muvaffak olarak 

Bazı üyeleler aöı aldılar, göıterilmiı olacaiı•ı söyledi. 
bu ıtın: işmeleri iıleten Bay Huan (Berıama) bir 
· k f d im noktai •azar meselesidir. Bü-tır et tara ın an yapı a-

li ro muhasebei busuıı"yen°ın bı"r 
sı Azım geldiiini söylediler. 

şubesi değildir ki •emur ka-
Neticede müıtecirle aalqarak bul edelim. 
batakhim kurutubauuun ve 
ağaçlandınlmuıaın temini için Bay Nuri Fettah (İ~•ir) 
d köv bürosuna laaıka _._ aimi encümence selihiyet ve- y-

rilmesi oaaylandı. kilde yapılacak yardımın 
me•ur kabul& auretiyle ya

Bundan sonra sıbat ve içti-
pılacak yardıma göre ıyı 

mai muavenet müdürlüğü11den 
venm temin edemiycceğini 

2'elt n ve tirketler de çalışa• 
söyledi. 

yokıul ameleden memleket 
hutaha•uinde tedavi edilen- Vali - Köy bürosu vardı 

da yardım yoktu meseleai yok-
lerin hastahane ücretlerinin 

tur, dedi, büro mukaddestir. 
çalışdırıldıkları müesseseler ta-

Ve iftiharla arzGl:lcrim ki ev-
rafmdan verilmeti hakkında 1 

veli z•ir Tiliyetiade faali-
bir teklif okundu. Bu iıle u~- yete ııeçmittir. 
ra,mak için daimi encümenine 

Mektupçu, hukuk i•lcri ıaü-
selihiyet verildi. Daha sonra- d J' 

ürü Ye daha bazı zevattan 
da idare ve bütçe encümenle- - kk b mure ep İr komite tarafın-
rinin hazırlamış oldukları ida- dan idare edil•ektedir. Bay 
rcihuıusiye bütçesinin koauıul- Hasan arkadaşımın da bizim 
ma11na aeçildi. Buna dayir büt- n kt · ı h k b • o aı nazarımıza i ti a u-
çe encümeni tarafından hazırlan- yurmasanı isterim. iltihak ctmi-
nıış olan mazbata okundu veidare yeceklerse .. 
encüme•i ile bütçe encümeninin Bay Hasan - Biz bu ıtı 
muhtelif farklarla yapmıı ol- yapamayız. Sonra odacııı, şuıu 
duldarı teklifler üzerinde fasıl busu lizım olacaktır. Biz 
fasıl müzakereye baJlandı. Yaktile bu itleri istatiıtik 

Bay Mehmet ( Çeıme ) saz daireıinin yap .. uaı muvafık 
alarak: görmüftük. Vali general; bura-

.. - Çok ~ysal bir tekilde da baıka dairelerden alınmı~ 
butçeyı tanzım eden bütçe ea- memurlarında çalıtmakta ol-
cümenine, teşekkür ederiz dedi. duklarıaı ve Tiliyet maiyet 
Bu sözler, idare encümeni ta- memuruuua tefliiiade iı ııör-
rafından haıarlanan bütçedf! düklerini söyledi. Bay Mehmet 
y1ıtpılan baıı dtiiıikliklere tel- ıöz alcla, bay Hauaın sözlerini 
mih maksadiyle ıöylenmifti. ça'-ulduia ıetirip lıiabul ettir-
Gülüşüldü.Bay Mehmet dedi ki: mek iıtecliiiai ıöyJedi. 

- Mcaeli batkitibjn kırk Vali - Bay Hasan s6zlerini 
be, lira olan maa,a 35 liraya bilit'ler, çabukluia getirmezler, 
indirilmiıtir. Buna lüzum yoktu. sözüaüzü tayzih ediaiz, dedi. 
Çünkü baıkitibin ileride terfii Neticede 19 reyle büroda bir 
liıımgclecektir. O vakıt ne ya- memur maaıı onaylandl. 
pdacaktır. Bazı münakataJardan ıoara 

Bütçe encümeni na•ı•a avu- muhasebei huauıiyeden bir me-
kat bay Nuri F ettab ( İz•ir ) murun Maliye •eslek mekte-
ceva p Terdi. Mubasebei husu· bine ~öaderilmeıi için 600 lira 
ıiye başkitibinia bare•de ketiflere ıidecek •İ•ar barcı-
onu11cu derecede bulunduiuırn rahı olaa 200 liraaın 300 liraya 
iki yıl 35 lira maatla çalııa- çıkarılması, oaaylandl ve baı.ı 

ufaktefek münakataJar oldu. 
caiını, sonra tcrfiiade •aqma 
zam yapılıaken bu tabsi1abn Bay Ahmet Şükrü bütçeni• 
ona röre arttırı:abilecej'ini söy- fasıl ve •addelerjyJe heyeti 
ledi. Hakkı •ahfuzdur.Bütçede · umumiyesinia tayini esami su-
kırk be, Jiradaıı bile röıteril- rt:tiyle reye koaulmatı lizım-
ıeydi maa,ını yine etuz beıtea ıeldiii halde bu lizimeye ria-
alacaktı, mütebaki tahsisat yet edilmemit olduiunu, hep 
mahfuz tutulacakll. dedi. iıaret reyi ile iktifa olundu-

İdare bütçesine köy büro- iunu söyledi. 
ıuada çalıımak üzere bir me- Vali ıeaeral - Her yıl işa-

mur ıaaafı için tahsiıat kon· ret reyi ile yapılıyordu. Maa-
muıtu. Bay Hasa• (lerı•••) •afila bütçe bailaadıktan 
8ÖZ aldı : - ~OHH 8 CI .wıhi/rıfe 

... 
•• 

K()ŞE1'11)EN ) 
"Alan yarime,, 
Bülbülün feryadını beldeme· 

den Alanyariliği ele aldıj"ına ne 
kadar seviadim bilse11. Siz.inle 
beraber her halde Bülbül de 

, ötmeze ba,lıyacak, mevsimi 
1 aid1T l>ilmiyoruml Çiiaki P9J'a
~ m:Wdaıı, takviıaia yal.ıt rak· 
ij lramlerına bakahiıiyonım, ... 

lumalma kulak a•bj'nn yok. 
SeTgili alanyari! Nereden 

senin ~klına esdi bu ad.. Li
kin çi fayda ki yazıştaki ken
dine mahsus tarzıo, usliibun, 
senin Lcim olduiunu aleme bil
direcek, saklanmak isterken 
saklanamıyacaksın, herkesi; 
tekrar yazı hayatına atıldığın 

iç.in seviodirecekıin. 
Hoı ben böyle diyorum. Bel

ki sen bunu saklanmak ıçıa 

yapmadın da yazacaklarını bu 
takıma adına veyahut bu tak
ma adını yazılarına uydurmak 
için ankasdan yaptın. 

Ah alanyarim; ne yalan söy
liyeyim; benim bile bilmediii• 
ala•yıariliği öyle apaçık anla
tarak, kötü aulayışlsrdan kur
tarıp yüzünü ak, pak ettin ki 
sorma ... 

Ol mahiler ki derya içredir, 
deryayı bilmeder. 

Mei'er ben de alanyari İ•i
şim de seni okuduktan sonra 
anladım, böyle olduktan sonr• 
da göi'sümü ~ere ıere alan
yariliii \cabul etmekte tcr~d
düdüm kalmaclı. 

Alanyariliii anlabrken, bey
liji, efendiliii, aiabiı ata, et
ıeie, katıra benzetişiu beni 
bir hayli güldürdü. Hakika
ten böyle idi bunlar. Şimdi bwu 
röre: Beyefendi Hz. •e oluyOT, 
diye düıüıuiüm. Hele •i• bey 
Acaba ne ki? 

Bunların ce•aplarıaı size bı
rakarak alana yuaurtlama.laa 
sözümü keseceiim. Sevinirim, 
sevinirim çok kıymetli bir talı
siyct olan alanyarimle köşe

den köşeye ıohbet edeceiime 
edecciiıae ıevinirim. 

Benimle beraber okuyucula
rın da stYineceiiai ıimdiden 
dütünüyorum. Hadi bakalım 

beaim alanyarim, arslanyaria. 
Kalemindeki kuYveti dök

mek için allah zihniae açıklık 
•eram. 

Dün akşam beni aldathiın, 
atlattıi•• da yancaiızıaa kir 
kalsın. 

TOKDIL 

Halkevinde 
Mühim bir konferans 

Önümüzdeki Cuma _ıUnü 
öj'leden sonra saat 15 te 
Halkevindc muallim Bay 
Mıthat tarafından "İıakılip 
tarihi,, meY:ıulu konferanalar 
seriıine deva• olunacaktır. 
Sayılı bili'inlerimizdea biri 
olan bay Mitbatıa uzun tet
kikler mahsulü olan bu kıy-
metli konf eranıını bütüa mü
nevverlerin büyük bir alika 
ile karşılıyacaklarma ve din
liyeceklerine hiç ıüphe•İz 
oktur. 

Kliçük Haberler: 
Panay.r komitesi 

Panayır komiteai busGa öi
leden sonra ıaat 17 de lteledi-
yede bir toplantı yaparak ha
zırluaa euaalar üzeriade ko
•utacakhr. 

Takas koml•yonu 
Takas komiıyau din öiletlea 

sonra vali muaYİai bay Sedat 
erimin baıka•hiiatia teplaa· 
•ııtar. 

BeledlJ• bafkanın1n ......... 
Belediye bqkaaı dektor Nf 

lehcet Uz .iiİll belediye fiU.
biı•ı Te taazif at laa111aı sll'e
re k bazı ihtiyaçtan tfllMt at
•'1tir. 
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Doğuffiumun sırrı .. Babamın hakkı? 
Y arab neler öğrenece~im ? 

Birden yerinden sıçradı. 
Daha bu rün ihtiyar dadısının 
eline tutuıturduğu zarfı hatır
lamışdı. 

- işte on altısına i"irdin 
~ ı7.ım. Bu kaatları •d sana ı.n

aı~aia son diJekluini öıretir. 
o\'· yıldır ben bunu• altında 
eziı'dim, bu ~ün nv~ili Şaya
•ım n ölü• clöşeiindc üstü•• 
bıra\cdıi'ı krnyük öduimi yap
makl.ı ıükiia buluyorum de-

•iıti. 
ÇeL. meyi açtı sarı büyük 

ıarf \wyduiu ribi duruyordu. 
Kırmızı bir alev elini yakıyor 
(ibi acı .dı ürkcLc ürkek kaadı 
çevirdi. ince bir yaı.ı, " yavrum 
Kayaya naektehduı çıkınca 
urilmeıi .. ,, 
Şimdi Hneıi mermer ı:ibi 

••üz:ü, siy Alı uçları kapkara 
ıözleri, uzunca burnu ııvrı 

çenesi, kırmızı dudaklariyle 
lcarşısnıda yaşıyordu. Bu ev
de de kaç yıldır yapa yalnız 

anne annecim diya. hmçkırdıiı 
geceleri andı. SevSı?isine kaa
madan, göıılünü açamadan onu 
kaybdmi,ti. Kaiıdı açtı an
nesini anlamak, dinlemek isti
yordu. On iki 011 üç yaşuıda 

ayrıldı2"ı bu an•enin kendine 
aöylenmem=f bir derdi a•latıl
mak istenilea bir 2iılisi oldu
iunu seziyordu. Acaba bu 
kiiıtlar o ıcizliyi mi a~~cakt?. 

Yerine ıeçti karalanmıı yap
rakları bir solukta okumak iı
tedii'i halde içinde müphem 
bir his onu tutuyor, du:
acele el•• diyortlu .. 

Beni• •• büyük suçum! 
Yirmi yaşında lcayama .. 
Yirmi yaşında mı? Fakat dört 

yıl evvel bunları okumaja hak
kında yar mı? 

Zavallı dadım bu zarfı baaa 
vermeie pek çabuk davranmış!. 
Her halde hazırlanmış öaüme 
çıkarılmış bir yemek, artık is
temem çek diyemem, gözlerim 
yaaacak, dilim kabaracak acı
ıından ıçim tutaşacak da olsa 
aendea iclen herfeyi ibenli2'imc 
ıindirmeie çalışacağım anne!.. 

Birdea yine durdu: Aanemin 
· &uçu? Hayır bu suç ne olursa 
olsun onu bilmek, ve muhake
me itmek istemiyorum. O te
miz hayali, daima kollarına 
atılmaLc için acele ettiğim o 
sevgili kadını kaybetmek acı
sına başka bir şey katmak, 
insanların nisbi telakkilerile 
belki ondn bir suç görmek 
neye yarar? İstemem anne, ıe
nin ~eçmifini bilmek istemem 
anne .. 

Kaya parmaklarını kımıldat
tı okumadan k~ ıdı parçala
maga davrand1. Tanı parma~ı-

TAYYARE 

--·-
nı koyduğu satır gözüne çarptı .. 

Kaya doğumnnmı sırrını sa-
11a bildirmemek, babanın hak
kını ebediyyen gömmek ve 
benim suçumu iki kat etmektir. 

Genç kız titredi. 
Doğ-umumun sırrı hı.bamın 

hakkı? i\'arab neler öircncce
i"im? .. 

Bu defa lcat'i bir tavırla 
kiadı masaya yaydı Ye ai'ır 
ağır okumağa başladı: 

"Kaya bu satırları yazmadan 
önce çok düşündüm. Ficr ya
şasaydım bir ~crçciin acılığını 
pelc duymıyacağın bir 1amanda 
sıenç Lazlık çai"ına bir dönüm 
yaprai'ı çeYirdiiin ~ün söyle
meyi kuruyordum!.. 

Heyhat!.. kendimle birlik do
iumunun aslım gömmek ba
banın haldcını inkar etmek 
~uçumu iki kat etmektir. 

Genç kız başını kaldırdı F e
ridin resmine baktı babam! 
Diye tekrarladı.. O kadar la
kayt bir söyleyiş ki ~imdi bu 
babanın hakkını düfü11erek üzü
len anneye acıyordu sanki .. 

" Baban ne iyi ne ince, ne 
çalışkan bir adamdı, varhiı üç 
bölüm olmuş bu üç bölümü 
bir Ülküye bağlamıştı: Karısı, 
hiç göremediii çocuğu, işi.. 
Karısı ben, çocuğu sen işi, de 
maden mühcndisliii idi .. 

Kaya şaşkın Ş&fkın: 
Mühendis! Babam mühendis! 

Ya! Baba dediiim Ferit? Me
rakla okumasına devam etti.. 

Bu satırları okuyunca ne dü
şündün bilmiyorum kızım, her 
halde kaşların açılsın, temi?. 
~ arlıiına lcirH samlar karışma
aıa, ben iki yıl ömrümün bü
yük saadetini Sahirlc (Sahir 
babanıR adıdır} duydum diye
bilirim. Yalnız ne olurdu, o 
bir:az daha i~ adamı, biraz da
ha çok aşk adamı olnydı .. 

- So1111 var -........................•...•••••.••••••• , 

Konyada kar 
Konya 3 (A.A) - Konyada 

iki 2'Ün durmadan yairuur yar
mış ve bir ara kar düımüştür. 
Konyanın yıUardan»eri ıörme-
diii bu feyizli ve bereketli 
yafnıurlardan dolayı bütün çifçi 
ıevinç içindedir. Her şeyde bir 
bolluk bı.ışlıyacai'ı ümit olun
maktadır. 

Konya 3 (A.A) - Vilayet 
ienel meclisi yarın saat 15 tc 

. toplanacaktır. 

''angın başlangıcı 
Balcılarda Piyale 02-lu hanında 

Kırkaiaçlı Hafıza ait olup şo
för Mehmedin idare~ind~ki 
Kırkaiaç belediyesin~ mukay
yt.t 2 numaralı kamyona ben
zin koyarlarken ellerindeki gaz 
lambası devrilerek b.enzia te
nekesini parlatmak ıuretilc 
yangın zuhur etmiı ise de ye- , 
tişile:rek bastırılmııtır. 

SİNEMASI 
Telefon 31s1 

BUG N geçen sene ( Harp ) filminde alkışladıiımız 
ANNA BELLA ve CHARL-ES BOYER gihi iki yü!uek 
sanatkarın yarnttıkları bir şaheser. 

[ ÇIL9c!~an~A~] 
Baştan başa aşk, heyecan ve musiki filmi 

Ayrıca MİKİ aşık ( gülünçlü karikatür komik ) 
FOX dünya havadisleri ( Türkçe sözlü ) 

Seans saatları hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 (talebe seansıdır) 
Cuma 13 de ilave seansı \•ardır. 
DİKKAT: Hcrgün son 21, 15 seansı ucuz halk scansıdır. 
Fiyatlar 25, 35, 50 kuruştur. 

De~'°JQıryollar nda Tekirdağ 
) r otlarında iıı~aat .. 

Tasfiye .yapılacağı doğru değildir 
Bütçe müzakereleri başlıyor 

J~aslannstı r .. .. 
T ckirda"' 2 (A.A) - Dün· ... 

den itibaren bütün bakaya mü-
kelleflerle vil~yct yollarında 
inşaatc:: ba~lanmıştır. Bu du· 
rede Tckirda~, Hayrabolu, Sa
ray Çerkezköy şo.scleri yapı
mına devanı edilecek ve Mal
kara - Şarköy yolunun da köy 
kanununa göre yapılmasına 
başlanacaktır. 

Dahiliye bakanı Edirncden İstanbula dödü 
İstanbul, 3 (Hususi) - Oc,·

lct dcmiryollarının memurları 
arasında tasfiye yapılaca~ı ha
berleri asılsızdır. Yalnız yaılı 
memurlar tatmin edilertk i~ten 
çıkarılaca\rlardır. 

BUtça mUzakeratert 
Ankara, 3 (Hvsusi) - Ka.

mutayda ayın ortasına. do~ru 
bütçe müzakerelerine batlanoı.
caktır. Önümüzdeki Perşembe 
iÜnü evkaf bütçe.si ı:örüşülc
cektir. 

Makam maa,ıarı 
Ankara, 3 ( Hususi ) - ilk 

tedrisat müfettişleri ile baımu
allimlere ma.k•m maaılarının 
yeniden verilece~i söyleniyor. 

Yeni nüfus kanunu 
Ankara, 3 (Hu!usi) - Dahi

liye bakanlığ'ındı. hazırlaaan 
yeni nüfus ke.nununa göre, mu
ayyen müddet zarfında ölüm. 
dot7um vakalarmı nüfus idare-o 

lcrine haber \'t:rmiyenler 100 
liraya kadar para cezıuna çar-

pılacaklardır. Niifus işlerinde 

halka zorluk gösteren memur· 
lar da cualanacaklardır. 

Dahlllye b•kam 
lstanbulda 

İıtanbul 3 (Hususi) - Dahi
liye bakanı bay Şükrü Kaya 
T rakyada\ci tetkiklerini ikmal 
ederek hu sabah Trakya umum 
müfettişi bay İbrahim Tali ile 
birlikte bu sabah Edirncden 
döndüler. Sirkeci istasyonunda 
merasimle karşılandılar. 

