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1rntiyaz ~ahibi : ŞEVKET BİLGİN 
aşmuharrır ve umumi neşriyat müdürü: 

• 
Haraççı 

HAKKI OCAKOGLU 
A.Se>NE; ş:E°:R..A..i:Ti: 

1 Devamı müddet T·· k" · · H · · · 

KARDEŞLER 

Mamulatı dal- San 
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

(Jll/ıl 
ur ıye ıçın arıç ıçın 

'ı, 1111/ı'. 

- TELEFON : zsg'? 

Alsasta FranslZ tahşidatı vardır 
İyi göre 1lik 
Raa:yosıı ... 

-·--
Her dol .. lornn hasi:~sında 

Jar..,tmak isted.g· i ilk şey eyi gö-
re •·ı · nıır:tır. Yani eyi olaca~ımt 
hnu inandırm::ı::tır. Bu gü' en, 
. ~st~lığın onane ~ecmek 
ıçın bir yardımcıdır. Fızvo
lojık sa2"1ık i.zerindc iç ek 
(rno .. a') dinçli~in büyük ı o'ü 
Vardır. Bunun içindir ki, don
torlar, binbir dereden su geti
-~rck hastalarının moralini ko
)".~~ğa çalışırlar. Hasta, fiıyo-
0Jı~ .bakımdan, iyileşmiye d
Jcrışlı durumda olsa bile, sa.ı{-

bı~ guvenini kaybettig~ i ""Ün ic:i it • • u T 
Dl •• ır. 

S nılmasın ki ulusiı.mn da 
Yaşayışları kiş·:erinkinden ay
rıdır. Çetin koranlard:m (hi".di
rc1crden) çıkan uluslar, ezer 
kcndılcrini korkunç ôir çöl;üntü 
olan ümitsizliğe kaptırırlarsa 
ilHlh:lanmak için g~reken 
cucrf yi nerede bulabilirler? 
Oza.n n dediği gibi"ümid,. acun
d n da büyjktür. Biz, erkinlik 
s;w nda, bunun parlak ör
b~J~ erini verdik. Yarma ina
ttarak, kurtuluş iünlerini gös
teren ,eflere inanarak kurtul
duk. O günlerde, üzerimize 
çulla~an düımanlar karşısında 
!•c.rJ! kaynaiıauz olan güveni, 
umıdı kaybet.eydik, bu~ün, ya
baacıların kölesi olurduk. Tür
~ün geçti;i yollar boş kalmadı. 

ere Hrilmiş fİbİ duran baş
Ka uluslar da aynı yola daldı
lar. Başlarıaı kaldırdılar. Bun
dan nemal birşey olmaz. Zira 
~urmak, yaratmak içia yarına 
han.?1ak 2erektir. . Gelcceiia 

u2unden daha Yerımli, daha 
~lgun, daha iyi olacaiına 
~•nmıyanlar yeni bir ite giri
~ ıaaczler. Eaerjilerini itletme
i ·~n tüketirler. Dar çerçeveleri 
bÇIJıde eriye eriye biterler. Biz 
)' ll kötü yolun yolcuları olama-

11· Her yaadan ileri, bakımlı, 
lllutJu bir ülke durumuna sok
~ak_ i.ıtediiimiz Türkiyenin 2"e
ccc2ıae inan bealiyenlcrdeniz. 

Bu inanı ._ .. ._1 . '- • • l KOM: ettınneK ıshycn 
yazı arımızı rerçeiin üstünde 
s~yan~~r bulunabilir.Onlar için 
2' .. rçerın anlamı başkadır. 'Bize 
gore ··d · 
t k

' o evımiz ne kupkuru bir 
en ittir N d k · e e evrensel ıı-
ıntıların sad b" .. . . • ece ır gosterıc:ını 

Y•p k . T 
J k ba. t~r. iç pazarlardaki dar-
ı.1 ellıdır. Köylümüz ve emck-
çı eri . k 
b llid~ız 91 ıntıdadırlar. Bu da 
t e ar. Bunu iİzliycn yok-
ur. Yal.uz bilinen bu du
runıun yanında beliren bir 
:crçck daha vardır: O da bu-
•ltının dıbinden yavcı~ yava, 
:~:~arak eyiliie do~ru yol 
1 ki iı•ızdır. Bu a"ışta karan
~ .. •rı yırtarak güzel yannları 
h 
0İtcrcn bir gJven vardır. Ge-

k~ bunaltı, biıt::, yapabilecef:-i 
ot .. ı· k 

8 U.ü lerin hepsini yapmıştır. 
Undan sqııra da yapaca~ı bir 

~ey. ~almamıştır. Artık Türki
k~ ıdın l!'eriye ~itmcğe, bugün
. u urunıdan kötü bir duruma 
ınrncğ 
idd C: oran yoktur. Hastalık ;on eU. növbctlerini yaphl.tan 

ra ••ihaa k b 1 nuyoru c· avuşmu, u u-
1 klarr z. k elccck gi.inler dar
dırac;k s ıntılan ortadan kal-

0 an günler of::caktır. 

E<ski devirlerin . 
ıarkıları, müzi-. . . edebıyatı, 
ökonomik ha ~ı gıbı siyasal ve 
cısı idi. O y~ \ d~ moral km-
b b·ı· 1 S: n crı yaşıyanlar 

unu ı ır er. Yann han . d·· 
d 

' gı uş-h:" _YUr a saldıracak, ülkenin 
d" n~ı parçası elden gidecek 
b?e .~üsü_nülürdü. Bir günden 

.. r gune ınanı of an yoktu. Bu
~nıc ulusal varlığımızın elsü-
• ııurncz old - · · Si Uiuna ınanıyoruz. 

Ö,~asa) hayatımızdaki güven 
1tono 'k 

111
• 1111 hayabmıza da işle-
,,, oaun her yüzüde yeni bir 

Her ihtimale karşı Alman sınırındaki 
lstihkimların garnizonları arttırnldı 

Italya Ronıanın.bir hava baskınına karşı müdafaası için fevka
lade tedbirler alıyor-Avrupada büyük kaynaşma eksilmemiştir 

Ayın onundan sonra Dış bakanımız Cenevreüe bekleniyor 
Strezada bir Fransız projesi görüşülecektir 

,\fr ( on ,\11y111eu 
Bugünkü heyccaab durumu gözethycn 

İstanbul 6 (Hususi) - Fran
aanın fevkalade askeri tedbir
l~ri bütüa şark ıınırlarına ie
nıılcmek üzeredir. Yukarı Al
sasa da bir çok kıt'alar iÖn
duilmiştir. Paristen l'elc11 ıon 
duyuklara a-öre Alaasa srönde
rilcn yeni kunetler arası•da 
sekizinci fas fırkası da Yardır. 
Bütün i~tikimlarm zarnizonla
rı takviye edilmiş 2"İbidir. 

Cenevre:konseylnde 
Atina, 6 (Ö. D) - Uluslar 

kurumu konseyinin 15 Nisaad~ 
Cenevrcde yapacaiı toplantıyı, 

JUussolhıi Loyd CoJ"ç 

konseyin baıkanı olan Türkiye 
dış bakanı B. T cvfik R. Aras
tan ltaşka diier Balkan dev
letleri dış bakanları da takip 
edeceklerinden, Yunanistan adı 
na eski dış bakanı B. Maksimos 
CeaeYreye Fliecektir.. Çünkü 
yeai dıı bakanı henüz tayin 
edilmemiıtir. B. Maksimos ~e-
Jecek ay Cenevrede toplana
cak olan Balkan antantı kon-
seyinde de Yunanistam temsil 
edecektir. Balkan antantı öko
nomi meclisi tarafından göste
rilen münakalat mütehassısları 

da Bcl~ratta toplanmaktadır. 

başlar 
Sl<mly Balcfriu 

Atina, 6 (Ö.D) - Ba4 ası 
Venizelosla birlikte Napoliye 
ıöçmüş ola.a asılardan bazıları 
Yunanistana <löDmck ye teslim 
olmak istekini 2östermişlerdir. 

Loyd Corc'un projesi 
Loadra, 6 (A.A) - Kabine

nin tali kemitesi Loyd Corç 
tarafıadan verilen ulusal kal
kınma projesi hakkında . ken-

disiyle 18 Nisanda ~örüşmeğe 
karar vermi,tir. 
Romayı Müdafaa için 

Roma, 6 ( A:A~ - Hava ta
nrruzlarına karşı müdafaa hirliii 

B. Mussolini ö:-köŞküDde 
Streza projesini hazırlıyor 

Almanyanrn dünyayı felakete sürükliyecek surette 
Silahlanmasına asla razı olamam... Avusturya 

Müstel<:il kalmalıdır diyor 
Roma, 6 (Hususi) - İtalyan bu memleketin ne tamamiyeti 

başbakanı Bay Mussolini bu~ün mülkiyesine ve ae de istiklaline 
Strezadaki villasına gitmittir. dokunacak hiçbir iıte~ini ka-
Perşembe 2ünü Streıada top- bul edemeyiz. Avusturya muı-
Janacak olan konfcranıın pro- takil olarak yafamahdır. :zira 
jesini hazırlamaia batlamıttır. orta Anup•da barışı• devamı 

bay Musao!ini bugün ~aze- ve aailimlıiı ~a baj'lıdı .. 
tecilere beyanatında demiıtir ki: Venlzelos hasta 

••- Sulhu korumak ve ada- Napoli 5 (A.A) - Bay Veni-
lcti hakim kılmak için Alman- zelos ıol ayaiından siddetli 
yanın haklı olan her tale· sancılar duyduiundaa yateiı•-
bini kabule taraftar ısem dan kalkamamaktadır. Dolaıan 
de dünyayı yeni bir felake- şayialara iÖre; eski YuBan baı-
te sürükleyecek surette ıilah- bakanı ihtilal günü ayaiından 
lanmasına asla razı olamam. almış olduğu bir yaradan mua-
Avusturyanın istiklaline gelince; Bay ltfu3,-;0Jiııi re Ba!ı Jlifle1' tariptir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. güç kaynağı olmuştur. Böyle çok radyo istasyonları, aa- iyi ıörenlik savaşının genelleş-

iken •• Ah .. Of .. ,~ edebiyatının bah akşam, dinleyicilerine mesini ileri sürüyor. Bir çok 
"hasretlileri,, tükenmemiştir. iyi görenlik aşılıyorlar. He- Fransız yazıcıları bu görüşü 

Bu içlek bunaltıya karşı ~ü- le Sovyetlerle Almanya bu paylaşıyorlar. Güven aavaıında 
venç ve inan aşısı ı?erektir. Bu metodik propagandaya çok bizim de yerimiz buiünkü yolda 
aşıyı kullaJıı...mıyan ülke kalma- dei"cr veriyor. Fransız Oparlör ileri gitmektir. 
mıştır. Hcı)Tı kalkınma savaşı- rcvüsü11de Georı:-es Barbarin bunnnlz beraber radyo ista1-
nın ba~ına "Kendine fÜYen, " Radio optimisme,, iyi görenlik yonlarımızın kuvvetlendirilmesi, 
yarına ınan,, düsturunu koymuı- radyosu başlığı altında yazdığı proiramlarınm bu bakımda• 
lardır. bir yazıda radyolardaki '' kırık aaıklanması, tilkede radyo ile 

Hatta bu savatın düzenli kalpler,, , 11 ölü andlar ,, , 2öz- propaiandaya deier YeriI.~ıi 
olması ıçın yazılar, ıöy- yatları Ye acılar daj-ıtaa ıar- çok iıteailecek ltir ıeydir. 
levlerle yetilmiyor da.. Bir kılara kartı HY&f yapılmasıaı, 9'•vke1. :at.ı••~ 

Jslihk<.i 111/a rda l· r(w::> ı~ as/.'e1·leri 
' Roma valisine bir sakınma pro-

jesi Yermiştir. Bu proje tatltik 
edilmek üzere hemen alakadar 
dairelerce tetkik olunacakbr. 

Edenin Göru,melerlnden 
Ahnan neUceler 

Londra, 6 (A.A) - Gazete
lere röre B. Edeaia Avrupa 
hükumet merkezlerine yaphj'ı 

3 - Ziyaret edilen devlet
lerden hiçb~nia askeri taarruı 
niyetleri yoktur. Hepsi ıulhun 
tanzimini şiddetle istiyorlar. 

4 - Büyük Britanya aiyase
tinin esası olı.n bu sraycye uit
melc için uflam ve açık ·•özlü 
kalırsa Avrupaya yardım ede
bilir. 

Bay l:.deu Lowlraya c/owl u 
r ıeyahatta elde 
şunlardır: 

eUİiİ •eticeler Niyus Kroaikle ~öre B. Ede-

1 - Vaziyet ciddidir. Fa
kat •iır bir ihtilaf tehl•keıi 
alelumum zanncdildiiinden da
ha azdır. 

- Müıterek emaiyet siıte
mine Poloaya muhalefetten 
vaz reçebiHr. Ve Alma•yanın 
buiüakü vaziyeti muhafa ıa 
etmekte de\lam edeceii de 
muhakkak deiildir . 

Fena gldlf bu gidi• 

nin harici seyahatınm netice
leri şunlardır: 

Mıntakavi misaklara itimat 
çok azalmııtır. Şark misakı 
ölmüştür. Çünki ne Poloaya 
ne de Almanya bunun faide
sine kani delillerdir. Avustur
yanın istildilini muhafaza için 
tasavvur ediJea misak can çe
kişmektedir. Çün~i . B. Hitler 

,...,01w r; mcı .Sa/11fedc -

Hitler karıısıada Avrupa 
- Evenin~ Staadard -



SahHe a -- ilkbahar koşuları 
BİRİNCİ HAFTA KRONİKİ 

Yazan.; 'D:r. S. Ş. pamt.r"ta.n.. ...................................................... 
Kofu yerinde 

gördüklerlm 
Cuma iÜnÜ, büyük Cumhur 

reisimiz Atatürkün sı,iıntısında 
ve önlü başbakaınmız İsmet 
İaönü'nün ba kanlıiı albnda 
yedi yıldanberi iıliyea '1 yarıı

lar ve at soylarını düzeltme 
derne2'i., nin proi'ramı üzerinde 
ilk hafta yarışlan yapıldı. 

Ha va çok güzeldi. Koşu alnı 
bahar çiçeklerile süslenmi,, her 
tuaf ak yüzlü papatyalarJa 
örtülmü ~ibiydi. Uzaktan gö
renler, baharda kar düşmüş 
tanıyorlardı. Binlerce halk ye
mek sepctlcrile kırlara dökül
•Üf, kadın erkek kolkola ı-ir
miş bahar bayramı yapıyorlar. 

Alsancak istasyoauadan do
lu relen trenlerden yüzlerce 
halk tribünlere koşuyorlar. Bir 
çok, araba, otomobil •e kam· 
yonlar kornalarını öttürtrek 
ortalıi"ı çınlatıyorlardı. İlk ko
şuya çıkacak üç yaşıadak\ tay
lar üstünde "Pari Monuel,, oy
aıyaalar ~işelerin öaüade ka
zanacak atlana faTurilerini öi
reameie uiraııyorlar. Kadıa 
erkek birçoldarl kendi arala
rında ltalue tııtuıarak içlerin-
41ea birini kasa aeçiyorlar Ye 
peıin paralarıaı ona Yeriyor
lardı. 

Klmler vardı? 
Bu sırada da Yalimiz ie••· 

ral Kazım Dirik otomobiliadesa 
iadi. Yaraffııı eserlere baka· 
rak tlostlarıaıa elleriai sıktı. 
Vali muaviai Bay Sedat ile 
Ankaradan yarqları teftiıe ıce
len bay Atıf koaıolo•lar Evliya 
zade bay Refik, •atbuat •Ü 

messilleri, boka direktörleri, 
daire müdürleri Ye bir çok 
tık kadıalar ı•l•iılerdi. 

Ko'u tekniği 
Ata Türkün kurduiu yeai 

devletin temeli, ilim ve tekai
ğin dir. Cumhuriyet kuruldu
iu günden beri yurdun her 
iıi bu çcrçeYe içiae alınmııtır. 
Bütün işlerimizde olduiu ı11.i 
( PlaDlı bir bayvaacıhk ) pro~
ramı üıcrindc adı• atlı• iler
liyoruz. 

Buaun çUadıırki at yanılan
nı rörmei• i'elea yurttaşları• 
yalaıı: iki atıa koımasını yalıut 
kazanmasını deiil, daha ziya
de keadi ülkemizde yetiştirilea 
atlarımızın karıııuıda duyacak
ları uluul Ö•Üameyi ~öz önün 
de tutmalarıaı srörmek iıteyo
ruz. 

Çünkü yaran bir harp olursa 
yurdumuzu bu atlarla koruya
cağız. Hayvancılık plim, yurt 
planını• ana damarlarından bi
ridir. 

Goçe1t hafta Yozıat saylavı 
Bay Avnı doianın ba,kanlıiı 
altında kurulan atlı spor lcu
lubünün bu yönden oynıyacai'ı 
rolleri düşünmek ve yazılmak 
yurdunu çok seven ~ücü ye
rinde her İzmirlinin borcudur. 

Cuma günü koşu yerinde 
üç yaşındaki yarım kan İnı!i
liz tayla rını görenler, devlet 
eliyle başarılmakta olan yarış
ların verdiii büyük r.ındman
ları tanımış oldular. Gelecek 
hafta koşu yerindeki atlarımız 
birazda ilim •e tekniğin i'Öıü 
ile tetkik edilirse yarı,Iardan 
alınacak zevk daha heyecanlı 
olur. 

Kotular baflarken: 
Saat 14 olunca kampana 

çaldı. Y arıt meydanıaa çıkan 

taylar, starterJerin karşıımda 
sıraya dizildiler. Pari monoel 
kişeleri kapandı. Her kes bir 
kö,e kapmaya çalıııyor. Tri-
5>üalcr ba,taa sena kadar dolu. 
Çeluk çoçuk biletli biletsiz kar
nıa karışık bir yı2"1n pavyona 
hucum ediyor. 

Şık ve temi:r: kadınlar bu 
kargaıalıktan pek sinirleamiş
lcr. Burada hiç disiplin ıörmi
yecek miyiz? Paramızla bilet 
aldık. oturacak yer bulamıyo
ruz. 

Arkadan bir kadın of aya
i'ıma bastılar diye baitnyor. 
Müfetti~ bay Atıf enerjik bir 
görüşle hcrşeyi tetkik ediyor. 
Türkiye koıulannın seçik bir 
siması olan avukat bay Akif 
katlarını çatmış, aşağı yukarı 
dolaşıyor. Evliya .zade bay Re
fik hakem kulesine çıkmış, 
Lord Derbinin büyük ruyasmı 
göreceğim diye kırk yıldanberi 
işliyen diRa•osunu çahşbrıp 

duruyordu. Bay Atıf pavyon
lara dolan bir yığın ·çocukları 
ve karışıklığı görünce bize 
döndü. "Beleşten bilet dağıt
maktan vaz geçmedikçe bunun 
önüne l'eçilemcz. Herkes ken
disine ıönderilen biletini şuna 
buna veriyor, buraya ııöaderi
yor. Bu fenalıj'ı ortadan kal
dırmak lhımdır., eledi. 

