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il Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

l.-Umhttriyctitı Ve 9ııtııJno·ıyeı iJ;;,criuuı ı:1e1ı·çısı, Saba1•l<ırı Çıkar Siym;i Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmııtır. 

Avusturyada Kaynaşmalar ardır 
İng"ltere İle Neden

1 

Anlaşa nıyor z? 
Genel sava~lan önce İngil

tere ile Türkı) e arasında ahş 
't~ri · işleri iki üll,cnin yüz' nü 
~~ldürecel b'r durumda idi. 
~ız batı tOrü!erile siyasal gö-
1üşrnelcrim" zde bu noktayı rroz
den uzak tu m yor ve İn ite-
re de d - · d 1· · k" ogu sıya .. asın rı ur ı-

Yeyi düşünmekten uznk k" 1mı
~rdu .. Kurun!ardanberi Tur

Ye - Ingilterc arkada "ı-.-ı bu 
ökonomik y ... kınlıktan h z alı
Yordu. 

. Genel savaş sonu düzenle
~nde, acıkla yazmağa borç
~Yuz ki, alış ve 0 riş ic e

l'ld çok gevşemiştir. O ka-
ar ki bizim için üzüntü 

'te .. 
rıc olan bu nesne lngil-

~ere say!avlarınm da gözünden 
açrnaınış, bir iki kez parla

llıentoda işin iç yüzü sorulmuş
tur. İngiltere ökonomi bakanı
llın verdiği karşılık iki ülke 
arasında "en fazla kolaylık gö
~~n törü ,, temeline dayanan 
~ anlaşma bulunduğu olmuş-

. İtfc bize ıtöre asıl sakat 
•okta burasıdır. 

~enel savaştan sonra ahş 
~krış işlerine törü kanşmaz 
~ en ~· en ziyade kolaylık gö
l en torü,, förmülü ticaret an
~nıalannm temeli idi. Bugün ui duruın bambaşka olmuştur. 
d/•!ar genel sıkıntıdan ken-
~ erıni korumak için güm-
~t dıvarlannı yükselttikçe 
l u. seltınişlerdir . Döviz iş-
krı için bin bir zorluklar 
ti urın~tlardır. Çıkarılan en~elJe-

n itıttüğü yol içe dıştan mal 
•oknı ın aınak dıtarı akçe kaçır-
1-•rnaktır. Bundan dolayı ulus-
b'r ökonomi düzenlerine yeni 
.ır çığır açmışlardır. Alış ve-
~~l~r akçe ile değil mal de
t'tı~ınesi ile yapılmaktadır. 
lik erıng denilen bu sistem git
ti Çf' acuna yayılmakta yeni 

caret anlaşmaları buna da-
L'tnıaktadır. Türkiye Ökonomi 
uıl anlı açıkça " Kim bizim 
le ~ ilrünlerini alırsa biz o ül
d cd~le ahş veriş yapacağız ,, 
ile 1•• Yeni anlaşmalar hep bu 
~a ızler üzer0 nde yürllyor. İn-

ygı 1tere ise büsbütün baska bir o .• • 
uzcrindedir. 

l Ottava konferasmdan sonra 
le Urkiy~yc İngiltere pazarları 
r:Panm.ştır. D ·rn·n~ onIMın 
ka ıtırüksüz sol\.t an malları 
-~rşısı.nda bi7. • m bu pazarla 
h}venş etmem.zi düşünmek 
G~·~ boş_ bir iş o ur. Çünkü 
k urnlcrımizden de değerinin bir 
~tı kadar vergi alınıyor. İyilik 

Yuziind .. d .. d en yuz e on veya yuz-
1' Yirmi bir değer karşılığı 
' e Çarpışmak, zor da olsa, gö
te aldırılabilir. Lakin yüzde 
Y~z demek olan bir değer ay· 
ru - k ıgı arşılanamaz. 

Kulaiımıza kadar gelen du· 
Y~ınlara inanmak gerekse, ln
rıltere bugün için anlamı kal
lballUf o an .. en fazla kolaylık 
2Örea t6rü • temeline dayanan 

Balkan Konseyi için -----------------
Ankara da Hazır ıklar Yapılıyor 

--------------------------~lllDZI--------~--------------...... --
B ulgaristan da Durum Yine Karıştı - Z!atef l(abinesi 

Değişeceğe Benziyor - Belgrarla Görüşmeler 
Ankara 10 (Hususi)- Onü- ı 

ınüzdeki martta burada topla

nacak olan Balkan konseyi 

hazıriıkforı ilerliyor. Konseyde 

B lKan birliğine zemin hazır
l.yacak olan ökonomik mese

leler arasında müşterek güm

rük tarifeleri, nakliye, posta, 

telgraf mese1eleri görüşüle

cektir. 
TitUlesko I' on8ey Başkanı 

BÜKREŞ, 9 (A.A) - Atina 

misakının yıldönümü olan bu

gün balkan anlaşması reisliğine 

geçen bay Titülesko halen Kü
çük itilafın da reisi bulun

maktadır. 
Bulgarlstanda 

Karı,ıkhk 

lstanbul, 10 (Hususi)- Ati

nadan gelen son duyumlara 
göre, Bulgaristanda siyasal du
rum yeniden karışmıştır. Gene-

(1c11eml Zlutcfin JJa~kmılıgıuduki Kabitw Eı·Jıwıı 
ral Zlatef kabinesi yerinde tutu- Yugoslavya ile GörUf-
nacağa benzemiyor. meler 

Atina: 10 (Hususi) - Sofya- İstanbul, 10 (Hususi) -
Sofyadan bildirilitor: Bulgar dan gelen duyumlara göre Bul

gar kabinesinin değişeceği, 
askeri şuranın kabinede deği
şiklik yapmağa kau-ar verdiği 

kuvvetle söyleniyor. 