Hayvanların ıslahı 

~~~~~~~~~~~-::::== 

T ekirdag, 2 ( A.A ) - Her 
yıl o!duiu 2'ibi bu yıl da bir 
nisandan itibaren vilayet mıa
takası içindeki hayvanların iı
Jihı ve dirimi maksadı ile pa
zar ve nahiye mukezlerindc 
nütün erkek hayvanlar viliytt 
baybrları tarafından muayene 
edilerek damızlı&"a yaramıyan
lar faalilet sahasından çıkarı
lacaktır. 

Aydnn demiryolunu aldık 
Muayene edilecek olan at

larda ruama tesadüf ediJirse 
malein tatbik edilecek ve has
talıkla malul olanlar itlaf edi
lecektir. 15 nisandan soara 

Atinada 
•• •• onune 

harbiye 
tanklar 

nezaretinin 
kondu ... 

inanlı aygır deposuna yeniden 
8 aygır daha alınacak ve mev
cut diicr aygırlarla T ekirdağı, 
<}orlu ve Malkara istasyoala
rındı faaliyete başlanacaktır. 
Bazı hayvanları da dalak has-

Kadınlar kongresi dolayısile iki meting yapılacak _ .. 
tahj-ıudan korumak için aşı tat
bik edilecektir. 

Muğlada İlkbahar Ankara, 3 (Hususi) - Ay- dınlar kongrcsinın toplantısı lcri balcanı Bay Şükrü Kaya 
dm denıiryollarının .satın alın- miinasebetilc burada iki mcting Trakya umumi müfettişi Bay 

ması etrafında kati anlaşma yapılı.caktir. Birinde sulha. ait İbrahim Tali ile beraber ıehri-
oldu. mukavele yakında. parafe diğerinde k:adın ticareti ve fu- miıe galdilcr. Yarın (Buı:-ün) 

Mu2'la, 3 ( A.A ) - Havalar 
Biraz soiumakla beraber ilk
bahar halindedir. Y almz sc• 
günlerde Göktepcye ve Yılanlı 
da{rlarına icar düşmüştür. 

ediliyor. huş aleyhinde nutuklar söyle- Ankaraya ~d~cektir. 
ANKARA 3 (H ) neccktir. fST AN BUL, 3 (Husuıi) -

' ususi - İST AN BUL, 3 (Hususi) -
ıkt. t b L b C IAl B Başbakan acneral lsm•t İno··nu" -ıaa aKanı ay e a ayar Atinada ,iddetli tetbirler alı- • ... 

Mnila, 3 ( A.A ) - Umnmi 
vilayet meclisi bu sabah topla
narak encümen seçimini yap
mış '1e toplantılarına son ver
miştir. 

yakında tetkikat için Kütah- nıyor. Harbiye bakanlı2'mm nün bir kaç gün içi11 Cuma 
yaya iidecektir. ÖJ!Üne iki tank kondu. günü-{yarın) istadbula 2elmui 

İstanbul, 3 ( Aususi ) - ~- İstanbul 3 (Hususi) - İç iş- b~ldeniyor. ........ 
Fransız Sosyalistleirine ı 
Göre "harp hazırlığı ,, var -------....-

Bay Blum 
Taarruz 

iki yıllık 
maksadı 

askerlikte 
•• •• goruyor 

Paris, 2 (A.A) - Bordoda 
iki yıllık mecburi hizmet aley
hinde yapılan bir sosyalist nü
mayişi esnasında bay Blum 
bazı mahafilin yeni. bir harbin 
patlamasını intizar etmekte 
olduğunu fakat, Sosyalistlerin 

~unu ispat etmiştim. Birçok 
mühim saylavlar da hakikatın 
böyle olduiunu itiraftan çe-

kinmediler. Fransa 1912 ve 13 
teki hatalara düşüyor. Eğer 
sırf tedafüi bir politika taki-

bedilccekse istihkamlar ve bu fikre iştirak etmediklerini 
söylemiş ve demiştir ki: mevcut kuvvetler buna kifayet 

Muharebe ancak ondan ka- eder. f ;?kat ha?.ırlanan bir ta-
çınması kabil olmadığına cm- arruzdur. Bunun için de tch-
niyci hasıl olduğu zaman pat- Jikeli bir devre başlamıştır. 
lıyabilir. Meclisteki nutkumla Lazım olan şey Almanya.um 
bu iki yıllık hizmetin boş se- da iştirak cdeceii umami bir 
nelerill efrat noksanını dol- silahsızlanma itilafıdır. 
durmak için dc~il fakat elde Paris, 2 (A.A) - Frı.nsa-
mevcut asker miktarını artır- nın tanınmış Sosyalistlerinden 
mak maksadile teklif olundu- bay Piyer Renosal ölmüştür. -···· Mahkiimiyetten sonra ... 

Atinada on üç 
tin rütbeler~ 

asi zabi
alındı 

ATINA, 2 (A.A) - Bugün 
20 bin kişinin önünde askeri 
nıahkenıe tarafından mahkum 
edilen 13 asi zalıtit ordudan 
ihraç edilmiş ve rütbeleri ahn
mııtır. Bir zabit derin bir sü
kun ortasında kararı okumuş 
Ye bu esnada askeri kıtalar 

Serendipte Malar
yadan 54 bin 
Kişi öldü 

Kolombo, 3 (A.A)-1934 son 
te,rindenberi Serendip adasın
da Malarya hutalıiınclan ölen
lerin sayısı 54000 kiıidir. 

selam resmını ifa etmi 1fir. 
Bundan sonra bir küçük zabit 
asilerin apoletlerini, elbisele
rindeki düi-mcleri ve iıaretleri 
sökmüş ve dij-er bir zabit bun
ların Elen ordu.su üniformasını 
taşımaya liyık olmadıklannı 

söylemiştir. 

• •• 
Habeşin bir 
Notası daha 
Cencnc, 2 (A.A) - Habeş 

hükumeti uluslar kurumuna ital
ya - Habt, görüşmelerinin Ce-
nene, Paris veya Londrada 
yapılma '>I için yeni bir teklif 
notası vumittir 

. ....... 
Varşova görüşmeleri -·-·-Avrupa. vaziyetinin müstakbel 

Inkişaf ı için .... 
Varıova 3 (A.A) - Royter tarihli İngiliz - F aransız teb-

Ajansından: Mareşal Pil!'udski- li2"i ile ortaya çıkan mesc-

nin görünüşe na7.aran Şark lelerle alelumum Avrupanın va
misakı hakkında B. Bekin dü-

ziyeti hakkında Polonya hüku
'ünebildiii her tiirlü uzlaşma 

metinin noktai nazarlarını bilteklifini k11ti surette reddctlf2-i 
söylenmektedir. dirmiıtir. Araştırma mahıyetin-

Varşon, 3 (A.A) - B. Eden de ohm bu görüşmelerde mak-
B. Bek ile ı:-örüşmclerini öile- sadın husul buldu2"u beyan 
den biraz sonra bitirmiıtir. edilmiştir. Aynı zamanda Av-
Resmi tebliğde ezcümle denil- rupa va:ıiyetinin müstakbel in-
diğine 2"Öre, samimi bir şekil- kişafı için sıkı bir temas mu-
dc ccreya• adcn görüşme- hafazası lüzumunun şayanı ar-
lerde B. Bek B. Eden 3-4 zu olduğu kaydedilmiştir. 

••••••••• 
Tıpkı Polonya gibi .. . ...... 

Kraliçe Elizabete yazılan mektup 
Vartova 3 (A.A) - Harici

ye bakanı B. Bek tarafından 
B. Edcu ,erefine yerilen ziya
fette polonya hariciye nazırı 

afaiıdaki söylevi yapmıştır: 
Bundan aı zaman evvel Jn

ıiltere ve Polonya münasebet
lerine dair eski vesikaları lca
rııtırırken bir mektub buldum. 3 

Mart 1568 tarihinde Polonya Kra 
lı siği smo11d Au~ust tarafın
oan fnriltere kraliçesi Elizabe
te ı:-öndcrilıniş ohm bu mek
tubda kral kendisine aid bulu
nan bütün limanlarda İniillere 
kraliçesi tebaasının tıpkı Po

lonya 2ibi muamele ~örecek
leri•i temin etmektedir . 

Bay Edenin cevabı 
V arşova 3 ( A . A ) - Bay 

Eden dışarı işleri bakanı Bay 
Bekin söylediii söyleve aşa2'ı
daki cevabı vermiştir : 

B~yanı ho,amedi sadedinde 
,imdi söylediğiniz cemilekir 
sözlerden ötürü size teşekkür 
ıçıa ltüyük bir zevkle ayaia 

kalkıyorum. Britanya hükumeti 
bir ıngi!iz bakanının Varşova zi-
yareti için vakı olan da.veti ~I~ 
makla büyük bir mcmnunıyct hıs-
sctnıiştir. Ve bu J~~~fi?. bana 
nasip olmuından oturu ne 
kader mabzuz olduğumu tas
vir edemem. Emin olunuz ki 
,imdiye kadar Paris - Berli• 
ve moskovad& cereyan edip 
perşembe günü Prağda niha-
yete erecek olan bir nri is
tihbar mahiyetindeki görüşme.·· 

lcr çok kıymetlidir ve Avrupa
ıun bugünkü vaziyetini aydın
l~tacaklır. 

Antepteki 
MİLLET l\1EKTEPLERİ 

ANTEP, 3 (A.A) - Vilayet 
rcnel meclisi dün merasimle 
açıldı. Meclis üyelari arasında 
iki de bayan vardı~ 

ANTEP, 3 (A.A} - Bu yıl 
bütün vHiyettc açılan 86 Mil-
ilet mektebiue 2200 yurdda, 
devam etmiş bunlardan 1200 
kişi okuyup yazma öğrenerek 
ıabadeta• rııe almıstır. 
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Ne büyük bir rüya bu kadını 
bu gün)erdc hlç beklemiyor
dum. Bu eski sevgiyi çoktan
beri unutur gibi olmuştum Bana 
ııeler ve neler düşündürdü. 

Bu pmldayışlardan sonra du
daldarmda şeytanca bir sıülüm
seme bcJirdi. Yanıbaıındaki 
odaya ~idcrek orada Sezar 
Borjiya ile kar~ılaştı . Ve oj
luna sordu: 

- İıittin mi? 
- Hepsini duydum. Monte-

forte denilen o kaleyi o kaya 
parçalarını ortalıktan yok ede
ceiim. 

- Edeceksin amma Beatris 
NY&fı yapaa kız ... 

Sezarın bu ad karşlSında 
renri sapsan kesildi. 

içini çekerek (Primver) dedi. 
-Kızın ıcnin içia neler dii

fÜ11d üiünü de duydun deiil mi? 
- Bea •nun diifüaceleriai 

deiittiririm. 
- Zannetmem. Y alaız şura

smı biliyoru• ki buraya kadar 
relen kontes Alma çok boynu 
bükük olarak dö11müştür. Onu 
keadinize düşmaa yaphiuuf# 
fiiphem yoktur. Halbuki ort.a
daki eaıellerin kaldırılmaSt ve 
ıenia PrimverJe evleaebilmek
liiin için Kontesten çok yar
dua i'Örecıiimi umuyordum. 
Kontes Alma şimdi bizim yar
duacımız deiil bilakis büyük 
bir düşmannaızdır. Kızın seDia 
hakkı•daki düıüacesi yalnız 
sevmemek deiil ıeçmİf ıün
lorin acılarıaı Uftutmıyan sön
mez bir dütma•hkbr. Kon
tes buradaa &ittikten sonra 
kızın düfÜaceleriai arthraca
ğından hiç şüphe yoktur. 

- E~cr kontes Moateforteye 
2idebilirse aetice senİ1l düşüa
düiün ,ıibi olacaktır. Kızına 

gelince anası keadiıini Moate
fortede bulmıyacaktır. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Şunu anlatmak iıtiyorum 

ki Beatris Roma açıklarında
dır. V • buralarda i'Örülmüıtür. 

Papa büyük bir şaşkıa-
hkla haykırdı. 

- Roma yakınlarnıda mı 
rörıaiifler! 

- E•et. 
- Ah... Şu Sforça ailesi 

yok mı? Sez.ar unutıaa ki bi
z.im en büyük düımanımu:. sfor
çalardır. Dileiim bu ana kızıa 
birbirlerine lcavuımamalan, bir
birlerini bir daha iÖrmemel~ri
dir. Eier bunlar birleıecek 
olurlarsa i,imiz çok kötüdür. 

- Orasıaı bana bırakıa Al
lah ltüyüktür. 
~ .... " hemen fırlayıp kaç

mak iat· d 

'

,_ 'Yor u. Papa işaretle 
ODU a lllOydu: 

- Oifom eyi aldıaaa ld" 
Kontes Alma burada d~e 1

1
: 

'"ger ı 
bir şeyini unutmuş. Altın ıstav-
ruzu bırakmış hemen arkasın
dan koş kendisine ver. E(er 
aldanmıyorsam Kontes bu ıs
ta.roza. büyük bir değer ver
mektedir. 

Sezar Borjiya ı.davrozu eliRe 
a!arak hemen fırlayıp babasının 1 

yanından ayrıldı. .. 
" ,. 

Kontes Alma adımlarını sık 
sık atarak Floransa kapısında 
kendisini beklenı~kte olan ara
baya binmiş ve yola çıkmıştı. 
Araba yerjnden kımıldadı"tan 

sonra beş yüz adım gitmemişti 
ki arkasından dolu diz~n ko
şan bir atlı yetişti ve arabacıya 
durmasını iıaret etti. 

Arabacı durunca suvari ba
şını cierek Kontesi selamladı. 

Kontes bu adamı tanımakta 
güçlük çekmemiş korkusundan 
benzi sararmışb. Kadın hiç bir 
düşünceye lüzum eörmeksizin: 

- Sezar Borjiya dedi. 
- E•et Madam, ben Sezar 

Borjiya birbirimize düşman ol
makla beraber sayın babam 
uauttuiuauz değerli bir şeyi 
ıiıe yetittirip vermemi söyledi. 
Buyurunuz ııtavrozu alınız. 

Kontes yüzü kızararak gül
mek iıtemiyen dudaklarını ırü
ler (ibi buruşturarak teşekkür 
ederim Mösyö diyebildi. 

Cevabilc beraber Sezarın 

takcUm ettiii altın istavrozu 
almak için elini uzatb. Likin 
uzatır uzatmaz ı1 of! ., diye ha
fif bir ses çıkardı. Çünki is
tavrozun diken ıibi ıivri çiz
ıilerinden biri Ko11tesin avu
cunu hafifce sıyırmışb. Fakat 
sıyırık pek küçüktü. 

Sezar teessürle: 
- Ben de ne beceriksiz bir 

adamım! Çok acıdı mı madam? 
Diyerek af diledi. Kontes de: 
- Birfcy deiill 
Diye karıılık verdi. 
- O halde adiyo madam! 

Bence vazife bitti. Birde şu-

rasını söyliyebilirim ki politi
kanın, harbın icabı her ne 
olursa olsun bendeniz ı:erek 

yüksek şahsınıza gerek ıair 

hanedan azası hakknada daima 
1.ir hissi müvcddet besliyece-

iim. 
Bu sözleri söyledikten sonra 

Sezar Borjiya abn başını çe

virdi. Romaya doi'ru gözden 

kayboldu. Fakat ıehirt~ gir

mezden evvel durdu. Arkasına 

baktı orada gitmekte bulunan 

y•lcu arabasını bir dakika sey

retti. Sonra ıöylenmeie başladı: 
- Bu araba ancak üç günde 

Monte - Korteye varacaktır. Li
kin oraya Kontesin kendisini 
deği!, ölüsünü götürecektir. 

- Sortu l101 -

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

Adriyatik'te 
Korkunç fn•llnalar - çok 

Telefat vardır 
ROMA, 2 (A.A) - Adriya

tik dcniziadcki aon fırtınalar 
neticesinde ölenlerin adededi 
32 ye Yarmıştır. Kay\,olan 20 
balıkçı kayıiının emin bir yere 
iltica etmiş olmaları ümidi ke
silmiştir. Hakiki telefat ınikta
rınan yukarıda gösterilmiş olan
dan çok fazla olmasından kor

kulmat'adır. 

Fransız filosu 
Mayısta bUyUk manevra

larına ba•byacak 
Paris, 2 (A.A) - F ransa 

filosunun büyük manevraları 
Mayıs bidayetinde Cibra\tar 
ile Asor adaları arasında ya
pılacaL:ttr. Bu manevralara bi
rinci ve ikinci filolar iştirak 
edecek ve ikinci filo en son 
sistem iki torpido ile takviye 
edilecektir. Manevralardan son
ra bütün filo Fas sahillerinde 
toplanacaktır. 

············•······•············••··•····••···•··················•·•·•••••···•···•···•• 

,-Kadın Tipleri• ' 
Bayan Rebia Bilgin'in ~azetemizde büyük zevkle okunan 

"Kadın tipleri,, romans İstanbulc!a ba.sılmış olup izmirdeki 

biitün kitapçılarda ve bu meyanda "Hiikümet konajı karşı
sında 32 numaradaki,, yeni Yavuz kütüphanesinde satılmak-

'Yeni Asır 

Alman ordusuna karşı 
Fransa askeri 

Müdafaa 
tedbirler ve askeri mukavelelerle 
tertibatını ·kuvvetlendirecektir 

Paris 2 ( A.A ) - Havas A
jansından: i 1 

şunu çekinmeden söyler ki 
F rnnsa bu ordu karıısıııda mü
dafaa tertibab almak mecbu-Başbakan B. Fianden .web' 

usan meclisinin tatili do.layı"ile 

hükumete tam bir itimad gös
terilmesini istiyen beyanah sü
rokli alkışlarla karşıhmmıştır. 
Almanyanm silahlanması hak-

kındaki Alman tebliğlerinden 
bahseden B. Flanden demiş
tir k: 

Alman ordusu ihtiyatluın 

çaimlması, ukeri tayyrccili
j'in tesisi ve kabili sevk balon
larına karşı müdafaa tartiba
tmın alınmasını ve evve!ce il.i:.ıı 
olunan 36 fırka haricinde topçu 
teşkilatı vücudc ııetirilmesile 
itmam olun .: caktır. Hükürnet na!J l •lauden 

riyetindedir. Ve buna askeri 
· tedbirlerle ve Larıfın idamc

sinde alikadar olan diğer dev
letlerle yapılacak askeri muka
velelerle muvaffak o]acaktır. 
Derhal alınması lizım~elen ted-
birlerden baıka Franııı ordu
sunun teıkilitı yenileıtirilecek-
tir. 

Hükümet her nevi aavalde 
ulusal miidafaayı temin için va
zifesini yapacaktır. Bu sebep
ten eğer memleket cmaiyetiai 
muhafaza için uzun ye büyük 
gayretler aarfına mecbur kalırsa 
efkarı umumiye bütün sopk 
kaabhğını muhafaza etmelidir. 

~~~~------.. ~1 ............. ______ ~~~ 

Varşova görüşmeleri 
B. Eden Mareşal . Pilsudskinin 
Evinde görüşmelere devam etti 
İNGİL TERE DE DOGU MiSAKINDA YER ALACAK Mı? 

POL<)NY A BAZI ŞARTLAR MI İLERİ SÜRECEKTİR? 
VARŞOVA,2(A.A)- Bugün 

saat 11 de bay Eden dış işleri 
bakanlığında bay Beki ziyaret 
atmiştir. Konuşma saat 13 c 1 

kadar devam etmiştir. 
Berlln ve Moskova 
intibaları He ,ark 

anlafması 

Bay Eden bay Beke Berfin 
ve Moskovadan ıetirdi2i inti
baları uzun uzadıya anlatmıştır. 
Ondan sonra bay Bek de Şark 
anlaşması hakkındaki noktai 
nazarını teferruatı ile bildir
miştir. 

Konu,malartn temell 
İyi kaynaklardan alınan ha

berlere 2öre mukaveleler hak
kında ba~lamlan konuşmaların 
temeli şimdiye kadar imza edil
miş olan ademi tecavuz and
laşmalarma dayanmaktadır. 
Bunlar mütecavize yardım edil
memesi ve mütecavivin tarifi 
hakkındaki andlaşmalarla Avus
turya nan istiklalini 2'aranti içia 
düiüniilcn andlaşmaya .benziyen 
bir konsültasyon andlaşma ilive 
olunacaktır. 

lngiltere ,ark 
Mlsak:na glrecekmif 

iyi haber alan mehafil Av
rupanın şark kısmı için yapı

lacak böyle bir mukaveleye 
iştiraki İniilterenin reddetmi
yeceiini zannetmektedir. 

Siyasal mehafilde bir nikbin
lik mevcut olduiu şimdiden 
tebarüz ettirilebilir. 