Bay Atıfın dediii ıibi bir 
liralık bilet alıpta payyonlara 
iİremiyecek kadar huis olan 
insanları• kof u yerinde ne itleri 
Yar. Onlardaa fayda yerine 
mazarrat gelir. Nctekim öyle 
oluyordu. Bir taraftan parmak
lıkları yıkıyorlar, kadınları ra
hatsız ediyer, atlar koşarken 

bairııarak hayvanları huylan
dırıyorlar. T elc11ik ırözü ile ya
nştan zevk almıyanlarm koşu 

yerine iÜrültü yapmak için 
ielmelerine müsaade etmeme
liyiz. 

ilk ko'u 
Üç yaıındaki yerli yarım kan 

lngiliı erkek ve dı§ taylar ara
ııada yapıldı. Mesafe.si 800 
metre ikramiyesi 320 lira idi. 

Biriacilıi'i : Barbayın ( Cau ) 
adındaki al tayı kazandı. An
trenöru Cemal, binicisi Kimil
dır. Babası Olyo, anası Veri
tedir· Duree - 57 saniye 2 lon
iordur. 

lkinciliii : Bay Halimin (Bo
ra) adındaki kırtayı aldı. Ba
buı Onyx dır. Antrenörü Bay 
Fikret, binicisi Davuttur. 

Üçüocülüifi : Bay Salibin 
( Semiramis ) ~dındaki koyu 
doru diıi tayı aldı. Babası So
korina, anaaı Huriyedir. Antre
nörü Salih, 1'inicisi Bayramdır. 

ikinci koşu 
Üç ve daha yukarı yaşdaki 

yerli pursan ln2iliı at ve kıs
rakları arasında 1000 metre 
distans ve 255 lira ikramiye ile 
yapıldı. 

Birinciliği: Bay Fikrctin Tom
ru adındaki doru İngiliz atı 
kazandı. Babası Anyx anası 
Farincltc'dir. 

Dürce 1 dakika 6 saniye 4 
lonıurdur. Antrenörü bay Fık
ret, binicisi Davuddur. 

ikinciliği : Bay Celalin Ö zke 
admd;.ki yerli İngiliz doru kıs
rağı kazandı. Bab.Hn (Anyxll) 
anası Maıalöpta dır. Aııtrcnö-

' rü Cemal, biaicisi Hurvatdır. 
Üçüncülüğü : Barbayın Çc· 

lenk adındaki al kısra2't (İngi
liz) kazandı. Babası Anyx ana
sı Lapüpdür. Antrenörü Cemal 
binicisi Kamildir. 

ÜçUncU kOfU 
Dört ve daha yukarı yaıta

ki yerli yarım kan lniiliz at 
ve kısraklar arasında 1400 
metre diıtanı ve 275 lira ik
ramiye ile yapıldı. 

Birincilij'i: Bay Ahmedin yıl
dırım adındaki doru ab kazan
dı. Babası Onyx 11 anası in
cidir. Durce 2 dakika 3 n•i
ycdir. Antrenörü Ahmet, bi
nicisi Horvat'tır. 

lkinciliii: Bay Ahmedin Cey
lan adındaki alkısraj"ı aldı. Ba-

Yeni Asır 

KÖSE1\1DEN 
;ı. 

Gurur 

ihracatçılar 
Amsterdam borsası 

endişede 
kapatılmıştır 

Ben çoklarını bilirim ki pelit 
yutmuş hindiler gibi ctı afına 
" küt 11 !erler dururlar. Bunla· 
rıa içinde dün cin olmadan bu
ı[Ün adam çarpanlar hele 11• 

kadar sinirdir. 
Küçük dailan ben yaratt11• 

büyüklUiünü ırösteru biSylele
rinin ya•sna tütsü ile •armak 
lazımdır. Bunların öyle çeıitli 
tipleri vardır ki ne söze sıiar, 
ne sahifelere .. 

İhraca tç-ıl-ar_ı_m_ız__,__iı-. z_ü_m_s_a-tı-:;şl:-a-rı--=h-a-:-k-:-k-ı~daki tekliflerin 
Türk parası üzerinden yapılmasına karar vermişlerdir 

Dün şehrimizde şayi olan bir maline binaen Amsterdam bor-
baber bütün ihracat tacirlerini sası knpalı tutulmuştur. Florin 
deri bir düşünceye ve korku altın esasında• ayrıldığı tak-
içindc bırakmıştır. Florin fiat- dirdc ciüşeceii tabiidir. Ve bu 
larınm düşmesi ihtimallerinden düşüş İzmir ihracat tacirlerine 
bahı olunmuştur. Dün Amster- büyük zararlar verecciinden 
dam borsası hükumet tarafın- piyasada sabahtan akşama ka-
dan kapahlmış hiç bir mua- dnr telaş ve heyecan hüküm 
mclede olmamıştır. Buna se- sürmüştür. 
beb olarak dün Hloanda hükfı- Akşam geç vakte kadar 
metinin Alb n eusından ayrıhb Hollanda hükumetinin aldıiı 
ayılmamağa karar verdiği içil' karar etrafında hiç bir haber 
müzilkcredc buludduğu göste- alınanıamışhr. Mamafih ihra-
rilmiştir. Karar alınırken her- catçılar birliği dün toplana-

ma11 im1.alamı~ memleketlere 
yapılacak üzüm satış!arı hak
kındaki tekliflerin T ü r k 
parası üzerinden yapılmasına 

karar vermiştir. Bu memleket-

ler Almanya, Holanda, Belçika, 
Çekoslavakya, Macaristan, İtal
ya Fransa, İsveç, Norveç mem
lekeı leridir. Üç ay müddetle bu 

' memleketlerden gelecek sipa-
riş tcldiflerine Türk parası üze
rinden oferto yapılacaktır. 

Üzümcüler ecnebi paralarile 
sattş yapmayacaklardır. 

Kimisi tınkır elek, tınkır tas 
meteliksizdir, S?Ül kürke çalı
mından yanına varılmaz, bur
nuna tutduiun şişe .. in parça 
olacak bir ırururla ya ötekini 
berikini küçük, har hakir iÖ
rürler ve yahut sanki zillet 
miş iİbi bazi hem cinslerile 
beraber bulunmaktan, onlarla 
görüşmekten çekinirler, kaçar
lar. 

Bana kalırsa böylelerinde 
1alul aydiros, fikir cicostur. h ngi bir panik yapılması ibti- rak Türkiye ile klering anlaş-

----~--~--------..: ..... 11.fia-.•.,...•~·~•ıt--4S .. llilmı;mıı------~~~~~ Kimisi; küçük, büyÜ1' bir 
yer bulmuş, makam tutmuştur. 
Daha dün mektep arkada~ı, 
çanak yoldaşı olan en sevgili
lerinin yolda bil• selamlarını 
almazlar. Yanılıp, yenilip te 
yanına vararak: 

Muallimlerin 
Mesken bedeli 

Muallimlerin muhtelif sene
lerde mesken bedeli olarak ve
rilmemiş elli bin lira tutarında 
alacaklan vardı. 

Muallimler birliii, bu paranııı 
935 yılında verilmesi için Yili
yet bütçeıine tahsisat konulıaası 
hakkında yiJiyet umumi meclisi 
baıkanlıK-ı nezdinde teşebbüste 
bulunmuıtur. 

B. Ihsan Hikmet 
Ölçüler ve ayarlar müfet

tiılerinden Bay İhsan Hikmet 
umum müdürlük liburatövarı 
elcktirik mübendisliiine tayia 
edilmiştir. 

Bay İhsan dün yeni zife-
sine baılamak üzere Ankara
ya gitmiştir. 

lımir mıntakcsı müfettişliiine 
Marmara mıntakası müfettiş
lerinden Bay Bahir Kocabay 
tayin cdilmi~tir. 

• ••••• 1 • 

Burnova nahiye müdürü 
Gelibolu iskan memurluiuna 

tayin edilen Burneva nahiye 
müdürü bay Edibin Burnova 

ı nahiye müdürlüğü •azifesindc 
ibkası içeri isler bakanlı&"ınca 
muvafık görülmüştür. ....... ,, 
Vilayet umumi meclisi 

Vilayet umumi meclisi bu-
2ün saat 14 te Vali General 
Kazım Diriğin ba~kanlığınd.
toplanacak, baytar ve ziraat 
bütçelerini müzakere edecektir. 

bası Seit'dir. Antrenörü Ah-
met, binicisi Hakkı'dır. 

Üçüncülüğ-ü: Bay Rü3lcmin 
Suha adındaki kizılkır kısrağı 
kazandı. Babası Kümülüs anası 
Tüscn'dir. Antrenörü rüstem, 
binicisi Yuladır. 

Dördüncü koşu 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

pursan ingiiiz at ,.,.e kısrakları 

arasında 1800 distans, ( 370 ) 
lira ikramiye ile yapıldı. 

Birinciliği: Bay Aakifin Kaz
~adalya adındaki koyu toru 
Ingiliz atı kazandı. Babası Raf-
bant anası Pasebürüttür. 

l lürec - iki dakika üç sa
niyedir. Antrenörü b.ıy Fik-
ret, binicisi Şanvardır. 

İkinciliği: Bay Süleymanın 
Gosser eı.dındaki İngiliz doru 
ah kazandı. Babası Goldcnmit 
anası İizanpiyctrinadır. Antre
nörü Cemal, binicisi Kamildir. 

Üçüncülüiü: Prens bay Ha
limin Ranflon edındaki koyu 
doru İn2'iliz atı aJdı. Antrenörü 
Halim, binicisi Paul'dur. 

Be.inci kOfU: 
Dört ve sraha yukarı ya~

taki yeri;, yarım lı;:aa arap ve 
hiliı kan al ve kısraklar ara
•n•da 2000 metre distalll 170 
lira ikramiye ile yapıldı. 

Birinciliii - Bay Kemalin 

Asarıatika 
profesörü 

l lıtanbuldaki Fra11ııı Aıarı
atika profeaörlerinclen Devam
breı yakıada ıehrimiıe rele
cektir. Profeaör F oçadaki 
Nemrut kalesinde altı ay de· 
Yam edecek ba:r;ı arkeölüjik 
araştırmalarda bulunacaktır. 

İçeri iıler bakanlıiı profe
sörün, bir komiserin •ezareti 
altında araştırmalar yapmasını 
müsaade etmiştir. 

uuıl- • -

Eczane ve hasta-
ne ölçüleri 

Ölçüler başmüfettitliiinin ala 
kadar memurları eczane •• 
hastaneler ölçülerini• nizam
name hükümleri dairesinde mu• 
ayeneleriae başlamışlardır. 

Şehrimizdeki bazı eczanele
rin menşursuz hassas tera:ıiler 
ve cam ölçüleri kullandıkları 

anlaşılmıştır. 
Kullanılması yasak olan öl-

çüleri kullanan eczanelere öl
çülerini deiiştirmcleri iç!n icap 
eden tebli~at yapılmıştır. ---Sıhhat müdürü 

Epiy müddetten beri rahatsıı 
bulunan sıhhat müdürü bay 
Dr. Cevdet Şakire ak ciğerin
den ameliyat yapılmıştır. 

Memnuniyetle haber aldı2ı
mıza i'öre ameliyat muvaffa
kiyctle neticelenmiştir. -
Alderviş adındaki alkanı ka
z:andı. B:abası (Aldcrvif) uıası 
(~üzel) dir. 

Duree 2 dakika 14 saniye
dir. Antrenörü Kemal, binicisi 
Abdullahdır. 

lkinciliii - Bay Ridvanın 
Hakan Alarap atı oldu. Baba
sı Menfis anası Bahitadır. An
trenörii Ridvan, binicisi Hor
vattır. 

Üçüncülüğü: Bay Tevfik'in 
'Seda adındaki doru arap atı 
aldı. Babası Alderviş Karaca 
bey mahsulü. Antrenörü Te•fik, 
binicisi Yuladır. 

Bu koıu çok i'Ürültülü icçti. 
Hakem Evliyazadc bay Tevfik 
kartısındaki parmaklıkların at
ların koşaca&-ı yere doiru hal
kın abanmasile yıkılmuındaa 
çok müteessir oldu~u bir za
manda bir kaç atın birden ge-
livermesi hakemi müşkil bir 
vaziyete düşürJnüştür. 
Gelecek cuma ~üaü yapılacak 

ko~uları daha zevkli bir heye-
can içinde ~öreceiiz. Yalnız 
koıu yerindeki disipli•i temin 
ctmeie ayrılan• olaa peliı 
askeri inzibat ve jandarmaların 
daha canlı bir alaka iÖster
mek suretile kazalara mani ola-
caklarını ümidctmek istiyoruz. 

Dr. Zooteknlsyen 
S.Ş. Pamktan 

Muhtarlara 
Bildirim 

Köylünün ıövdesini her .sar
sıntıdan koru•ak Ye lcurtarmak 
içia ıailık yaıalannın her yön
den köylerde yer alması Ye köy 
lümüzün yaıayııım bu yasalara 
uydurması hakkında valilik köy 
bUrosu, :köy muhtarlarına hita
ben bir bildirim haıırlıyarak 
ıöndermiıtir. 

,,.4 ...... . 

Kiiçiik Haberler: 

Tavuklarda kolera 
Urlaniı Kızılba\açe köyünde 

tavuklarda kulera hastalıiı çık

biJ anlaşılmıı Ye gönderilea 
baytar tarahadaa tetbir ahu
mışhr. 

Şehir mecllsl 
Şehir mecliıi bui'ÜD saal on 

altıda toplanarak şehrin bet 
yıUık imar pro,srramı etrafıada 
müzakeratta bulunacaktır. 

Zararll ha,ere 
Kemalpaıa bailarma zarar 

verdiiini yazdıiımıı Bmbul ha
:teresine karıı alınacak tedbir
ler ziraat müdürlüiünden ma-
halline bildirilmiıtir. 

Üç mUbaflr ahnacak 
Şehrimiz mahkemelerinde za

bıt katibi olarak çalıştırılmak 
üıere adliye bakanlıK-ııaca üç 

ıivari mübaşirliii kabul edil
miştir. 

Talipler araııada 16 Nisan
da bir müsabaka imtihanı açı-
lacak muvaffak olanlar kabul 
edileceklerdir. 

( Ulusevinde 
Bir konferans 
Konya saylavı Bay Ali Rı

za Türel önümüzdeki Cuma 
iünü Ulusevi•de " Milliyet 
ve beynelmileliyet ., mevzuu 
üzerinde bir konferans vere
cektir. Okurlarımızın bu kon
feransta bulunmalarını tav.i-
ye ederiz. ( l - 5 ) 

- Merhaba dostum, nasılım. 

diye• arkdaıına: 
- Affedersiai:r: bea si:r:i ta

nıyamadım. 
Kılıklı züppelikler, boyrat

lıkJar 2öllı:rirler. Gönül böy
lelerine elalem içinde veresiıa 
tokata diyor. Hele J.öyleleriae 
eski arkadaşlıia iÜveaip İf 
istemiye, yanaşmıya ıör. Ai
zında peynir ıörüp te kendini 
mandıra çobanı zanneden bu 
Allahın mahlükları sana aeler 
söylemezler, neler.. Ne nasi
hatlar, emirler, teessüfler yap
ma:r:lar, hemen Allah böyleleri
nin yanına onaa küçük, onun 
eınri altında yaşamak nasip 
etmesin, zira ölüm bundan 
hayırlıdır. 

Bu ikı tip aklıma ıclivercn, 
hepinizin bildiği nümunelerdir. 
Be• söylemeden siziA hatarlı
y~caiınız daha ne çeşitleri var 
ki; iösterdiklcri gururun ifra
tile etrafında nefret uyandır
mııtır •. Kimseyi beicnmiycnler 
herkeste ku~ur arıyanlar, şunu 

bunu çekiştirenler hep bu fa
silenin hüdayı uabit nebatla· 
rıdır. 

Gurur kötü nesne deiildir, 
lakin yerinde ve israfsız har-
carsan .. 

Gurur Mutlaka vekarın, te· 
vaıuun arkadaşı olmalıdır. Ya-
hut ta yalnız velcar, tcvazula 
beraber yürüyerek gurura ~ö
nül vermemelidir. 
vekarına tevazuu, tevazuuna 
vekarı voldaş edip de insanlıiı 
samimi bir gözle, sev~ ve ah
lak ve vicdan camının arkasın
dan görenler lu.ndileri yaşa
dıkca değil dünya kaldıkça 
adları sanları aıuhr, 2'Önüller
de yer tutar, sevilir ve ea bü
yük nimet olan: Dünyayı ve 
insanları sevmek mazhariyetin• 
nail olurlar. 
Şu yazımı okuyan her hanı:i 

2 büyük ve dikkate şayan filim 

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

SYL VıA SIDNEY ve GARY GRANl 
2 - Çocuğumu Çaldılar 

Bütün düny~yı alakadar eclcn bir hadi.senin romanıdır. 
Başrolde : DOROTHEA WIECK 

Bu iki Frall'1Zca ıözlü müstesna filmi 
BU AKŞAM 20,•s SEANSINDA 

ELHAMRA 1. Milli Kütpühane 
MUTLAKA GORUNUZ 



Altay G·· . O . - ozt peyı 
l 

- 4 yendi. lz
güze olau mırsp~ maçı da 

Curna ı:ün ~ l"lc 
· ühirn rn" ~ 1 maçlarının en 

Bu rnaçl usa ak kaları yapıldı. 
kar, ıla rın Altay - Göztepe 

" Şnıasının 
hcrncıı b .sonu hemen 
rn~l dana u k ttnc şampiyonun 
chc.nıın· ç araca~ı için çok 

'Yet v ·ı· a.t k crı ıyordu. Bucad 
oşular1 ı 

ftıtbo! 0 rnasına rağmen 
tan hrneraklıları daha sabah-

sa :tya k 
ladıfar. B"lh il ın ctmc~c ha.ş-
binı rn" ı assa giinün en mü
b1ışlıy,, usakbakası da saat 14 de 

.. ca tı .. b le 
vakıtlci . : musa. a alar her 
da b ~I ıbı sa.bah saat 10 a, •d . 
K. S. K '· ilk müsabaka 
farı · - Şark.spor takım-

arasınd . d" 
lldı. 40 da'-· ı ı oyun ba.ş-
"' aKıka kadar de
" nı ctt'k lıJ 1 ten sonra Şark spor 

1 
.. ~n Yanlış bir hareketi yü-
un en hakem bir oyuncuyu 

)
•&hada çikarmak istedi din
crn d'I e ı er bay Fehmi oyuncu-
~u sahayı terk et•esi hak 
·ı daki kararında.. i.srar etti 

oyuncu çıkmadı bir .. dd t h .. J u e 
oy e be ·}edikten sonra Şark 

ıpo_r takımının hükmen maglfıH 
~;:~ne karar vererek oyunu tatil 
40 ı. Ka~şıyakahlar oynadıklan 

dakıkalık zaman zarfında 
Şark spora Jki ı:-ol attılar. 