- Yugoslav görüşmeleri yann 
(bugün) vukubulacaktır. Bul
iar hükümetinin son dakikada 
müracaab üzerine bu görüı
meler ayın yirmisine bırakıldı. 

Avusturyada Yeni Baskın 
Alman Propaganda Bakanı "Avus

turya Almanyanındır .. ,, Diyor 
~~~~~~~~~~-... ~~~----

Hi tl erciler Tehdit Mektupları Gönderiyorlar. Gizli Bir 
Tayyare işçi Mahallelerine ihtilal Beyannameleri Attı .. 

Paris 10 (Hususi)- Roma 
dan bildirildiğine göre, bütün 
İtalyan gazeteler', Alman pro
pağanda nazırı Göbles tara
fından son söylenilen nutukla 
hususi olarak uğraşmakta ve 
hele aşağıdaki cümle üzerine 
İtalya umumi efkarının dikka
tini çağırmaktadır, B. Goebels 
demiştir ki : 

" Biz Klapedayı iş~al eder
sek ondan sonra Avusturya
daki kard ..... şlerimizin kurtarıl
ması bir oyun kadar sade ola-
caktır. İngilizlerle F ranıızlar 
ve İtalyanlar Avusturya'nın 
Almanyaya ait olduğunu ka~ 
bul etmelidirler. " 

bir anlaşma yapmak isteyormuş. 
Çürümüş temeller üzerine yeni 
bir yapı yapmak istemek, akın
tıya kürek çekmek demektir 
ki bugünkü durumdan bir ıey 
değiştiremez. Bu gidiıin sonu 
ise iki ülke arasındaki ökono
mik durumun kesilmesidir. Biz 
eski yıllann sıkı doatluiunu 
ökonomik bailarla perçinlemek 
istiyoruz. Bundan dolayıdır ki 

Goebels 
------ 1 

karşılıklı özel kolaylıklarla 
iki ülke arasında alışverişi ala
bildiğine genişletmek, yürekten 
ıelen dileğimiz eluyor. Bugü
nün siyasal arkadaılıklan öko-
nomi yakınlığından hız alıyor. 
Biz bu yakınlığı yürekten di
lerken karıımızdakilerin de bu 
isteğe ortak olmalarını ~6r
mekle seviniriz. Umanz ki İn-
2iltere de anlamı kalmamıt te-

" Messagero ,, gazetesi bu 
nutkun şaıılacak birıey oldu
ğunu yazıyor. Umumi ltalyan 
efkin Avusturyaya ait olan 
fıkradan çok heyecana düt-
müştür. 

Londra 10 (H.R) - Royter 
ajansının Viyana muhabiri ta
rafından bildirildiğine göre 
Şansölyenin sarayı etrafındaki 
askeri bekçiler çok arbnlmıı
tır. Zira Hitlercilerin zehirli 
gaz bombalarile yeni bir teca-
vüzda bulunacaklarına dair teh
did mektupları gelmiıtir: 

Başvekillik binasına giren 
her kes, memurlar da dahil 

- Scnıu 8 mci Sulıifede -

meller üzerinde değil acunun 
yeni gidişi düzenine uygun bir 
anlaımayı kolaylaştırmakta da
ha ieç kalmıyacaktır. 

~. C>cakoğı -u 

Borjıya 
BugUn Bafladı 
Dördüncü Yaprakta 

Ra!Juk Kıu·ultay I:Ja~lıam General KCı:ım Ozalp J n·lıadlı 

B. Kurulta, Başkanı 
Ziyaretlerde Bulundu 
Akşam Belediye Tarafından Elli 

Kişilik Bir Ziyafet Verildi .. 
Büyük Kurultay Baıkanı Ge

neral Kazım Özalp geceyi Bur
novada hcmşirezadesinin evın

de geçirmişlerdir. 
Dün sabah saat onda Vila

yet 'Fırka idare Heyeti Başka
nı Bay Avni Doğan ile kent 
Başkanı Behçet Uz ve daha 
bazı zevat Burnovaya giderek 
General Kazım Özalp'ı ziyaret 
etmişlerdir. 
Saat on buçukta Bornova kent 

reisi Fehmi, Batı Anadolu ha
şarat enstitüsu çevirmeni Nihat 
İriboz, Ziraat mektebi çevirme
ni Hilmi, gazetemiz yazıcıların-

f 

dan Bornovalı Muammer Bal
cıdan mürekkep bir heyet de 
Baskanı ziyaret ederek Bor
novahların saygılarını bildirmiş
lerdir. 

General Kazım Özalp Bor
novanın umumi durumu, göç
menlerin iş ve istihsal sahasın
daki durumlannı sormuşlardır. 
Kendilerine belediyenin büdcesi 
ve gördüğü işler etrafında da 
izahat verilmiştir. 

General haşarat enstitüsünün 
mahsul hastalıkları etrafında 
çahşma tarzla.mı sormuşlardır. 

- .Soıııı 5 m·ı sa1ıifcdr -

Çocuklara Verilen Örnek 

- Anneyle baba maç yapıyorlar. Haydi biz de başlıyabm. 



.-...ne• 

Badem Kasalan içindeki 
Afyonlar Dün Yakalandı 
Kaçakçıların Arkasında Mühim Bir Tica

rethanenin Adı Gizlendiği Umuluyor 

Dun lakalana• Afyonlar l ap1'rmı Go ertesıtı 
Dün limanımızda çok mühim 

bir afyon kac;akçılıiı yakalan