Mare,al Pllsudsklnln 
Evinde 

Varşova 2 (A.A) - B.Bek 
ile bu sabah yaptıiı görüşme
den sonra B. Edeni Reisicum
hur Moscicki kabul etmiştir. 
B. Eden bundan sonra şerefine, 
verilen bir öile yemeiinde ha
zır bulunmuı ve öileden sonra 
görüşmelere Mareşal Pilsudski
nin evinde devam cdilmittir. 
Ak~am üzeri mareşal tarafıa
dan bir ziyafet verilmiştir. Gö
rü.,meferc yarın sabah tekrar 
başlanacak ve İngiltere sefare
tinde bir öğle ycmc(!i ·verile
c~ktir. Çatşamb~ ıünü öğle
den sonra bay Eden Prağa ha
reket edecektir. 

Londra, 3 (A. A) - İngiliz -
Polonya iÖrüşraelerine bu sa
bah dıı işleri bakanlığında B, 
Bekle B. Eden arasında baş
Janmııtır. Söylcndi~ine 2öre 

l>a !/ 
noktai nazar teatisine Sir Con 
Saymenin Avam k:ımarasmda 
bildirdiii veçhile iki hükumet 
arasıada muazzam fikir ayrı
hldarı mevcudiyetini gösteren 
Berlin 2öı üşmelerile neşredilen 
tebliide İn2iliz ve Sovyet gö
rüJmelerinin mutabakatmı bil
diren Moskova görü~meleri ne
ticeleri hakkında Bay Edenin 
vereceği izahat ile baılanmış
hr. Bu iÖrü~mslerle daha baş
ka unsurların aydınlıiı saye
sinde Polonyanın Fransız - İn
~iliz beyanatı ile ortaya çıkan 
bar.ı meseleler hakkındaki va
ziyeti ara,tırılmıştır. 

Askeri mUtakabll 
Yardım anlatması 

Görünüşe bakılırsa. görüşme
leria başlıca mevzuu şark Av
rupasında bir askeri müteka
bil yardım misakı tahakkuku
dur. Bugüne kadar Polonya 
böyle bir misaka aleyhdar idi. 
Bununla beraber l:-u husustaki 
kat'i kararı böyle bir misak 
yapılmasını b.savv.ur eden İn
iiliz. - Fransız tekliflerinin 
muhtemel muvaffakıyeti üze-
rinde biiyi.ik bir tcsirı olacaktır. 

Polonya bazı 'artlar 
llerl sürecek 

Gazetc:ler Polonyanın Şark 
misakı hakkında kat'i vuiye-

llil/eı· 

i 
> :~ 

tini alırlcen önce Lotadra, Soa
rada Strezada dikkatle tetkik 
edilecek bazı şartlar ileri ıü
recejini zannetmektedirler . 
Böyle blr netice tahminlerle ve 
iıtişari seyahcıtlarla batlamaı 
alakalanan muhitlerin ümitle
rile uyıunsuz dej-ildir. 

Diğer taraftan bu •ahafil 
toplanan lııütüa maliimatıa bay 
Eden Londr d- - b aya 01111ace aı-

tan v ~şaiı tam bir tetkikten i'e
çecrı noktaaı üzerine aar.arı 
dikkati çekmekten kali kalma
mıştır. 

Polonya sulhu Kuvvet
lendlrme§e çah,acak 

V ar,ova 2 ( A . A ) _ yarı 
resmi gazete Polska, bay ede
nin V arşova seyaaatindea bah
seden bir makalesinde diyor 

ki : 
ingiliz diplomuisi mevcut 

miişkilita en doiru bir hal ça
resi bulmak için ça.lışmaktadır. 
Bay Eden Polonyaıua bir çok 
noktalarda aynen İnrilterc gi
bi dü~ündüiünü muhtemeldir 
ki anlayacaktır. Polonya siyasi 
vaziyetin müşkilitını inkar et-
memekle beraber böyle bir za
manda itidal ve soiu1' kanhlıiı 
hiç bir zaraan elden bırakma
nnştır. Polonyada Bay Eden 
ile olaa mükilemelcr fevkali-
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lsviçre 
..... ---.-ı: o -

KaçırıJaıı gazeteci nirı 
iadesini isti yor 

Bem, 2 ( A.A) -·İsviçre
nin Alman hükümetine ver
diii nota Bcrthold Jakobun 
Alman memularımn muaveneti 
ile kaçırılmasının İsviçrenin ha
kimiyet hakkını aiır surelt4 
bir çiineme olduiunu bildir 
mekte ve mülteci gazeteciniı 
iadesini istemektedir. 
Başkan B. Metta federat 

meclisinde yaptıi"ı bir beya
natta Almanyanın Jakobu iade 
etmesi lazım geldi2'i şöylemiştir. 
Federal meclis bu yanlışlıiın 
düzeltilmesi için her vasıtaya 
müracaata karar vermittir. 

Bera, 2 (A.A) - İsviçre hii· 
kümeti Almanyaya verdiği biı 

notada Nazi aleyhtarı oluf 
lsviçreden kaldırılarak Alraan· 
yaya götürüldüiü iddia olunan 
Alman gazeteci J akobun 41er
hal iadesini ve onu kaçıraala

nn tecziyesini istemektedir. 

Habeş Sefiri 
Alçakca hazırlanma, bir 
Pusudan~bahsedlyor 
Londra 3 ( A . A ) - Deyli 

telrrafa ıöre Londradaki Ha
beJiata• sefaretinden şu beya
natta bulunulmuştur : 

23/3 Hadisesi hakikatta al
çakçasına hazırlanmış bir pu
sudan baıka bir ıey deiildir. 
Ve bu hidise esnasında bir 
yerli alçakçasına katledilmiıtir. 
Habefistan hükumeti bu ciaa
yete karşı ceza takibatı alın
masını istemiıtir. 

Fransa - Amerika 
Vafington, 3 ( A.A ) - B. 

Hul iptidai ~örüşmelerin ya· 
ktnda Fransa - Amerika arasın
da ticari bir mütekabiliyet mu
kavelesine mi.incer olacainu 
söylemiştir. 

Patyola l\lilıraca ~. 
Venedlk Sarayında 

Ro•a 2 ( A.A )-Bay Mus
aolini burün Veaedik sarayın-
da Patyola mihracasını kabul 
ermiıtir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.le ehemmiyet verilmeldedir. 
Bizzat Polonya sulhu kabil ol-

lluğu kadar .kuvvetlendirebil
mek içi• elinden 2"elcn her ıe

yi yapmaktan hali kalmamıttır. 

Son seyahatın en 
mUhlm Kısmı 

Londra, 2 (A.A) - Taymis 
ıaı:etesi başmakalesinde İngilir.-
Leb mükilemeJerini tetkike bh· 
sis etmi,tir. Bu makalede fU 
fikirler ileri sürülmektedir: 

Bay Edenin V arıova ziyareti 
son seyahatın belki en mühim 

kıımıdır. Moskovadaki tcmaa· 
lar kayda dej-er neticeler ver· 
miıse de Sovyet hükumetini" 
Avrupayı ıimdi işgal eden mü
him meseleler hakkındaki dli
fiİDceleri nvelden de bilin
mekte idi. 
Almanyayı mı, Fransa
yı mı tercih edecekler 
PARIS 2 (AA) - Fransıı. 

i•ıeteleri bay Edeain Varıo

Ta Hyahatı hakkında uzu• 
•eıriyatta bulunmaktadırlar. 
Umumiyetle düşünülen ıey 

timdiye kadar daha ziyade 
Almanyaya müteveccih ~ibi 

rörünen Polonyanın bu aeya
hattan sonra Almanya ve F ran
sadan birini açıktan ıçığa il
tizam etmcıi lazım geleceii
dir. E(er devletler arasında 

ayrıca bir uzlaşma imka•ı bu
lunabilirse bittabi buna mahal 
kalmayacaktır. 

Bay Laval Moskovay• 
Da uğrayacak 

PARİS, 2 (A.A) - Polonya 
hükümcti Moskova seyahati 
münascbctilc Bay L..ıvalı Var· 
şovaya davet etmiştir. Bu tek· 
lifi bay Laval kabul etmiştir. 
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Dünyanın en zeng·n adamı! 
Akdeniz kıyılarında .. 

--- _ ... 
Nepol Prensi parasını bir türlü 
Azaltamadığından müteessirdir 

Para paraya o-ider. Bir akşamda 500 bin frank ı~ unar kazancı 
Nepol prensi, iki ay kaldı~- şam, ltir gala müsameresinde sabah kocasının tenis elbisele· 

tan sonra, Fransanı• kkdcnız Prens bütün maiyeti ile bir- rini ve takımını vaktinde ha-
kıyılarındaD ayrıldı.Orada 2'öze likte Gazinoda idi. Ônüıae bir zırlamağı unutmuş. 
ıörünmcden yaşamak istemişti. çorba ıetirdiler. Bütün masa Bir ak,amda yarım 
Fakat dünyanın en zen2'in ada- etrafında büyük bir heyecan. Milyon kAr 
ıuı bir yere ~elir de gön 

11 

Sakın sı&ır etinden olma- Fakat dini mecburiyetler 
çarpmaz olur mu? sın!. .• ,. bundan ibaret de~ildir. Prens, 

Rokfeller, Fordlar bu Hint Kitip soruyor. Peaseı soru- senede ancak beş sıün para 
prenıleriaia yanında fakir ka- yor. Prens te yavaşça tekrar oyunu oynıyabilir. Bu beş gü-
lırlar. Buhran ve borsa sarsın- ediyordu: "Sakın ııiır olma- aü de, "hususi., oyun masasın· 
tıları onları az çok sarsmışbr. sıa? .• ., da ieçirdi. Tabii, üzeriade hiç 

Buhran bllmlyenler Metr Doteli çaiırırlar. Bu, bir zaman bir para taşımaz. 
Hindistaada, Nepol, Kapur- becerildi bir adammıı. Çorba- Oyun masasına ielince. likay-

tala Teya Hayderabad krallık- nın muhteTİyatını "taTuk suyu,, dane emrederdi! 
lanadan ltirinde ise bu "buh- diye vaftiz eder. Ve bütün da- "Elli bin getiriniz ... Yüz bin 
raa kelimesinin manasını s,rer- vetliler, ıülümıiyerek, bu lez- frank getiriniz ... ,. ve heman 
çek~ea bilealer var mıdır ? zetli mayii yutarlar... fişler önüne yığılırdı. 
Belki bazı ökonomistler bunu Prensin bir merakı vardır! Hareketinden bir gün eY-
iddi~ ederler. Fakat yerliler Tenis. Her ıün tenis oynar. vel prens hali oynıyordu. O 
ile prensler çok muhtemeldir Yalnı7. bir 2'ece, prens ve pren· vakte kadar hemen hemen denk 
lci eskiden ne daha çok, ne ses pek ieç dairelerine çekil- gelmişti: Ne kazanç, ne ziya11. 
daha az zens,rin veya :sefildir- diklerinden, ertesi iÜ• prenı Fakat para, mukavemet cdile-
ler. Bizim kayiularımız onların oyunda bulunamamııtır. Buıaun miyecek bir şekilde, yiae pa-
yanından bile ieçmez. sebebini, gülümsiyerek, tahmin raya 2ider. O akşaa prenı 

Ekseriya, mülki ve askeri, eder gibi eluyorsunuz. Hiç te beş yüz bill franktan fazla 
dini ve dünyevi bütün işlere o deiil. Prensin tabi olduiu kazandı. 
hakim olan bu müstebit hü- dine ıöre, odasına hiç bir hiz- Eldivenini çıkararak kltibine 
kümdarların bazıları varidatla- metçi ıiremcz, yalnız pek asil döndü ve ehemmiyet vermiycn 
rının hakiki yekunu ne oldu- karısı, prenses, preasin elbiıe- bir tavırla : 
2-une bile bilmezler. Bunlar, lerini hazırlamak ve tuvaletine " Şuau toplayınız .. ., 
vakıt vakıt Avrupaya sıelirler. ' yardım etmek şerefini haizdir. Diyerek kederli bir tavırla 

1 
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Göze çarpmamak istekleri•• Halbuki, geç yatan preaseı, o uzaklaıtı Te içini çekti. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

raimen, öyle bir hayat sürer- B A G c 1LAR1M1 z A !er \ci heman etraflarında bir 
takım altın esatiri doiar. 
R~calar n•sll ya,arlar? 

llk önce İn2iltcre, son-
ra Paris ve Akdeniz kıyı· 
ları ~arp scyahabaın konakla
rıdır. On iki yıl kadar oluyor, 
Poriender maharacası, ilk de
fa Avrupaya sıelerek Kan şeh
' ine inmişti. En s,rüzel villayı 
tutarak oraya yerleşti. Gece 
gündüz renkli üniförma taşıyan 
askerler bu köşkte bekçilik edi
yorlardı. Seyahatının daha ilk 
haftasında prens e• lüks ve 
en pahalı üç otomobil satın 
almı,tı. Fakat o nihayet küçük 
bir raca idi. 

Nepol prensi ile l11i,?ilterenin 
uymaia mecbur oldu~u bir 
kudrettir. Fı .ansa kadar büyüle 
bir ülkesi, 20 milyon tebaası 

o'an Ncpol krallıimm v;;risidir. 

Günde 200,000 frank 
Çekin2'cn ve pek sessiz olan 

bu delikanlı, Rivyerada (Akde
niz kıyısında} hoşça vakıt ge
çirmeğe çalıştı. Fakat tanıyan
lar tarafından ~ünde 200,000 
frank tahmin edil"n varidat• 
sahip bir • • .:ncı et:endirmek 
pek kolay iş değil. 

Bütün sıayrctlcriae raj'men, 
iündelik masrafı yedi ıe'kiz bin 
franiı ieçemiyordu. En pahalı 

bir oteli• bütüg bir katını ke11di 
için, diier bir katı dostları ve 
Üçüacü kıtı da kitipleri için 
kiralamı' olmasına ra&"men, 
.koskocaman bütçesinde ancak 
ufacık bir delile açabiliyordu. 

Bereket versin ki prenı, bü
cila meslektaşları gibi, mücev
heratı çok seviyor. Ezcümle, 
liç metre uzu .. luiuııda bir el
ınaa ırerdanlıiı yar Bunua en 
tüıel tatları paha biçilemiye
cek kadar dcicrlidir. Nisin en 
büyük elmascıaı, bu tatlardaa 
bir tekinin bütüa •aiaı:aııaa 
b~del elduiunu ıöylemiftir. 

Tavuk ol•n •ılır 
Ncpol preaıi Yaktinia ıui 

k•la• kıımıaı aiai merasimi• 
~ıiri olarak reçirir. Y aaında 
uıuıt ltir •tÇ111 n ·dır ·n her 

l•çtİj'i yerde •uayyca ba:u 
Yt111ekler yir. 

Sıiır eti yaaakllr. 8ir ak-

BAÖLARI iLK BAHAr 
DONLARINA KARŞI KORUMA 

Bir kaç gün ılık ıüren ha
valarda• sonra bazı ba&"larda 
omcalarm sıözleri uyanmış, bu
dama işleri ukcn yapılan yer
lerde sürgünler başlamıştır. 
Havalann birdenbire dejiımesi 

ardı sıra yağalİ yapurlarla 
sıcaklık derecHinin dilımesi, 

en çok korktuğmuz don teh· 
likcsini çosıaltmaktadır. 

Düman yapacak ıeyleri ha
zırlıyarak baiları doadan ko· 

rumaja çalııan baicılar bu 
sırada uyanık dananmahdırlar. 

Korkunun sebeplerl 
Aşağıda gösterllmlştlr 
1 - Güneş batarken sıcak

lık derecesinin birdenbire düş
mesi, gece ve bele gece yarı-

~undan sonra sou~un çoğalaca
~mı bildirir. Açık havalarda bu 
düşüş daha korkuludur. 

2 - Gece toprakta bulunan 
sıcaklıiın havaya doiru yük-

ıelmesi; topraiın yüzü üzerin
deki sıcaklık derecesinin düş
mesine sebep olur. Sıcaklık 
derecesi, havanın açık oldu2'u 
zaman çok, havanın bulutlu ol
duju zaman ise daha az düşer. 

3 ·- En çok soiuk hava, gü
neş doimazdan biraz evvel 
olur. Bundan başka karlı dai
lardan, yük~ek yaylalardan zc
len soiuk rüzgarlar her zaman 
için ansızm don yapabilir. 

4 - Ya~ınurdan sonra. top
rak üzerindeki yaşlığın buhar 
haline gelmesi; topraim üstü
•e yakın olan hava katlarının 
soiumasına ~ebep olur. 

Gerek bu, ierekıe toprak
taki sıcaklıiın havaya doiru 
yükselmesi, don korkusunu ço

ialtır. 
DONA KARŞI KORUMA 

ÇARELERİ 
1 - Yapılacak dümının ka

lıalıiı •• kadar çok olursa, 
ltaiJar dondan o derece koru-

nalmuı olur. Dümandan mey• 
dana sıelecek örtü; toprak sı
caklığının havaya doğru kay
bolmasını azaltır .. 

2 - Nemli ve ıılak saman 
yakmakla meydana ııetirilen 
düman daha dokuaakhdır. Bu 

yöndemden saman, ot, kuru 
yaprak, zift, kullanılmış ma-

kine yatları ve buna benzer 
dumaaa sıcaklık verecek ha~· 
ka ıeyler karııtmhp yakılma· 
lıdır. 

Bir teneke saaana yarı• kilo 
zift veya katran karıştıraalı
dır. Zift, katran yerine yanmıJ 
makine yaiı karıştırmak daha 
iyidir. 

3 - Dümanın; baim her yö 
nüne yayılması için bir dönüme 
3 - 5 teneke yailı nman he-
sap olunmahdır. • 

4 - Bu işin baicılar tara
fından el birliii ile yapılması 

sıerektir. Ancak bu suretle do
nun zararı önüne ıeçilir ... 

5 - Samanların tutuşturul
muına Güneş doğmazdan bir 
saet evvelden başlamalıdır. 

Çevirmen 
Hilmi Om•y 

Bir eve taarruz 
BornoYanın Kavaklıdere kö

yünde çirkin bir hadi!e ol
muıtur. 

Mustafa oilu Şükrü ve Meh
met oilu Muıtafa ismi•de iki 
,ahıs Ane adında bir kadını• 
c•ine taarru~ ederek bıçakla 
tehdit etmi"ler Yt kadıaın ço
cuiuau• bajumaları üzerine 
köy muhtarı •ay Mehmet ya
nıda köy i.'.itibi •e belc:çiıiai 
alarak derhal Yak'a mahalline 
ı-tlerek •Ütearriderc:len Mus
tafayı yakalamııtır. Arkada,ı 
Şükrü kaç•ııttr. l'utubf aaı içia 
takibine çıkılmııtır. • 

yen• Asır "anife s -----. 

Çok mühim bir rapor 
Berlin Amerikan sefirine göre Almanyada sulh yolu 

İle bir terakki ve tekamül kabil değildir 
ALMANY ANIN MALI 

BİR ÖKONOMİK 

İFLASI 
ÇÖKÜNTÜ 

iFLASI YAKINDIR. BU 

KuVALIY ACAKTIR 

Reisicumhur Roosevelt Ber· 
lindeki Birleşik Amerika Sefe~ 
rinden Almanyanın bu günkü 
hakiki siyasal, mali ve ökono
mik durumu hakkında bir ra· 
por göndermesini rica etmiş
tir. 
Adı geçen Sefir tarafından 

hazırlanmııJ olan bu rapor aşa
ğıdaki 9 maddeyi ihtiva et
mektedir: 

1 - Almanyada sulh yolu 
ile hir terakki ve tekamül ka
bil deiildir. 

2 - Nasiyonal-Sosyalist hü
kumet epey zaman hüküm ic· 
ra edebilecektir. 

3 - Almanyanın (mali) ifla
sı yakındır. 

4 - Bu iflası bir ökonomik 
katastrof takip edecektir. 

5 - Ham maddeler Alman
yada Nısan başlangıcından iti
baren gittikçe azalacaktır. 