Buca - Türk por 
Bay Mustafanın idar . d 

ıaat 12 d b esın c 
b k c aşlıyan bu müsa-
'k~ ~ t~ amcn Bucalılarm hii.-
ımıyetı altında cereyan tt• 

Kc d" h. l c ı. 
n ı mu ıt erinde sessiz sa· 

dasız çalışan Bucanın 
oyuncul rı rakiplerine ~;ı~! 
karşı dokuz gol atarak b 
lışmalarının semeresini ua ço··ar~ 
düler. • 

Saat 14 TH~b~· -IGözt p 
" rı un erd b · k · 

takımıa taraft 1 u ı ı 
lar. Nihayet h:~ arı sızla ıyor· 
dın d veti ~nı ?ay Es -
den Alta 11 uzerınc ön-
G y ı ar arkad d 

öztepeliler ı:-özülct" an a 
yerlerini ld v u. T alumlar 
lakınıı•dı b 

1
2'

1 vakıt Göztepe 
rülüyo u azı aoksaalıklar ~ö-

r.mesela M ff 1 il R uza er, sma-
' cşat ~ibi .. 

yok. Abba e~ ıyı oyuncuları 
rin• 1 sı saga almışlar ye

... so a v d 
o''Un çıga a yeni bir 

J cu O' f . 
b. .,e ırrnışler bamb şka 
ır takını 

bak ' takımın bu haline 
ınca rnav1· 

evvelden k 'l u~ olacaklarıaı 

ltay ba:a ~eçnıit-fr 
ğişiklikler göze çarpıyor. Al
taylılar.Şükrüyü hafa,Hilmi·,oide 
müdafaa yerine Fuadı da soİaçı
ğa getirmek suretile geçen dev 
redeki yanlış hnrekctlerini dii
zeltmişlcr GöztcpeliJcr de oyun 
cuların yerlerini değiştirerek 

daha yanlış bir i~ yzpmı hır. 
Altaylıl::.r bu devrede daha 
hakim oynıyorlar. Ve Gözte
pclilere soluk aldırmıyorlar. 

Devre ortalarında Altay aa2" 
içinin Vahaptan alarak ksf<t 
ile yapbiı ikinci ve Şükrünün 
uzaktan yaptıiı üçüncü golden 
sonra Göztepclilcr büsbütün 
bozuk oynamağa başladılzr. 
Devre bitmek üzere idi. Göz
tepeliler bir ralık gene can-
landılar birez çalıımak istedi
ler. Altaylılar buna mani ola
rak dördüncü gollerini de yap
ttlar. Devre bu suretle O - 4 
Göztepe aleyhine neticelendi. 

lzmlrspor - Altrnordu 
Saa~ 1~130 da hakem bay 

Kemalın ıdaresinde son maç 
ba.şradı. Altınordu takımı Adil
den m_ahrum lzmirspor da her 
vakıtkı genç takım. Birinci 
devrenin devamı esnasında bu 
2'enç takım ümitten fazla ça-
1ışb zaman zaman Alhnordu 
kalesini sıkıştırdı ve devre bu 
karşılıklı çz.lışmalar sonunda 
sıfır - sıfır bitti. 

İkinci devrede İzmirsporlular 
daha canlı oymyorlar. Oyunun 
ba,lomgıcında Altınorduya bir 
201 attıl r. 

le 
Bu golü yiyen Altınordu tz.

ımı b' d · ır enbirc canlandı ve 
lımirspor ,_ 1 . . d"l B .. b Ka esınc ın ı er. u 
mu a ~ka Gövtepc • Altay ma-
çındiln dah k . 

d" d a zev h cereyan 
e ~yor u. Altmordulular ycdik-
b n ~ol arkasından ofsaytt n 
~r.aberliği. biraz soıırfl da Ce- . 

mılın uzaktan attı~ı bir ~olle 
g libiycti temin ettiler. İzmir
spor ka.zandıiı penaltıyı ata
madı ve oyun 1-2 aleyhlerine 
bitti. Cuma ~ünkü İzmirspor 
takımı cidden teknik bir oyun 
oynamıştır. 

B. Takımları maçı 
Halk sahasında yapılmakta 

olen (B) takımları Jik maç) _ 
~ında da Göztt:peliler sahada 
ıs.?~~1 vü_cut ctmiyen Şarkspor 
kuçuklcrınc hükmen Altınordu 
küçükleri. de Bucalı ~akiplerinc 
4 - O ıalıp 2"elmiılerdir. 

Kaptan 
b estırınek mümkün 

una ınukab·ı A l Şükrü .. ı Altay takımı da yse 
yu ıol ire B · · 

hafa H'I . . "" ' asrıyı açıia, M k ı rnıyı on . os ovada çok 
Fued . un yerme de 

1 getırrniş b Beğenildi 
la ı.Göztepclile b' o~ku_n a,-
yaptıl r ır ı ı hücum Moskova, 5 (A.A) - Dün 

•r. ve b h·· b d A istifad d u ucumlarından ura a ysel, bataklı damın 
yokl ve c enıcdilcr Muzafferin kızı ismindeki sesli Türk filmi 

0 
uru belli oluyor. Altaylılar ç.ok be&"enilmiıtir. Filmin bu 

ll~~~u ~~~rak ~-akimiyeti ele gösterilişinde Moskov~nın ileri 
h r. ozlcpe Kalesini sıkış- ~elen ıincmacılariylc Türkiye 
_rı?'orlar, 27incı dakikada Bas- büyük elçiliği Ye SoYy•tler 
rının a v d d b k ... 
Y•phla yaB2'ın an ilk 2'01ltrini ış a anhiı •emurları Ye 

r. u ol h. h · Sovy t R miyen b' g ıç eklemi· t usya ve tcntl:»i ra-
lcpc al ırh~ol oldu Basri Göz· zetecilcr hazır bulunmuılar ve 

. ey ınc o!an k · filmi takdirle karıılemıtlardır. 
kayor lop t.. v ornerı çc- B • do u münasabctle filmi çeviren 
~iri yor. Bund fruca kaleye Ertu~rul Muhsine Ye Türk aı· -
P ... 1.1 • b' otn sonra. Göıtc-

... ı er ır .. dd ncmacılarına çekilen tebrik 
ve d mu et ça1ı~ıyorlar telgraflarında ttyscl filmi•"•• 
. tvre bu suretle O - 1 bi· ı· 
tıyor. na ızm ve ulusal yolu talube-

llcin · d dea Türk sinemacılıiının te-
man bcı -~~re başladığı ıa- raldcisini göstermekte olduğu 
-········~~.} •• ! •• !~~!~.~~ .. da de- bilhassa işaret edilmiştir 
ıururlu bir i d- .. •••11:•:11 ....... 11•••••1111•••11••••11•11•••••: ....... .. 
Kalp! n •• uşunınehdır: korkaklıkla haıyah ieçirirler 
J.o de~ .

1 
yaralanırıa unulması giderln. bunları• bu halia~ 

r eı:ı hatt ~ k b"I v ~mma; be . a a ı olmaz, ~a~rur. ar~adaşl~r~ . mairur 
d nırn neme lazım, o•- amırlerı, maırur ~orunüıler çek 

am medet rni bekliyorum onu büyük ve esaslı amil olmakla 
pa, şunu da, burıu da .·dam beraber Ye hatta hıyatlarıncla 
ını ıayarım diyenler zamanı ıördülderi sefalet, felaket mii-
gclir ki kendilerine ayni mu- usir olmakla beraber biraz da 
k1.beleyi görürler. Düşmez, e~rafmı, iuanli~nu düşünme-
lc1.lknıaz bir Allah.. yııle~i ~üessirdir. Daha hen 

Bir d b · · t ne dıycyım, uzatıpta enmüzeç· 

d 
e u ııın cr.s yanı \'ar- I . .. 

ır zaten b er mı gostcrmtie çalışayım. 
' en yazının yarısına N ı_· d . d ~ 

1arınca '-J ld" c var acı emı• say ı2'ım 
d 

a1e ım ıe ı Tenzu k .. f. b 1 
cdirn dev ·ı . · . .o u ıruru es eyenlcr<ekaeriya "i· sah'b· ı:dı mı, bazıları vardır böyleluidir. Böyleleridir ki ırru-
, ı ın en doay ı.: · 

fİbi lcu •ru v a · ycmı~ tazı ru yaratırlar ve yaşatırlar. 
• l 1ruı.u albna alır bir T n ~ D 1 L 

o··n An <ara 1 an Is anbu a geldi 
Ve pen ikte karşılandı 

..,.._....,. ._.._. .... 

A KARA S (A.A) - Ba.ş- ~elenleri tarafından uğurlan-
bakan ismet İnönü bir kaç gün mıştır. 
istirahat etmek üzere bu nk- İstanbul 6 (Hususi) - Başb -
şamki trenle ıstanbula ~itmiş kan İsmet İnönü bugün Anka 

radan geldi. Pendikte karşılan-
\'e durakta kurultay ba~~ımı dı. Başbakan Kulıköyüne gc-

' bakanlar ve riyascticumhur: gc- çerck tramvayla hemşiresinin 
nel katibi, başy;weri, birçok evine geçmiştir. Burada bir 
saylavlar ve bakanlıklar ileri hafta kalacaktır. 

Taksi de irk hane 
Dürı Polisler 

On dokuz 
tarafından basıldı 
<iş· yal{a andı 

İstanbül, (Husu.si) - Taksimde bugüne kadar gizliden gi3f'iyc 
işliycn Jüks bir kumarhane brşılmıştır. Polisler kumar salonuna 
ı:-irdikleri zaman üç kadınla 19 eri.ek masa başında bulunuyor
Jardı. Kumar eşyası, masa üz.erinde bulnnan paaal r bir zabıtla 
müsadere edilmiş. kumarhanede ciirmü meşhut halinde ya.kala
nanlarla kumarhaneyi işletenler hakkında adli takib.:ıt yapılmak 
üzere tahkikat evrakı ikmal edimek üzeredir. 

B.E e raya 
Meseleler çok çetindir fakat ha le

di miyecek gibi değildir den1 · ştir 
Londra, 6 (H.R) - Bay Eden seyahatından bugün avdet etmiş 

fakat biraz rahatsız olduğu_ndan hemen yatağına girmiştir. Bay 
Eden raperunu Pazzrtcsi günü ( yarın ) kabineye verecek "e 
orada münakaşc edilecektir.. Gazetecilere beyanatına~ " yorgun 
ıeldim, çok üzüldüm, me!:clcler çok çetindir fakat halledHmiyc· 
ede gibi değildir ., demiştir\ 

.. r 
ayık yarışı ı e briç kazandı 

Londra, 6 (H. R) - Her sene yapılmakta olan Ok~fort - Kem
bcriç kayık yarışı bugün öjledcn .sonra yapılmıştır. Yarı~ çok 
sıkı olmuş ve neticeyi üç buçuk kayık boyu fark ile Kembriç 
kazanmıştır. Kembriç birinciliği on senedenberi muhafaza et· 
mektedir. 

gı 

Milli 
-2 

ere - s oç 
takımları maçını 
· şkoçya kazandı 

Londra, 6 (H.R) - - Iskoçya - Ingiltere millı futbol takımları 
huıü yapılmıştır. Sahaya 130 bin seyirci ırirebilrniş \'e 60 - 70 
hi kişi dışarıda kalmıştır. Maçı 0-2 İskoçya kazanmıştır. Golleri 
meşhur Düka atmıştır. 

• 
Si Asileri 

V enizelos ivanıharpta 
Gıyaben muhaken1e edilecek 

İstanbul, 6 (Y.A) -- Atina
dan bildiriliyor: Siyasal Baş

hanların ,.. sivillerin isyan ha

rek•tin.leki rolleri üzerinde 

araıtumalar yapaa hakimler, 

bunları tutulmakta oldukları 
hapishaneye ıiderek sorguya 

:-Çekmiılerdir. Bunlardan Laf an

daris, Papanastuipu, Milo
nas, Sofilis ile eski Aya• 

Baıkaıu Gonotos hdı.:kında 
bir çok auç e•areleri bulun
muıtur. Bu ıuçlar, bunlarm harp 

diYanına gönderilmesini gerck
liyecek biçimdedir. Bir çok 
meb'uslar da bunlarla birlikte 
muhakeme cclileccklerdir. 
venlzelos gıyaben mu

hakeme edilecek 
Bundan baıka harp divanı 

Venizclos ve oiulJarı ile Plu
tiras ve Karapa•ayotiıi ııya
bcn muhakeme ederek bakla-
rındaki hükümlerini Yerecektir. 
Tayyare Genualı B. Pepa11• 
bu harp diYanına haıkanlık 
cdeceii bildirilmektedir. 

Yunan Filosu 
Yeni teşkilat layihası yapıldı 

Atina, 6 (Ö. D) - Deniz. 1-a- 2emilere karşı ilk öne• denize 
kanı amiral Dusmanisin enarile açılan viı amiral Sakaloryosa 
filonun yeni teşkilatı şöyle ola-
caktır: Yerilmiştir. 

Gelecek hafta Elli kru·.azö-
Buiünlerde tamiri bitecek · ı b - k"l L 

l Eli k 
rüne amıra ayraıı çe ı eceK 

o ~~ i ruvazörü amiral ge-
mısı olacak ve filo, bundan ve zabitlerle mürettebabnın ta-

l ]imlerine ha,lanacakhr. 
başka, Kunduryotiı, droı, Spe-
çon, Pantir, y erakoı Ye LeoJı. Bu talimler tcraanede ve 
adh altı büyük torpıdodan ve Saronik körfezinde yapılacak 
tlört dcniı altı ıemiıile deniı Ye ki.fi derecede mümaren 
ta.ryarelerinden mürekkep ola- hiaıl olunca, filo açık d•oiıde 
C9-khr. Filo kumandnlıiı hi taliml-trc çıkacaktır. 

•• • • usyaya gon ışç er 
•• • .... -. •• ı4lml 

(~unuta 1rla n1iinakasafı hir celse oldu 
"' .> 

lstanbul, 6 (Hususi) - Sof ya ı ve c aireden iicrct lınmasına 
ünivcr iteainden bir gurup pas- da ir layiha kamutayn. \.erildi. Bu-
kaly yı geçirmek için İstanbula. gün kamutayc!e Ankara imar mü-
~cJecektir. dürlüğü b .. tçesi görüşülür-

istanbul, 6 (Hususi) _ Na- k~.n ır:.ünak.-.!alaı oldu.Kitapçı B. 
zillidc kurulacak fabrikaya usta ~.usnu (Mu~la) Ahmet Ih an 

yetiştirmek için Rusyaya ı?Ön
dcrilecck elli işçinin müsabaka 

imtihanları başladı. Müsa akaya 
beş yüz ifçİ girmiştir. 

Ankara,6(Htısusi)-Rcsmi da 
İrelerin gönderecekleri mektup 

soz aldılar. Mezarlıklar mes-
elesine temas edildi. 4000 lir•
nın imar, bütçcsiaden çıkanl-
masın itiraz edilmiştir. Bunun 
üzerine söz alan Dahiliye ba
kam uzun in.bat vermiıtir. 
Bütçe kabul edilmiştir. 

ransa tertibat alıyor 
Almanlar Danziğ ·,ntihabatını 

Kazanacaklarından emin 
itvanya Alınanya) ı protesto etti 

Paris, 6 (H.R) - B\lgün na- polt His Danziğ'i ziyaret ctmiı-
urlar meclisi reisicumhur bay Jerdir. Alman siyasal mahafi-
Lebrunun başkanlıiında top- )inde söylendiğine göre intiha-
landı. Blmanyanın ~skeri ku- bat Hitler rejimi lehinde n ti-
rumuna karşı alın cak f ev kala- celendikten .sonra Danziı? mc~-
de tctbirler meyanında Nisanda }isi siya i durumun yani Dan-
terhis edilmui lazımgelen sı- zig koridoru meselesinin tctkiı 
nıfm Tem muz nihayetine ka- k' · D · d k" ·· · d ını ve anzıg c ·ı re1ımm t-
dar silah altında tutulmasına . r ·ı . . . t kf 
karar verdi. gış m mesını ıs cyecc ır. 

Maamafih Leh mehafili Al-
Bcrlin, 6 (H.R) Yarın 1 

(Bugün) Danzii de intihabat man art bu meselede bir emri 
yapılacaktır. Almanhır Bu in- vaki yapmaktan çtkinccckleri-
tihab&tın yüzde doksan hdtii i zannetmektedir. 
doksan iki nisbetindc Hitlerin p .. ris, 6 ( H. R ) - Litvanya 
lehinde neticeye t!receğini tah- hükumeti Alm:myaya bir pro-
min ediyorlar. Onl.eş günden- testo notası vşrmiştir. Bu no-
beri dir ki A l.nan siyaset tanın ebcbi Alman matbu~tı· 
adamları bunun için çahşıyorlar. nın Memel meselesi etrafında 
Bu son günlerde Dr. Gobbes Litvanya aley.•tinde yapılan 
General Goering 'e b~y Ro- neşriyattır. 

n aa 
----~ --------

Ziraat enst "ti'islinde 
1'liilıinı bir kc~if 
İstanbul, 6 (Hususi)-Ankara 

yüksek ziraat enstitüsü profe
sörlerinden baytar Sanüel Ay
soy nebat, hayv~n ve i nan has
tahklarını teşhise yarayan bir 
ilet kcşf etti. · 

r a taıııoııuda 
1\ eyveli ağaçlar 

Kastamonu, 5 (A.A) - Vi
layet içinde meyvalı ağaçlar 
dikilmesine büyük bir faaliyetle 
devam olunmaktadır. 

Kastamonu, 5 (A.A) - Taş
köprü elektrik tesisatına baş
lanmıştır. Yapılmakta olan 
fenni mezbahanın yapı iş-i biti
rilmiştir. 

Adapazarı 
Belediye bütçesi 
Adpazarı 5 (A.A) - Bele-

diye meclisi toplantıları•• dr
Yam ediyor. 80,000 lira oluak 
teabit edilen 935 yılı bütçesi 
meclis bütçe encümeaiRdc tet-
kik edilmektedir. 

TAYYARE 

z 
çin bir profesör 

Getirtiliyor 
İstanbul, 6 (Hususi) - Mu

ıil<İmiz hakkında tetkiklerde 
bulunmak üzere Kültür Bakan
lıi!ı tarafından bir Alman pro
fesörü davet edildi. 

• am mı 
dilecektir? 

B la, 6 (A.A) - Burada 

çıkan Nzsyonal Zcitung gaze

tesinin Bcrlin muhabiri kaçı

rılan gazeteci Jakobun hiya

neti vataniye cürmü ile mu

hakeme ve ibret için de idaın 

edileceğini yüksek bir memu

run ~zından duyduklarını 
bildirmektedir. 

Alm nya bu meseleyi hiçbir 

ıuretlc bir hakem mahkeme

ıine tu·di edecek deiildir. 

SİNEMASI 
Telefon 3151 Telefon sus1 -· . BUGÜN ıeçen sene ( Harp-) filmiade alkııladıiımız 

ANNA BELLA ve CHAJ(LES BOYER gihi iki yükıck 
sanatkarın yarattıkları bir ıaheıer. 

[ ÇIL9c!~ane~AN] 
Baıtan. b~şa aşk, heyecan ye musiki filmi 

Ayrıca MIKI aşık ( iülünçlü karikatür komik ) 
FOX dünya havadisleri ( Türwçe sözlü ) 

Seans nalları hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perıembe 13 - 15 (talebe ıeansıdır) 
Cuma 13 de ilave seansı Yardır. 

DİKKAT: Hergün on 21,15 ~ean:n ucuz halk seanııd11• 
Fiyatlar 25, 35, 50 kuru,tur. 