llllf kaçakçı tebeke•i•i• mey
dana çıkanlması için ehemmi-
yetli tahkikata baılanmıfbr. 

Tahkikab işkll etmemek 
için fimdilik fazla malilmat ver
meyi faydalı bulmadık. 
Öğrendiğimize l(6n oa ka

sa içerisinde badem balundu
iu beyannamelerinde g&teri· 
len sandıklar Alman bandıra
lı Drince vapuruna yüklenmiı
tir. Hademlerin arasında afyon 
kualan bulundu;u da gümrük 
idaresine ihbar olunmuştur. 
Esasen miiteyaldm bulu-
nan gümrük idarui bidayette 
kaaalann yl)d.,.,..uine su çı-
karmamıı, tahmili miiteakih 
ıümrük ihracat mtldür& Bay 
Serif, muhafaza tabv kaman· 
elam Binbqı Bay Hasan, mer
kez mmtaka memuru Bay Sırra, 
mmtaka memuru Bay Hilmi, 
m11hafızlardan Bay Hilmi, Bay 
lllQl•il Hakkı, Bay Şerafeddin 
Derince vapuruna Jiderek ba
dem sandıklannı muayene et
mİflerdir. 

Sandıklar ara•mda 3 kasa· 
da yliz elli kilo kaçak afyon 
bulunclutu ıörlllmlft6r. Mallar 
derhal vapurdu cbf&rl çıka
nlmq, gümrük muamelesini 
yapbran gümrilk komisyoncuu 
bay O.man Nari yakalanarak 
tahkikata başla•m•şbr. 

T ahkikabn ilk safhasında 
Jozef Pardo ile Davi Abalof
yanın da ifadelerine müracaat 
zarureti huıl obiuq ve her ikisi 
nezaret albna alınarak tahki
katın tamikme bqlanmııbr. 

Haber alığımtza göre adlan 
aeçen bu üç phsm arkuında 
da tanınmış mühim bir ticaret
hanenin adı geçmektedir. 
Şimdilik tahkikat inkipf edin

ceye değin bu mesele üzerinde 
durmayacağız. 

Afyonlar Hamburp bir Al
man firması namına gönderil
mekte idi. Afyon ve bademler 
müsadere edilmiştir. 

Tahkikata d&n gece geç 
vakte kadar devam olunn-
muttur. 

•••••••• 
Burnova Yolundaki 
Soygunun Muhakemesi 

Bornova yolunda Kayadibi 
köyü civannda ıoför lsmailin 
paralannı ıasbetmek ve Mem
duhu yaralamakla suçlu Koca 
Muatafanın muhakemesine dün 
Apcezada devam edilecekti. 
Şahid sıfatile mahkemeye ça-
ğınla• nahiye mlldllrü Bay 
Ediple Kavalalı Bay Mehmed 
gelmemişlerdi. Zorla getirilme
lerine karar verilerek muhake-
me bqka bir güne bırAkılmıı
hr. 

ELHAMRA 1. Milli 
KOTOPHANE sineması 

Bir •İnama hirikası daha takdim ediyor 

Tamam"8 Fransızca S6zl8 Ve Türkçe izahatlı 
ilave olwak : PARAMOUNT JURNAL No. a 
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Bugün HALK GONODOR Fiyatlar : 
Salon: 25 Balkoa 35 H ...... i 45 K111'Uf 
Seanslar : tS-17-19-21 ıs 

renı ASlr 

Bütçeler -. -1Bu Hafta Oda l\fecli
sinde TetkikEdilecek 

çı 

Kıbrıs'tan 
Köylere Damızlık Eşek 

Alınacak 
Viliyet köy bürosu tarafın

dan kazilara gönderilecek da
mızlık hayvanlara aid albümler 
hazırlanmışhr. 

Muhtelif k3yler için bu yıl 
Kıbns'tan sabnalınacak 18 e
ıek ayıınrun köy bütçelerin
den verilen paralan Bankada 
birikmiştir. 

Villyet Baytar Müdürü Bay 
Adil yakında Kıbnsa gidecek 
ve eıekleri satmalacaktır. 

-··· · · 1•1 

Buca Mek.tepleı·i 
Tatil Edilmiyecek 

Buca bcledıycsi tarafından 
Buca mekteplerinde yapbnlan 
sıhhi tetkiklerde Buca mek-
teplerinde mevsim hastalıkla
nna tutulan talebenin çok az 
olduğu memnuniyetle görülmüt 
ve Bucadaki mekteplerin şim
dilik kapablmaaına lüzum gö
rülmemiştir. 

-- • ~wır. 

Müzik Devrimi 
Büyük Reisicumhur Ata· 

türkün işaretlerinden sonra 
yurdun bertarafında köhne, 
uyutucu alaturka musiki ye
rine evrensel musikinin kaim 
olmıya bqladığı ve bu işe her 
tarafta sıkı bir ehemmiyet ve
rildij'i malumdur. 

;Emniyet müdürlüğü ile temu 
eden hmir musiki birliği yeni 
musik.mizin talimi için icap 
eden tedbirleri almışbr. 

,.- 111111 

Dünkü 
Konferans 
Dünkü nüshamızda haber 

verdiğimiz ı:i Tekirdaj'ı say• 
lavı bay Ra i Apak dnn sa
at 17,30 da Halkevinde spor 
ve gençlik kurumu hakkındaki 
konferansını •ermiştir. 

Konferan• salonu tamamen 
dolu idi. Vali General Kizım 
Dirik, firka baıkanı Yozgat 