6 - Sıaat sermayeler• vaz'ı
yed etmek tehlikesi ••vcuttur. 

7 - Almanyada yerleımiş 
olaa Amerikan firmaları ka • 
panmalı mıdır? 

8 - Almanyanın bu2'ünkü 
ökonomik vasıtaları halkın ih
tiyacına kifi gele•ez. 

9 - Merkezi Avrupada bir 
harp tehlikesi mevcuttur. 

Muhalefet mevcut olmadığın
dan bugünkü hükumetin daha 
uzun müddet reiskarda kaJa
caiı iddia olunmaktadır. 

Nisan 1935 iptidasında bek
lenen Alm::.n iktisadiyatının in
hidamı , Almanyanın tamamilc 
ham maddedım mahrum kala
caiı ve ancak harp malzemesi 
imaline yarayan maddeJeri sa
bn alacağı mülahazasından ile-
ri gelmektedir. Bu raporda bü
yük Amerikan firmalarının ka· 
panması arzusu izhar olun
maktadır. 

Bayındırlık işlerine tahsis olu
nan umu• para 4,994 milyon 
marktır. Bunun 3,963,9 milyonu 
sarfolunmuştur, 

Doktor Schacht Almanyanın 
ökonomik durumu hakkında 

uzun bir söylev vermiştir. Dok
tor Schacht bu söylevinde acun 
ökonomisinin 1934 yılında 90 
milyar ve 1928 yılında da 280 
milyar mark tuttuiunu beyan 
etmiştir. Bu söylevin esas nok
talarını a,ağıya alıyoruz : 

"Almanyaıun sırtında ta,ıdığı 
aiır borçlar yabancı ülkeler 
ile olan kredi münasebatini 
kesmiştir. Bütün ülkeler acunun 
gittikçe azalan satınalma kuv
veti etrafında çetin bir mü-
sabakaya girmişlerdir. Bu mü
sabakayı kazanmak için hayat 
Standard'ının ve istihsal mas
raflannın indirilmesi veya en-

flbyon yapılması çarelerine 
başvurmaktadır. Öte yandan, 
piyasaları elde edilmek istenen 
ülkelerde himaye ye kontenjan 
sistemlerini tatbik etmektedir
ler. Bugün 28 ülke döviz tica
retini tahdit etmi~lerdir. Döviz 
tic~reti serbest bulunan 34 ülke 
de acun ticareti için bir ehemrai
yet arzctmemcktedirler. Başlıca 
ülkelerden aacak İngiltere, 

Fransa, Holandı, Lehistan, 
lniçre, İskandinavya ve Bir
leşik Amerika para tahdidab
Jla girişmemişlerdir. Bugün Al
man ökonomisini meşi?'ul eden 
3 mesele vardır. Ham madde 
tedariki, döviz tedariki ve ha
rici borçlar. Almanya sun'I 
(terkibi) ham madde istihsal 
hususunda mühim terakkiler 
kaydetmiştir. Fabrikaların te
sisatı şimdi bu yeni ham mad
deleri işliyecek bir surette ta
dil olun.maktadır. Ancak bu 
sun'i ham maddeler ithal olu
nanlardan takriben yüzde elli 
nispetinde daha pahalıya •al 
oldukları için bu husustaki is
tihsalit şimdilik mahdut bir 
şekilde kalmağa mec'burdur. 
Bilmukabele mamul eşya ithal 
etmedikçe Almanyaya ham 
madde sataauyacağını anlamıı 
olan ecnebi üllceler ~ittikçe 
Alman mamulatın• alaka göı-
termeğe ba,lamışlardır. 

Bu raporun esas mevzuuau 
ikinci madde teşkil etmektedir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yoklamalar için 
Aakara, 3 (A.A) - Kültür 

bakanhiıadan: 
1 - Y olda•alar için bazı 

gazetelerde yaalıı bildirimlerin 
çıktıj'ı sıörühaUıttır. Bu yüzdea 
çok kimseler ve YeJiler sıerek· 
siz yerde müracaatlarda bulun
maya baılamıılardır. Talimat· 
namede sınıf geçme ve bitir
me ve olgunluk yoklamalarının 
her ıeklini bildiren maddeler 
vardır. Bu yolda malumat almak 
istiyenler bulundukları yerin 
maarif müdürlüklerine lise orta 
mektep ve ikmal mektepleri 
idarelerine müracaat edebilirler. 

2 - Eski talimataameye sıö· 
re mezuniyet yoklamalarına 
başlayıpta eski şekilde devaa 
etaek istiyenlerin bakaalıi'ımı· 
za müracaat etmelerine lüzurn 
yoktur. 

Bu gibiler eski talimatname
ye göre doğrudan do2'ruya eski 
imtihan yerlerinde imtihanlara 
gireceklerdir. 

3 - Gerek okul okurları 
gerek dışardan bitirme imti
hanlarına girmeye baılamış olup 
yine eski şekilde imtihana de
vam etmek istiyenler ikmal 
imtihaDlarına baıladıkları mek
teplerde vercctklerdir. 

On beş günde 
Ne kndar çocuğa 
Yardım edildi 

Ankara, 2 (A.A) - Çocuk 
esir2'cme kurumu sıencl mer
kezi onaltı mart 1935 tarihin
den bir nisan 1935 tarihine 
kadar 1595 çocuia yardım 

etmiştir. Bu•lardan .320 baata 
çocuk ve anne ıenel merkezin 
polikli•ikleriade muayeDe ve 
tedavi edilmiştir. Di' muayene 
evinde de 897 çocuiun diılcri 
muaye'te ve tedavi edilmiıtir. 
Süt damlaaında• 105 çocuia 
12 . ..4 kilo yekua olarak hedaya 
süt tevzi edilmiıtir. Fakir ta
lebeler içia açılaa aılıaneden 
her :ün 206 çocuğa sıcak öğle 
yeweii verilmi,tir. Yardım için 
müracaat cd~a yedi çocuia da 
22 lira 20 kuruı para yardımı 
yapılmıthr. 

Uluslar kurumu -· ...... -. .. 
Yer yüzürıde mevcud en büyük 

Siyasal kuvvettir 
B. Hendersonun Beyanatı 

Roma 2 ( A.A ) - Silahsız

lanma konferansı başkanı bay 
Headerseıa Derbide bir içtima
da bir kaç güne kadu Cenev
reye giderek vaziyeti tetkik 
edeu2iai ve zuhuru her haniİ 
bir vakit muhtemel savaşa ma-
ai olmak fikrile orada kalaca
imı söylemif ve demiştir ki : 

Almaayanıa konfera1t1 baş
lamadan evvel oraya iltihak 
etmesi pelc ziyade uzu olunur 
bir şeydir. Hiç kimse Alman
yayı bir muhasara altına almak 

fikrinde de~ildir. Almanya an· 

cak diğer devletleri de silihıız
landırabilmck, için ıilihtan tec
.rid edilmiştir. Bu sebeple kon
feransa iştiraki kat'iyen 11-
zımdır. 

Bay Hcnderson uluslar ku-
rumunun yer yüzüade mevcud 

en büyük siyasal bir kuvvet 

oldu~au ve fakat kabil oldu-
2'u kadar bu kuVYetten az is
tifade edilmesi dilciinde bu
lunmuştur. 

Streza Konferansı 
Murahhas heyeti Bella adasında Bor-

romeo Sarayında oturacaklardır 
• 1 •• 

Milano, 3 ( A.A ) Streıa 
koaferanıı hazırlıklarına devam 
olunmaktadır. Murrahhu heyet 
Itri İsola Bella adasında Bor· 
romco sarayında · oturacaldar
dır. DcYlet adamlarının müza
kereleri muhtemel oJaralc taht 

• 1 • 

salonunda Ye Napalyonua otur
duiu salonda yapılacaktır. Bu 
salonlar eski Floransa eıyalan 
ile süslenmektedir. Nüzakere
lerin devam csnuıada adanı• 
meşhur bahçeleri ırccelcri do
nanacaktır. 

•• ....... 
Bahariye 
ocagında 
Şa hadetnameler 
dağıtılaçak 

Karııyaka C. H. F. Soukkuyu 
ve Bahariye ocaiında açılmış 
olan millet okolunda okuyan 
yüz on dekuı kiıiye önümüı
de ki Cuma ıü•ü .saat onda 
•ezkur ecakta tıbadetaame 
leri daiıtılacaldır. 

Maden suyu şişeleri 
Güarük baımüdüriy•tine ıc

ltn bir tami•de N&A«n :aula-
rınuzı yabancı memleketler~ 

~öadermek ilıere hariçten ıe
tiriJecek \.irer litrelik bot fİfı-

ı leria 6 ay içiade maden ıuyu 

Sanısını 

Vi la )'et nıccJisiııde .. 
Samsun, 2 (A.A) - Viliyet 

genci mecliıi çalıımaaıaı bitir
bitirmiştir. Havzada maarif ha-
mamı aamı ile maruf kaplıca
a1n belediyeye ait yanıa hisse-
ıiain huıuıi idarece satı• alıa
muı için bütçe.ye tabıiıat 
konauştur. Havzada eYkafa 
ait baı'ka kaplıcalar da Tardır. 
Her iki idare aralar>11da ltir 
a•latma yaparak havza kaplı
calarını ..ıart bir ıu ıcbri 1ıali
ne ittİrecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dolarak yia• hariu çıkarıl•ak 
fartiyle tc•i•ata bailanıp rüm
rük rcamindca •u.-akkat aua
fiyet usulüne tibi tutnlma11 bil
diril•itt r. 



S r nnc s Yeni A•ır 

s .. n 
. . öz Türkçe kökle~den gelen sözlerin k~!şısına (T. Kö.) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların 

heroı ı hak. unda sırası ı le uzn1a~l~rımızın (~ute~a~~ıs) yazıla!ını gazetelere vereceğiz . 
.. , Ye ı. konan karşılıkların ıyı ayırt edılmesı ıçın, gcreğıne göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca 
orne ı .r de konulmuştur. 

3 Kökü Türkçe olan kelimeler:n bugünl•iİ işlennıiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. Aslı AK 
olar .-1A!(, asiı OGür,ı olan HÜKÜM, Türkç.! ÇEK kökünden gelen ŞEKİL gibi. 

Danı - l' ıı:aına 
Örııt'İ,, Din!mızı kır.ayan -

D'ıı'r ze dahleden 
D<1hl (D<1hlıi tesir anlamına) 

- Ka•ışma - (F r.) Action de se 
me'er 

Dahme - 1 - T opfişel:, 2 -
(Bak: mezar, türbe) 
Da:rn;ı. - Her v akıt, bir dü

ıüye - (Fr.) Toujours 
Örnek: Daima bizi işim izden 

alıkor-Her vakıt bizi işimizden 
alılrnr. 

Başkalarını dinlemez, daima 
lı.eııdi söyler-Başkalarını dinls
•cz, bir düzüye keııdi söyler. 

Daimi - Devaamlı (T. Kö), 
Sürel - (F r.) Continuel 

Örnek: Daimi bir baş airısı -
Dnamlı bir baş airısı. 

Dair - Üzerine, için, dolayı 
(Bale: aid) 

Daire - Deir• - (F r .) Cerde 
Örnek : Daire feldinde bir 

masa - Dejre ıekliııde bir masa. 
Onun dairei muhabbetine ~

remedi - Onun sev2i deirui
ne giremedi. 

Dairen madar - Çepçevre, 
çepeçevre ı 

Örnek : Düşman ordusunu 
dairenmadar ihata ettik - DüJ
•an ordusuııu çepeçevre sardık 

Dairevi - Deiirmi - (Fr.) 
Circulaire 

Örnek: Dairevi bir sini - De
tirmi bir sini. 

Delalet - Sapınç - ( Fr. ) 
Eııart'ment, aberration 

Örnek: Akıl. insaııları dela
letten kartarir Akıl, insanları 

aapınçtan kurtarır 
Da lalete düşmek - Az•ak, 

sapmak, sapıtmak - S'egarer, 
tomber daus l'aberration 

Örnek : Dalalete dü,eıı mil
letlere, onların büyükleri doi
ru yolu 2österir - Sapıtan (doi· 
nı yoldan sapan, azan ) ulus
lara, onların büyükleri doiru 
yolu gösterir. 

Dam - Tuzak 
Örııek : Dimi iifaline dü,ür

düiü - Aldatma tuzaiına dü
fÜrdüiü. 

Damad - Güveyi - ( Fr. ) 
Gendre, beau - fils 

Daman - Etek 
Dana - Bilen 
Daniş - Bil2i 
Danişmend - Bil2ili 
Dar - Ev, yer, yurd 
Örnek: : Darı dünya - Dünya 

evi 
Daraban - Çarpma, çar

pıntı 

Örnek : Darabanı kalb - Yü
rek çarpıntısı ( çarpıntı ) 

Darat ( Debdebe ) - Görkem 
Darbe - Çarpı, vurut - (Fr.) 

Coup 
Örnek : Bir darbede yere 

Hrdi - Bir vuruşla yere ıerdi. 
Darbetm!'k - Döimek 
Darbı mesel - Atalar sözü 
Darülaceze - Kimsesizler 

rurdu 
Dastan - Destaıı ( T. Kö. ) 

Epope ( T. Kö. ) 
Dastani - Fpik - (Fr.) Epi

que 
Daüssıla -Yurtsama - (Fr.) 

Noıtalııie 
Örnek : Mukatı resinden cü

cll kalınca daüssılaya uiradı -
Dojduiu yerden ayrı kalınca 

yurtaaaaya uiradı 
Daüssılaya uiramak- Yurt

aamak 
Dua - Diln - (Fr.) Proces 
Örnek : Borcunu ödemediii 

"1- oııa kartı dilev açtı•. 
DaYa - SaYa (Fr.) Cauıe 
Ôrııek : Davaaıııı büyük bir 

beliıratle anlattı - Savaııaı bü
yllk bir uzdillikle anlattı . 

Davacı - Di!e, d 
Dava etmek - Dilev açmak 

(F •·) İntenter us ptoccs 
Da,·ct - Çaiırı - (Fr) İn

"itation 
D'lvct etmek - Çai;rırmak -

(Fr.) fnviter 
Örnek: Bu ak~amki toplan

tıya sizi de davet ettim - Bu 
akşamki toplantıya sizi de ça
iırd ım. 

Davetiye - Çairılık - (Fr.) 
Lettre d 'inyitation 

Örnek: Onun davetiyesi gön
derilme•iş - vnun çağrılığı 
gönderilmemiş. 

Dayin - Alacaklı 

Örııek: Dayinlcr Yekili - Ala-
caklılar yekesi 

De'b - Törü - (Fr.) Usa2e 
Debai - Sepici 
Debaiat - Sepicilik 
Deba(at etmek - Sepiie-

mek 
Debağhane - SeP.ile 
Debdebe (ve doiarat) - Gör

kem 
Def'a - Kere (T. Kö.) Kez 
Örnek: Size bunu kaç defa 

ıöylemek loizım? - Size bunu 
kaç kere söylemeli? 

Son defa kusurunu affediyo
rum - Son kez ıuçuau baiı~lı
yorum. 

Def'aten - Birden, bir ke
ziıı , bir kerede 

Örnek: Defaten yüz lira bor
cunu çıkarıp veriyordu - Bir 
kezin (bir kerede) yüz lira bor
cunu çıkarıp veriyordu. 

Defetmek - Sav•ak, itmek 
(Fr.) Expulser, faire eloigner 

Örnek: Belayı savdım (def'
ettim) - Cisimler birbirlerini çe
kerler ve iterler (cezp ve def
ederler) - Attracation et repul
sion des corps. 

Define - Gömü - (Fr.) Tre-
ıor 

Defnelmck - Gömmek 
Defter - Defter (T. Kö.) -

(Fr.) Cahier. 
Dehan - A(ız 
Debr (Bak: Cihan, ilenı) -

Acun, dünya (T. Kö.) 
Dehşet - Yıl2ı - (Fr.) Ter

reur 
Örnek: Saika düşünce halk 

dehşet içinde ka !dı - Yıldırım 

düşünce halk yılrı içinde kaldı. 

Dehşetli inhizam - Smgılık

(F r.) Epouvante, 
Örnek: Asiler son hücumla

rında, deh,etü inhizama uğra
dılar - Azıyanlar, son hücumla
rında sıngılıia uiradılar. 

Dehşetü inhizama uiramak 
- Sınmak - (Fr.) S'epouvanter 

Dehşetli inhizama uiratmak 
- Sındırmak - (Fr.) Epouvanter 

Delalet etmek - Gösterınek 

(Fr.) Signifier, indiquer 
Örnek: Bu sözler onnn lcöt\i 

yürekliliiine delalet ede;· - Bu 
sözler onun kötii yürekliliğini 
ırösterir 

Delalet etmek - Yol 2ös
ttrmek, kılavuzlamak - (Fr.) 
Guider. montrer le ebemin 

Örnek: Köylüler delalet et
tiler de yolu öyle bulabildim -
Köylüler yol gösterdiler de 
(kılavuzluk ettiler de) yolu öy
le bulabildim. 

Delil (Bürhan anlamına) -
Kanıt - Ar2ument 

Örnek: Delilsiz davaya kim
se inanmaz. 

Delil ( Vesika anlamına ) -
Belıre - (Fr.) Document 

Örnek: Tarihi deliller (vesi
kalar) - Tarihsel belgeler. 

Delil (Beyyine anlamına) -
Tanıt - (Fr.) Preuve 

Delil (Yol gösteren anlamı
na) - Kılavuz - (Fr.) Guidc 

Dem - Kôtn 
Dem - Dem (zaman anla

mına) (T. kö.} 
Demevi -. -n!ı, kansal 
Dcrngü2ar olmak - Vakit 

geçirmek 
Denaet - Alç::ıldık - (Fr.) 

Liichete 
Denae\k;.r;: .c - A.çıo.l·ça -

(F r.) Lacnement 
Örnek: Denaetkar:ı e bir hi 

le ile onu ö!dürdu - A!çakça 
bir dekle onu öldürdü. 

Deni - Alçak - (Fr.) Lache 
Örnek: Deni - Alçak 
Denden - Diş 

Der - Kapı 
Ö rnek: Deri devlet - Dcvl,.t 

kapısı. 
Der - De, içinde 
Deraııuş - Kucaklama 
Deraguş etmek - Kucakla-

mak 
Derbeder - Daiınık, salpak 
Örnek: Derbeder bir adam

dır - Daiınık (salpak) bir adam
dır. 

Derbend - Boiaz, darııeçit 
Dere - Derç (T. Kö.) 
Derd - Dert (T. Kö.) 
Derdest - Yakalama -(Fr.) 

Arrestation, attraper 
Örnek: Polisler hırsızları der

dest• çalışmaktadırlar - Polis
ler hırsızları yakalamıya çalııı
yorlar. 

Derdest etmek - Yakala-
mak - (Fr.) Arreter 

Derece -Derece (Fr.) Degre 
Dereke - Dreke 
Dcr2ah - Derge 
Derhal - Hemeıı 
Derk, idrak - An, anlama

(F r.) Cemperhension 
Derkenar - Çıkma 
Örnek : Bu evrakı bir der

keııar yazıldıktan sonra yeriae 
2önderiniz - Bu kağıdı bir çık· 
•a yazdıktan sonra yerine gön
deriniz. 

Derketmek, idrak etmek -
anlamak - (Fr.) Co•prendre 

Örnek : Bu işin güçlüiünü 
idrak edemedi - Bu işin llfiç
lüiünü anlıyamadı. 

Derman - Derman ~T. Kö.) 
Dermeyan etmek - Ortaya 

koymak, öne sürmek 
Örnek : Bu fikr i dermeyan 

eden sizdiniz - Bu dü~Unceyi 
ortaya koyan ( öne süren ) siz
diniz. 
Derpiş etmek - Göz önün

de tutmak, 
Örnek : Evvela bu i~i derpiş 

etmelidir - Önce bu işi 2öz 
önünde tutmalıdır. 