~anasterler kralı 
Al Kaponun maceraları 
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Bol kahkahalar içinde 
Her pençereden vızlıyan kurşunlar 
Gangestreleri alak bula!c etmişti ---.. ·--· Sanıı• dev kahkahalarını 

durdurmada• ceTap verdi: 
- Niçin 2'ülmeyi111? Haline 

baksana... T ~dfin resmini biı
ut hazırlayan bir mumyayı 
aaclınyorsun. . Hoşuma i'id · -

Şampanya bolluj'u içinde yü
zerken içmemek o!ur mu ? 
bense neıemi kaybetmiıtim. 
Şu kafir Dandynin Oollyden 
bahsedişi bütün bütün sinirle
rİ•İ ayaklandırmıştı. Ne de· 

.Jack Bıllıo kopeklet'i 1.'e. m·slanı ile 
7or. Beıiiiade aauınıa ıef
btlı bakıılan altında oynayan 
çocuklar fibi bizde alkolla 
oyaıyoruz. Saaki bizi tehdit 
ede• hiç bir tehlike yoktu. 

Keca ıikal'enua ı.ütüa po
liaini afyoaladık mı ba9acan? 

- Ya•• aaadıa? 
- Ne ıanacafıı•. Bu fü-

tursuzluk katlar bu seuiz)ikte 
can sıkıcıdır. Bizi tehdit cdea, 
~adaki faaliyetimize aldıran 
yok... Görünüre bak, bir poliı 
ıöremezsia.. Eh bu kadar de
ri• iç sıkıabııaı aider•ek için 
birazda plmeliyi• .. Aadyain 
hakkı vardı. Bea 4le yumu· 
t•dı•: 

- Doiru aöyllyoraun Aady, 
dedi•. Su deria NAİzlik. yok
au. beai hızlandmyor. laaaa 
lturada beyecanh bir it l'irdll
itiaüa farkıada bile dejildir. 
Bnrolaıına tam vaktiade yeti-
t••, muatazam çalıpn memur
lardan aynmız r•ynmız kalma-
dı, Bize boiuımak yaraıır. 

- Hele bele kuna bak bak ... 
Çavut mak Odaklieden yediğin 
kurıunlar yetmedi mi? Daha mı 
yemek iıtiyorsun. Öyleyse 
bekle, .. 

- Hayır Adny onu demek 
iste•iyorum. Gangester olma
nın heyecanı hoşuma giderde ... 
Kamına bir kaç kurşun ye
mez, ameliyat masası üzerinda 
çırpınmazsan f~na değil... Fakat 
bujiiukü gibi c~siz bir baskın 
az rörülür. Bu işi en beceriksiz 
bir adam bile görebiJir. Palia
lerin payını ödiyerek yolu te
mizledi mi işin tadı kalmıyor. 
Sanki meşru bir ;, görüyoruz. 
Eh bu kadar kolay işi bizim 
mahallenin daduarı da haklar· 
lar. 

- Ha şöyle, yanıma srcl ar
kadaş yanıma.. Rahat etmek 
için kuaağının dibinde mermi
ler vızlamah .. Hele bu2ün her 
zamandan ziyade buaa muh
tacsın .. 

- Neden bugün? 
- Şunun için ki çoklarını 

baştan çıkaran rüzel Dolly 
senin DoUy'adir de ondan. 

- Eli.ette ki benimdir. Bun
daa sana ne? 

Biz bu söyleşmeyi yaparken 
arkadaı!arımız kamyonları do!
durmakta de•am ediyordı. Ara

patlatda• nefis pmpuya
~ hn.U.r da vardı. 

mek istiyordu ? Dollyn benden 
baıkasına yüz •ermedi. Yahut 
ta ben öyle umuyortlum. Dand
yain aj'ııncla revelediii ,eyi 
6jrcnmek merakı ile sordum. 

- Sana ae be herif.. Dolly 
benimdir, ve ben.ılen ı.a,kuı· 
nıa olacak deiil ya ... 

- Peki öyle olaua.. Dolly 
sana hiç birteY söylemedi •i ? 
Haydi • aöylemcdi farzedeJim 
Ya sen kör müsün be arkadaı? 
Görmedin mi ? 

Dolly bir içim su kadar p
zeJdi, O benim için har şeydi. 
Onu• yanında ikea ea aefiı 
pmpaayalann buhan ile sar
hoı o)muı ribiydim. Dolly'ye 
tapa• bir Ganresterdim. Kal
bimde iki heyecanım vardı. Bi
ri her -dakika öliimle karplq
mak, öteki de " Dolly'ain kol· 
larıada ıeviİ ateıi için.le çır
pınmak ... 

Bu ada• ne söylemek isti
yordu. Andy'nın ~eveze, ba· 
zan da latifeci olduğunu bi
lirdim amma Dolly'dcn konu
ıuJurken litifeye kalbimin te
hammülü yaktu. 

- Ağzında Jafı uzatma .. 
Açıkca söyle, dedim. 

O hiç istifini bozmadan alay
lı alaylı devam etti: 

- Jack, dinle beai.. Soenin 
ahmak olduğunu timdi öirc
aecek deiilim. Fakat bu kada
rını yutamam. Yahu Dolly'nin 
gebe olduiunu farketmedin mi? 

Bir dakika taJ8ladım. O kıs 
kıs i'Ülüyordu. 

- Gebe iae ne olur? Sanki 
rebe olduiunu bilmiyormuy

dunı. Ahmak öyle rfılmc .. Büı
bütün beni sinirlendiriyorsun. 
Gülecek ne var? 

Hem bunu söylüyor, hem de 
düşünüyordum. Cidden bqımı 
döndiirccek bir haber almıttım. 
Hayalim dört nala koşuyor, bir 
dü:şünceden diierine atlıyor· 
dum. Sonra kendi kendimden 
sıkılarak bu iıe bir tabiilik süsü 
Yermek istedim: 

- Evet Andy baba oluyo

rum. Göreceksin .. Doely, mu
hakak bir oilan doiuracak .. 
Oilum ycryüzüaün en kurnaz 
en uıta gaağeıteri olacak. Ha
yır .. Bu budalalık olur. Çocuiu
muo eline tabaaca almasına bile 
müaaecle ebaiyeqiU.. O bir he
ca ilk mektep hocası olacak ... Ne 

Henderson 
-~1 t• 

Cenevrede 
Beki eni yar 

CENEVRE 5 (A.A) ·- Silih· 
sızlanma konferansı başka•• 
B. Henderaonun önümüzdeki 
haftanın oınuııa doiru lturay• 
relmesi beklenmektedir. B. 
Henderson evvel:. ticarete aid 
ailih fabrikalarının kontrol ko· 
miayoau tarafındaa yazılan ra· 
porla ıenel raporu tetkik ede· 
cektir. Bu raporlar baıkanlft 
ıelmeaine kadar bitirileceti 
lmid edil•ektedir. 

Cazeteci Jakobu 
iade etmiyorlar 

Berlin, S (A.A) - Diplo .. -
tik mabafilde Almaoyanıa ı•· 
ı:eteci Berthold jakobun te~
kifi hakkındaki İsviçre protcı· 
toıuna cevap vermek üzer• 
olduiu bildirilmektedir. Al· 
manya ıa:ıctecilerinin Alman 
topraiıada ve tamamen ka· 
nuni ıartlar içinde tevkif edil· 
diji ve buna ltinaen 'kendisi· 
ain mevzu ba hıoluamıyacaiı 
icldiuında iarar etmek ve bu· 
nunJa beraber iki •emleket 
arasındaki 3 -13- 1921 tarihli 
hakem muahedesi mucibince 
hakeme müracaat cdilme•iJIİ 
kabul etmektedir. 
SUprUntUt•rden lnt•at 

Malzemesi 
BerJin, 5 (A.A) - Ev aüp

rüatü)erindett hususi bir mua-
meleden sonra tazyiki suretiyle 
yeai bir inıaat malzemesi imal 
edilecektir. Bu maddeden ya
pılaa levhalar keçe kadar ele•· 
tiki, •iaç l'ibi aailam, ve ma•· 
tar kadar tecrid has ... 1111 

haiz ve bilamel sayri kabili 
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Fakat Ko - 38 -
yan b ntcs Almayı taıı- - Evet babama; eier ba-
. ara anın 'd w 

(Monte }( gı ecegı yer bam kadın yürekJi olmasaydı 
içkili h 

1 
orte) değildi. Araba buraya g-elmek yiğitliğini gös-

an arı d oteli .. .. •n ıran ( F orş ) tcrir idi. Lakin ne oluyorsunuz 
onune 

otelin b h v~rınca durdu Bu anne; benziniz sararıp solmaya 
dö R a Çcsı vaktile şövalye başladı. 

agastanın y k d. . '-Sezar Bor.. . eme ye ıgı, - Bir ıeyim yoK, içim ya-
Si Jıya ıle tanıştıiı ve nıyor, su bardaiım almak is-

nyor Ast •v• 

Yerd· K orraya ders verdı~ı tedim, fakat elim bardaiı 
ı. onte . b h d çekildi sı~. ara ası a ıra tutama ı. 

. · Kendısı de bir odaya Beatris hemen su brtrdağını 
gyırerek akş"rna kadar hı'ç bı'r '- · · · t k · d' ... lı(apıp annesıne ıçır me ıste ı. 

c:r~· çıkrn dı. Ortalık kararın- Fakat Kontes kas-katı kesilmiş 
le ır •tın üzerine atlıyarak parmakları bardağı tutmamış, 

•ranhklar ·· '- d h d l uzakl arası da gozdcn ıı;a e yere ÜJÜp kırı mıştı.Bu 
aştt. durumdan Primver telaşa düş-

Floran k k ._ ı_ iki sa yolundan ayrılarak müş, esi -.esiK aenesine sor-
la d saat kadar kırlarda, bayır- gular ııralamıttı. 

r da yol aldı. Kayalar ara- - Anne! Ne oluyorsun ... 
~n a dar bir bo~aza. girdi. Yüzünüz 'kireç gibi bembeyaz 
b'u b?,ğazm gerisind• küçük olmuş ... Parmaklarınız büzüliı-
ır koşk vardı. Köşkün mer!in yor ... Çıldıracaiım. Söyleyin ... 

\re sakız ağaçlarilt örtülü bah- Çabuk söyleyin anne, Size ne-
~tsinden ieçerke beyaz bir oldu. 
iölğe önüne dikildi. Kolumun uyuştuğunu 

Kontes büyük bir sevinç 
içi de Beatris diye baiırdı. Kız 
Ann sin koştu, kucaklaştılar. 

na kız adımlarını ııldaıtıra-
~ak ~öşkc sokuldular. Tepeden 
ırnaga 'kadar ıilahli bir hiz-
~ct~i de kapıları kapadı Bi
rıncı kattaki odada karıı . kar-
şı:y a oturdular. Beatris merakla 
~a var, ne yok diye sordu 

omada u•duklamu .. . .. 
göremediğini öö-renm'eL 2°!~P 

v • • K ıc111 
sorguları bırbir arkasına · 
lad A · . sıra-

Jc 
1. nneııaın cevabı çok 

ısa oldu. 

- Romada değillermiş. 
. - Çok .. sevindim. An•e bi

zımle borııyalar arasında b' . b ır 
•evı arıı kurabilmesi •uhte-
•el bulunaa teıebbtisl . . . b 

1 
•rıaızı 

bana an atbğınız zama• k l-
en çok k111Jmııtım Bu 

varlar d L 1 · cana
lc 1 yaşa IK:C& talyada barı• 

uru ••az •n•e. ':l 

- Sevini• ö Je · 
ıa.va.fın önü 1 Y ıae Bıatriı 

- Yii"tl'" ~ ıaaınıyacak. 
anneci.... ı ııı idea bırak a 
k iım. Ben s b' d 

aya kadar u" on ır aki-
.,erdirn . d iraşmaya karar 
diö-im b~ız c~ öire•mek iste-

• ır nada O l bizim b ._.. Tar. n arın 
··... u *'aıkte odug" u 02renib .. ... muzu 
ı_ •• aa-renmcdikleridir. Sa-
ıcın sızın '-
i(' 1 • Uıı;:a•ızı güderek 

oz c~f olrnaıınlar. 
nim- S •~ır kızun bundan emi

. enın l 
rak d P a•ıaa uyiun ola-

•vra•dı b F otelinde b 1_m ara ayı arş 
ıradım. 

b - Çok iyi et · · . z urada d h ınıtsınız. ate• 
ca2' y • • fazla oturamıya-

ı:ı. arın akıam Romada 

;:: ~~p~~ntı yapılacaktır. Uma-

g- · . 
1
b ır aydan beri gizlendi

ımız u .. • 
rınd surgün yerinden ya-
fort a.n so~ra kurtulacak. Mon-

cyc gıdecei-iz. 
L - 'Varol benim yciit yürekli 
ııcızıın. 

- Ôyle olmak laıımieliyor 
anne· ·· .. le d ' ıroruyorum ki erkekler 

a ın Yürek)' l .. 
- Bab i'il mi ? •na taş atıyorsun de-

duyuyoruır. Koluma bir so-
iukluk yayılıyor. Bu korkunç 
soiuk dirseklerime kadar çı
kıyor. Ah timdi anladıJD. 

Kontes Almanın ğzından 
dökülen bu son sözler ~ırtla-
ğından hmltılarla çıkmııb Gö
rünmez bir korkuya karıı ko-
runmak için son i'ayretlerini 
göstermek istiyordu. Kız vali-
desini kucakladı, şaşkın, şaşlcın 
bakan annesi söylenmekte de
vam ediyordu .. 

- Yapılacak hiç bir ıey yok, 
ne yapsanız faydasız; Çünkü 
damarlarımdaki kana lurış•ıı 
olan zehir öyle öldürücü bir 
zehirdir ki kurtulmak imkanı 
yoktur. 

Primver bu"y"k b' .. ı_- t" • u ır urx.un u 
ıçinde haykırdı zehir mi? 

Evet Borjiyalarm zchiri. 
Ge Ç kız bir taraftan ihti

lal heyecanını düıünürken, di
ier taraftan annesinin duru
muna açıyor. Şaşkınlıktan ne 
yapacağuu kestiremiyordu.Kon
tes kızına koynunduki istavrozu 
dikkatle alıp çıkarmasını söy
ledi. 

Perimver annesinin koynun
dan istavrozu çıkardıktan sonra. 
ıordu: 

- Bu bir istavroz anneciiim. 
- Bakayım kızım .. Gördüm. 

bu istavroz btnimgisi deiil.. 
Deiiştirilmiş. Zehir işte şurada 
istavrozun ucundadır. Beatriı 
yavrum fU dikenin ucundaki 
zehirden kendini koru. 

- Neler söyliyorsun anne 
rüya mı görüyorsun, söyledik
lerinize inananuyarum. 

- Evvet amma bir hakikat 
kızım.. Beni dinle Beatris ... 
Ben şimdi ölece2'im 

- Hayır asla ... 
- Şimdi ölecciim diyorum 

bir saata varmaz dünyaya göz
lerimi yumacağım. Sözlerimi 
kesmeksizin beni dinle.... Söy
liyecekler:m var. 

- Soıııı r<ır -
·,.~:ı;.=-:.:~ . ' -.. ·.' . : ,. .. ··:: .. •! ' .-, ":) ·-;ı.:!'f_ • 

AMBUR FELEK 
Çarşamba Günleri Çıkar Siyasi Halk Gazdesidir 

-Ütün dünyayı 
enberinden geçiri·yoı ! 

PAliALI AlJ\1A YINIZ! 
HER YERDE (3) J(URUş-ruR. 
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,-Kadın Tipleri• 
Baya Rebia Biliin'in ıazetemiı:de büyük zevkle okunan 

"Kadın tipleri,, romanı İıtaniulda basılmıt olup İzmirdeki 
bütün kitapçılarda ve bu meyanda "Hükumet kona2'ı kartı-
sında 32 n d ı_· • y umara aıu,, yenı avuz kütüphanesinde satılmak-

2-6 

~anife & 

ltalya, Şark misakını, Polonya g·rdiği ta 
memnuniyetle kabul edecektir 

Strezada Fransa- lngiltere ve ltalyanın el birlikleri görüşülecektir. Fransa 
şimali şarki sınırlarındaki istihkamların garnizonlarını kuvvetlendiriyor 
Milano, 5 ( A.A ) Korriere 3- Şark misakı. Bay Eden Lehistan ricalini Vinston Çurçil Alman teslihatı 

Della Sera İngiliz matbuatının Mamafih bu hususta verile- J sözlerindeki tezadi her haİde hakkında müzakere açılmasını 
Streza konferansı yai.nız Sir cek ,direktiflerin ~ayet alastiki müşahede etmiştir. Bundan bir tekrar istemiştir. Bay Mak Do-
Con Sayrnen ile bay Eden ta- olaca2'ı ve bay Lavala Strezada yandan Sovyet Ruıyanın suç· nalt bu müzakerenin tatil cel-
rafından muhtelif hükumet icabeden teşebüsleriyapabilmek luluğunu ve Avrupanın .şarkın- sesi esnasında yani 18 Nisanda 
merkezlerinde yapılan tetkik için salahiyet verileceii tahmin da sulhun tehlikede bulunma- yapılmasını kabul etmiştir. 
seyahati neticelerini Fransa ve ~dilmektcdir. dıimı tastik ederken diğer taraf- Fransa şlmal !Hnırlarına 
İtalyaya bildirmekten ibaret Fransa resmi mahafili tara- tan şark misakının Lehistan ask r gönderiyor 
kalacağına dair olan neşriyatı fından u J us la r kurumuna için büyük bir tt!hlikc teşkil Paris, 5 (A.A) - Şimali şnrki 
ile meş2ul olmaktadır. Bu ~·- verilecek karar suretinin cdecciini iddia etmektedirler. hudutlarının ve istihkamlarının 
zete öyle bir proiramın çok Strezada müzakere edileceiiae Halbuki sulh değilse harbin de muhafazasını temin için cenup-
dar olduıunu ve eğer bir n«!- dair Londradan iclen bir Lehistana yapılması tehlikesi tan üç piyada taburu ~öndc-
tice alınmak isteniJirse Stre- havadisi ı y ı karşılamııtır. mevcut olamaz. Bir ademi tc- rilmiştir. 
zanın müzakerata ile müs- Haber alındığına göre Fransa cavüz ve istişare misakının ya- Kolonya, 5 (A.A)- B. Eden 
bet hareket arasında bir bir· hükumeti de bu karar bilahare pılmasıtekJifi Almanyanın umu- bu sabah 11/8 de Brüksel 
lesmc hattı teşkil etmesi Alm n hükfımeti ile müzakere mi silahlanması ve bilhassa şar- Ostanda ekspresi ile hareket 
lazım geldiğini söylemektedir. kapamıyac k bir şekil verilmesi ki Prusyada ve yukarı Siliz- etmiştir. 
Ümit olunabilir ki bugiine ka- hususundaki İngiliz müt laası- yadaki hazırlıklar dolayısilc isv çt a k rllk 

hazırhkları dar yalnız her tarafın fikirlerini na iştirak etmektedir. ciddi emniyet unsurlarını ihti-
toplamnkla iktifa etmiş olan Fransa Hariciye nezaaeti mü- va edebilmekten uzaktır. Şim-
Fransa ve İngiltere şimdi müs- tekaoil müzaharct esaslarına di yapılacak şey harbin önüne 
bet bir karar ittihaz edecektir. müstenit bir Fransız Sovyet geçmek çarelerini aramaktır. 