aaylavı Avni Doian, Antalya 
saylavı Rasih Kaplan, Bayazit 
saylavı ve idman cemiyetleri 
itifakı umumi merkez ikinci 
bşkanı Halit bayrak, mıntakavaa 
ve teknik heyetler azaları, er
kek ve kız muallim mektep· 
leri talebeleri, bayanlar din-
leyiciler meyanında idi. Kon
ferans bir saatten faz.la de
yam etmiıtir. 

Çoktandır bq mevzuu üze-
rinde çalışan sayın aaylavı 
mızın konferansı çok iatifadali 
olmuatur. 

Genç Mühendislerimiz ···- ..... 
Dün Otobüsle Menemene Giderek 
I(t bilay Abidesini Z0 yaret Ettcler 

Jhüıendi.a mektebi son sımf talebesinden 13 Genç 
Bir haftadanberi ıehrimizde 1 beton arme kiSprüsünii ziyaret 

bulunmukta olan lstanbul yük- ntmişler ve ba>: N~cmiddin. ta-
sek mühendis mektebi son sı· rafından kendılenne venlen 
nıf talebesinden 13 kitilik bir iza~b b~yük bir alika ile din-
ırub dün de mimar bar Nec- lemıtlerdır. 
middin'iu rafakabnda olarak T~lebeler ~ediz köprüsünü 
t dkikl • d tm• l tetkık eyledıkten sonra Ber-e erme evam e ış er- . . gamaya gıderek oradakı asan 
dir. Misafir talebeler dün oto
büsle evveli Menemene git
mişler ve orada Kubilay men-
kiitqını gördiikten sonra 
Menemen yakınında yeni 
inşa edilmekte olan Gediz 

atikayı gezmişler ve akşam av-
det eylemişlerdir. 

Misafirlerin burlin lstanbula 
dönecekleri haber alınmıştır. 

Gençlere hayırlı yolculuklar 
dileriz. 

U. Viliyet Meclisi 
Mülhakattaki Uyeler Seçimin 

Neticesi Vilayete Bildirildi 
Mülhakattaki viliyt:t umumi 

meclisi aza seçiminin neticeleri 
dün viliyete bilc!irilmiştir. 

Alınan neticelere göre Tor
balıdan mühendis Ömer Lütfi, 
Kuşadasından Halk fırkası bq
kanı Azmi, Bergamadan Hasan, 
avukat Fehmi, Mehmed Ali, 
dikiş muallimi Fatma. 

Menemenden avukat Mustafa 
Kemal, Mustafa Abalıoilu, 

dava "'ekili Mustafa. 
Dikiliden, tüccardan Necati 

Ergun. 
Tireden eski azadan Hikmet 

Zühtü, Refik, belediye izi-

1 
sandan Sami Gölcü. Aclan 
Akif, 'UrJadan Hüseyin Avni 

Bayındırdan Avukat Ziya 
Sönmez, Belediye muhasibi 
Vasfı, 

F oçadan Sırn, 
Karaburundan Emin Solak 

ojlu, 
Ödemişten Avakat Ekrem, 

Selim, Muharrem, Hasan Brika, 
Seferihisardan eski belediye 

reisi Mehmet, 
Çeşmeden Mehmet Aldemir, 
Kemalpalpapdan lsmail Tu-

fan ve Asım Cecen Bay ve 
Bayanlar seçilmişlerdir. 

•••• 
Bir Yurttaş 

Kalp Sektesinden ôtdü 
Din Kar4ıyakadan lzmire 

saat 17 seferini yapan Çankaya 
vapurunda yolculardan birisi 
kalp sektesinden 61müştür. 

Vapur koaaja rehnce imdadı 
sıhhi otomobili relerek ceua
zeyi almıt ve memleket lıuta
nesine nakletmittir. Zabıtaca 
yapılan tahkikatta öleni11 Me
nemenden relen 35 yaşlannda 
birisi oldup, kendisi fakir ol
duğu anlatılınıftır. Adı henüz 
tesbit edilememİftir. 

Nişanlı Katili 
Dolaplıkuyuda nifanhsı Ley

layı yaralıyarak ildiren Niba
dın muhakemesine bu2io ağır 
cezada devam edilecelt ve ka
rar tefhim edilecekdir. -·····-·· Yol Tetll9I 

Banka bqmiiheudUi bay 
Mehmet dün Bergamaya fide
,ek yolları teftit etm .... 

Sarhoş 
Mütecavizler 
Keçeciler'de geçmişi bozuk

lardan Ahmed oğlu Ahmed, 
Ali ağa <1ğlu Ali Riza, Hüse
yin oilu Stıleyan, Halil ojlu 
Enver ve Yusuf otlu boz Bekir 
sarhot olduklan halde Keçe· 
ciler cacldesiDc:leld 128 numa
ralı Rahmi oğlu Haun'ın kah
vesinin önüne aiderek taarruz 
ye hakarette bulunmuşlardır. 
Bundan batka Enver, evlerine 
gitmekte olan Cemil ve kaıab 
Hasan'm üzerlerine öldürmek 
maksadile d6rt el aüih atb
imdan tabancuile birlikte ya
kalanmış ve tahkikata buılan-
mıfbr. 

~ il ••••• 

Kouterans Tehir EdUdt 
Pazartfli gikıleri Bornova 

Ziraat mekteliiade verilmekte 
olan koaferaaslanlan üçüadisl 
ıelecek balta Puarteai aünü
•• telUr edjlmj(tir. 

1t fUINll 193• 

( KÖŞEMDEN 
Yerli Malı, 
Avrupalı Malı 