Ders - Ders ( T. ) - ( Fr. ) 
Leçon, coıırı 

Deruhte etmek - Üstüne 
almak, yüklenmek - ( F r. ) Se 
char2er 

Örnek : Bir vaziyeti deruhte 
etmek - Bir ödevi üstüne al•ak 

Derun - fç 
Örnek : Deruıunda nufus tez

k!!resi bulunan bir çanta - için
de doium kajrıdı bnluııan bir 
çanta. 

Deruni - İçkel 
Örnek : Deruni bir mucrret 

- f çkel bir ıevinç 
Derya - Deaiz 

Desise - Dek oyun, aldaç
(F r.) Ruse, intri2ue, fourberie 

Dessas - Dekçi, oyuacu, 
aldatıcı • (Fr.) Rusc, intriguant 

Dest - El 
Destar - Sarık 
Deste - Takım, demet 
Örnek: Bir takım oyun k~-

i'ıd ı - Bir demet çiçek 
Destgir - Yardımcı, elin

den tutan 
Destreı olmak - Ele ieçir

mcl.:, elde etmek, erişmek -
(Fr.) Obtenir, acquerir 

1 
Deşt - Bozkır, çöl 
Deva - Em, ilaç (T. Kö.) 

1 

(Fr.) Rcmede 
Örnek: Bu hastalıiın deva

sını bulamadılar - Bu haatalı
iın ilacını (emini) bulamadılar. 

Devam - Du am (T. Kö.) -
(Fr) Conlinuation, frequeatatioa 

Deveran - Dolaşı 
Örnek: Deveran ıdcm _ Kan 

dolaşıs ı 

I.?everan etmek - Dolaşmak 
Ornek: Devuan eden ha

berlere göre - Dolaıan duyu
lara göre. 

Devlet - Devlet (T. Kö.) -
(Fr.) Etat 

Devr - Devir (T. Kö.) -
Devran - Eneıı 

Örne~: Alem iene ol ile•, 
devran ırene ol denaa. - Acun 
ıene o acun, evren 2ene o 
enen .. 

Devre - Devre (T.) 
Devriye - Gezele 
Örnek: Geceleri jandarmalar 

deniyeye çıkıyorlar - Geceleri 
jaadarmalar i•Hi• çıkıyorlar. 

Deyn - Borç 
Dicur - Karaalık 
Didar - Yüz, çehre (T. Kö.) 
Dide - Göz 
- dide - - ıörmüt 
Dideban - Bekçi, kolcu, 

nöbetçi, gözcü 

Diıcrbin - Ôzııecil - (Fr.) 
Atruiste 

Örnek: Diıcrbin olanları her
kes nver • Özırecil olanları 
herkes sever. 

Dikkat - Dikkat (T. Kö.) -
(Fr.) Atteııtion 

Dil - Yürek, ııönül 
Dilara, dilrüba, dilfirib 

Gönül alan, ıönül ek,ayaa 
Dilaver - Yiiit 

Dilaıar - Gönül inciden, 
hatır kıran 

Dilbaz - Gönül eileyen 
Dilber - Güzel 

Örnek: Dilber bir kız - Gü
zel bir kı:ı: . 

Dilııir - Güceaik, kırııın 
Dilgir olmak - Kırılmak, 

2ücen•ek 
Örnek: Bana sebepsiz;· ılilıir 

oldunuz - Bana •ebebsiz fÜ
cendiniz. 

Bu sözlerden dilııir olufu 
doiru deiildir - Bu ıözlerin
den kırılması doiru değildir. 

Dilırüdaz - Yürek eriten 
Dillah - Gönül iıteii, arzu 

(T. Kö.) 
.Ôrıaek: İşler dillahi üzere 

2itmedi - İşler arzusu üzere 
(gönül iıteiince) 2itmedi. 

Dilhıraf (Bak: Canhırat) -
Gönül koparan 

Örnek: Bir ıadayı dilhırat -
Gönül koparan bir ses 

Onergeler 
Kılavuz sözleri üıerine, her 

listenin (Y eııi Aıır) da çıktı
i'ından başlamak üzere bir ay 
içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri sürebilirler. Buıı
lar T. D. T. C. Gnel kitipli-
2'.ine şu ıekil altında 2önderi
lecektir: 

Oımaalıca . . . .. keli•eai· 
ne Kılavuzda . . . . . karşı
lıjını uy2un ( yahut : yeler ) 
ırörmüyorum. 

Sebebi : (kısaca) . 

Önergem ıudur: .... (1) 
f m:ıa 

1) lJcıra<ia bit' imerur IJÜ>lerl ıııi
yrıı yarılar ii:tt'İtH' t i,. ljty y<ıJlt ~ 

lıım ıy"caklır. 

•' 
4 Nisan 1935-:-" 

---------- -
İstanbul m ektubu 

Ege çayı nasıl oldu? 
İç işleri Bakanı Bay Şükrü Kaya 
Kız ve erkek yurtlarını ziyaret etti 

/;ye yııı·clım ıııı şim r lilii 

Geçenlerde İzmirli ıençluiıt 
Maksim salonlannda yaptıkları 
"Eıe ıeccai,,aden uzua uzuıı 
bahsetmiştik. 

Bu hafta da İzmirli kızlar 
Perapalas salonlarında bir 
" Eııe çayı ,, Yerdiler .. 

Tabii Eıeli olduktan sonra 
"erkek,. veya "kız,. yoktur, 
Eıreli vardır .. 
Eıe gecesine, onlar süı •• 

ziynet oldular. 
Eıe çayına da l.izim çocuk

lar ufak ufak yardımlarda bu
luııdular. 

Zaman 2eçtikçe ayrılıiımu: 
ıayrılı(ımız kalmıyor zaten .. 

E2e çayında kimler yektu ki. 
Başta caki İzmir maarif emini 
bay Fuat, edebiyat muallimi 
bay Kemal E•in, Fransızca 
muallimi bayan Saadet, eski 
felnfe muallimi bayan Neza
het, maliye müfettişi bay Sait, 
Karantinalı meşhur hukukçu 
çikolata bay Mesut, ziraat fa
külteıinden Karfıyakalı maruf 
Dede Fahri .. Bilhassa Tıbbiye
lilerin kalabalıiJ 2öz çekiyordu. 
hukukçular ba ikiaciliği kim
acye bırakmıyorlardı. Kimya
dan, eczacılardan, mülkiyedea 
ve mühendisten akın eden 
ıenç bayan ve baylanda aayar
aak çayın ne kadar ııezih ol
duiunu tarif etmekten kurtul
muş oluruz. 

İnsan kendisiııi (Perapalas)ta 
deiil (Eırepalas)ta zannediyor. 

Çay böyle çok aa111İ•i ve 
çok candan. devam ederken 
bütün buıılara bir de ıeref ka
tan bir miaafir salona 2irdi. 
İzmirlilerin toplantıııaı ha
lter alan iç iıleri bakanı 
Şükrü Kaya Eıelilerle beraber 
aynı havayı teneffüs et•ek için 
Perapalasa kadar gel•iıti .. Bir 
alkış tufanı arasında oau or
tamıza aldık .. Bakan ıreldikten 
ıonra net' eyi bizzat kendisi 
körükledi.. Egeli çocuklar daaı 
havalarını bir an içiıı ıuıtur
dular .. 

- Dilberim harmandalı ae
mize yet•ez?. Bizim Yaya köy
lü ( Şefik efe ) ortaya sıçradı .. 
Arkadan. Aydıa zeybejine ge
çildi. " Izmire hasret ,, tiiri 
okundu .. " Efem oynasın mıs-

" raları lııir daha kalpleri kapla-
dı. Beyoğlunun 2obeiinde bu
lunan Perapalas salonları bir 
in ıçın Ödemişin İncir bahçe
lerine benzedi.. İzmir körfeıi
nin lacivert suları ırözlerimizin 
hayaline dekor oldu .. 

Bay ŞUkrU Kaya 
Ege yurdunda 

İç işleri bakanı İzmirli 2enç
lerin 2östermiş oldukları var
lıktan o kadar mütehassis ol
du ki hepimizin halini ayrı ayrı 
sordu ve yurdlarımızı ziyaret 
edeceiini söyledi.. Filhakika 
ertesi 2ünü bakanımızın oto
mobili Şehzadebaıında Ere 
yurdunun önünde durmuştu .. 
Bay Şükrü Kaya yanında ya
veri olduiu halde E2e yurdu
na 2eldi. Evvela idare heyeti 
odasında bir kaç dakiL:.a dın-

I T..-ı 

sa /.'i ıı le ı·i ııd ı • ıı fıi r u r11ıı 

lendi. Sonra yemekhaneyi ıeı· 
di , mütalea saloalarını , yatak· 
haneleri dolaştı .. 

Bakanla beraber dolaşırkeıı 

her odada ayrıca •emııuaiy•· 

tini beyan ettiiini ııörüyorduın 
Garip deiil mi ? Her ırüaiçind• 
oldujumuz halde biz bile (Eıı• 
yurdu) nu buııüııkü kadar ıü· 
zcl ve ferahlı ırörmemittik .. 

Bakanımız yurt hakkında : 
" - Y alnı:ı İstanbulda de(il 

hatta Türkiyeııin hiç bir ye· 
rinde ve Anupanın bir çolc 
yerlcriade hiç bir lisenin nıe· 

zunlamaa IDu kadar şefkat 2ös· 
terdijini ıörmedim. Kendi ye· 
tittirdiii çocukları yüksek tah· 
ıil saflarında yardımcı alil• 
enları takip etmek, anlaşıları 

fımire vcr2i bir hususiyet ola· 
cak .. ,. dedi. Ve yurd genel 
kitibi Le bit F eh•iyi çalışma· 
larındaa dolayı tebrik etti. 

Kız yurdunda 
Dahiliye bakanı ile bera· 

ber buadaa aenra kız yurduna 
ıittik. Üniversiteli bayanlar, 
büyük hemtehrilerine çok canlı 
ve vakur l.ir karşılama yaptı· 

lar.. Yurd ııeıildi. Biraz daı 
bulunmakla l.eral.er altı ay 

zarfında vücuda ıetirilen bu 
eserden dolayi memnuniyeti 

burada da ıöıterdi. V • yemek· 
!er llakkıada idare müdüril 

bay Kadrideıı izahat aldı. Ye· 
mele vakti gelmiıti.. İz•irli 
kızların ricalarını reddetmiy• 
kıyamıyaa centülmea dahiliy• 
ltakanımız l.izi•le beralııer sof
raya oturdu .. V • hepimizin btr 
ııü• yediği yemeklerden baka11 
da yedi. Bu çok mütevazi sof

ranın eıı büyük süsü bakan1111ı
zın sa•imiyeti ile lııayanlarııı 

heyecanı •• ıevinci idi. 
Bayanların aaylavlı(ında11 

baha açıldı .. Bakan Zeki iddi· 

alar kartıaınaa kaldı. Bayanla· 
rın ukerliiindea açıldı. Hepi
miz tebeasümlü dakikalar ıe· 
ıeçirdik. Fakültedeki darıl eri• 

zorluju mevzuubahı elclu. Ba· 
kanııı üjütlerini dialedik .. Mek· 

tep bayatı konutulurken •iıa· 
firin zarif nükteli hatıraları•• 

lezzetle takip ettik. Gazete ye 
ıra:ı:etecilikten bahs açılınca ıö· 
zü ben alclım. Y e•ek •• mar 
raf bahsinde ıöz bay Kadriy• 
düttü.. Afaki ve eafüsi 2ibi 
bazı hukuki tabirler bayaıı 

Hayrünnisanın konu,nıa •alı•• 

mcai oldu .. 
Bakan ırüldü ... layaıı ııülaiJ .. 

Bay ızüldü, hepimiz iüldük .. 
Net'eli, samimi bir sofra itt•! 

İç itleri bakanı Şükrü Kay• 
yemekten sonra herkese ayrı 
ayrı veda ederek ayrılırkeP 

bütün ırençler otomobil kayba: 
luneaya kadar İzmirin kıymeti• 
evladına el sallıyorlardı . 

A.rs1a:n 'X'"U1'a:O 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ı 

Tayin 
lzmir liman reisliiine eılcİ 

maliye •Üfettişlcrindon BaY 
Arif Hikmet tayin edilmiştir:., 



Yeni Aslr 

Haftalık durumu 
Arpa piyasası durgundur - Pamuk fiatlerinde 
Düşüklük vardır_ - Zeytin yağı piyasası ayni halde ! 
1935 rekoltesine devredilecek üzüm miktarı geçen yıldan az olacak 1 

1935 senesi ıııart ayını• içinde dahilden mal ıı-elmedi- Hali hazırda pamuk muame- kilodan ibaret olup bu miktar-
27 ci günü sabahından nisaa iindcn it olmamıştır. G.,çen lcrerindc iştiha lı hareketler gö- da 657 ile 815 kuru, arasında 
ayının ikinci ıünü akşamına hafta ise kilosu 5 kuruş fiatla rülmcmek •cdir. Ve ihrzıcat ya- fiatlarla satılmıştır. 
kadar İzmir borıasıada alım ve 18 çuval bakla satışı olmuştu. pılamamalcta olması scbcbile Geçen hafta 693 - 906 ku-
salım muamelesi tescil ettiril- Geçe• senenin bu haftasında fiatların biraz daha düşmesi ruş arasında fiatlarla 1785 kilo 
mif olan ticaret efyuının ci?ı, ise 3,12 - 3,315 kuruı arasında ihtimalinden bahsedilmekte ise ve 400 gram afyon satışı bor-
neYİ miktar ye mezkür tarıh- fiatlarla 35 çuval bakla satışı de alakadarlara gelen telgraf· sadan geçirilmişti. Geçen se-
lerd~lci ea aıaiı •• ea yukarı olmuştur. !ara göre fiatlanmız elyevm nenin bu haftasında borsada 
kaçar kuruıtaa aatılmıı olduk- Bakla •ahsulünün bu seneki Lİ•erpul ve Nevyorlc pamuk afyon muamelesi olıııamııtı. 
)arı hakkında şehrimiz ticaret cicim vaziyeti hakkında da ar- fiatlarından yüksek o!arak he- Uyuttu ucu maddeler inhisa-
•• zehire ı.oraasınca neıredil- palar gibi memnuniyetini calip saplanmaktadır. rınca yapılan afyoll mübayea-
mit olaa ıtfindelik bültenlerden haberler ırelmekte ve bu mah- p l tında fiat ciheti malların ihti-
aıajıdaki surette toplanmıştır: sul rekoltesinin de ıeçen sc- a amut va eyledikleri morfin dereceleri 
Satılan efyaaıa: neden üstüa olacaiı söylen- Soa hafta içinde ticaret ve üzerinden tayin Ye teabit edil-

Cias "" Fiati 
Ne.,'i Miktan asgari azami 

Bu(day Uşak 3513 Ç. 4,25 4,75 
" karanfilli 120 " 3,70 3,70 

Kendir tohumu200 " 4 4 
Susam 100 " 9,25 9,25 
Mııırdarı 6 " 3,75 3,75 
Börülce 11 " 4,50 4,75 
Yulaf 11 " 5,125 5,125 
Siyah üzü• 14 " 9 9,25 
Tavşan deriıi 1945 adet 15 15 

Arpa, bakla, pamuk, palamut, 
afyon, zeytinya(ı, üzüm Ye 
incir satıtları Ye piyasa yazi
yetleri a,aiıda ayrı ayrı izah 
edilecektir. 

Arpa 
Yukarıda ipret ettiiimiz 

tarihleri• teıkil ettiji bir haf
talık müddet içinde İzmir bor
aaıınde satılmıt olu Arpa 
miktarı 131 çuya( Uıak •alı 

Arpa •• 200 çuval Uıak malı 
kalburaltı aeviadea ibarettir. 
Arpalar 3,SS-3625 kalburaltı 
nev'ileri İH Hana bir satışa 

münhasır olun 2, 75 kuruttan 
satılmıştır. 

s,n hafta içiade boraada 
Arpa işleri ı••tek •e hararet
siz geçmıf Ye fiyatlarda geçen 
haftaya aiıbetlı santim itiba
rile bazı dütküalülder kayt 

edilmittir. 

mektedir. zahire borsasınına tescil etti- mekte elduğuna biııaen piya-
Menim iptidasından son ta- rilmiş olan muhtelif nevilere sada istikrar vardır. 

rihe kadar İz•ir ticaret Ye mensup palamut ntıtları aşa- İnhisar idaresi son hafta 
zahire borsasında satılmış olan iıdalci surette içmal edilmittir. içinde de mübayeata devam 
bakla yekfınu 48705 ÇUYal ola- Nevi Kental F. az çok etmiştir. Şayanı kayt birteyler 
rak tespit edilmiştir. tırRak palamut 331430,00 45000 yoktu~. 

Pamuk kaba ,, 685 240,00 290,00 
rufoz ,, 167 195,00 205,00 

Pamuiun son hafta içindelı:i 
satış ve fiat vaziyeti şu suretle 
toplanmış Ya tespit edilmiştir. 

Miktarı Fiatı 
Ne.,'i balye en az en çok 
Rrese hazır 252 40 40 
birinci 
Prese hazır 43 36 
ikinci 

36 

Yekün 1183 

Prese l.irinci 
eski satıf 

Palamut piyasası ıeçen haf
taki aeşriyatımızda da arı:

cylediiimiz libi uzun zaman
lardan beri normal vaziyeti 
muhafaza etmekte ve neviler
dc ki az, çok fark nazarı 
dikkate alınmadığı takdirde 
fiatlar bir dü:ıiye ıitmckte ve 25 41,SO 41,50 tatlı muameleler olmaktadır. 

Prese birinci 10 39 
vadeli 
Yakün 330 

39 

Geçen hafalci pamulı: satıı
ları ise berveçhi ati hulasa 
olunmuıtıı: 
prese hazır 83 41,50 42 
1 inci 
Rrese vadeli 25 44 
birinci 
Prese hazır 18 40 
ikinci 
Yekfın 126 

44 

40 

Geçen sane Nisanın birinci 
haftasıada ise borsaya lı:ilosu 
41 kuruştan eslı:i satlf lcaydilc 
•• sif İıtaabul •larak kilosu 
28,5-32,5 kuruıtan 400 balya 
pamuk satı,, yazdırlmıftı. 

Busene fiatları geçen sene 
fiatlarından üstün olarak he
sap olunmaktadır. Piyasada 
tam bir istikrar vardır. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsada 

zcytinyai'ı üzerine hiçbir mu
amele olmamıştır. Geçen haf
taki satıı mikdarı da sıra ma
lı olmak ve 22,75 - 23 kuruş 
arasında satılmak üzere yalnız 
53500 kilo gibi pek.az bir mik
dardan ibaret bulunmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 
ise borsaya yazdırılmış olan 
zcytinyaiı satış ları nevi, miktar 
ve fiyat itibari le aşaiıda ışeı
rctlcnmiıtir. 

incir 
Son hafta içinde İzmir bor-

aasında incir •• iacir hurdası 
üzerine hiçbir muamele olma
mı,tır. Vaziyet ıeçcn haftaki
nin aynidir. 

Çekirdeksiz üzüm 
1934 senesinde çekirdeksiz 

üzüm mahsulünü• idrak ve pi
yasaya ille arzı tarihinden ıon 
tarihe kadar İzmir tica-
ret ve zahire borsasında 

Satılmış olan miktarı 295260 
çuval ve 1136 torbadan ibaret 
bulunmuş olup bu miktar 5 ile 
25 kurut arasında fiyatlarla 
satılmıştır. 

1933 senesi mahsulünd~n ıe
çen senenin bu tarihine kadar 
ki satış miktarının ise 307958 
çuval ve 3276 torbadan ibaret 
bulunduiu borsa kayıtlarından 

anlatılmııtır. Meıkür miktar 
ise 23,43 - 5,625 kuruş arasın
da satılmıştı. 