Ayni gazetenin Paris muha- misakı aktı için yapbi'ı son Slr Con Saymen 
biri şu malumatı vermektedir: teklifle Moskovanın cevabını Beyanatta bulunacak 
Fransanın şark hudutlarına müte beklemektedir. Bay Lavalın Londra. 5 {A.A) - Sir 
veccih olarak külliyetli askeri Sovyet cevabını yarın toplana- Con Saymen AYam Kamara-
harekctleri haber verilmekt~dir. cak olan kabinede okuyabile- sında Lansbury'niıt bir sualine 

ltalya Şark mlsakına ceği tahmin olunmaktadır. cevap vererek Streza konfe-
Glreblllr Bay Eden dlyorkl ransı hakkmda önümüzdeki 

Roma, 5 (A.A) - Mümt=z MOSKOVA 5 (A.A) - İz- sah itÜnü beyaaatta bulunu-
bir İtalyan devlet adamı be- vestiya gazeteli Varşova mü- masınnı muhtemelolduiunu söy 
yanatında demiştir ki: likatlarının neticelerini tetkik lemittir. 

StokhoJm, 5 (A.A) - Bü
yük erkanı harbiye başkam 
hükumete yazdıiı bir mektupta 
ulus)arası vaziyetin karışması 
neticesi olarak lsveç müdafaa 
kuvvetlerinin lazımı-elen harp 
silahlarile techiz etmek üzere 
tedbirler alınmasını söylemiştir. 

Erkanı harbiye haıkanı bun
dan başka askerlerin şimdiki 

müdafaa teşkilatı dahilinde ta
limlerini daha iyi bir şekilde 
yapabilmeleri için aynca ted
birler alınmasını da istemiştir . İtalya Şark mis kını Lehis- ederek diyor ki : Londra, 5 ( A.A ) - Bay 

tan girdiii takdirde memnu- ----------------=== 
niyetle kabul eder. ltalya bu Alsasta ransız ta . dat vardır 
misaka teveccühkirdır. Ancak Şl l 
Sovyet Rusya ve Lehistan 
ile olan münasebetler dolayı
ıiyle büyük bir ihtiyat gös
termek mecburiyetindedir Ital
ya Sovyet Rusya iJe çok 
iyi münasebetlerde bulunmakta-

sınırındaki 
artırıldı 

Her ihtimale karşı Alman 
ların garnizonları 

istihkam-

dır. Lehisan ile de münase- · 
betleri ihtirazkar olmakla be-

:raber iyidir. Lchistanm Alman
yi. ile takip ettiğ'i siyaset do
layısile ve Şark misakma ma
ruz bulunduğundan bu miçakın 
imzası Lehistanı kat'i olarak 
Alın nyamn kucağına atacak
tır. 

Diğer taraftan Lehistan tam 
Tuna misakının teminatçıların

dan biri olduğundan, İtalya 
Lehistanm müzaheretini esaslı 
telakki eder. 

Mak Donald Strezaya 
Gidecek mi? 

Londra, 5 (A.A) - Taymis 
2azetesinin par .cmento muha
biri yazıyor: Başbakan bay Mak 
Donalt Şimdilik Streza koufc
ransına şahsan iştirak fikrinde 
dc~ildir. Bu konferans lnı:iliz 
bakanları tarafından muhtelif 
hükumet merkezlerinde tetkik 
müzakerelerinin son nfhası ol
makla beraber kati mahiyttc 
karar ittihaz edecek deiildir. 
E2-er Strezanın verdiii netice

ler Almanyayı diğn bir kon- ' 
feransa davet etme · e müsait 
ise, bu bay Mak donaldın L.on· 
feransta şahsen iştirak etme
sinin şayanı arzu bulunması ih
timaii vardır. 
Görüşülecek mesel Cer 

Paris, 5 (A.A)- Alman is
tihbarat ltürosu bildiriyor: 

İyi malumat alan mahafilde 
bakanlar meclisinin Strazeda 
müzakere edilect:k üç mühim 
mesele hakkında cumartesi günü 
lazım gelen direktifleri tesbit 
eclilecei'i söyJenmektedir.Streza 
dan sonra Moskova ve Varşova
da iÖrüşülecck olan bu mes
eleler şunlardır: 

1 - Fransız, İn2iliz, İtalyan 
ıneaai birli2'i. 

2- Almanyanın mecl.uri as
kerlik usulünün kabulü üzerine 
Fransa tarafından uluslar lrn
rumuna yapılan müracaat. 

- Başlatan l3i11nci solwe<I~ -. 
Avusturyanın kendi mukadde
ratı ve istikbali hakkında re-
ymı kullanmasına müsaade 
edilmedi~ini iddia etmektedir. 

Lokarno muahedesi sadece 
hafif bir emniyet hissi vermek
tedir. Çünkü Fransa ve Al
manya şarki Avrupaya çok sı
kı baafanmıştlarır. Ve orada 
çıkacak bir barba muhakkak 
sürükleneceklerdir. 

Bu iazcte yazısını şöyle 

bitiriyor : 
Müşterek hateket ile şuriı 

arasında yapılac:ak tercih ge
cikmiyecektir. Gelecek 15 gün 
içinde yapılacak konff'ranslarm 
sulhe veya harha tesirleri Ver
say muahcdesindenberi yapı· 
l .nJardan daha geniş olacaktır. 

Prag ziyareti ne netl
celar verdi? 

Londra, 6 (A.A) - Taymis 
iazetesi B. Edenin Prai' ziya
retinden husule gelea netice
leri tetkik etmektedir. B. Eden 
Çekoslovak.yanın Almanya ve 
Polonya red cevabı verseler 
bile Fransa ve Sovyet Rusya 
ile şark misakını imza)amağa 

hazır oldu~mıu müşahede et
miştir. Mamafih B. Benes bu 
mukaveleyi imza etmeden evvel 
B. LavaJ tarafından Moskovaya 
yapılacak seyahat neticesine 
intizar edildi2ini de söylemiştir. 

B. Benese göre, Polonyamn 
fikrini değiştirmesi ihtimali yok
tur. Her halde kabule şayan 
başka bir hal çaresi bulunmazsa 
Paris - Moskova - Prag mi
sakı hakikat haline geçectktir: 

Taymis gazetesi B. Benesin 
bu mütaleasını hülasa ederek 
,ark misakının eski şeklinde 
tahakkukuna artık imkan kal" 
madıiını kaydetmektedir. B. 
Eden avrupada barışı temin 
etmek için takip edilecek ye
ırine yolun artık mıntaka mi
sakları değil fakat bütün av
rupayı içine alacak umumi bir 

uzlaıma oldu_iu kanaatına var
mııtır. 

İngiliz: siyasal mahafilinde 
B. eden bu seyahatları malu
mat almak noktai nazarından 
çok faideli olduğu kanaatı 

vardır. Vakıa hal çareleri bul
manın kolay olacağına intizar 
caiz değilse de hiç olmazsa 
bu seyahat B. Edenin herhan
gi bir çarenin dahi 2"ayri kabil 
olduğuna dair menfi bir ka
naatla avdet etmesi gibi bir 
netice de vermemiştir. 

Taymisin Varıova ve Paris 
muhabirleri aynı fikirdedirler. 
Varşova muhabiri 3 Nisanda 
neşrolunan resmi te\,ligden do· 
layı İtalyan, Fransız ve Sovyet 
mahafilinia i•kisarlarını sakla
mak olduklarını bildirmektedir. 
Bu mahafil daha sarih beya
nata intizar etmiş oldulıelarını 

ıöylemektcdirlcr. 
Diier taraftan Polenya res

mi mahafili B. Edenin seyaha 
tında• çok memnundurlar. Çün 
kü bu seyahat neticesi clarak 
Polonyanın menfi vaziyeti es
babının bundan sonra Loııdra-
da ve Londra vasıtasiylc Pa
ristc daha eyi anlaşılaca2"ına 

kanaatları vardır. 

İngiliz karici siyasasının bir 
çok cepheleri itibarile Polonya 
siyasasıyle mutabakatta oJdui"u 
da memniyetle te;:)bit edilmek
tedir. Bu mutabakat yalnız 

takip olunan a-ayelcrde deiil 
fakat usullerde de mcvcuddur. 

Paris muhabiri de. Fransada 
~ark miHkı meselesinde müs
bet neticelere varmak ümidin
d~n vaz ~eçilmeye temayül 
başlamıştır. Şimdi daha ziyade 
uluslar kurumu çerçevesi da
hilinde umumi bir anlaşma ar
zusuna yeniden dönülmüştür. 

Londra, 6 (A.A) - Nazırlar 
tali komitesi, muhtırasındaki 
teklifler hakkında izahat vere-
cck olan bay Löyd Corcu ancak 
18/4 tarihinde kabul edecektir. 

Bay Löyd Corc ile yakından 
teması olan nsahafil kendisinin 
yeni planını teıkil eden teklif
inin müzakeresine girişmek 
hususunda milli kabinenin gö.s
tcrdiii isteksizliği umumiyet 
itibarile tenkit etmektedirler .. 

Fransız Projesi 
Paris, 6 (A.A) - Bu~ün 

toplanacak olan bankalar kon
aeyinde F ransanın Strczada 
alacaiı vaziyetin ana hatlarını
teıbit edecektir. 

Fran!a konferansa, uluslar 
kurumuna vermiş olduğu isti
dayı teyit cdeeelc. bir muhtira 
ve bundan başka uluslar ku· 
rumu konseyince kabul edile
bilecek bir karar projesi ve
recektir. Bu karar projesinin 
Cenevrcye Fransa, İng-ilterc 
ve İtalya tarafı1'dan verilmesi 
fikr:ne taraftar görülmektedir. 

Görünüşte bakılırsa Streza 
konferansı Avrupanın emni
yetini, Avrupaya şamil bir for
mül esası üzctinc tanzim me
selesinde bir anlaşma tahak
kuk ettirilebilecektir. Avustur
yanın istiklali hakkında FraDaa 
hükumeti Romada 7 sonki
nunda yapılan anlaşmalarla sa
dık kalmaktadır. Strezada Nö
yi. Sen Jerman ve Triano 
muahedelerinin askeri madde
lerinin yeniden tetiıtild ihtimali 
ıuesele5i ortaya çıkarsa bu sa
dece bir yoklama mahiyetinde 
olacaktır. Filhakika orta A•
rupanın bugünkü askeri niza-
mını• dciişmesi için Küçük 
itilafın tasvibi lazımdır. 

lngllterenln vaziyeti 
Londra, 6 (A A) - İnrilterc· 

nin Strczade alacaiı vaziyet 
hakkında kati bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. Zanno
lunduiuna iÖre, İtalyanın Stre
za hakkındaki düıüncelcri Loa 
dra ya bildirilmiştir. 

Salahiyettar mahfellerde St
reza konfcr~nsı İniiliz baka•· 
larının istihbari seyahatlerinia. 

- l.ill!eıı çeı•ırmıı -



Ha~-~-Ş ..... : .... !!~!Y.~~ ..... ~.~!gası o ~~y~~a vn~1-~~=esi 
ltalya Haheşelini hükmü altına sok- B;ğd

1

:y ç;~:liyor Nüfus artıyor 
k • t • - H b t b d Rusyada yetiıen muhtelif Adana, 5 (A.A) _ 935 yılı ma ıs ıyor a eş e oş unnıyor bukday cinsleri hakkinda yapı- viliyet ltütçeai 770000 liradır. 

.. lan tetkikat çok ilerlemiıtir. Geçen yılki bütçe ile bu yılki 

HABEŞ JMP ARA TORU .. 500,000 ASKER. TQPLJ- vFı.ellnoffA60kaddeamniıfinadzleanu''lBkeayyı· Vdao~ al rlasında 31000 liralık ltir faz-
a ık •ardır. Vilayetimizde yeni 

YORMUŞ- YEMENDEKi JT AL YAN ENTRJKALARJ laşmıştır. Bu~ün Ruıyanı• bui- bayındırlık itleri baıla•ııhr. 
day kelleksiyonu acunun en İç:nde bulunduğumuz nisaa Son telgraf arda okuduk: 

Adis-Abeba İtalyan ko!on· i 
bura~an ayrılma2'a ha ur anı-

"S . E ... r· 1 yor., - oma , r .re ta -
yan müstcm cl.clerindc memur 
ye zabitleri karı ve çocuk.arı 
bumüstemJc ferden hareke e 
hazır olmak emrini almış ar
dır., - •• Bw- Habeş aşiret" 
Kamya ve Ubanoj ile Hebeşel 
uasıadaki mıntakaye ~ırıp 

ya&"maya kalkıştıiından,Hebcş
Jerle io~ili7.ler arasında çarpış
ma olmuştur. Ölü ve yara ılar 
vardır.,, 

Fakat Habeş hükumeti Ulus
lar kurumuna başvurarak Ital
ya - Habeş hakem andlaşma
sında tatbikini istedi. Bir uzlaş
ma zemini bulmak ümidi vardır. 

Beriyandan. İtalyan askerleri 
ayısız silah, muhimmat ve mal
ile Eritreye çıkıyorlar. Habeş 
imparatoru da 500,000 kişiyi 
seferber etmcğe hazırlanıyor
muı. 

llr.ıbe.'} impamtorıı 

Geçen mayısta İbn Seud ile ortaya çıktı. Diplomatların ha-
imam arasında olub biteni zırladıkları şeyi tatbik meyda-
görmek için arabistana jitmiı- nına atmak için Mussolini sribi 
tim. Bu savaşın habet istikla- bir adam gerekti. 
liae son vercceii belli oluyor- Suikast korkusu 

Ve iç güçlüklere rafmcn 
- belki de bunlar dolayısilc -

du. ıki sözle anlatayım : Her ara bozuklupnda, en 
İtalya, 1912 den beri, Ye- iyi anda sataşa a-eçmck için, 

Jlabe'} askPJ feri 
Habetiıtan İtalyan müıtcmle- ı mene ıöz dikmiştir. Yemen ltu 
keleriıle ıöz dikmittir. Orada "medeniyet" a-ayı etini pek o 
ltaıyaalar, Slileyman ile Saha kadar hoı görmemekle bera-
knliçeaiain aealindcn olduiu- ber ltldya inadctti. Ağır feda-
au itldia edea bir imparatoru• kirhkJara katlaaarak, Asir 
emri altıadaki askerlerle ku- beyliiinin k"ndiıine bırakılmuı 
fl)apcaklardır. için bir vid kopardı. Hakiki 

Şimdi Massuada ( ltalyan •aksadı bu mu idi? San-
Sritreıinde ) bulunan Hcnri de mıyorum. italya, sadece acık-
Monfreitl bu kanıık işlar üze- lı Adua bozıununun intika-
rinde yerinde topladıa-ı duyum- mını almak ve Habeş ilinde 
lan töyf e bildiriyor : bir protektoaa kurarak Erit-

Massına.. mart re ve Somali müatemlekelerini 
Ük kinun beni Pariıten birleştirmek hakkını almaia 

kuvdu. yanyacak bir "mübadele vaıı-
aütün Avrupa üzüntü için- tuıaı" ele sreçirmek niyetinde 

dedir. Ôirenmek ve anla•ak idi. 
iateyor. Gazeteden buyuraa Olup bitenler bu farziyeyi 
Wr tela-raf alıyorum: hemen teyit etti. Bugün diplaıaaai 
llauu aya hareket ediniz. manevra11 blitiin kurnazbiile -
bir neticesi ve bütlln alakadar 
devletleri t.lplıykcak olan Av
rupa konferansının a-eniş mik
tarda bir baiırl:iı olarak tc
likki edilmektedir. 

Bene, MoskoYJJa 
Gidecek 

Praı, 6 (AA) - Gazeteler 
bay Litvinofun bay Bcneıi res
men Sovyet Rusyaya davet et-
ti;iae ve bay Bcncıin de bu 
daveti kabul eylediğine dair bir 
Mvadiı neşrediyorlar. Sonba
laarda vukubulaca;ı söylenilen 
bu ıe1abatın tarihi henüz tes
pit edilmemiştir. 

Romanın glrUfU 
Roma, 6 (A.A) - Streza 

koafenası Almanyada mecburi 
ukerlik yapılması üzerine Fran
ayı Yerdiii iıtidayı tetkik ede
cek olan uluslar kurumu kon
Myİllİn toplan•aıınclan evvel 

..... L.,µtere Ye ftalyanıa 

vaziyetlerini tespit edecek 
bir mahiyette telakki edil
mektedir. Bu ilç devletin 
Avrupada sulh için tehlikeli 
aoktalardan biriaine ltir çıban 
batı koptup takdirde alacak
miltterck vaziyetleridde tavzih 
etmeleri icap ettiği dGfhlll
mektedir. Bundan baıka Stre
zada A vusturyanın iatildiline 
hürmet temini için icap eden 
tctbirlerin de alınması Jizımdır. 

Bazı mahfellere ıöre ltal~ra
nın Strcza konferusını yeni 
bir ıiJibları bırakma plinı için 
hareket noktası yapmak husu
sunda vaki olacak ıayretleri 

tamanıcn boş tclikki edeceği 
söylenmektedir. 

Paris, 6 (A.A - Gazeteler 
lngilterenin Strezada alacaiı 
vaziyeti soruşturmakta Ye ltu 
vaziyeti Romanın ki kadar ..: 
rih 16rmek istemektedirler. 

hasmın yanlıtlannı bekliycbil
mck i'ercktir. Öyle de oldu. 
Habeşeli son vakıtlerde yanlış 
üzerine yanlış yıidı. Buaunla 
l:terabcr imparator ince bir 
diplomatbr, hatti imparator
luk içinde durumu anlıyabile
cek biricik adamdı. Bu &'Üne 
kadar ülkesinin hayatını uzat
mak içia ~ok kurnazlık. gös
termiştir. Gcrçe, üç komşu 
büylik devletin rekabetleri de 
ona çok yardım ~tmiıtir. 

Fakat tahtını elden kaçırmak 
korkusile uykuları kaçan impa
tor, memleketini yenilemeye 
çalıpaıfbr. Bu maksatla bütün 
dercbeyleriai mahvetmiş ve dik 
kafalı kimseleri işten uzaklaş
tırmııtır. Kendi çevresine, çeiu 
halktan çıkma, ıade adamlan 
tapluaıı Ye bunlara yüksek 
•emuriyetler vermiftir. Btı
tün bük6met bunlann eline 
ıeçmiftir. lmparatorua fikrince 
bu adamlar her tcyi ona med
yun oldilklanndan ihaaete di
ierleri kadar. müstait deiildi
ler. Halktea olduklan için mil
leti daha çok ıeveceklerdi. 

Oençlerln dlnUfU 
Anlablamıyacak kadar sabırlı 

olan imparator 1916 dan beri 
bu delda çahıtı. lmpuator
lufwı bilyük korucusunun 
torunu olan Sidi Y assuyu 
tevkif etti. Avrupa ve Ame
rikaya tahsil için bir çok 
ıeaçler ,aaderdi. Bunlar 
yabancı d&tmanı olarak mem-
leketlerine d6ndüler. Bircok 
Avrupah ıazeteciler de, Adiı 
Ababada kısa bir ıeyahattan 
ıonra, imparatordan giSrdük
leri aayaı, bazen de aldılduı 
hediyeler karıılıiı Habeıiataa-

dan •motlel bir memleket a-ibi 
babaettiler. 

Cenevre, 5 (A. A)- Ulualar 
demeti kilelik komiayonua
daki ltalyan delea-aİllin kale
lik uaul&nn itlame ettijiadea 
iStürll Haltefiıtama uluslar der
aepden çıkanlmasım istedi;i 
hakkındaki haberler reımi me-
hafiltle tekzip edilmekte.lir. 