Bu işe siz de şaşm, ben de 
şaşayım : İnsanların ağzında 
gezen bazı mefhumlar vardır 
ki gön·· ı•e:inde asla yer etmez, 
ikti acl d .:·. ondekilerin derin 
dü ··nce er; ·n endiıelerini biz 
de b b a w ınr, tekrar ede-

r 
in af 
b r . 

Bu balı:s üzer"nde alabildi
ğiııe ka'cm oynatmak hırsımı 
yenip bir tarafa bırakarak şu; 
yerli ve Avrupalı mallan aki-
desinde, görenek ve derdinde 
sizinle biraz konuşmak istiyo
rum. 

Zaman günlerini geçirdi, bir 
kaç gün oluyor. izmirde bir 
mağazaya fapka almak içia 
girmittim. Avrupa malı imiş, 
pahalı dediler. Bundeu evvel 
de bazı yerlere uğramııtun, 
kimisinde yerli; kimisinde Av• 
rupa malı gösteren dükkancı· 
lar bin çeşit ağız kullaoDUflar-
dı. Ge-cenin yarısına çok yakın 
kalan bir saatta bu son -girdi· 
ğim mağazada şapkalanm ala• 
madıysam da biraz dertleştik: 
müşterinin bazılan ve hemen 
ekseriyeti: 

- Bu ne hal? diye sorunca 
eğer: 

- Yerli cevabını alırlarsa 
dudak bürüp, malın iyiliğini 
götülüpnü anlamadan, yokla· 
madan geçerlermİf. Buna ahşan 
satıcılar naçar bu tatlısu firenk
lerinin ruhunu okşamak için 
satacakları malı yerli de olsa: 
- Avrupa malı kardeşim sen 

nesamyorsun, bak ıu mala He-
le! Diye bin çetit müıteri 
ön.ünde yuvarlanmalar yapar 
ve mal yerli malı olduju hal· 
de yerli mahna zem ederlermit 
Bu hal yerli malı üzerindeki 
milli sevgimize manevi ve mad
di bir darbedir fakat ne yap
sın ki sabş böyle oluyor ve 
o zavallıda rızkını, kinnı böyle 
tem"n edebiliyor. 
Düşündüm, tapndım. Kafa

mın bir köşesinden o bir kö
şesine katar katar fikir taşı· 

dım, nihayet hiçbir şey olmayan 
olamayan kendi düşüncemle 
kaidım: 

Kendimize kabahat buldum, 
yerli mala ne olursa olsun, iyi 
Yeya kötü; onun istikbali için 
büyük bir sevgi ve milli bir 
ibtili duyguaunu gönlümüzde 
bııımadığımıza. 

Yerli mallarını ortaya sürüb 
kendisine sürüm ve rağbet, 
teveccüh temin etmek istiyen· 
leriıı yalnız alayıta kapılarak 
çıkardıklan mallara kulak as
madıldanna, ite ıönül qkiyle 
ıanlmadıklanna. 

Halkın milli özünün borcu 
olan bu vazifeyi: tarihleri, ıim· 
diki dünyayı ve milletlerini dl-
şünerek tam manasiyle ve 
olanca vüs'atiyle aörmedilde
rine, yahut noksan sinlik• 
lerine. 

Aand•m, bilmem difÜllC.
lerim hatalı •dar. Bea i-...ı
lala diyecejim. 

TOKDIL 
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Serin suyu yüzüne serpiyor
lar, göğsüne ~ovuk su koyu
iotiar, fakat Ulgen açılmıyor, 
askatı km.ıldamıyordu bile .. 

'8a. - Allalıım, nideyim şimdi?. 
k Mu:-at sol kolu ela kırık 

lan~i. Sen de koş bay Oğuza 
~yıver ki.. Yok yok, gitme 

ur. Hele bir doktor gelsin, 
~.kalmaktan korkuyorum. 

Vgill kadınım kollanmda ölü
\' . •nrıe diyorum .. 
~ - Sus, o nasıl söz Emine? 
r> •ıa etme geçer, birşey kal
'IDa t. Na işte göz kapakları da 
Dyu.ıyor ••• 

-·Gerçek oynıyor. Sovuk " .. 1 l)'l geliyor. tslabver şu çev-
re · b' Yl ır daha.. Ben kımıldat-
~a.ğa korkuyorum .. Çepkenini 
~~z daha koltuğu albna yer
\ı br, kolu albna yerleştir, ko
O sarkık durmasın .. Ha şöyle .. 

ldu Murat .. 
Şin .di gözleri yukan ıırta, 

•ırttaa Ülgene çevriliyor. Her 
geç.en dakika yıl Kibi uzuyor
du .. 

- Gelmedi.. Kimseler gel
:e~i Murat, ya doktor orada 
egılse.. Böyle durmaktan bir 

=y çıkmaz ki, onu kuleye gö
ti recek yolu bulmalı, en kes-

rtne yoldan köye koı, bir 
Ya.y)ı bul .. Haydi çabuk olt sen 
relene kadar doktor da ıelir
•e iyi ... 

~ ~urat ıerçek bir kut ıibi 
hı~nenin dedigv ini iki etmeden 

,~ 

iaçla':' arasından kayboldu .. 
b Eınine şimdi Ülgene eiflmit 
it tzlerin birini çıkarıp birini 

0 Y•rken kendi kendine: 
r. - İyiki akıl edip te Muradı 

lunderdim. 

h. O fiındi yolda birine rastlar 
enıen gelir, bir kerre kuleye 