Son hafta içiııde borsada ya
pılmış olan çekirdeksiz üzüm 
satışları nevi, mıktar ve fiyat 
itibarile aşaiıdaki surette tas-

Nevi kilo az çok nif edilmiştir : 
Fi 

Geçe• haftaki netriyırtııaız
da da an ettiii•iıı: gibi yerli 
Arpa ınevcudu a:ı:al•ı,tır. Upk 
nev'iadea iH elyü• İzmirde 
ve bilbaua dahilde oldukça 
i .toklar mevcut olup fiyatları
mızın yükıek buluaması ihra
cat işleri elmasına saik olmak
tadır. 

İktiaadi •ıataka dahilinde 
alınan haberlere göre Aapa mez
ru atı memnuniyeti mucip bir hal 
de buluamaktadır. Arpa rekol
tesini• ıeçen ıeaedea fazla 
olacaiı ümidi kuvvetli isede bu 

ümidin tahlcilcatı bundan son
ra hav:.ları• müsait ıtitmeıine 
vabeste bulunma~tadır. 

Soa hafta içinde piyasada 
ıeçen haftaya nisbetle mua
mele nolctasındaa bir fazlalık 
olmakla beraber fiatlarde yine 
bir miktar düşkünlük görülmüş
tür. Bilhassa 2-4-935 tarihinde 
yadcli olarak satılan bir partı 
39 kuruş üzerinden muamele 
görmüıtür. Halbuki ıreçen 
hafta vadeli satışlar yukarıda 
işaret eylediğimiz üzere 44 1 

lcuruı üzerinden cereyan ctmış
ti. Şu hale ıtörc vadeli satış
larda son haftaki tenezzül mik
tarı 4-5 lı:uruş arasında hesap 
olunabilir. 

Sıra hazır 24 7 50 
., es.satış 43480 

Yemeklik eı 3500 
Sabualulc e.ı 5200 

24 13 
26 13 
27 30 
25 74 

26 25 [ 
26 52 ' Nevi Çuv ... ı en az 
27 30 Tppalc mal 173 10 25 
25 74 6 numara 32 9 00 

Yekğn 76930 
Zeytinyağı piyasıısı :;reçen 

haftaki vaziyeti muhafaza et
mekte ve tam manasilc bir 
durırunluk hülcü11t sürmektedir. 

i 7 " t 1 78 10 50 
i 8 " 854 1 l 75 
~ 9 t6 1718 12 25 . " 
10 .. 33 535 13 25 

111 
•12 

" 87 178 14 75 

en çok! 
10 50 1 
10 00 
11 50 l 
12 375! 

13 ()() 1 
14 50 1 
16 

Şimdilik Arpa piyan.sına 
darıun nazarile bakılmaLta ve 
fiyatların Arpa fiyatları dere· 

ceıine indiii taktirde ihracat 
için iş olacaiı lcanaatı izhar 
edilmektedir. Mevsim iptida
sında son tarihin" kadar İzmir 
borsasına tescil ettirilmi~ olan 
Arpa satışı 85333 çuyafa balig 
olmuştur. 

Alakadarları nezdinde yap
tığımız tahkikata bakılırsa ih
racat için muamelata b;aş!an
madıiı takdirde yaln ,z dahile 
münhasır kalan mübayaat ile 
buırünkü piyasanıa yürümesin'! 
imkan yoktur. Bu imlcauılığın 
da Avrupa fiyatlarınm fiyatla
rımıza nispetle daha ucuz ol
masından ileri geldiği de anla
tılmaktadır. 

İzmir borsatınca tutulan is-

1 

' 
17 50 ı 6 17 50 

" 
127 3574 yekün 

Hafta içindeki fiyat tcmev
viıçleri aşaiıda gösterilmek
tedir : 

27 mart fiyatları 31 mart fiyatlan 
No. az çok az çok 
6 9 00 10 10 00 10 00 
7 11 00 11 50 10 50 11 25 ! 
8 11 75 12 25 11 50 12 1 
9 12 50 13 00 12 25 12 75 

!10 13 2s 14 50 13 oo 15 75 
ı lı 14 75 15 17 50 17 50 

Çekirdeksiz üzümün son haf
taya ait piyasa vaziyeti nispe
ten gevşek ve durgun görül
müştür. 

~ahlte 7 
- -· ---

TAÇLI 
DELiLER 
~ 

Tarihi Tefrika 
No."20,. 

Petro tahta ç1kınca Katerinanın 
Bütün korkuları alevlenmişti ... 

Daima olduiu gibi, Katcri
nanın muaşakalarından en son 
haberdar olan kocası idi. Fa
kat bir gün oldu ki gözlerinin 
tutuşan alevlerinden lcıvılcımlar 
saçıyordu, Onun bu halini gö
renler fırtına nerede ise kopa· 
cak, rezalet bütüll Rusyayı sa
racak diyorlardu. Ho, rezalet 
çoktan aiızdan ağıza geçerek 
köylere kadar yayılmı,ıı. 

Bir kadının kocasını aldat
tıiından bahsedilmek isteıailse: 

"işte Katerine geliyor., denir
di. Fakat o devrin kıpkızıl is-
tipdadı içinde kulakta• 
ku 'aza yapılan dedikodu-
ların ağır oiultuya çcyril.,ceii 
günden korkanlar çoktu. Hele 
Katerinanın Stanislu Ponya
toski ile muaşakasında bir 
ı han et kokusu sez.enler bile 
eksile deiildi. İmparatoriçe 
Eli:ı:abet bütün olup bitenler
den haberdardı. Asıl onun kö
pürmesinden korkulabilirdi. 

Doğum gUnUnda 
Doium gününde Katerinanın 

airılarla kıvrandıiı sırada ka
rısının vaziyetinden haberdar 
edilen Grandük Petro Holştayn 
büyük üniforması ile karısının 

yattığı odaya girmişti. Ayaiın
da çizmeler, belinde kos koca 
bir kılıç vardı. Bu halile savaşa 
:;ıidegelc sanılabilirdi. Katerina ı 
zır deli kocasına baktı. Yumu
şak Bir sesle bu yersiz ı:-ülünç 
kılıiın sebebini sordu. Pctro 
sert sert gcvap verdi: 

"Gerçek dostlar ancak bü
yüle fırsatlarda tanınırlar. Bir 
Holştayn zabitinin vazifesi, ye
minine uyarak dükalıiın şere

fini düşmanlarına karşı koru
maktır. Karımı yalnız bulaca
iımı sanarak yanına koştum.,, 

İpe sapa gelmiycn bu bir-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
kü piyasaya uygun fiyatlarla 
mal teklif edilmiş is" de ora
lardan alınan cevaplar tatmin
kar bir şekilde olmadığından 
ıtler duraklamıştır. 

Elde mevcut stok miktarın
dan mühim bir kısmının önü
müzdeki rekolteye devredilmesi 
ihtimaliden bahsedilmektedir. 

birini tutmaz cümleler ancak 
zilzurna sarhot bir çılgıaın 
a~zından çıkıyordu. Petro ye
rinde durmıyacak kadar içmit· 
ti. Ya:ıdan yana sallanıyor, 
kanlı gözlerinde ıuursuzluiu 
beliriyordu. Bir aralık hatıra
larını toplamıı ıribi durdu. Ba
tı•ı elleri arasına alarak dü
şündü, Düşündü .. Aylardaa be
ri karisıla beraber yattıiıaı 

hatırlamıyordu. Şaşkın etrafına 
bakındı. Büyük salonda Kat"· 
rinanın iniltilerini endişe ile 
takip eden dam donörlcre 
döndü. Haykırırcasına : " Bv 
çocuk benim mi bilmem. Aca
ba bunu de kendi hesabıma 
mı lcayt edeyim . ., dedi. Her
kes birbirine bakışarak bu açık 
ittihamlan dinleyordu. Kateri
na hiç te heyecanlı ıörünmedi. 
Bıınunlaberaber içinden endişeli 
idi. Artık lcarşıla,tıiı tehli
keyi anlıyordu. Grandük 
Rusya çarı olduiu gün kendi
sini boşamasından, hapsetme
sinden, her türlü hareketlere 
maruz bulundurmasından Ye ni
hayet çocuklarını tanımamasın
dan lcorlcabilirdi. Parti ciddea 
tehlikeli idi. Katerin aylardır 

ki İmparatoriça Elizabctin ıö
zündcıt düşmüştü Kateriııanın 
talii varmış ki Elizabet Kata
rinaya hınç bcslemcie başla
dıktan sonra ancak bir kaç 
ay yaşayabildi. Be\ı:lencn gür 
de geldi. Grandük Petro ü,çün· 
cü Petro adıla Romanoflarır 

tahtına çıktı. Katerina, evlen· 
dikleri günden beri kendisin 
tahkir etmek fırsatını bir güıı 
bile lcaçırmamıf olaa bu adam· 
dan tezli! edilmeği belcliyebi· 
lirdi. Gerçek öyle oldu. Dü
şündük! ri tamı tamına tebalı:
kuk etti. Petro saltanat lcuv· 
vetini eline ıeçirince karısın• 
bayaiı bir hizmetçi gibi mua· 
mclede bulunmaia başladı. Y cnı 
imparator bilakis kambur mat· 
mazel Voronçofa ka~ı alaka 
ve sevgisini her zamandan çok 
arttırıyordu. Metresine fiy do· 
ııörler tayin etmişti. Sarayda 
asıl imparatoriçe Vorontsoff sa
yılabilirdi. Bununla beraber bu 
kız :ıelci denilen ,eyden mah
rumdu. Kendisin' yaklaşanlar 
üzerinde en lcüçiilc bir tesir 
yapamazdı. 

Bu ihtimal halen varid ıö
rülmelcte ise de geçen sene 
olduğu gibi nisan nihayetlerinde 
ve mayıs ayı zarfında talep 
vukuu takdirinde 1935 rekol
tesine d"vredilecek miktarın 

1 Böyle iken Katerina geleceii 

1 

ıölgeleyen korkuları duymıya· 

cak kadın deiildi. Petro ken
di oiluna bir piç nazarı ile 
bakıyordu. Ya metresinden bir 

ıeçen senekinden daha az 
o;acaiı ümit olmıyor. 

lspırtolu içkiler inhisarı son 
hafa zarfında borsada üzüm 
mübayaa c'miştir. Haftalık 
mi\bayaat ye. ünunun yüz çuvalı 
tecavuz ettiği an 1 aşılmıştır . 

Boru kuyudatına nazaran 
inhisarın piyasaya çıktıiı tarih
ten UU7.une kadar mübayaa 
cylediğ; üzüm 'er ı,474 çuval 
çekird ek•iz; 1283 çuval razaki 
ve 1351 çuval s.vaiı üzlim ola-

! 
çocuğu olursa hapı yutardı. 
Cüretkira•e bir darbe hazır
lamazsa mahvolacaktı. Umumi 
efkarda kendi lehinde ola• 
ceryandan istifade etmeli idi. 

····5·~1~-i~·k··;şy~l~~··· 
Soba, perde, gramofon ve 

plakları, Çin vazoları, sırça ta
kımları ve mutl:iah akımları sa
tılıktır. 

Bakla 

Umumi noktadan hesap ve 
mukayese olundui-u takdirde 
bu ve ıeçen senenin :ayni haf
taları fiatları ayni raddede bu
lunmaktadır. Mahsulün idraki 
sıralarında otuz beş hın balya 
olarak tahmin edilmiş ise de 
en son tahminlere göre ref,ol
tenin 38 bin balyaya balii ola
caktır. Şehrimiz borsasının ku
yudatına nazaran mevsim ipti
dasından son tarihe kadar bor
sada 24124 balya ve 1389 ha
rarı hazır ve 8547 balyası va
deli olnıalc üzere 32671 balya 
ve 1389 harar muhtelif nevı 
pamuk satılmıştır. 

. tatistiklere nazaran bu sene 
zeytinyağı rekoltesi 30 milyon 
kilo olarak tahmin edilmiş bu
lunmasına karşı mevsim ipti
d:uından son tarihe kadar 
borsada satılmış olan miktarın 
2.013.532 kilodan iboırettır. 

Afyon 
Fiyatlarda da ıreçen haftaya 

ni~petle 10 - 20 para arasında 
bir dü1kün!ük olduiu ıöy !en
mektedir. 

' rak ~örülmektedir. 

Buçada: İstasyon cadde~inda 
(90) numaralı evde her gün 
saat 11 den bire kadar ve 
beşten yediye kadar mür;,.caat 
edilme lidir. Yahut ta Buca(44) 
numaralı t cidonla randevü 

Bakla üzerir.e borsada so• 
hafta içinde hiç bir muamele 
o!mamı~tır. Ensen lzmirde sa
tıcılar elinde mal yoktur. Hafta 

BAG, SEBZE, 

Son hafta it inde ~atı, mu
am .. Ieleri borsaya l;;ı y dd!iril
miş olan afyon mikta rı 382,5 

Avrupa piya ;·a' arına şdırim i z 
ilı. acaiç:ları l;ıı :ıfındırn bugün-

TÜTÜN FiDESi, I<İr 

J 

Vaz;yeti ıın: ıım . yc noktasın-

dan iı z ,ım p;y:ı ~:ı ~ ı durzun ve 
f iya t ıır te nezz-:e m.:yyal ırö · aran ma!ıdı. 

s 8 3-3 (449) 
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Sahlte e Y'enı A•ır 

~EZARLAR DEVRiNDE BiR ŞARKLI PRENSES 

KLEOPATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

Ölünün ba,ında 
Ôf"le, kız2'ın bir ı:-üneş şeh

ri kavuruyor. EYierin 2ölıui 
için, iske•deriycliler si•dderin 
rahat bırakmadıkları bir uyku 
içinde biraz dialenti arıyorlar 

ıehirde tam bir ıükut. 
Kleopatranna artık çık•ıya

c:.a~ı •ezar sarayı• ıalo11uada 
.Antuvaaıa kanlı cesedi bir 
yatak üzeriae ıeril..miştir. Kra
liçe•İ• ilci nedimHİ, lras ve 
·Şarmiyon inliyor, göiüslcrini 
•uruyorlar. Antuya•ın ccH
.Iİ•i taşlar üzerinde sürükle
.,aektelt bitap kalan Klcopat
ra uzun bir matem büriüsüne 
'bürünuek orada kal•ıştır. 

Akşam, tehre biraı hayat 
gelinci ye kadar bir ıöz söyle -
•cmiı, bir dü,Unce bile ak
lıadaıı ıeçmemiftİ. O kadar 
takataız dır ki, bir ümitsi:dik 
heykeline dönmüıtür. 

lıtikbal htilyaları yıkılmıştı. 
Ncredeyıe Oktavı• askerleri 
yaklaşacaklardı. Sezaryonun 
alın yaıısı da. artık kararmıştı. 
Zavallı kadıa için, kendisiyle 
l:tcraber mahvolacak hazine
lerden ve bütün ümitlerini de 
beraberce öldürüren bu ce
Htten lıtaşka hiçbir şey kal
miyordu. Oau11 yanı başında 
kendi taliinia ölüıü yanında 
İ•İş gibi, duruyordu. 

Sai) yakalanacak mı? 

Hasarların dibinde adım ve 
•ilih sesleri aksediyordu. frıs 
İ•İltileriai kesti. Pe•çereye koş
tu ve '>ir çıilık kopardı. Ok
tavın askerleri toplanıyorlardı. 

Bu askerler hücu•a icçecek
ler miydi? Ölüm sarayının ka
pılarıaı kıracaklar mıydı? 

Kleopatra yavaıça ba,ını ka
dınlara doiru çevirdi. Boiuk 
bir sesle sordu: 

- Ne Yar, ile oluyor? 
Cevap verdiler: 
- Askerler .. Aı'kcrler .. 
O vakıt, gözleri önündeR o 

kadar acıklı bir manzara .ıeç
ti ki tırnaklarını yanaklarına 
Hpladı. 

Sezarın :ı.afer alayını hatır

ladı. O valcıt ilahlar devresine 

yükscltilerel< sevilmiş, teref 
iÖrmü~tü. Şimdi esir edilerek, 
Oktavın zafer alayında zencir 
altında bulunmak: üzere Roma
ya mı ı-ctirtilecekti? 

Sonrada Verscujctoriks gibi 
ltoiazlanacak mı idi ? saaki, 
celladın kıluacı cildine yaklaş
mış iİbi elini vücudundan ie
;irdi. Dudaklarını ısırdı, bir 
çılgınlık içinde düşecek oldu. 
Fakat 111ane\1İ kuvveti tama
milc kırılmamıştı. Teslim ol
•aktan ölmc,2'e karar veruek 
doğruldu. 

Kapının kos koca tokmaiı 
okadar gürültü çıkarıyordu ki 
rürültiisü dehlizler içinde çın
layordu. Bafırdı ! 

- Ne isteyoraunuz? 
Kapım" zehirli kanatlan ar-

kasından, uzakta• i•le11 bir 
ıu duyuldu: 

- Üen Oktavın dostu Pro
sclyüsüm: Oktay kapıyı açmak 
için beni yolladı. Hiç bir za
rar irÖrmeyeceluia sana yeınin 
tdiyor. 

- Fakat Mııır kralhiı •• 
olacak? 

Poraclyüs ıuıuyordu. Kleo
patra ısrar dti: 

- Oilu• Snaryonun salta
Ht ıürmeaiai iıteyorum .. 

PrHlı.üı bu aoktada ve•İ• 
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Ycrmeie salahiyettar deiildi. zabitle birlikte pencerede• bi-
Şunu ıöylcmeklc iktifa etti: riaci kat odasına ı:irdi. Bunlar 

-- Oktav merhametli ola- iki biımetçi kızı tutarken Por-
calc:tır. Ona iıun. selyüs yavaıça kraliçeye doğru 

Kulak kabarttı. Kleopatrı. ileriledi. 
cevap na•cmiş, ölüm odasına Kraliçe adım sesleri duydu, 
ıeri dönmüştü. arkaıına döndü, felaketini ~n-

Oallbe selAm layınca üzerinde duran bir han-
Olıctavı• elçisi ıehirde olup çere el attı. Fakat zabıta onun 

üıeri•e atılarak · hançeri clin-
biteni bildirmek için rcri dön- de11 aldı . 
dü. Kraliçe tulim olmamıştı. Diier gelen adamlar da, 
Mezar sarayının muaz.zam ka- zavallı küçük esir kraliçayı tut-
pıları iç ıümultrile kapalı kal- makta olan Porselyüsz yardıma 
mıştı. koıtular. Zabit emir verdi: 

Romalı meraklı ıöründü. - Arayınız üzerini. ne b~r 
Hoşnutsubluk bildirca bir iıarct iine, ae bir hançer, ne zehır 
yaptı: kalmamaaını i'terim. 

- Fakat bana lazımdır o. İlci kaba asker, bu sevimli 
Bu kadın o k8'dar büyüle bir YÜcut üzcriade ellerini dolaş-
ruh kuvYetine maliktir ki esir tırdılar. 
olmadıkça daima korkulacak - Hayır, korkulacak birıcy 
bir tehlike olacaktır.Bu mem- yok! dediler. 
Jeket, KÜneı altındah her bö- O Yakıt, Kleopatrayı bırakan 
lüiün 2'eçişinde fikir deiiıtiren Ponelyüı, ıayi:ılı ~.ir ciddiyetle: 
korkak insanlarla doludur. Beni affd ... Emir almıştım ... 