•••••••• 
Yol kesici 

14 buçuk yıl hapsa 
Mahkum oldu 

Torbalı kazuıaın Dirmil 
köy&nden iki kitiaia önüne 
yilzü mukeli olarak çıkan ve 
•fyL'.eriyle karalanaı ıaıbet
melde Wçlu o-a• otlu Meh
aet Ali A;ırcezada 14 buçU 
Jı) a;ır hapH ..uktm oldu. 

zeniinidir. Hemen yarısı Ruı- ayıatla yapılması eksiltmeye 
yada yetişen 30.000 den fazla konulan yel ve köprüler için 
numunesi vardır. Rusyada her 

105000 Adanada yeai istasyon 
yıl tecrübe için 6-10,000 nevi 
buğday ekilmektedir. Rusya caddesi üzeriade yapbrılacak 
ekin istihsalitının ~enci kıy- yeni ilkmektcp biaası içia 40000 
meti bu yıl 17.250,000,000 do- hükumet konaiı•a ilive etlilc-
ln raddesindedir. lu mil-""ar cek kısım için 12000 ve koıu 
1934 yılına göre o0 16,30 da- yerinde yapılacak tribün içinde 
ha fazladır. 93,790,000 hektar 10000 lira 934 bütçeıinden 
arazi kolkoz, omkoz ve müıta- sarfediJccektir. 
kil köylüler tarafından ekile- Adana, 5 ( A.A ) - Sıtaa 
cektir. Köylülerin alikalanm mücadele komiıyonu sivriıinek 
arttırmak üzere Hül 1imeJ bun- Ye hutabk yuvası baliae aalen 
ların Devlete teslim e~cekle- •-
ri miktarl.ırı azaltmııbr. ~ Ceybanda Mercimek ırmaitnıa 

Bir Tahsı·ldar tcmamc• te•izlenmesi•• kuar 
verilmiıtir. 

Beş yıl 10 ay hapısa Adaaa, 5 (A.A) - 935 yılı 
Mahkum oldu sonunda yapılaa iatatiıtiklere 

Aydın maliye tahsildan Salih a-örc viliyctimizia nüfuıu 351000 
oğlu Tevfik temyizin nakzi üze- kiıiy~ ulaşmııbr. 1934 yıhada 
rine a&"ır ccza-a &'Örülmekte mektumdan 26131 dotumdaa 
olan mahkemesi neticelenmif 19114 kiıi nüfusa kaydoluamuı 
ve ihtilas ıuretile 11 lira yedi •e vilayetimize 2151 kiti dı-
kuru, zimmetiac a-eçirdiii an- ıardaa a-elerek allfusa kayıtluı 
lasıldıiindan heş yıl on ay yapılmıttır. 
ajır hapısıaa karar verilmiıtir. Adana, 5 (A.A) _ K6y mek-

Mahkiim oldu tebleri için 935 yaba.la yeni Y• 
Güzclyalıda hemşiresi Zeb

rayı kirletac&"e teşebbüste bu
lunmakla suçlu Ahmet oilu 
Mehmedin a&"ır cezada muha
kemesi bitmif ve hemşiresi 
Zebraya sarkıntılk ettij'İ sabit 
görldüiündn alb ay hapsine ka
rar verilmiıtir. 

Hafif zelzele 
Dün öjleden sonra ıaat 17 -

l 8 arasında ltiı' \aç defa hafif 
yer sarsınbları olmuıtur. ,... 
1 Borsa Haberleri 

DUn Borsada 

- ~=!!~ıı,ıar 
Uzum 

Çu. Alıcı 
203 Koo ittihat 11 

Fiat 

116 F Solari 11 50 
12 12 
13 

57 Vitcl 12 
51 Ş Riza Halef 11 50 
43 H Alyoti 11 

13 25 
12 
12 75 
9 24 M J Taruto 9 

7 Keten izzet 12 25 
501 Yekun 

12 25 

incir 
Çu. Abcı Fiat 
163 H Şetbeı 4 62 4 62 

Zahire Borsası 
çu. Cinıi Fiat 

1295 Butday 4 25 
3 Börillce 4 75 

4 27 
4 75 

440 717 KPalamut 230 
9 Niye pamuk 36 36 

.... 

Para Piyasası 
6-4-1935 

Ahı 
Mark 50 20 
l.terlin 609 
f r. Fra•fl 8 28 
I>olar 80 

ı. Belı• 21 
ltalyan lireti 10 47 
lmçre Fraa. 40 62 
Florill 

Sabf 
50 70 

614 
8 30 

79 50 
21 50 
10 52 
40 87 

Kr.Çeko.Joy 5 23 5 27 
A n1tr.Siliai 23 SO 24 S0 

de&'erJi bir proa-ram tatbik edi
lecektir. Bunua ana çiza-ileri 
köylerdeki iki üç sınıflı aek-
tepler yerine ı.cı sıaıflı yab 
mektepleri kur•akbr. iu yah 
mektepleri büyük ve kalabalık 
ve mevkii itibariyle elveritli 
köylerde yapılacakbr. Bu hu-
sustaki tahsisat kabul edilmit 
ve tetkikler yapılaası içinde 
kazalara yayım ıhderilmittir. 

Adna, S (A.A) - Htlk6aet 
dairelerine •Üracaat edea hal
kıa itleri muntazuıaa Ye çabuk 

bitirilmesi için •illyet koaajıa
da bir halk müracaat bürHu 
açılacakhr. lı sahipleri evveli 
doğruca buraya ujTayacaldar 
ve ne iıtetlilderini oradaki ••
mura bildireceklerdir. M&raca
atçılar lıturaya ltelli bir rUnde 
ujTayıp ifleriMden malümat ala
uklardır. 

Adaaa. 5 (A.A) - 25 N..!:, 
saa P•l'fembe ı6•6 çocuk eıir: 
ıeme kunuau aenfaatına Hal-
ken aaloauH. flHI bir balo 
verilecektir. 

Atlaaa, 5 (A.A) - C. H. F 
tarafındaa haftada bir defa 
olmak &zen fırkaldara bir kun 
açılaqbr. 

Damızlık atlar 
Alınacakt1r 

Ziraat bakanhiıadaa Yillyete 
ıelen ltir ltildirimde ya'lflua 
iftirak ed• saf Yeya yum 
kaa Arap atlüıaıa her koıu
daa enel Ye k"f'IClu Hara 
Wr heyet tarafıadaa muay ... 
ettirilmeıi Ye bualudu .lamız, 
lata Janyacak vaziyette olaa

~I Wr ceheliaia ı&aderilmeıi 
··~-

Ziraat halr••lajı bualardaa 
m6auip ıırecelderi.i .....!l.a ti • TIUIJ• ... n• k k b içıa saba alacakbr. me te .......... .. 

Muallimleri Mjişahedeler Bornova Gençler 
Yapacaklar Birlig._ i Galib 

Şehrimizdeki ilkmekteb •ual-
limleri bazı m&eueıelerde rrub Cuma ıiaü Boraeva ııaçler 
haliade toplu oluak bazı tet- birliii ile Ayclm Demiryelu 
kik ve mliıehede aiyaretleri kulGbü arumda yapılan maçta 
yapacakl.rtlır. Boraova ıeaçler birliii ııfıra 

Bu ziyaretlerin aeticui tale- ka111 bet ıol ile ıalib ıelvek 
belere yapbnlacak müpbede ficldetle aJlntlaam•ehnlar. 
ve tetkiklere eau tutulacakt... Som zamaalarda lıtlyle IRYaf-

Muallimler tetkik ziyaretleri fakiyetli oyuaJarla WltıL•w al-
lçia ltir Prorram bazırlumıfbr. ... kazaaaa lorao•aaıa lay-
Faal •aallialer kolu ~ ,,.,. ..tli aporculanaı itiz .le -
,... tatbildae ~. ... lndlalans. 

~·4 

Demiryolu 
·-·····-·. Hazer denizini 

Basra körfezine 
Birleştirecek 

Roma, 6 (A.A) - Bir çok 
mühendis ve ameleden mürek
kep bir grup İrana hareket et
miştir. Bualar Hazer denizini 
Basra körfezine birieştirecek 
olan büyük demiryolunun in
psında çalışacaklardır. 

B. Eden diyor ki: 
"Doğru, azimkar ve de. 

vamlı bir siyaset 
takip etmek .. ,, 

Londra, 6 (A.A) - Lenclra
ya dönen B. Eden kendisinin 
Ye B. Saymenin yap•ıt olduk
ları seyahabn çok faydalı ol-
duiunu aöylemiı ve demiıtir ki: 

Bu&'üakü Avrupa •aziyetiain 
çek müıkil olduiunda biç kim
aeain ıüpheıi yoktur. Ancak 
her devlet bu müşkilitı yen-
miye yardım etmek iıtediiin
dea bualann bertaraf edilmesi 
imkansız deiildir. Bizim yar
dımımız ıu olmuıtur: 

Deiru' azimkar ve devamla 
bir siyaset takip et•ek ve 
uluslar kurumuna ve müıterek 
ıulh siıteminc müzaheret eyle
mek. 

Alman yada 
Harba hazırlık 

Berlin, 6 (A.A) - Reımi biı 
Moskova tebliiiade bildirildi· 
iine a-öre bn yılın ilk üç ayı 
içinde 490 bin erkek ve kız 
mektep talebesi askeri talim 
görmüt ve launlardan 15 bini 
memleket memleket mudafaası 
madalyeaini alaııtır. 

Harp siparişleri 
Romanya Skoda fabrika 
sına yeni siparişler verd 

Btılcreı, 6 (A.A) - Hükii· 
met Skoda fabrik•silc 600 mil
yon krenluk top ve •ühi••at 
sabn alınması içia yeni bir mu-
kavele yapılması hakkıada 
parlamentoya bir kanun liyi-
huı vermiftir. 

Bu 600 •İlyoa çek kroau 
taksitle ötlenecektir. Y eai mu
kavele 1930 •ukaveleıinia ye
rine kaim olacak ve fiatlardı 
o muka•eleye niıltetle ylzde 
15 ten:ıilit yapılacaktır. 

Santajci 
Bir kontes 
Pariı, S (A.A) - Pariıia-. 

en yüksek aileleriaden birine · 
mensup olan Kontes l>ö Laber 
Dö Daaae Perıe•be pil 
Vuneı tebrinde ıutaj t6hm•
tiyle tevkif edilmittir. Keat .. 
e ıehirdeki tüccarlardan biri•• 
bir mektup s6adererek ke__..,,..,. 
disiae 8,000 frak verilme • 
halde tüccann küçük ç •U 
kaçıracatuaı tndlt da 
yaz;ıştır. 

ikişer seneye 
Ve 9704 Lira tazminata 

Mahkum oldular 
la•içrcdeki Tiuo fabrikaaıa• 

daa ıetirilca aaatlcriai prilk 
rami verme.len, puta Yuıta· 
ıile memlekete ıokmalda ıuçlu 
ltay Fehmi Ye bay HGıeyaia 
aubake•eleriae d&a aakıea 
ihbıas mahkemesinde tlevam 
edilmiıtir. 

Evvelee bay Febmi hakkıada 
beraet karan veril•it, bay Hil-= yedi aya mahktia etlil-

Dtm Yvilea yeai karara 16-
re suçlulann, •emlekete ithali 
••mnu olaa altıa kaplamalı 1a

atlan ithal etmek• suretile ka
çakcıbk yapbldan ıaltit a-6rtl
lerek iki ıuçlu İkİfer yıl hapte 
Ye altJpr ay aunaya ılrsla 
etlilm.ı.m. blkmedibaittir. 
Suçlular ayrıca 970t lira para 

e•111ıa1 Ja ..Jıkba ·-~ 



•• •• uzum Osmanlıcadan Türkçeye k~rşılıklar kılavuzu No.10 Yaş 
uzm~nlan~z Tü(rkçe köklerden gelen sözlerin kartııına (T.Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile Busene-•ı.~h-r•a_Ç_ 

2 _ y ızı~ mutahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

Alman yada 
Dahili ekim 

3 - K:~ı- lco~an karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca önıekler de konulmuştur. Edebilecek miyiz? 
HÜKUM T~ Turkçe olan kelimelerin bugünkü işleamiş ve kullanılan şekilleri alınmııbr. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

' urkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. ""'1111 ____________ _ 

.Siyasası 
Piyasanın Reichsoaehrstanıl 

rarafından tanzimi siyasal \IC 

ökonomik bakımdaa büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Nasyonal • 
sosyalist siyau dahili eki• 
piyasasını 3 esas kaideye rlSre 
tanzim' etmiıtir: 

·fil~~ - - - --Örnek· Eı:- Ana baba anlamalıdır - Bu işin linemini diği o'acak. raside özelıelik hakkı tanın-
litların ·ilk eve!ne. h~rmet ev- anlamalıdır. Elbise - Giyim, uruba mıştır. 
babaya vazıfesıdır - Ana Ehemmiyetli ( mühim ) - Örnek: Elbiselerini çıkardı - Emniyet (asayiş anlamına)-
lldevidi sayırı çocukların ilk Öaemli - (Fr.) lmportant Giyimlerini çıkardı. Güvenlik - (Fr.) Securine 

Ebk r. Örnek: Bu ehemmiyetli fikir- Elbiıe dolabı - Uruba do- Öraek: Vataaımızıa harici ve 
Ebr e~ - Dilıiz, epsem leri ilk önce ondan işittim - labı. dahili emaiyetiıti ordumuza 

Eb Bulut Bu önemli düşünceleri ilk önce ~lhak - Dojrusu medyunuz - Yurdumuz dıpal 
rar - iyi! · ·u d · · · ö 1 ı· · · d Eb er, ıycı er on an ışıttım. mek: Elhak. ~esi pek gü- ve içse ırüvea ıjını or umuza 

Eb~u - Kaş Ehe .. miyet vermek - Öne- zeldi - Do~usu sesi pek ırü- borçluyuz. 
E de~ - Güdük mek, önem vermek - (Fr.) At- zeldi. Emniyeti umumiye - Geael 
Ôc •le - Dedeler tacher de l'importance, donner Elhaletü hazilıi - Buırün, ;ıüvenlik 

eıe ~c : Ecdadımızdan kalan de l'importance buı;rünkü günde, şimdi Ademi emniyet - Güven-
iıle:ı::" Dedelerimizden kalan Örnek: Sözlerine ehemmiyet Örnek: Elhaletü hazihi Orta sizlik, yadııüven-(Fr.) lnıecurite 

Ecil·:_ İ . vermediler - Sözlerine önem Asyada Şıamanlıia itikad eden Örnek: Ademi emniyet içinde 
Ö çın, sebep vermediler, sözlerini önemedi- Türkler vardır - Bugünkü güıı- kalan memlekette huzur ve 

· . ra~k: Bu ecilden - Bunu• 1 d O A d Ş · • · · bul Gü · ıçın er. e, rta sya a amanlığa asayışı unamaz - Ye11sız 

Ecir Ebll - EYcil inanan Türkler vardır. lik içinde kalan bir ülkede bay-
E . (Bak: ücret) Örnek: Ehli hayvanlar • Evcil Elhasıl - Sözün kısası sallık bulunamaz. 

elif - Ayak takımı; bal- hayvanlar Örnek: Elhasıl, bu gidiş onun Emniyet (itimad anlamına)-
dırı çıplaklar Ehlile•tirmek - Evcille•tir- f l"'- · h İnan - (Fr.) Confiance E_cnebi _ Yaduyru _ (Fr.) meL T T e aı<etıni azırlamaktadır - Sö-
s. t " zün kıHsı, bu aidi• onun fela- Emniyet etmek - inanmak, Je etraa.,.r Ô • " 

Ô •- rnek: Yırtıcı hayvaaları bile ketini hazırlamaktadır. güvenmek - (Fr.) Confier 
rnek: htbbuldaki yaduy- ehlileştirmeg" e çalı•ıyorlar - Yır- El Örnek: Bu adama i• inanıl-nıll ar - Lea ıujets etranaen i T yevm - Bugün, şimdi T 

ıtaabul • tıcı hayvanları bile eYcilleıtir- Örnek: Elyevm Konya' da mu- maz - On ne peut pas lui con-
Eda _ Ton (T.Kıs.) meğe çalışıyorlar. kim - Bugün Konya'da oturaa fier une affaire 
Örnek: SISyleyifiadeki özjiil Ehli vukuf, ehli hibre - Em'a - Bağlfuklar - (Fr.) Çocuğu sana inanıyorum -

ton " k Ayırtman Enterailles, intestins Je te confie cet enfant. onu ute i allzmenlerden Ö 
ayırıyor - Söyleyifiadeki asli mek: Ehli vukufun verdiii Örnek: Em'ada ııörülen em- Bu adama güvenemiyorum -
(oriırinal) eda, onu diier na- raporda - Ayırtmaalarıa verdiii raz - Baiırsaklarda görülen Je ne puia pas avoir de confi-
tuklarclaa ayırıyor raporda. hastalıklar ance i cet homme 
B Ed

1 
a (Şive, ciJye aalamıu.) _ Ehliyet - Erdik Em'ai galiza - Kalın baiır- Emr - Emir (T.Kö.) - (Fr.) 

aya - (Fr.) Grlce, charae Ômel<. Ehliyetsiz adamlara saklar Ordre 
. Edalı - Baylaa _ (Fr.) Gra• it vermemelidir-Erdikıiz adam· Em'ai rakika _ İnce baiır- Emirname (Bak: ferman) -

cıux, clıarmht lara iş vermemelidir. saklar Buyrultu 
Örnek: Eclala edalı yürüyor- EhYen - Ucuz Eman - Aman Örnek: Gönderilen emima-

du - Balyu ltaylan -"rllyordu Örnek: Bunun fiabnı ehvea E İ 
Ed ,.. · b im d manet - nam a etmek - Ödeaek u • mız mı? Buaun pahasını . ı 
Ö k Eda u bul ? Örnek: Allaha emanet - Tan-. . me : yı daya etmek cuz madınız mı 

ıslıyordu - Borcunu .... '- Eizze. (Bak: aziz) - Erenler rıya inam! 
· t· uuemeıı; E'-•b E t t k 1 1 k il ıyordu. ,.. ır _ Büyükler mane e me - nam ama 

Ed b ııu Örn k Ek b Örnek: Bu parayı ona ema-e - .... eb e : a iri Kuren - Ku-
Edille (Bak: delil) _ Kaaıt- ren büyllkleri. net ettim - Bu parayı ona inam-

lar. Ekai - Ea az, ea aşaiı ladım. 
O.. k Ö111 k Ek ili Emaneten - lnamlama rne ı DiYb d"ll · e : • · mücazat-Ce-. h . ını e 1 esıyle 1 Ö k. 1 B k nl - A k 

ıza laetti • DileYiai kaaıtlariyle za ana en azı, Ekaili üç ıaatte me : ç a a ıırı n •-
açım dı. oraya vuıl olabilir, oad .. evel radaki son karakolları inaala-

Edib - y azınan lfİdemu - E.az Bç uatte oraya 
·-~~nek: Biiyiik Tiirk Yaraltilir, ondaa l•c• ıidemez. 