••r-tıın H W • O oe k" 1 , yureıımın yu u aza ır 
•~nınrn.. ZavaUı Bay Oiuz 1 
Şınıdi yüreğine iner bilirim •. 
le Sık ıık başını kaldırıyort yu• 
arıdan bir ümit araşhnyor, 

ll.ıu~ uzun ba.Junıyordu. 
. Bır ara bayırdan sür'atle 
lnen b' · · .. .. dı ınnı goruyorum ıan .. 
d - Aldanmıyayım, bu gel~n 

0°~tora benziyor o mu?. Odur! 
İt kurtuldun yavuz kadınım. 
dit• 84!nİn doktor kardeşin gel-

Yetifti .• 
b. Gölge sık dallar arasından 
ır dü2lüğe çıkınca Emine iv

tcnı · 1 tanıyarak seslendi : 
b - Bu yana doktorcuğum, 

u. Yana ... 
Ivr · eının beyecandan ve koş-

llıaktan yüzü kıpkırmızı ol
llıuştu. 

d ~Üçük Fatuş Murattan duy
b u larınt, Ülgenin düştüğünü 
aygın ve yaralı olduğunu bir 
ınlatınc ı 'b" a çı.gm gı ı pavyon-

fardan dışarı fırlamış, sonra 
yine geri dönerek .. 

- Ne şaşkınlık ç.antamı unu
tac;ıktım ! Bakıcı kadınlar hep 
başına üşüşmüşler soruyorlar : 

- Ne var ki!.. 
- Bilmiyorum Ülgen düş-

müş, ben aşağıya koşuyorum 
sen de benimle gel Hatice ka
dın ... 

Şimdi bu uzun yolu bir çey
rekte aldığına şaşıyordu! Ülge
nin önünde yere çömdü .. 

Emine hınçkırarak anlatıyor
du .. 

- Ne de çok kan akıyordu 
doktor .. Bir düzüye ıslak bezi 
basıyor durduramıyorum .. 

Gelmiyor, ne kadar çalıştım
sa gelmiyor kendine.. Korkma 
Doktor, şu tertemiz bezle sil
dim, yarasl derinmi bilmiyo
rum, ben kanı tutmağa çalış

bm .. 
İvrem hiç din!emiyor, çanta-

sından çıkardığı makasla kum
ral bir tutam kesti saç bitimi 
yerinden derince bir oyuk açıl
dı. Doktor bir şey söylemiyor, 
parmakları seri kımıldanışlarla 
çantaya girip çıkıyor, tentür
diyotu bırakıyor penseni alı
yor, gazdeform kesiyor, yarayı 
temizliyor sarınağa çalışıyordu. 
Bu işleri yapan makinalaşmış 
eller kaskatı, duy~suz samla
bilirdi 

ÇOk ciddi, sakin haline rai· 
men kafası işliyor i~inden de .. 
rin bir teessürle şu sukutun se
bebini bulmaia çalışıyordu. 

Neden Torgayın şapkasını 
bir ağaçta asılı görmüştü. Ne
den oya takımları ortalığa sa
çılmış, sehpası yol üstünde par
ça parça olmuştu .. Bir şeyden 
korkuyordu ! 

- Yoksa Torgayla, Ülgen, 
ikisi bu dağ başında yapa yal-

nız!.. 
- Nasıl doktor?,. 
- Çok kan kaybetmiş, ne 

kadar hızlı çarpışmış ki .. 
- Eminecik kendine bir ıuç 

çıkarır gibi : 
- Ya l Ben abamın ilk çıi

hğı ile koştum amma neyle
yiın ki kam durduramadım. Ül
genin şimdi iniltisi duyuluyor, 
fakat gözlerini açamıyordu. Sık 
şık göz kapaklarını oynatıyor
du .. 

İvrem doğruldu. Etrafına ba
kındı .• 

- Sonu Var -. -.. 
Yunan 

Tütünlerini Almanya 
Sahn Almıyor Mu? 
İstanbul, 10 {Husnsi)- Ka

valadan bildiriliyor: Alman hü
kumeti Yunan tütünlerinin sa
tın alınması için kambiyo ver
memeğe karar vermiştir. Hal
buki Türkiye ve Bulgar tütün
leri için kambiyo vermektedir. 

Bu Yılııı İlk Ve Son Türkçe Filmi 
Senin öz Dilin, öz Sazın, öz Malın 

AYSEL 
Yarın LALE' de Başlıyor 

t 
! 

1 

Müsteşarlar Koqsyonu 
1 Memurların Maaş, Derece 
1 Ve Terfi İşleri 

Ankara: 10 (Hususi) - Memurların maaşlan, dereceleri, 
terfileri etrafında tedkikat yapmakta olan müsteşarlar komis-
yonu mesaisini bitirmi,tir. 

Posta Ve Telgraf 
V. ekaletEmrineAlınanBay Yusuftur 

lstanbul, 10 (Hususi) - Posta ve telgraf umum müdürünün 
Vekalet emrine alındığı haberi yanlıştır. Vekalet emrine alınan 
Posta işleri müdürü bay yusuftur. 

Ankarada Baytarlar Kurultayı 
Ankara 10 (Hususi) - Ankarada baytarlar birliği kurultayı 

toplandı. Elli baytar kurultaya iştirak etti. Yeni idare heyeti 
seçildi. 

. Kayseri Fabrikası 
inşaat Bitti. Makinelerin Montanjine 

Devam Ediliyor 
Ankara 10 (Hususi) - Yapılmakta olan Kayseri Mensucat 

fabrikasının inşası bitmiştir. Makinelerin Montanjine devam edil· 
mektedir. 

Sümer Bank umum müdürü Bay Nurullah Ata Sümer bun