Yanaiını ka,ıyarak düıün- Dedi, ve ilave elti: 
ceye daldı. - Fakat müsterih ol.. Fakat 

Nihayet, Kornelyüs Galyin bu emirlerin hiç -irinde ıenin 
isimli bir zabitin kulaiına bir için korkulacak ltir taraf 
feyler söyledi. yoktur. Bilakis Oktav sana 

Bu, ölüm sarayını saran kuv- alicanablık ııösteraıekle mes'ut 
vetlerini arthrdı Ye sonra tek- olacaktır. 
rar kapıya ielerck Kleopat- Kraliça ~ururla sordu : 
raya hiç l:.ir kötülük yapılmı- - Beni ne yapacaksınız ? 
yacaiını temin etti. Hatta, - Sana, layık olduğun 
kraliçe isterse, kapının arka- bütün sayiı ile, nezaret edc-
sından lıı:enaisile teslim ıartla- ceııriz. Biricik vazifem, Okla-
rını kararlaştırabilece(ini de Yun en alicenab Romalı olma-
ilave etti. dı~ıaı düayaya inandırmağa 

Bu sırada Porselyüs bir mer- mani olmaktır. 
diYen bulmuştu. iki Romalı • o;ıu l1ffr ~ 

•••••••••••••••••• •ııııııııııaııııııııııııııı•••••••ııııııtııııııııırıeııı••••••••••••• 

Alman gazeteleri Memel meselesinjn 
Bir harp doğurabileceğini yazıyorlar 

- Baştara/ı J ncı ~ahitede -
aedildij'ine iÖre b~ Alman 
teklifi Almanyamn terdh etti~i 
bir ademi tecavüz andla,ması 

ıerisi yapılmasını tekrar et
mektedir. Bu andlaşmalarda 
tecavüz eden tarafa yardım 

edilmemesi hakkında kayıtlar 
konacak ve bu andlaşmalar 
serisi aoaradan bir çok taraflı 
bir ademi tecavüz andlaşma
sına raptolunacaktir. 

Royter Ajansının diplomatik 
muhabiri bu tarzda bir sureti 
hallin Fransa ve Sovyet Rusya 

mahafilinde iyi karşılanmıyaca-
2'ını zannetmektedir. Çünkü bu 
uluslar kurumu ıtatulerinden 
ve Briand - Kelloi anC!laşma
ıından daha ileri 2itmemekte
dir. Ve Fransa ve Sovyet Rus
ya ademi tecavüz and.laşmaları
nın orta ve Şarki Avrupada 
emniyeti muhafazaya kafi ~cl
mediii düıüncesindedirler. Bun
dan dolayı yukarda bildirilen 
Alman tek.lifini emniyet mese
lesinin halline doiru yeni bir 
merhale teşkil eder telakki et
mek ihtimali yoktur. 

Memel kavgası 
BerJin, 2 (A.A) - Sir Con 

Saymenin Meme] Kanunu csa
ıinin zaman altında bulunduran 
devletlerin Kovnodaki lefeb
büılui hakkında yaptıiı bcya
•attan bahseden ıazeteler bu 
te4ebbüıün bir semere verme
diiini kaydetmektedirler. Me
mel direktuarı iktidar mevkiin
de kalm•kta ve tazyık deva• 
etmektedir. İdam mahkumları 
affedilmemiılcrdir. 

Lokal A•caykcr gazetesi, 
Litvanyayı tazyık siyasetine 
devamda ıerbest hırakaıı deY-
Jetlerin ~•:ıifeleriai yaptıklanaı 
v•:ım•ktadar .. .Jludl.au.Ud.A-

nin kazaca ihlali deiil fakat 
ıiatematik bir fekilde ihlalidir. 
Binaenaleyh Litvanya !liyau
tinde cezri bir. değişiklik Ji
:r.ı•dır. Bu da devletlerin mü
dahelesi ile kabildir. 

Borsen Çaytuag gazetesi 
devletlerin daha şiddetli bir 
müdahalesini istemektedir. Ze
minler arasında Almanyanın 

hasmı devletler olduğunu bilen 
Litvanya sistematik ihlallerinde 
devam edecek ve bu bir harp 
tehlikesi doğuracaktır. 

Borsen ÇaytunJr bu tehlikeli 
zamaada Kovno ile bir ticaret 
anlaşması yapmai'a çalışan 
Avusturyanın harekinnı takip 
etmektedir. 

Laval Berllne gltmlyecek 
Berlin 2 ( A.A ) - Havas 

ajansıadan: 

Lokal Ancayker gazetesi bay 
Lavalın Moıkonya giderken 
Bcrlinde tevakkuf etmeyi dü
şündüiüne dair Yerdiği haber 
üzerine Yerile• resmi tekzibi 
neşretmemittir Esasen hiç bir 
Alman a-azetesi ı.u tekzipten 
lıtahıetmemcktedir. 

Müthlf bir top 
VAŞİNGTON 3 (A.A) -

V aşin~on tersanesinde yeni 
bir top yapılmaktadır. Bu top 
hakkıada hiç bir malii•at 
yoktur. Ve bahriye bakanlıiı 
yapılı§ını pek gizli tutmaktadır 
Söylendiiine iÖre top heı 
pusluk kalibrededir. Ve uzun-
lu2'u tahmiaen 15 kademdir. 
Topu• Menzili 20,000 metredir 
deniliyor. T crsane bu toplar
dPn şimdi 250 tane yapmak
tadır. 1933 yılında 3000 itçi 
kulanıla11 tersanede 'imdi 8400 
iıçi Yardır. Ve bu•lar deniz 
proıramının tahakkuku ıçın 
1937 yılına kadar çahıacaldar
dır. 

Vilayet 
Genel Kurulta ında\ 

- Başta1011 H11111ci salt11ede ~ 
sonra tayiai esami suretiyle ne
ticelendiririz. 

Bay Ekrem (Ödemiş) Her 
tahsil ıubeııinde telefona lüzum 
olmadıiını ıöyliyerek idare 
encümenin yıllık telefon aas
rafı diye ıösterdi~i 1000 lira
nın çok olduğunu, bütçe encü
meninin muvafık görclüiü şe

kilde 600 lira üzerinden kabu
lüaü teklif etti ve ıülerek: 

- Çarçur olur işte bu böyle, 
dedi. Gülüıüldü ve neticede 
600 liradan onaylandı. 

Tire, Ödemiş, Beri:ama mu
hasebei h.uıusiye memurlarının 
maatlarına onar lira zam ya
pıldı ve idare bütçeıi 125 
bin 612 lira olarak tayia esa
mi ıuretile reye konarak 
01taylandı. Vali general, bütçe 
encümeni ile diğer encümenler 
şeflerinin bir arada toplanarak 
bütçeler üzerinde yapılabilecek 
fedakarlıkları tesbit etmelerini 

1 

bilihara sıkışmamak için buna 
lüzum olduzunu söyledi. Bu 
toplantının yanm saat sonra 
yapılması onaylandı. 

Bay Murat Çinarın lımir 
memleket hastahanesine bir 
rontken mauıı alınmak üurc 
bütçeye 400 lira konulması hak 
kındaki takriri okundu. Bay 
Hasan (Bergama) takrir aahi
binin izahat vermesini istedi. 
B. Murat Çinar izahat verdi. 
Ve bu yüzden çekilen sıkıntıyı 
anlattı. 

Buadın sonra doktor bay 
Kamran Kenan Sıhhat encü· 
mtni tarafında" bu teklifin 
nazarı dikkate alıaacai'ını söy
ledi. 

Bucada on denaneli bir ilk 
mektep inıası hakkıadaki teklif 
maarif encümenine havale 
edildi ve daha sonra. Cumhu-
riyet Halk partisi Yil2yct idare 
heyeti başkanı Yozg-ad say]avı 
bay Avni Doğanın bir teklifi 
okundu. Bunda, yem teşkil 
edilmiş olan İzmir atış 
ve atlı spor kulubu ıçın 
meclisten yardım isteniyordu. 

Vali General Kazım Dirik 
izahat verdi, yeni kurumun 
ARkaradan da yardım ~orc
ceğini ıöyledi ve : 

Yeni kuruma yardımda bu
lunulması çok muvafık olur, 
dedi, Tek lif encümenine fÜn-
derildi. 

Önümü7.deki pazar 2ünü 
ögleden sonraki toplantıda zı
raat ve paytar bütçeleri görü
tiilecektfr. 

~------••••a+•-----------
Parkta bir çocuk 

Bırakılmış 

Faik paşa parkında. dün 
ıabah üç ~ünlük bir çocuk 
bırakılmıştır. Çocuiu bırakan 
zabitaca aranmakta.dır. 

Sopa ile dövdüler 
Çorakkapıda Gaziler mahal

lesinin Firkat sokağında oturan 
Abdi oğlu Ömer, Şerif oilu 
İbrahim, Abdi oilu Rasim ve 
Kara kapı cadde.sinda oturan 
Adem oilu Hüseyia sarhoşlukla 
kavııa etmişler ve neticede 
Ömer, lbrahim ye Rasim, Hü
seyni sope ile dövmüşlerdir. 

Mütecavizler yakalan•ıılar· 
dır. 

Meçhul hırsız 
Tepecikte yemişçi sokağın

da oturan Ômer oilu Mcn
nıcdin n"inde ailesi çama,ır 

yıkadığı aırada evin arka ta-
rafındaki dıvarda• atlamak 
ıuretilc ıiren heUi ol•ıyan 
bir h1rsıı. tarafıadaa bir 
yarım altın beşibirlik ile rü
müş aiızlık çahndıiı iddia 
edilmiştir. Zabitaca tahkikata , 
baılanmıştır. j 

Bıçak ta,ımış 

Keçecilerde Meserret ote- ı 
Jinde oturan Hayrullah oilu 
Bekiria bıçak taııdıiı :ıabitaca 
.-örtJerek ahD•ıabr. 

' Borsa 1-laherJeri 
DUn Borsad& 

Yapd n Sabflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

69 Ş Riza Hald l 1 
48 S Sülcyrnano 11 
33 Vitel 13 
27 K A Kazım 12 

Fiat 
50 12 25 

12 50 
14 50 
12 25 
13 75 
15 50 

17 T Dcbbu 13 75 
5 Koo ittihat 15 50 
2 Şınlak Z bi 14 

201 Yeldin 
14 

Afyon 
Kilo Alıcı Fi at 

136,500 Uy.Mad.İn. 787 787 
Zahire Borsası 

Çu. Cinıi Fiat 
979 Buğday 4 20 4 75 

7 11 Fasulya 7 
6 Börülce 4 75 

31 Nohut 4 37 
4 75 
4 37 
9 50 201 Susam 9 50 

1749 K Palamut 190 
135 balye pamuk 40 

425 
40 

Para Piyasası 
3-4-1935 

Alış 

Mark 50 12 
f ıterlin 601 
Fr. Fran21 8 28 
Dolar 80 10 
Bel2a 21 
İtalyan lireti 10 37 
İsviçre Fran. 40 55 
Florin 84 55 
Kr.Çeko~lov 5 24 
Avustr. iliai 23 50 

Satıı 
50 70 

606 
8 30 

79 50 
21 50 
10 42 
40 80 
84 80 

5 27 
24 

Mezbahada 
Kesilen hayvan miktarı 

fzmir mezbahasında Mart 
ayında kesilen hayvan miktarı 
tudur: 

2992 koyun, 6 keçi 1329 
kuıu. 54 orla\c, 56 manda, 362 
öküz, 392 inek, 195 dana, 13 
malak ve 6 domuz olmak üzere 
11395 hayvan kcsilmiştr. Ay
nca dışarıda kesilerek mezba-
haya fctirilen 414 hayvanın da 
muayeneleri yapılmıştır. 

Son ay zarfında Torbalı mez
bahasında da 11 koyuR, 1 keçi, 
170 kuzu, bir oilak, bir manda 
23 sığır ve 1 deve kesilmiştir. 

Gemi ıstılahları 
Şthrimiz lirnan riyasetine re

len bir tamimde gemi ıstılah
larmın bildirilmesi istenmiştir. 

Liman reisleri kendi mınta
kaları dahilinde inşa edilen ve 
işliyen küçük gemi cinslerini, 
biçimlerini techizat ve irtibat 
isimlerini göndereceklerdir. 

4 NTsan 1935 

Kültür 
Kültürün 34üncü 

Sayısı çıktı 
Bu sayısilc Kültür mutd neş

riyatının en değerli derecesine 
çıkmış bulunuyor. Yazıları hep 
seçilmiş makalelardir. İtiaa ile 
buılmıştır. ·Bu sayı da dok.tor 
Necati Kip " Aktl ve insiyak " 
Adlı yazısınd: buiünlcü cem
iyetlerin ve onu idare ~den 
amillerin çok ilmi bir tablosunu 
çi7.iyor. Çok rüzel ve istifadeli 
bir yazı. Nihat İyriboz köylü
nün istemesini bilmedilclui ya-
zlıında büyük bir kavrayııla 
lcöyü tam realist bir kalemle 
tahlil, biitün ihtiyaç ve dert
luini ortaya atıyor. Asım Kül-
türün konferansıaın sonu, Or
han Rahminin ilk okula oku-
tınları hakkında mühim bir 
yazısı, Ay Tekin KültürU• 
"Atinalılar Cumhuriyeti,,, "cinsi 
hayatımız,, ve "nasıl okumalı,, 

adlı çok istifadeli iki makale ile 
Necati Kepik bir mü,ahedesine 
ait " yaradılış kabiliyetlerini 
bulma ,, yazısı hu muallimi ve 
çocuk babasını çok yalundaa 
alakalandırır. Edebiyat kısmın
da irfan Hazarın " yanıma ie
liniz ,, Aytekin kültürün " köy 
kızı Gülıüm ., hikayclerile bir 
Koralinin dirimi çok sürülkeyici, 
dü~üatlürücü birer edebi par
çadır,kültürü bütün okuyucula· 
rımıza bilhasu suaarız. 

Fabrikada kavga 
Daraiacında senet sokaiında 

oturan Halkapınar.la mensucat 
fabrikasında makinelerde çalı

tan Mehmet oilu Ahmet ile 
ayni fabrikada çalışan a•ele 
Ha.lil oilu Ah•tt aralarında 
İf muelesintlen kav2'a çıkmış 
Mehmtt oilu Ahmet, diier 
Ahmedi mekik ile başındaa ve 
elinden yaralanmıthr. Ahmet 
yakalanmış ve hakkında tah
kikata başlanmıştır. 

Zavallı çocuk 
İlıciçc.şmelik Orhaniye mahal

lesinin Maldere ıokaiında otu
ran Ali oila 9 yaşın.la Cemil 
ile aynı solıeakta oturan bet 
yafında Necip oilu Hasan so
kakta oynamakta ar iken Ce
mil tarafından atılan bir te
neke parçası Hasanın sol ııö

züne isabet etmiş ve iÖ:ıünü 

akıtmıftır. Hasan, hastaneye 
kaldırılmış ve tahkik.ata baı
huımıthr. 

ile dün~a~ı Jolaşobilir~ini~ 
Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi

ze : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce ıöre ayar edi.lmiı 
d~·neli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahi:ıe, radyo 
ye müzik fenninin en son tekamülitnu nefsinde cemctmiştir. 

Yüksek tevettürlü hususi deneli bir pentod ve dciişen haa
ıasiyetile müşterek çalışan antifcdin~ lambaları vasıtasile •a
kinenin hu tüli mcvcde aynı mükemmel randımanı vermHİDİ 
temin eder. 

. 

-~ 
HAKiKi RADYO ' 

f!Jlf) 
r~'.'-~ : .___,,.,, . 

SAHİBİNİN S-ESİ 

~, 

: ,, ... ::.J 
~ . 

RAllY 1l . 
Salıt ytri : AR'fff UR VETl"Efl ( Sahibinin Se•İ ) 

Saman İskelHi 22 T clefon ; 2~~ 
ô - 150,/"t .. .u ) 



4 Nisan 1935 Yeni Asır 

Sicilli Ticaret memurluğundan: 
t · d muamele yapan müseccel (İzmirde Esnaf Ye ahali bankası Türk anonim ıirketi J nia 25-3-935 tarihinde idiyen toplana• 
zmır c . . • d ld · 

heyeti umumiycsi ı.abıtnaaamesı tıcaret kanununun meYaddı mahsusasına tevfikan sicilin 1371 numaraınıa kayt ve tescil e i iiı 

ilin olunur. 
1 - Zabıtname . 
2 - Hisseclaran cet"Yeh 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankasından: 
Bankamınn yedinci alelade 

. ~ h ti 25/3/ hıssedarlar umumı eye 
935 Perşcmb~ günü saat .13. de 
İz•İr Ticaret Oda~n ıçtıma 
.. tonunda iktisat V ekilcti mü
rakip komiseri bay Nabi Ataç 

·d M clisi Bat· huzurile ve 1 ar• e 
kanı Bay Hamdi Akyüreğin 
ltaşkanhiı altında toplanarak, 

k . · b mevcut ol-• serıyet nııa ını• .. 
duiu komaer tarafıadan soy-
lenmiş •• toplantı açılmıştır: 

Başkanlıiın teklifi üzerı~e 
asalete• en çok hineye ~alık 
olanlardan Mühendis Bay .O~er 
Lütfü ve Bay Hasan Katıpoglu 
lri camiine iatibap ve. zabıt
ları hissedaran namına ımzaya 
salahiyettar edildi. . . .. 

Yiae Baıkaahi'ın teklifı uzc-
riae İzmir Eıaaf ve Ahali Ban
kuı kontroUSrii Cevat, Muha
Hbeciıi Cevat •• Emtia şefi 

Kamil bayler zabıt katiplikle
rine seçildiler. 

Ru:tnamenin birinci madd< ıti 
olan idare Meclisi, mürakal c 
raporları okundu. Ve ittifakla 
onaylandı. 

Ruznamenin ikinci maddesini 
teşkil eden blanço okundu tet
kik edilerek onaylandı ye idare 
meclisi üyeleri ibra edildi. 

iktisat Vekaletine• baaka-
ızda yapbnlmış olaa teftiı 

neticesiae ait bir rapor okun-
du,İktisat Vekaletine Bankamız 
hakkında 2östermiş olduğu 
yüksek alakadan dclayı umumi 
heyet namına bir teıekkür tel
grafı çekilmesi talep edildi. 
İttifakla ve alkışlarla teklif 
kabul olundu. 

Ba•ka İfleri•dcn doğacak 
zaruretler halinde iayri men-
kul almak için idare meclisine 

salahiyet Yerilmesi haklundaki 
madde ittifakla onaylandı. 

İdare meclisi raporunun söy
lendiii deçhile 934 temettüü
nün 114/935 T arihindc d:1~ı
tılması onaylandı. 

Ruznemeain altıncı maddcıi 

için idare meclisi üyelerinin 
ve mürakıplcrin kimilen isti
falarını ve yeniden intihap ya
pılmasını istiyen 564 reyi tem
silen verilen bir takrir kabul 
olundu, müddetleri bitmiyen 

aı:adan Bay Şrıkrii ve müra
kipler istifa ettiler. Yeni den 
yapılan seçimde idare meclisi 
üyeliklerine Bay Hamdi Ak
yürek, Bay Rahmi Filebeli Bay 
Nuri Meıerretci, Bay Şerafet
tin Serbes oilu, Bay Kızım 
Ala~ehirli ve Bay Mehmet Ak 
Oıman oilu. 

Mürakiplere de Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bank .. ı 
İzmir şubeıi müdürü Bay Me
cit, Alaşehir F orbes kumpan
yası müdürü Bay Kamil Ocak
oilu Vf'; hesap muallimi Bay 
Nazmi İlker Hçildiler. Ayaı 
zamanda vilayet umumi mec
liıince bankamız üyeliii•• se
çildiii bildirilen aübeadiı Bay 
Azizin seçimi oaaylandı. 

Ruznamenin yedinci maddesi 
mucibince İdare Meclisi iiyele
rine beher içtima için huzur 
hakkı olarak 10 lira ve müra
kiblere senelik ücret olarak 
dörder yüz lira verilmesi teı
bit edilmiş ve saat 17.10 da 
içtimaı nihayet verilmiıtir. 

Hamdi Akyilrek 
iktisat Vekaleti Nürakip 

Komiseri N. Ataç 
H. Hasan, Ömu Lütfü 

İzmir Esnaf ve Ahali Bankasının 25-3-935 tarihinde alelade heyeti 
Umumiye toplantısına iştirak eden hissedaran 

Kart No. isim ve adresi 

1 
2 
.... 
.) 

4 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
24 
28 
30 
33 
38 
40 
44 
4S 
46 
47 
ıs 
50 
51 
53 
55 
56 
57 
~) 

6) 

61 
62 
63 
65 
66 
69 
70 
72 
73 
74 
75 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
92 
93 
95 
97 
96 

101 
103 
18 
J6 
23 

İzmir 

" 
" 

" 
:• 

" 
" 
" Urla 

İzmir 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" .. 