Buyuk Tiirk edilti. Ekalliyet - Azıahk - (Fr) 
Efk. yaıı:ınaıu Miaorite 

arı uın11ıniye K ı Örnek: Kamutayda azınlık 
ıiüşün - (Fr) O . -:-- ••usa -

Ö · pıaıon pultlique partileri yoktur, bağınsız say-
r~ek: Bir •e•leket efkln laYlarımız vardır - Büyük Millet 

unı~~'.Yesiııi gazetelerinde ıö- Meclisinde akalliyet fırkaları 
rebılırız - Bir aık · k 1 yoktur, müstakil mebuslarımız 
dli üıt·· u e... aıauaa -

b.li~. U•ll ır•zeteleriade ıöre- vardır - 11 a'y pu de partie 
ı nz. de minorite a la Chambre, aaiı 
~eyi iıa _ Geaeloy il existe des inde pendaata. 

im -~ek; Sar'da yııpılaa reyi Ekseriya - Çoi"un, çok Ya-

Ef 
ard da yapılaa creaelew kit, çokluk (Bak: alelekaer) 

ra - Erat • ' Örnek: Ekacriyıı itine vak-
Ôrnek· Baltl· . tinde gelmeı - Çoiun itine Yak-

efrad • Balü" re .yenı ırelea tinde ıelmez. 
ef ıe yenı ıelea erat Ekseriya onu çalışırken ırö
Ô raı - Kaldıran, yükselten rürdüm - Çok vakıt onun çalı-

rnek - Alm f 1 . 
A erzıııyaa- k _, 

zı bayra(ını kaldır.. ıtır en illrür.üm. 
efruıı:- Parla Ekseriyet - Çoğunluk-(Fr.) 

ututt11ran taıt, aydıalııtaa Majorite 

Ôrn ı_ n.:Lı Oraek: ôsacrreniz çoru" n-
e&: uiaur6& - Ghll ay- 1 d-'-•-- akla kabul oluaaUftur - Tek--._ rennı tutllfluran lifi 

Efliııe - Masal .. aiz büyük bir ekıeriyetle 
., .. ~ kabul olunmuştur • Votre pro-
ıwaun - Afsun 

. Örnek: Bu sırada efsuna kim 
~naaır? ·Bu aırada afsuna kim 
ıaaoı? 

Ebu - Yazık 
Örnek· Ef y · sus, sadhezar efsuı 
azık, yüz bin yazık 

k efşan - Saçan, daiıtan, sil
en, ıerpcn 

Örnek: Dürefşan - inci saçan 

H Etrafa ziya ef,&n olmakta -
er yana ışık daiıtmakta 
ef • 
Öı:<ı - Arbran, çoi:"altan 

. rnek: Meserret efzi - Se
vınç arttıran, (ço&-altaa) 

Efzayi• A -• - rtma çoıralaa 
Efzün - ç k ' le k .. o , artı , yu arı 

Ornek: Siani 25 ten d6a, 
35 ten efzlin olaııyanlar - Y aıı 
25 te aşaiı1 35 ten yukarı ol
ııııyanlar. 

Ebadiyct - Birlik 
~hali, Ahali - Elgün 
Örnek: Ehaliye kartı - El&"ü-

lle kllrfl. 

'iJeı:.~~ -Öıtem - (Fr.) 

ıera ehemmiyetini 

positioa eat acceptee i une 
ırande majorite 

Ekıibe - kuaul 
Ekaaimi aeliae - Üç ör• 

kil mi er 
Örnek: Ekaaimi seliac, hı

riıtiyanlık itikadlannın esası
dır • Üç ökiirnler, hırı.tiyanlık 
inanlarının temelidir. 

Ekber - Ulu 
Ekul - Obur 
El'an - Daha, henüz. 
Örnek: Gösıderdipo adam 

el'an gelmedi - Gönderdiiim 
adam daha (henüz) ıelmecli. 

Eliatiki - Esnek - ( Fr. ) 
Elaıtique 

Örnek: Eliatiki cisimler - Eı
nek ciıimler. 

E!istikiyet - Eaneklik-(Fr.) 
Eluticite 

Örnek: Bu cismin elastikiyeti 
aza 'mış - Bu cismin esnekliii 
azalmıf. 

Elbet, elbette - Kesin ola
rak. üzkea 

Örnek: Elbet (elbette) oam 
dediii olacak - Orkeı oaua e• 

ma yaptınaııtır. 

ihale - Oaterme 
Ôraek: İhalesi el'an yapıla

madı - Üıtermui henüz yapıla
madı. 

Ihaleten - Üsterleme 
Örnek: Bu iı, ihaleten yap

tırılacak - Bu İş üsterleae yap
tırılacak. 

ihale etmek - Üsteraek 
Öraek: Alım satım komiıyoıtu 

bunu ıize üsterdi. 
Müteahhid - Üsteıtci 
Örnek: Müteahhid Bay Ha

••• Gültekin - Üsteaci Bay 
Hasan Gültekin. 

Taahhüd etmek (iltizam) -
Üstenmek 

Örnek: Bu işi taahhüd ede
medi - Bu ifi üstcnemedi. 

Emire - Imıe, ipucu - (Fr.) 
indice 

Örnek: Y aptıiı taharriyat 
neticesinde ancak küçük bir 
emare bulabildi - Y aptıiı arq
tırma soaucuada ancak küçük 
bir imıe bulabildi. 

Poliıler bir emare bulmak 
için çok çalıfblar - Poliııler bir 
ipucu bulmak için çok çalııtılar. 

Emaret - Beylik 
Örnek: Selçuk imparatorlup 

on bir emarete bölOndti. 
iafendiyar elllİrİ kötiirüıD Be· 

yazıd Timura iltica etti - lıfea
tliyar beyi kötürlirn Beyazıd 
Timura aıiıadı. 

Emir - Bey 
Emel - Umay 
Örnek: Emelsiz &"Önü!, ıli• 

netaiz göke benzer - Umyasız 
gönül, ııünepiz gök e benzer. 

Emin (mutemed\ - inal 
Örnek: O beaiıa eminimdir; 

ona itimad edebilirsiniz - O be
nim inahmdır; ona &"Ü~enebilir
ıiniz. 

Emlik (mülk) - Özel:;e(Fr.) 
Propriete 

Mülkiyet hakkı - ÖıeJıelik 
hakkı - (F r.) Droit de pro
priete 

Ö111ek: DcaokruiOe .ııılki· 
yet hakkı taıu-ıfbr - Deıook· 

mede yeni vazifesi ayrıca zikr
edilmişti - Gönderile• buyurul
tuda yeni ödeYi ayrıca yazıl
mıştı. 

Emsal - Eı, etler 
Örnek: Emıali görlllmedik 

bir cesaretle düşnıan üzerine 
atıldı - Eti görülmedik bir yi
iitlikle düşmaa üzerine atıldı. 

Misil - Kat, et 
Örnek: Miali Ye mendi bu

luamıyan bir adamdı - Eti ve 
benzari buluamıyan bir adamdı. 
Beşin üç 111iıli on beş eder -
Beşin üç katı on bef eder. 

Üç kat ceza - Üç misli ceza 
Nazir (misil, mesil) - Eş 

Müşabih - Benzeı 
Örnek: Aynııu bulamayınca 

müşabihini alayım dedim - Ay
nını bulamayınca benzerini ala
yım dedim. 
Müşabehet - Beazeşlik 
Örnek: Baba ile oi"ul ara· 

sında büyük bir müşabehet var
Baba ile oğul arasında büyük 
bir benzeşlik var. 

Şebib - Beazer 
Örnek: Bir hüsnü bi teltih -

Benzersiz bir ırüzellik. 
Teşbih et•ek - Benzetmek 
Örnek: Kudcma, mqukala

rının kaddillİ ıerv• tetbih eder
lerdi - Eskiler ıevırililerinin bo
yunu serviye benzetirlerdi . 

Taklid - Benıı:et 

Örnek: Maymunların taklid 
haaıaıı hayvaaatı aaireye faik-
tir - Maymunların benzer özgll
lüiü öbür hayvanlardan üs
tündür. 

Onergeler 
Kılavuz s6zleri üzerine, her 

liıtenin (Yeni A11r) da çıkb
pdan baflamak llzere bir ay 
içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri siirebilirler. Bun
lar T. D. T. C. Gnel kitipli
iine şu şekil altında ııönderi· 
lecektir: 

1 Oımanlıca . . . : . kelimesi· 
ne Kılavuzda ..... karşı
lıiını uy&"un ( yahut : yeter ) 
görmüyorum. 

Sebebi : (kısaca) . 

. . . . . . . . . . 
Önergem ıudur : .... (1) 

imza 

l> Burada bir Dııtrge glhıferlttıi

yen yaeılaı· ıizerine l>ir feY 11aııı

la"1t acaktw. 

1934 senesinde Bulıariıtan
dan 8.740 vaion yq üzüm ih
raç edilmiştir. ilk sevkiyat 6 
Aiustos 1934, son sevkiyıt ta 
18 Sonteşrinde yapılmıştır. Bu 
vaııonlardan 2.762 si Drago
mu 978 si Vrorichte ıcarların
dan ieçmiftir. Vagonların 

ıevkcdildik!eri istasyonlar ıun
lardır: Dodenbach - 586 vagon 
Berlin - 550 ngoıı, Viyana -
395 vaion, Münib - 254 vaııen, 

• 
Laip~ig 258 ngon, Dresde -
215 vagon, Prag - 184 vaııon, 
Cencze - 1 vııron. 

Avrupa yaı üzüm istihlak 
p:ızarlarının fazla talebi ve fiat-
lana da müsait bulunması ıe
bebile Türk yaı üzümlerinin de 
mühim miktarda ihracı müm
kün ve ihracatçılar için kar
lıdır. 

Türk üzümlerinin Bulgar ve 

bir çok rakip memleketler 
üıı:ümlerinden eve! yetişmesi 

önceden piyasaya hakim olma
sını ve bütün mevsim için an
ıajmanlar yapılmasını kolay
laştırır. 

Beynelmilel Filokscr misakı
na iştirakimiz sebebile yq 
üzüm sevkiyatı için buıeneden 
itibaren İzmir - T riyeste con
tineat yelu da açıktır. 

Y •ı üzümün geçen sene Al
manya piyasası 100 kilo içia 
50 marktı. 

Yat üzüm sevkiyabnda na
zarı itibare alınacak en mühim 

nokta; üzümlerin yolda ltozul-

maması için iyi ambalaj yapıl
masını temin etmektir. Bu hu
susta alakadarların ıimdiden 
hazırlanmalan icap eder. 
Ambalajın iyi ve sailaa 

yapıJ-sı için mfttemmim ma
llimat almak istiyenler Tllrko
fia merkez Ye tubelerine mü
racaat ~ilebilirler. Bundan baı· 
ka, Türkofis illracat yapmak 
istiyenlere, dıı pazarlarda mü,
teri bulmak hususuada her 
türlü yardımlara aıudedir. 

Almaayada razaki üzümleri 
diierleriıte tercih edilmektedir. 
Sevkedilecek üıı:üm salkımla
rını• gayet taze, sailam, le
kesiz ve beresiz olması her 
llalde lazımdır. 

1 - Ancak esaı ırıda mad
delerin mevcudiyeti Almanya· 
nın iıtiklilini temin edebilir. 

2 - Muntazam bir dıt ti· 
caret ancak iç ticaret taazi• 
olduktan soara kabil olabilir. 

3 - Ulusal ihtiyaçlara ırGre 
tanzim edilmiı bir dı' ticaret 
uluslararası ökonuminin inkişafı 
için en elr.em olan prtlardaa 
biriılir. 

Bu hususta iki esaslı imil 
piyasanıa tanzim oluoaa119l 
icap ettirmiıtir: 

1 - Zirai iıtihsal muraflan
nın amele sınıfının hayat seYi
yeaine ıröre ayar olunması. 

2 - Zirai mahıulitın tahriri. 
Zirai mahsulat dahili ihtiyaç• 

lara tetabuk ettirilecek ve ek· 
sik relen kısımlarda en çok 
sınai maıaulitııaızı satın alaa 
ülkelerden tedarik olunacaktır. 

Alaanya 1934 yılında 4,52 
milyon hektolitre şarap iıtilısal 
etmiıtir. Bu rakkam bir rekor 
te,kil etmektedir. 

Almanya kürk hayvanatının 

yetiıtirilmesini tetYik edecek
tir. Bilha11a ehemmiyet Yerile
cek hayyunlar, insaaların Ye 
ehli hayvanların iaşesine bir 
zarar Yermiyecek olanlardır. 

Günıüsi tilki, tavşan ve kara
kül kuzuları ıııda maddeleri
nin döküntüleri ile beılendi
iinden bol miktarda yetiştirile
cektir. 1934 yılıada_ Ala .. ya 
10:000 ffi•ü'i tilki postu istih
sal etmittir. 

ilk ve orta mekte~! 
Talebe velilerine 1 · 

ilk ve Orta mektep tale- ' 
beleri yetiıttirmere muktedir 
bir muallim huıuıi den ver
mektedir. Arzu edealer ( Ye
ııi Asır ) da S. C. adresine 
müracaat etmelidirler .. 

1-5 

Birinci sınıt 

Tahsin 
mütahassıs 

Forgan 
doktor operatör 

Hastanesi 
İzmirin eşsiz huausi hastanesidir. İıbab 335 ıeneıi progra

mıdır. Erkek, kadın, çocuk cerrahi haıtalıklarını• tedaYİIİ içia 
on ııünlük haıtaae yevmiyesi, illcı, bekim Bcreti dahil 
(••) lira. 

Mide yarHı, apandisit, her nevi fıtık, yahut vesair bilıi
mum ameliyatı mucip hastalıklar, taılar, urlar vesair ameliyat
lannda muvaffakıyet ,artlle o• günlük hutane yeYmi· 

yeai dahil toptan (311) liradır. 
Lüks hususi hasta odalarında yatmak arzu edenlerde• 

beher ıiin için yukardaki fiatlara bir lira :ı:ammile alınır. 
Adres: İzmir ÇiYici hamam. Müftü sokak .. Sokakta beyaz 

bez üzerine yazılı (Bay Tabiin Hastanesi) yazıaıaa dikkat •• 
' (477) __ _ 

lzmir Yün M nsucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
T e!graf adresi : lzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LIMITET 
(Şark Halı şirketine ait lzmirde Halkapınardaki kumaş fab
ri'.casını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi ıibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei tirket tarafından işletilecek her nevi yün 
ip!ikleri. kuma,, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmit olan fabrika mamu· 
latı Peştem:ılcılar başında eski Oror.dibak ittisalincleki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl· 
maktadır S.8 H.2 43) 



Kırklarinde 
Bu Yıl Başarılacak işler 

Kırklareli : 1 ( TrRkya u-
mi muhabirimizden ) - Vila
yet umumi m cli!Mnin geçen yıl
lara nisbctle bu yıl daha mü
aait olması vilayet dahilinde 
bir çok yeni işler 2ördürmeğc 
•evketti. Varidatının yarısını 
kültür işlerine baihyan Kırk
lareli vilayeti, bu yıl Lülebur
~az, Vize zibi mektep binaJa
n ihtiyaca kifi gclmiyen yer
lerde birer mektep yapılması
nı, bef sınıflı ve iki muallim!i 
mekteplerin üçer muallime ib
ıJAiını onayladı. 

Ekim biitçesindc 2eçcn yılın 
bir mislinden fazla bir tahıi
aat kabul edildi. Kazalara bi
p-er ziraat me•uru •erildi. Hal
ka faydalı tohumlar ve lta2"fık 
;ı•buklar verilmesi ve l.ilhu1a 
... yulafı içia tahsisat kondu. 

Hastahanenin kezalik 2eçen 
Jrala nazaran ihtiyaçlara daha 
fazla karşılandı. Bunların hep
ıiadcn z.iyade halkı HYindiren 
kay mektepleriuin Ye bütün 
talehcnin sıhhi 111uayeaeleri içia 
liı.ımgelen tahsisatı• kabulü
.ılür. 

Kırklareli vilayeti iünden 
~ne inkişaf eden ve artan 
iktısadiyatı ulusal bir ba11kan111 
vücuduna şiddetle ihtiyaç gös
termektedir. Bu ciheti nazarı 
itibara almış olan hükumetimiz, 
Edirne f~ bankası müdürünü 
tetkikat yapm2k için Kırklare
'line göndermiştir. Bir kaç 2ü1t 
tetkikat yaptıktan ve mandı
racılık, çiftcilik, yapağı ve bai
cılık gibi memleketin umumi 
iktısadiyatı hakkında malümat 
edindikten sonra Edirneye dön
müştür. 

Kırklarehain çok yakında 
milli bir bankaya kavu,acağını 
kuvvetle umuyoruz. 
SC/...Q///TL7.z:ry~r /.// 7///.ZLZ/J 

Göz Hekimi 

itat Orel 
Adres - Beylu Numan 

Zade sokağı Ahen!.c mat.
baa.sı yanında. 

Numara: 23 
~ T clefon: 3434 

.. r'J.7~ ~-;~J. 
İzmir Biriaci İcra Memurlu

jundan: 
Ahmetten devir ve temlik 

auretile Hasanıa, Hasan Hül-
kidea alacağı olan paraaın te
miai için borçlunun tahtı hac
ze alınan Tura.ada şimeadüfer 
caddesinde 34 No. tajlı tama
mı beş yüz. lira kıymetli dük-
kan ve ayr4i mahalde Turan 
yai' fabrikası kar111ıada bin 
üçyüz altmış iki lira kıymetli 
226 numaralı ve bin üç yüz 
altmış iki metre murabbaı arsa 
ye Turan Menemen caddc!iiade 
171 numaralı tamamı yedi yüz 
lira kıymetli maa müıtemilat 
kahvehanenin yirmi ıchim iti-
barile borçluya ait üç •ehiminin 
birinci arttırması 7-5-935 s~ıı 
sününde saat 11 de yapılmak 
üzere açık arttırma ıurttile 
aatılıia konuldu. Bu arttırmada 
sabf bedeli kıym~tinin yüzde 
yetmiş beşini bulursa en çok 
artbrana ihalesi yapılacak akıi 
takdirde en çok arttıra~ın 
taahhüdü baki kaJmak tartile 
aabş on beş iÜA daha uzatıla
J'alc ikinci aı-ttırması 23-5-935 
Perşembe gı.inündc u at 11 de 
yapılacaktır. 

Bu arttırmada dahi satış be
deli yine kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmazsa 2280 
•umaralı kanun macibince ıetıf 
ıeri bırakılacaktır. f ,ı:.u g ayri 
menkulit üzerinde her haari 
bir ıckilde hakkı taleple bu
luaanlar dlcrindeki rtsmi Ye
aaikile birlikte yİr•i gün zar
fı.da birinci icraya müracaat
ları lizımdır.Akıi takdir.le hak
:arı tapu sicilince malum olma
dıkça paylaşmadan hariç ka-
hrlar. Satış peşia para ile olup 
müşteriden ayrıca yüzde iki 
buçuk delliliye ahaır. 25-4-935 
tar1hindcn itibaren ıartnaac 
herkese açık bulundurnlacalc-
tır.Talipluin yüzde yedi buçuk 
tea inat akçesi veya ba ıenct 
itil.ar yekunu Ye 33-22053 doı-
ya numaruile ltiriaci icraya 
müracaatları ilia olunur. 

1001 (479) 

• 
ile dün~a~ı dolaşabilirsiniz. 

Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi
xe : S~kiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmiş 
denelı, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve müzik fenninin en son tekamülitını nefsinde cemetmiştir. 

Yükıek tevettürlü hususi deneli bir pentod ve deği!i>en has
sasiyctile müşterek çalışan antifedin~ lambaları vasıta;ile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı verme.sini 
temin eder. 

HAKİKi RADYO (, 
OL) 

Satış yeri: ARTHUR 
Saman İskelesi 22 

' 'E'J"VfEll ( Sahibinin Sesi ) 
T clefon : 2547 

6 - 150 ( 411 ) 

, •.•.•••..•....••.••.•..••.••............•...•....•••••.•..•.....••••. 