dan sonra yapılacak olan Nazilli Mensucat fabrikası hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere Nazilliye hareket etmiştir. -· .... 
Romanya Ankaraya 
Başkanının Döndüler 
Beyanatı 

lstanbul, 10 (Hususi) - Şeh-Istanbul, 10 (Hususi) 
Bükreşten bildiriliyor: Adeve- rimizde bulunmakta olan baş 

bakan General İsmet İnönü, 
Dış i§leri bakanı Bay Tevfik 
Rüştü Aras ve Fırka genel 
katibi Bay Recep Peker ak
şamki trenle Ankaraya gitmiş
lerdir. İstasyon kalabalıktı. Me
rasimle uğuriandılar. 

rul iezetesi başbakan Stefan 
Tatareskonun beyanatını neş
rediyor. Mumaileyh kendisinin 
bir nasyonal sosyal fırkası 
teşkil edeceği hakkındaki be
yannamenin sahte olduğunu, 
bu duyumu veren gazete aley-
hinde bir dava açtığını bil
di.rmiotir. 

U. V. M. Üyeleri 
Nazilli ( Hususi ) - Bug 

kazamız ikinci seçmenleri top
landılar. Vilayetimizden saylav 
namzedi gösterilen zevatı müt-
tefikan seçtiler. 

Vilayet umumi meclis üyee-
liğine de İsmail Hakkı Akde
niz, avukat Sami Kutlug, Tev

fik Bilgen, avukat Ömer bay
lar seçilmişlerdir. ........ 

Garbi Trakya Türkleri 
Ve Yunan Ayan Seçimi 

Atina, 10 (Hususi) - Ma
kedonya umumi valisi B. Ralis 
ile Trakya umumi valisi B. Ma
netas ayan intihabab üzerinde 
görüşmek üzere buraya gelmiş
lerdir. 

B. Mavetas Selinikte Yahu
dilcrin ayri intihap dairelerin
de rey vermeleri usulü kaldı
rıldıktan sonra garbi Trakya 

Türkleri için de aynı usulün 
kaldırılması ve önümüzdeki 
ayan inntih:ıbatında diğer aha
li ile birlikte rey vermeleri 
doğru elacağını söylemiştır. 

Türklerle mahacirler arasında 

TAYYARE 

çarpışmalar olduğu haberini 

tekzip eden umumi vali yalnız 

bir mahallede karışıklıklar çık-
dığını ve Türklerle muha
cirler arasındaki ihtilafların 

halli için muhtelit bir komisyon 
kurulduğunu bildirmiştir. 

·········~········· 

Dil Komisyonu 
E Harfını Da Bitirmiştir 

İstanbul, 10 (Hususi) - Söz-
lük işile uğraşan Dil komisyonu 

(E) harfını da ikmal etmiştir. 

Tetkikat iJerilemektedir. 

SiNEMASI 
3t5t Telefon BUGUN Telefon 31sı 

Bitmemiş Senfoni ve Çardaş Fürstin filmlerinde alkışladığımız 

MARTA EGGERTH 
İle " Aşk Tangosu ,, ve " Dünyayı Dolaşan Şarkı ,, ile 

" Çardaş Fürstin ,, filmlerinde birinci derecede rol alan 
büyük artistlerden 

Szöke Szakall - Vllly Eıchberger - Taul 
Hörbiger - Frltz Kampers - Hansı Niese 

Olly Gebauer - Frude BerUner'ln 
Beraber temsil ettikleri hakiki bir şaheser 

ŞAHANE VALS 
FOX dünya havadisleri [Türkçe söslü] Sar belcbisiti mü

nasebetile Berlinde yapılan şenlikler - Lindbergin çocuğunun 
katli davası - Fas sahillerinde kazaya uğnyan Fransız va
puru - Pariste en son moda saç tuvaletleri ve d ;O-er mühim 
hadiseler. I.> 

Seans saatları hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 - 17 talebe seansı 
Cuma 13 de ilave seansı 



~abate • .... 

BORJIY A 
• as•w sme ;en 

-1-

Vay Sen Bir Papası Korkutmağa 
Cesaret Ediyorsun Ha .. 

Onaltıncı asırda en eski bir 
medeniyetin merkezi olan Ro
ma korkunç bir istipdadm ezici 
tazyikleri altında bitkin bir 
vaziyete düşmüştü. 

Hiçbir kimse ağzını açamı
yorf müthiş bir korku Roma 
halkını bunaltıyordu. 

VaktiJe büyük ve ateşli hü.r· 
riyet hatiplerinin seslerinin 
yiikseldiği bu ülkede şimdi 
(Çiçeron) un ve hürriyet yolun
da kahramanca cenk yapan 
(Graküs) kardeşlerin sesleri 
duyulmıyo:-, bunların yerine 
engızısyon işkencelerini göl
gede bırakan faciaların inilti
leri yükseliyor, fakat hiçbir 
kimse ağzını açamıyordu. 

Romaya hakim olan yalnız 

Rodrik Borjiya ve kendisinden 
daha çok zalim olan oğlu Se
zar, hile ve desise yaratmakta 
eşi olmıyan kızı Lükres idi. 
Roma tarihi hala bu üç kişinin 
yaptıkları işkenceleri hatırlat