" 
" 

Bay Muzaffer MiUi kütüphane muhasibi 
.. H. Hüseyiu Ye H. Ah!-ct mahdumları 

General Kazım Dirik lzmir Yaliıi 
" Vilayet Hususi hesaplar müdürlüiu 
il 

Hamdi Kamil Dra•alı 
" Filibeli H. Süleyman mahdumları 
" 
" 

Şerafettia Serbest Z. 

ti 
Hakkı Balcı Z. 
Şükrü Cevahirci Z. 

ti 

,, HüseyinAvni Cezayirli O. 

" 
Mustafa ve Süleyman yoriancı 
Ali Nihat Mühendis 

" Ahmet H. Pehlivan O. Filibeli 
" 
,, Hüs~yin Avni Seyit Ali Z. 

Baya• Habibe Buca: A,a;ı belediye C. 
Bay Hilmi SelYili Z. 

,. F chmi Kodik Z. 
" Re.şat Ümit kundura maia~ası 

11 Hüseyin Avni Cezayirli O. 
,, Muhitti• Müteahhit 

t• 
Osman Fikri CillaY Z. 

" 
Ali Tevfik Kunduracı 
Tevfik Türkmen Z. ,. 

11 
Ziya ya Sezai Edinae Şarap fabrikası 

,, Muharrem Ye mahdumları Yorgancı 

" 
Yusuf Ziya Selimi Z. 
Faik Tokatlı Z. 

" Talit E•in Z. simsar 
" Rcfail Davides sımsar .. 
,, Suph\ Emi11 Kethüda Z. 
,, Hıfn ve Şükrü Meneme•li 

Amato avukat 
" Halim ve Cevdet Alanyalı Z. 
'* 
,, Hacı Hasan Katip Z. 
,, Mustafa Katip Z. 

" 
Mehmet Ali Meserret ma~azası 

ti 
Hamdi Kamil Dramalı 

,, Ömer Lütfi mühendis 

" " 
Sabri şekerci 
Osman hclvac• Turıut)u ,, 
1\ecmettin Şemsi Hakikatta 
Rahmi Filibeli 

İzm:r 

" 
" ,, 
,, 

" 

" 
" 

Rahmi Filibeli 
,, Mehmet Muharrem Türk puarı 
., Şefik simsar 
,. Mehmet Ali hanım zade 

,,.. ,, Hüseyin Ferit 

" .. Ahmet Nuri Müftü Z. 
Alaşehir .. Rasim H. Musa Z. 

" " Kamil F orbes müdürü 
" "' İbarabi Çavuş zade 

İzmir " Ömer Lütfü mühendis 
.. " Naci Şule sahibi 
" " İsmail Hakkı 
.. " Fikri Altay 
.. " lbrahim Ete• pazaryen 

Ödemiş " F cthi Ye fürekisı 
" .. Şuyyip uacu 
.. .. Mehmet Kara2özoilu 

İr.•İr " Şcrafatti• aerl.Ht zade 
Urla .. Hüseyia Afti Cezayil'li ojlu 
İzmir " Nuri SaYaf •uifaturacı 

" " Alamet Nuri 

" -
" Şükrü belediye kaatariycsi11de 
" Hüseyin Bahri ve Şekip 
.. Ahmet Sabri Ye mah.luMları felur Z. 
.. Hüseyia Hüı•Ü İLchal aıanifotra 

• 

Mürakip Komiaer N. Atac l lamdi Akyürek 
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Vekalete• 
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41 
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3S 
98 
22 
o 
o 
o 
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sa 
Ô••r Lütfi 

Yekiia 
rey 
2 
1 
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10 
15 
10 
5 
5 
7 
1 
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ı 
2 
1 
1 
1 

18 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
ı 
1 
1 
1 
9 
6 

10 
4 
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H. 
32 
2 

68 
1 

. 27 
51 
1 
1 
1 
1 
2 

56 
6 

54 
21 
1 
1 
1 
1 

42 
42 
l6 
98 
22 
2 
2 
l 
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733 
H. Haaa• 

Sermaye 
T. L. 

1190.00 
500 
500 

50000 
7630 
5000 
2500 
2700 
3500 
500 

1500 
2500 

500 
500 

1000 
500 
500 
500 

9000 
500 
500 
500 
500 

1400 
500 

1000 
1000 

500 
500 
500 
500 

4790 
3100 
5000 
2200 
700 

5500 
16000 
1000 

34330 
500 

12860 
25500 

500 
500 
500 
500 

1100 
28210 
3000 

27210 
10500 

500 
500 
500 
500 

21100 
21100 
18010 
49020 
11450 
1000 
1000 
500 

3•30 
2000 
2300 

414830.00 

İ•za mahalli 

VAPURCULUK TÜRK 

ANONiM ŞİRKETİ 
tzMlR ACENTELICi 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam t& da 
hareket ederek PAZAR-

TESi günleri saat 16 da 
· İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YAN AŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
rünleri ~alata r.htımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA iÜnü 5aat 16 
da izmirc varır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da fzmir acenteliğine müra
caat. T eJefon 3658 

Doktor 

A. Hiza Unlen 

Sahile 9 

Satılık 
Mobilya 

Asri mobilya ve Alınan ••· 
mulatından bir Piyano sahlık · 
tır. Bucada Cami sokaiınd&~ 
( Eski Dokuz Çeşme ) 2 No. b 
eve saat 14 ile 18 araaınıia 
pazar i'Ününden baıka ~.er 
s:ün müracaat edilebilir ye ) •
but Telefonla (Buca 43 No. b 
telefon } müracaat vakti tafoı 
edilebilir. 1-3 

Kemal paıa icra memurlu
ğundan: 

Kemal paşa icra daireıinin 
932/542 dosyası ile Kadı bay 
Ahmede 145 lira bun masraf 
ve s~iresine borçlu Parsadun 
bay ismail Hikmetin mahcuz 
olup ye Kemal paşa tapu da
iresinin T eşrinisaııi 932 tarih 
ve 133 sayılı Parsa ltahçearast 
yerinde i'ün doiusu mukadde
ma tapu elyevm sahibi mülk 

Kestelli caddesi No. 62 İsmail i'Ün batısı kasap Meb-
Doktor Ali Riza ünlen met elyem Hanefi onba~ınıa 
DOGUM VE CERRAHI Halil poyrazı yol lodosu m•· 
KADIN HASTALIKLARI kaddem bay Süleyman elycvm 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 1 hafız ali ile çcuili ve heyeti 

:·------------ umumiyesi 450 lira kıymetinde 
uayenehane Na 1 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağın"da 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka&antina tramvay cad
desi N o. 596 Tel. 2545 

:www:w 

lzmlr Beledlyeslnden : 
1 - Temizlik işleri hayvan

ları için 850 lira bedeli mubam-
meneli 20,000 kilo arpa alın

ması işi açık eksiltme ile be· 

Jediye baıkitipliiindeki ıartna
mcsi vcçhile 6/4/935 Cumartesi 

günü saat 16 da ihale edile

cektir. 

İştirak için 64 lira muvakkat 
teminatla söyleacn ~ün ve saa

ta kadar komisyona ıelinir. 

2 - Temizlik itleri hayvan

ları iç.in 390 lir~ bedeli mu

hammineli 12,000 kilo kahil 

kepek alınması işi açık eksilt

me ile belediye başkitiplij'in

deki ıartaamesi veçhile 6-4-935 
Cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. İıtirik için 
30 lira muvakkat teminatla söy-

lenen ı-ün ve saata kadar ko
misyona ıclinir. 

3 - 300 lira bedeli muham

mincli Elhamra sineması yanın

daki 3 ncü mıntaka binasının 

senelik icarı açık arttırma ile 

belediye baıkitipliiindeki ıart

namesi veçhile 6-4-935 Cumar

teıi jÜnil saat 16 da ihale edi
lecektir. 

İştirilc için 23 lira muvakkat 

teminatla .söylenen iÜn ve ıuta 
kadar komiıyona gelinir. 

24-26-31-4 840 (391) 

2757 M. M. viın• bahçesi pe-
şin para ile birinci ve ikinci 
arttırmaya çıkarılmasına karar 
yerilmiıtir. 

Biriaci arttırmuı 8-5-935 
gün ve Çarşamba saat 11 de 
Kemal paşa icra dairesinde sa
tılacakhr. İıbu ıünde kıy••ti 
muhammeneyi bulmadıiı tak
dirde ikinci açık arttırmaya çı
Çıkarılaca21 ve ikinci arttırması 
22-5-935 a-ün va Çarıamba sa
at 11 de olacaiı ve i,bu ilia 
ıartnınıesi herkesin göre bil
mesi için icra divanhanesinde 
açık tar. Ve ışbu arttırmada ea 
çok arttıranın üstünde bırakı
laca\ctu. Taliplerin yü~dc yedi 
buçuk pey akçesi ve yahut 
banka mektubu ile ırelıueleri 
ye işbu emTalin Terıi borcu 
satıı bedelinden kuileceii da
ha fazla malümat almak isti
yenlerin Kemalpaıa icra daire
•İ•İn 932/542 namaralı doaya
ıına müracaat etmelerini '9il-
diririm. 972 (457) 

Dördüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızhiından: 

Bornova aahiyesinin altındai 
köyünde kua1dı kuyu, hacı 
kabak mevkiiade ıüıa doj-uıu 
bekçi Recep tarlası, zülfikar 
bağı ve kısmen hacı yetim tar
lası, ıün batısı Halil oilu Ah
met kıblesi belıcçi recep tar1uı 
ile çevrili tarlayı Işıklar kö
yünden Ali kızı Ayşe anası 
Emin~den i11tikalen 40 se11eyi 
mütecaviz tasarrufunda bulua
duğundan bahiıle kendi na-
rnma tescilini istemektedir. Bu 
tarlanın tasarrufu hakkında 
19-4-935 Cuma iÜnü mahallin
de tahkikat yapılacağından bu 
ıayri menkul üzerinde her 
hanı!i bir ayni hak iddiasında 
bulunanların ilan tarihinde• iti
baren on ı:ün zarfında resmi 
evraklariy]e ltirlikte f z:mird• 
mıntakamız tapu sicil muhafn:
lıiına yeya mahallinde t.a~kik 
memuruna müaracaatla ıtıraz
larını bildirmcJeri ilan olunur. 

974 (458) 

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

TAZE TEMİZ UCUZ ~ 
lIJt\.~ ~ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER& 
• Ramai Jlaaıaet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba,durak Büyük Salepçıoilu hanı ~arıısında 

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



F ratelli Sperco 
Vaou:r. Acentesi 
RO'ı ALE NEERLANDAİS 

KU VJP ANY ASI 
fELAP \)N vapuru elycvm Jima· 
nımızda o:up 1 nisanda Anvers 
Rooterdanı, Amsterdam \ ' C 

Hamburc; ;çin yük alacaktır. 
STf..LLA vapuru 5 nisanda 

beklenmekte o'up yükünü bo
şalttıktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rotterdam ve Ham-
burg lımanları için yük ala
caktır. 

UL YSSE5 vapuru 8 nisan
dan l l nisana kadar Anvcrs 
Rotterd.ım, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ERIAND vapuru 2 mayısta 

Rottcrdam, Hamburg, Co_pen
hagc, Gdynia, Dantzii. Gote
Lurg, O.slo ve Iskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 
SAMLAND vapurtı 14 nisanda 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktir. 
VIKINGLAN vapuru 2 nisanda 

Rotterdam, Hamburg, Copcn
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote-
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

~ATIONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 
Jzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 25 nisanda 

( Do~ru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

1>ir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

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

ALBA JUL YA vapuru 1 
ı:nayısta gelip 15 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uJiyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

Eczacı başı 

S. Ferit 
. 

ifa eczane ı . 
Sıhhi ve tuvalet korsaları 
Fenni ıöz.lük 
Göbek, kasık baiları 
Lastik e~ya 
Hassas 

Barometr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Doktor reçeteleri azami 
ıür'atle hazırlanır 

ize df~ 

S. Ferit Şifa 
eczanesını 

ta\'siye ederim 

Ademi 

• V. 
\~T. F. il. an l)er 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

A VOLA vapuru 51 martta 
bekleniyor.4 nisana kadar AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
ve Brcmen limanlarına yük 
alacaktır. 

MOREA vapuru 15 nisanda 
bekleniyor. 20 nisana kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

DERINJDE vapuru 5 nisanda 
bekleniyor. Anvers, Hamburg 
ve Bremendcn yük çıkaracaktır. 
JOHNSTON VAREN LINES 

L TD - LIVERPUL 
DROMORE vapuru 8 nisan

da bc•kleniyor. Anvcrs ve Li
\•erpoldan yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Brailz için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MİDDELHAVS 
LİMJE D/S D/S Spanskclinjen 

OSLO 
BOSPHORUS vapuru 16 ni

sanda bekleniyor. Dippc ve 
Norveç limanlarına yük ala
caktır. 
NEPTUN SEN NAVIGATION 

COMOANY LTD. Budapeşt 
DUNA vapuru 5 nısandz 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu

dapest, Bratislava ve Viyana 

için yük alaçaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru 9 ni

sana doğru bekleniyor. Ncv

york, Filadclfiya ve Baltimor 

limanları için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa doğru bckleniyor.Ncvyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

iktidar 
~ 

-VE 
\ır nkitsiz ilıtiyar ~ık 

OBllOBiN 
H b• t bJ ti • Erkeklerde orrno ın a e erı: vakıtsız ih-

tiyar1ıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liK"ini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ., 

Her eczanede bulunur. Flab 1so kurustur. 
• 

Yaşamak neşesini iade eder. 
7 - 40 (376) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

V apu~ Ace~~e~i 
CENDELI HA 1 BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELL ERMAN LINES L TD. 

CITY OF OXFORD v:ıpuru 
nisan başlangıcında Londra ve 
Anvcrsten gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zama:lda 
Londra ve Hul! için yük ala
caktır. 

ROUMEL!AN \apuru 10 ni
sanda Llvcrpool ve Svansca
dan gelip yiik boşaltacaktır. 
. RUNO vapuru nisan sonunda 

Londra, Hul ve .tı.nversten ge
lip tahliyede bulunacak ve 

;\yni ı.amanda Londra. ve Hull 
için viik alacahtır. 

DELOS vapuru Hambur'{, 
Brcmcn ve Anverstcn gelip 
yükünü bo0altmışhr. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine rnes'u 
liyct kabul edilmez. 

KRE 
Bat..,an1in 

17 anzuk 

)" egtıne ciddi 

taze!iğini 

yalnız l<l<EA1 
B \LS A ~l l Al 

l<onırsu· 
nuz. 

"e77.7JJ!?J..:l':;U7J..7ZATJTL':Arn:. 

~Kiralık han ' 
~ Başdurakta İmam hanı ki· ' 
' raya verilecektir. ~ 
~ Taliplerin mezkür han kah- ~ 

1 s vecisi Sefuihisarlı Sabri Ça- ~ 
~ .. tJ • vuşa muracaa arı. 

' ~ 1 o -9 ( 406) ~ 
:1IZ35Z~Z_Z~;~~322Y~ 

,~ Göz Hekimi 
:-.; 

~Mitat Orel 
s: 
~ Adres - Beyler Numan 
l'\ Zade sokağı Ahenk mat-
R baası yanında. 
~ Numara: 23 
ıs Telefon: 3434 
~ 3-26 (229) ~ 

!

' .. rr~~~~~ı'ri:www 
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 gazetemi?. idare mü
düriyetine müracaatları. 26-8 

İngiliz Kanzuk Eczanesi MnmuJatından 
C)ksüren.!ere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınızı 

,.ıı.J • 

~-. ·. . .• \ . . ;·t.--.-·.:. ·~· .· ., . ·.·.;. ~' .·' ..•• ;::-··! ' 

Türkiye Ziraat Bankası iz • . ır 
' şubesinden: 

Mevkii Sokağı Cinsi No. muhammen k. 
Kestane pazarı dükkan 40-38 3600 
Kestane pazarı Smdıkçılar dükkan 43 2500 
Yol bedcstan 25-33 hisse dükkan 18 1600 • 
Yol bedcstan assa 45 1400 

Murabıt çarfısı mağaza 9-49 1500 
Bardakçılar sefahat maiaza 13 3000 
Mirikelam hanı iki dükkan 12-12116-17 2400 
Vakıf hoca yeni ~ol 3/8 hisse ma2'aza 27 2000 
Ayavukla Kemer caddesi dükkan 190-198 1500 
Karşıyaka Yeni gün hane 5 2400 
Karşıyaka Nazlı hane 12-20 4500 

Karşıyaka Çakıroğiu Dilaver dükkan 42-4.t 1500 

Buca Mecıdiyc belediye arsa 23-23/31 1200 

• 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
A e 

I~ KTll T 

ile başlayınız. 
Çocuk hastalıkları mutchassısı Dr. Bay Ali 

Vahit tarafından sureti hususiycde hazırlanan 

LA kt • Çocukta hazım!!ızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

L U T F ·i K il () ~1 

' , 
Kırıklık, baş aıcrısı 

ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak ıçm 

Lutfi 
Komprimelerini 

alııuz. 

MARKA 
\'C 

AMBALAJA 
Dikkat 

, SMRZCM *t' • .._ 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunınak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz veya sizde bir şişe alınız 
Her eczanede vardır 

~~~~-:ıım .... ;g.~w11B11m.1ll9 ...... ımııGilljPfia:liillHtm1 ...... ,~ 

Jrrium Deposu 
Buca Mecidiye K. P. C. :ırısa 19 5000 
Buca Namık Kemal arsa 9/16 hisse 2 1500 
Buca Tevfik Fikret hane i-3 2400 

Sulu han Cvarnda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 
Buca Uz.un ~okak hane 54-72 1200 
Bornova Arapkirli hane 14 3500 
Göztepe Mısırlı caddesi hane 559-405 1800 
Darağaç Paralı köprü C. hane diikkin 76-76 54-56 2600 
Daraiaç Paralı köprü C. arsa 141-139 4000 
Dara2'aç Parah köprü C. 1-9 hisse sebze 176·174 2500 

bahçesi 32 dönüm 254 M. M 
Turan Menemen caddeıi arsa 437 1700 
Bornova musabaka sokağı arsa 1-13 1400 
Bornova Topçu kuyu dükkan 6 2500 
Bornova Topuz han~ 6 3300 
Bornova İstanbullu oilu hane 11-11113 3300 
Turan Menemen caddesi bahçe arsa. 173 5000 
Turan Menemen caddesi hane diikkin 164-65-94 3300 
Turan Menemen caddesi kah\'ehane 246-73 2200 

Yukarıda cnafı yazılı Yunanlı emvali iayri mübadil bonosu 
veya peşin para ile 20-3-935 tarihinden itibaren ve kapah zarf 
usuliJe satışa çıkarılmıştır. Kıymeti muhammcnesi iki bin lira. 
veya daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. 
Malın satıldığı seneye ait devlet ve belediye vergi ve resimleri 
ile sair masraflar müşteriye aittir. ihale 8-4-935 pazartesi ~ünü
dür. Talipler isledikleri mala ait teklif mektubunu bir zarfa 
koyup zarf, mühürlivccckler ve üstüne muvazzah adreslerini 
yazacaklardır. Bu zarfı talip oldukları malın kıymeti muhamme
nenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuzu veya 
banka mcktubilc birlikte ikinci bir zarfın içine koyacaklar Ye 
bu zarfı da mühürliyecekler ve zarfın üstüne talip olduk lan 
malın adresini yazarak ihale günü saat 14.30 za kadar bankada 
müteşekkil satıı komisyonu riyasetine müteselsil aumaralı bir 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. Taliplerin ihale ıü11ü saat 
14.30 za kadar Ziraat bankuına müracaatları. 812 (455) 

P .L AT T 
Makiııa F abrikasımn 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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