TAZE 
. 

TEMiZ UCUZ 
II_JAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

. . 
~ 

AZ PARA iLE BOL 
ISI:K: 

Y ALNJz iÇi GAZLI 

Lan1 haları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, ·relef on ~1a1zemesi l)eposu 

PEŞTEı\lALCILAR 77 - 79 Tel. 3332 

Türkive Ziraat Bankası lzıLİr 
Şubesinden: 
MeYkii Sokaiı Cinsi No. Muhammen K. 
Buca Dokuz çcıme arsa 25-27-17-1 400 

" Üç kuyular araa 15-9 1000 
.. Mecidiye belediye dükkan 29-21-27 800 
.. helediye caddeai arsa 93 700 
" Uzua ıokık arsa 51-63-67 200 
.. " .. arsa 1-2 hiHt 80 800 
.. Sel•i ar• 1-16 " 21-23 400 
" Gül arıa 6 400 
.. f ılim çıkmazı ana 2 200 
" " " •raa 3 300 

Karanti•a Büll:tül ıokak uae 25-82 400 
" '' " hane 54-84 600 

Murtakya Kabrama11lar dükkla 14-18 800 
Repdiye Zeytia ıokak hane 66 1000 
Kızlara;a11 haaı 1·3 hi11e oda 40 500 

" " 1-3 hi11e oda 38 500 
Peıtemalcılar Araphaaı a rsa 2-46-6-8 300 
Ayavukla Gaziler ıiaekli arsa 5-8 ht.ıe 1-17 400 

Yukarıda enafı yaıılı Yunanlı emvali iayri mliıadil boaoıu 
veya peıin para ile 23-3-935 tarihindea itiltaren açık arttır•• 
ile satışa çıkarılmııbr. Maha aatıldığı seneye ait de• let ve lte
lediye Yerıi ve rHimlerile sair masraflar müşteriye a ittir. ihale 
10-4-935 Çarıamba sü• ld&r. Ta lipleri• yllzde yedi buçuk temi
aatlarile ltirlilde ihale pli aaat 14- 30 da Ziraat ltaakHıaa 
aüracutları. 835 (471) 

Bay nlar 
Almanyaya sipariş ettiği 

e• ıon model ve aletleri 
ı:.lmak üzere İstanbula i'İ
den Minik kadın berberi 
Sıtkı avdet etmi-ş ve müş
terilerini kabule başlamış
hr. San'atın en son yeni
liklerini görmek içia bir 
~ün eveliftden randcvü 
alanız. 

Keçeciler Nu. 122 
·~ Telefon: 3101 
~ 1 - 7 s. 10 (474) ' 

ı •'/../f.//J'..M...,.nı&•-rH'A.CA/$.-,i"A:i".Y-11 

Gayri ınenkul malların 
açık arttırma ilanı 
Tire mahkemesi başkatipli

i"iınd~n: 
Tirenin Dere mıhaJlesindcn 

ölen Hüseyin karısı Ürnmü ile 
ölcR Hüseyin o2'lu Süleyman 
ve kııa Fatama aralarında şa
yian mutasarrıf bulundukları 

Tirenin ipekçi'cr mahallesinde 
tarafüm Mehmet ve Ahmt ve 
Abdullah ve yol ile mahdut 800 
lira kıymetindeki hane ile Ko-

. uba"' yeri mevkiinds Şarkan 
yapıcı İbrahim usta incirliii 
garben Hisarlıktan Karamanlı 
oğlu İbrahim zeytinliği şimalen 
Şaban oğlu hafız cenubcn ya-
pıcı Hü!lcyin vercsesile mahdut 

1 

1840 M: M. ve tapuda 19 
a2'aç 2'Östcrilmiş ise de 63 
ağaç zeytin a~acı ve Tirenin 
Lonca civarında şarkan yol ve 
semerci Mahmut vercselcri ve 
İbrahim vercsc ... i ve hançerli 
Mustafa garbcn belediyece is
timlak edilerek Cumhuriyet 
m ydanına giden yol şimalcn 
dellal oğlu hanı cenuben İbra
him oğlu Mustafa ve şeriki Ay
dınlı Ali mağazalariyle mahdut 
16 sehim itibariyle 8 buçuk 
sehmi ve 2800 lira kıymetinde 
olup takgimi kabil olmıyan işbu 
emvalin şüyuurıun ızılesine ka
rar verilaaiı olduğundan bu ka
nır üzerne 14--5-1935 tari-hine 
müsadif Salı günü .saat 15 te Ti
re mahkeme bafkfıtipliği tar~
fından ihalesi icra. kılınacaktır. 
Arttırmaya ittirak için yukarıda 
yazılı kıymeti muhammcncnin 
yüzde yedi buçuğu nisbctinde 
pey akçesi veya milli bir ban
ka teminat mektubu tevdi edi-
lecektir. GösterHen günde art
tırmaya iştirak edenler arttır-
ma şartnamesini okum~ş ve lü
zumlu malumatı almış ve bun-
ları tamamen kabul .etmiş ad 
ve itibar olunur. G:ıyri menkul 
kendisine ihale olmıan kimse 
derhal veya verilen mehil için
de parayı vermezse ihale ka
rarı fcsholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulu
nan kimse alma2'a razı olursa 
ona olmaz.sa hemen on be, 2'Ün 
müddetle erttırmaya çıkarıla-

rak en çok arttıranil ihale 
edilir ilk ihale arasındaki 
fark Ye i?'eçea fÜnleria 
yüzde beı~~n hesap olunarak 
faiz ve dıııer zararlar ayrıca 
hük•e hacet kalmaksızın me
muriyetimizce müfteriden tah
ıil olunur. 1•-5-1935 yapılacak 
ilk arttırmada muham•en kıy-

7 Nisan 1935 
_..._ 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime- ~!lliln--. 

ferin üzerinde halisliöini tekeffül 

eden EB markasını arayınız. 

GRIPIN 
En şlddetll baş ağrllarını derhal keser 

. Gripin bütün ağrı, .sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, grıpe 
dış, bel, sinir, adcle ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte
vellit ıstırablara karşı bilhassa müessird,r. 

[!!] ~ 

1 1 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flata 7 12 kuru,tur 

metin yüzde yetmiş beşini bul

madıiı takdirde on beş iÜn 
müddetle arttırma uzadılacalc 

ve ayni iÜ• ve saatta en ziya
de arttıruua üstünde bıralu

lacaktar. Rüıumu delliliyesi 
alana aittir. Arttır•a şart•a-

mesİ•İ arttıranlar okumuf el· 

dukları kabul edilip fazla • • · 
lürnat iıtiytnler memuriyeti•i
ze müracaatları Te arttırmayı 

i,tirak edeceklerin muayytll 
2ünde hazar bulunmaları ilAn 

olunur. 999 (481) 

Senelerdenberi .. fECRUBE edilip piya~amıza 
çıkdıktan sonra GRiP hastalı~ının memleke-

timizde şiddetini kaybettiren ve vak-

tinde kullana~lar . Gribe Yal<&lanmak 
tan kurtaran 

Gribe Karşı tecrübeli Ve çok müessir 

· NEOKALMit.A 
Kaşelerini emniyetle kullanınız 

6 13 20 27 N iaaa ~ 11 18 25 Ma ıs 



"""- ~-""" 
-- -- ...... __ _ 

Yeni Asır 

orgsın in Soviyet Rusyanın 
başlıca kentlerinde satış 

mağazaları vardır 
Bu nıaüazalarda o-erek yerli gerek hariçttı.n ithal edilmiş 

olan nıanıulatııı zengin çeşitlerini, ve ıııeYaddı 
o·ıdai venin heı· türlüsünü bulabilirsiniz 

.! 

~~~~~~~~~--ı;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;r;o;;;;;;:~~~------

Aynı z~man da TU~GSIN in dikiş, çamaşır, ayakkabı, 
ımalathanelerı ve çamaşırhaneleri de vardır 

" . ·~ TORGSIN,,E aıt her türlü malumat için a~aj'ıdaki adrese müracaat ediniz: 

· . . C. i. Ti <~ARETi IIARiCiYE BANKASI 
lstanbul f Ubesl : B A H Ç E K A P U t6 - ta 

T E L E F O N : 2-4502 - 3 - 4 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Ea. No. MeYkii Eıki yeni No. 
409 Karata, duy2"u sokak 6 6 
463 Karşıyaka Alaybcy M. 

Güllü sokak 
526 K L arşıyaKa Doınnmacı 

mahallesi Aydın S. 
ss2 K arşıyaka Osmanıadc 

•ahaUesi Rahmi B. So. 
573 !<~rııyalu. Osman M. 

ıkınc.i Aydın soka.i-ı 
575 Karşıyaka Osma.nz.ade 

mahallesi Reşadiye C. 
576 Karşıyaka Oımanudt 

mahallcıi Reşadiye C. 
577 Karşıyaka Osmanzade 

Reşadiye caddesi 
583 Karatq iaJAhane C. 
645 Dolapbk•yu mahallesi 

caddesi 
" mahallesi 

646 

lamail ef. Sokak 
686 Mecidiye mahallesi Molla 

Aa•ct ıokak 
747 tıw. . s 

ca. Weynıaniye ma-
820 ha~e11 Kimilpata C. 

Guıelyurt mahaU . A . 1 eıı 
858 zıı er sokak 

Borno•a y k k . 
8~ ı ı •ma~ 

Bor•ova Hamitli yolu 
868 

O.rha•iye maballeıi Ki-
892 mıJ efendi sokak 

Karııyaka Osmaazade 
mahallesi Repdiye C. 

963 ~~.rno•a balıkçı paıa çift-

27,16 

7 

2 

19 

58 

36 

39 
17 

113 

13/l 

16 

30/3.30/4.32 
24 

7 

37 

27 

9 

6 

18 

60 

36 

31/2 
111 

127 

16/1 

22 

120 

38.40 
26 

11 

3111 

Cinsi 
eY 

Depoı:ito T. L, 
120 

arsa 104,50 M.2 

.. 540 ,. 

" 
208 " 

" 
843 " 

" 
930 " 

" 877,SO " 

" 1257 " •• 
" 

arsa 53 
" 

.. 281128 Mhiri 

27 

110 

42 

130 

190 

180 

190 
300 

60 

8 

8 

35 

ey dükkia ve a•luaun yanaı 400 
e•İ• 9/48 sebiai 60 

tarJa kuyulu 16335 M.2 150 

eY 200 

arsa 507 5 M.2 620 

9S6 hıı Kitip o;lu me•kii 
Tuzcu mahallesi Molla bir hektar 8380 M.2 tarla 200 

1010 K 3-16 38 evin yanıı 60 
•sap Hızır mahallesi 

Mev~;ritç!Jer çarşısı 10/12 6 dnkkin 400 
saat ond •\ •~mar~ları yukarıda yazılı emlikin pefİD para ile aabflan 20/41935 Cumartesi pil 
l""rİni v a 1 a. e edıl•ek üzere arttırmaya koaulmuttur.lıtekli olaalana hizalanada yazık pey akçe• 

•••· •••••• ~!~~!?!ze yatırarak arttırmasına İftira" etmeleri lazımdır. 7-14-19 980 (473) 
••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

logiliz Kk. NZUK Eczaııe!!tiı•in 
Ölisürük Pastilleı i 

P. stil Antiseptil.: 
MemJekctimiıde miidlUil Anupa müıtahzerabnı aratmıyacak 

•ükemmeliycttc yegane müessir pastillcrdir. 

Pastil Antiseptik nezleyi eyileıtirir ve önler. Gögüs, bugu 

~talıklannda pek tesirlidir. Ses k1S1khitnda tesiri ani ve kat-
ı ır. y olealakt k labahk erlerde e, a Ye tozlu muhitlerde, kıtın kapah 
1 ~ mltevellit bir çok bulqık aefea yolu 

.c,e.pr. 

uayene ane 

DoKtor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakl'!tmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram'r' · cad· 
desi No. 596 Tel. 25,.5 

O ok tor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi N o. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlcn 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HA8TALIKLARI 

MUTEHA88181 
T elcfon : 2987 

Talebe Velllerlne 
ilk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
ıeri kalmış çocuklua ders ve· 
rilir imtihana yetiıtirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. Is· 
tiyenlerin ıazetemiz idare mi· 
tlariyetiae mliracaatlan. 26-8 

İzmir Sicili Ticaret 

Bay Hüseyin F evı:i Beler s ] 

s 1 

lzmir ithalat gümrüğü ıuüdür
lüÇünden: 

Eıtonya itilifına bailı kontenjan liateaiae riren nesnelere ait 
beyanaamelerden ıahipleri ellcmde olanların 7 Nisan 935 
aktamına kadar mutlaka Gimrük idaresi•e ıetirip teslim 
etmeleri aksi takdirde koatenjan ıırıtlarıaın ıecikmesinden 
cloiacak •es'uliyıtin sahiplerine ait elacait ilin olunur. 

S-7 993 (468) 

SahHe 9 

F. Beler 

A. Magea 

G. Jiraud 

Asri mobilya •e Aban •a
mulabndan bir Piyano satılık
tır. Bucada Caai ıokajıada 
( Eıki Dokuz Çeıme ) 2 No. il 
eve saat 14 ile 18 ara11nda 
pazar günüaden baıka h• 
fiin müracaat edilebilir •• ya• 
hut Telefonla ( Buca 43 No. la 
telefon ) müracaat Takti taJia 
edilebilir. 3-3 

Berrama icra 
dan: 
Bcrgamanın İslam aaray 

mahalJesindcn Ana• KorkWi 
Alacaklı Tüccardan lamail 

Pamukçunun Bergamama Z.y
tinlidcde sokaiıada mifteai
lib aaircaile birlikte maf aza
nın •• dükkiaın llatleriaH 
ipotek pklindeki reluüle te
minatJı alacapm rebaia para
ya çenilmesi yolu ile tahsili 
hususunda yaptıiı takibe bi
naen ikamet2ihmıza ıöncleri
lea ideme eari Berıamacla 
ayrıhp meçbw bir ccaebi me.-
lekete ıitmit bukuımaaızdaa 
usulen tebliii mümkün olma
yaraak sı•ri çenilmelde earia 
ili•e• teblifine Ye kaauat 
mümeuiliniı Yarsa araıbnlap 
keyfiyetten aynca oaun ela 
haberdar edilmesine karar q

rilmittir. Yapılan takibe Wr 
itirazınız •arsa ilin tarihiuea 
itibaren oa fÜtl zarfmda l:til
dirilaesi •• borcunuzu. ota 
gün içiacle ödenaesi •• akli 
takdirde rehain ıatalarak be
delU.den alacaklıaın hakk ... 
tahıil cdileceji uıulea illa 
olulUll'. 1000 ( 



RO\ ALE NEERLANDAİS 
VIJMPANYASI 

TELA!\"ON vapuru clyevm lima
nımızda c up 1 nisanda Anvcrs 
Rootcrc!a Amsterdam ve 
Hamb · "n ) ük a 1acakhr. 

ST L' A vapuru 5 nisanda 
bekle " kte o'up yükünü bo
plttıktnn c;onra Anvers, Ams
tcrda , Rotterdam ve Ham
burg n an arı için yük ala
caktır. 

UL YSSE5 vapuru 8 nisan
dan 11 n:sana kadar Anvcrs 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hambur limanları için yük 
alacakbr. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

• v. 
\~. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

MOREA vapuru 15 nisanda 

bekleniyor. 20 nisana kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 
DERINJDE vapuru S nisanda 

bekleniyor. Anvers, Hamburg 

ve Bremendcn yük çıkaracaktır. 

JOHNSTON VAREN UNES 

L TD - LIVERPUL 

DROMORE vapuru 8 nisan

da b,•kJeniyor. Anvers \'C Li
,·crpoJdan yük çıkarıp Burgas 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii . 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 

OH E ELLERMAN LINES LTD. 

ClTY OF OXFORD vapuru 

nisan başlangıcında Londra ve 

Anvcrsten gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull iç:n yük ala

caktır. 

ROUMELIAN vapuru 10 ni

sanda Livcrpool 'e Svaı sca

dan gelip yük bo a:tacaktır. 
RUNO vapuru n"san sonunda 

VAPURCULUK TÜRK 

ANONİM ŞİRKETİ 
lZMiR ACENTELİGİ 

S KARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam 16 da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat ı&da 
lstaDbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
&ünleri ialata rahtımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA ıünü saat 16 
da İzmire varır. 

Fazla T af.9ilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 ERIAND vapuru 2 mayısta 

Rotterdam, Hamburg, Copen-

Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. Londra, Hul ve Anversten ge-

DEN NORSKE MiDDELHA VS Jip tahliyede bu unacak ve 
Bremen ve Anversten gelip 

hage, Gdynia, Dantzii. Gote
lturg, Oslo ve Iskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

LIMJE D/S D/S Spanskelinjen ayni zamanda Londra ve Hull 
OSLO için yük n ·• caktır. 

yükünü boşaltmıştır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u , SAMLAND vapuru 14nisanda 

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

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

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
Jzmir - Ncvyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 25 nisanda 

( Do~nı ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

· muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda· 

elip 7 Nisanda Malta. Bar
Mlon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
aliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

Eczacı başı 

S. Ferit . 
Şifa eczanesı 

Sıhhi ve tuvalet korsaları 
Fenni i'Özlük 
Göbek, kasık harlan 
Listik eşya 
Hassas 

Barometr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Doktor rc,.eteleri azimi 
aiir'atle hazırlanır 

ize dt> 
S. c erıt Şifa 

cczanes nı 
tavsiye ederim 

Ademi 

BOSPHORUS vapuru 16 ni-

!anda bekleniyor. Dippc ve 

Noncç limanlarına yük ala

caktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY L TD. Budapeşt 
DUNA vapuru 5 nısanda 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu

dapest, Bratislava ve Viyana 

iç"n yük alaçaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXMOUTH vapuru 9 ni

sana doğru bekleniyor. Nev

york, Fıladclfiya ve Balt'mor 

liman arı için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doiru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMJNISTR vapuru 19 ma

yısa doiru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

iktidar 
-VE 

\" r kitsiz ihtiyar .ık 
JIORDOBiN 
H b• t bJ l 1 • • Erkeklerde 
orı .o ın a e erı. vakıtsız ib-

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

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

7 - 40 (376) 

DELOS vapuru H "' urrr, . liyet kabul edilmeı. 

GöZLüK 
Göılük cins ve çeşitleri için · zmirde tek bir laf vardır 

Eczacı Keı al Aktaş 

Hilil Lczanesi 
Perakende 

OTEL BRISTOL -
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütün lzmirliler hııı·ada buluşurlar 

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

ÔMER LÜTFÜ'dür 

Bütün Türkiyeiçin umumi satış yeri İstanbu1da Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolan:nn hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
A e 

l~AKTIIW 
ile ba,ıayınız. 

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

LA kt• Çocukta hazımsızlık, a ill sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıdenr. 

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

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
/ ( ZA /JHf'O U , 

Kırıklık, baş a2rısı 

ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak için 

Lutfi kinin 
Kom primelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli huluııınak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıorunuz yeya sizde bir fİşe alınız 
Her eczanede vardır , 

- Cn hüyülr lro3 bende. 
• lll)l(f IJ 
llllY· 
traş 

bJçağıcôr. 

Jmum Deposu 

... .. 

Sulu han Cvarnda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

AMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 84ta P. K. No. 234 IZMIR 