tıkça beşeriyetin yüzünü kı-

zartınaktadır. 
* . .. 

On altıncı asırda 1501 senesi 
mayısındayız. Ay ışığı geceleri 
Roma semasını parlatıyor. Yer 
yüzünde yaşıyanlar kan ailar-
ken semalar gülüyordu. 

Romada bütün söz papasla-
rın idi. 

Bu sıralarda "Vatikan., sa
rayının yanında menfur kule-
leri semaya yükselen " Sent 
Anj ,, ,atosunun büyük mera-
sim kapısı önünde birçok halk 
toplanmıştı. 

Bu hal!cın hemen hepsinin 
ayakları çıplak, elbiseleri par
ça parça idi. Bu sefalet tim
sali karşısında genç sinyorlar 
bunlarla alay ediyorlar, kendi 
aralarında kahkaha atıyorlar, 

kendilerine hürmetle bakanlara 
kafalarını çevirib bakmağa te· 
nezzül etmiyorlardı. 

Bu hoppa sinyorlar birçok 
renkli elbiseler, sırmalı ünifor
malar, zırhlar üzerine geçiril
miş ipek pelerinJer giymişlerdi. 

Yüksek boylu atların üzerin
de efendilerinin haşmetini anla
tıyorlardı. 

Birdenbire şatonun kapısı 
arkasına kadar ansızın açıldı. 
Meydanı sükut kapladı. 

Şapkalar çıkarıldı. 
Baştan başa siyah kadifelere 

bü. ünmüş esmer yüzlü bir adam 
oynak bir atın iız rinde gö
rfuıdii. Kendilerini selamlamağa 
hazırlanmış olan sinyorlara 
doğru atını sürdü. 

Keskin gözlerini Romaya 
çevirdi. 

Kafasında canlanan bir ha
tırayı diişiinerek başı göğsü 

üstüne düştü. İçirıi yakan ateşi 
anarak kimsenin duymayacağı 

bir şekade mırıldandı: 

- Ah! Bu sevgi!.. Ah Prim
ver!.. Primver! ben sana neden 
rast geldim. Keşki seni gör· 
mez olaydım!.. 

Evet .. Bugün mutlaka seni 
elime geçireceğim. Eğer sen 
benim olmazsan yuf olsun ba
na!. Lanet olsun bana .. 

Primver adile aatlaa bir ka-

dının aşkına esir olduğu an!a
şllan bu adam kendisini hü1-
metle bekliyen genç sinyorla
ra eli ile bir işaret yapdı. 
Önde o, arkada sinyorlar at
larını oynata oynata Roma şeh
rine doğru yol almağa başla
dılar. Meydanı dolduran l:alk 
iki büklüm iiilmiş olduğu ha1de 
ağızdan ağıza şu İ!;mi dolaştı
rıyorlardı: 

- Papasın oğlu .. Monsenyor 
Sezar Borjiya cenapları!. 

* ,,. . 
Yine bir Mayıs sabahı idi. 

Romadan beş on kilometre 
uzakta [Floransa) yolu üzerinde 
genç bir atlı tek başına ilerli
yordu. Yirmi dört yaşlarında 
olan bu genç atını koşturarak 

Romaya geliyordu. Elbiseleri 
yırtık ve yeleği bir çok defalar 
tamir görmüş bu adamın ayak
larındaki sığır derisinden çiz· 
meleri de şuradan buradan ya
malı idi. Lakin omuzlarına dö
külen kıvırcık saçları altında 

gizlenen yüzünden kabadayı, 
asil bir çocuk olduğunu anla
mak güç değildi. 

Eyice yukarı doğru burkul
muş bıyıkları, keskin siyah 
gözleri ile çok yakışıklı ve 
sevimli bir delikanlı idi. Haya
le hiç kıymet vermediği her 

hareketinden belli olan genç 
kendi kendine söyleniyordu: 

- Bu ova, bu güzel orman
lar, nefis şarapları, şen kız-

lan ile herkesce sevilen Parise 
hiç benzemiyor. Haydi kaptan! 

Bir tırıs daha.. Çabuk gide· 
lim. Bakalım namuslu bir otele 
rastlıyacak mıyız'? 

( Kaptan) dediği atının adı 
idi. 

Hayvan kulaklarını dikti. 
Tırıs koşmağa baş1ad1. Bu 
yolda on dakika ibriledikten 
sonra karşıdan yükselen bir 
toz dumanı görün<lil. 

Bir iki dakika sonra iki 
beygirin birbirini kovaladığı 
göründü. Her iki at da deli
kanlıya yaklaşmı~tı. Öndeki 
atın üstünde genç bir kız, ar-
kadakinde de bir papas vardı. 

Genç Fransız kadını selfun-
lamağa hazırlanırken birinci at 
hemen yanında durdu. Beyaz 
frntanlı kız haykırdı: 

- Aman Mösyö. Her kim 
iseniz beni kurtarınız! 

- Madam! her emrinizi ye· 
rine getirmeye hazırım. Yalnız 
size nasıl yardım edebilece
ğimi söyleyiniz. 

Genç kadın kendisini kova
lıyan papası göstererek: 

- Beni şu adamın elinden 
kurtarınız dedi. 

Delikanlı büyük bir şaşkınlık 
içiude hayretini izhar etti: 

- Bu bir papas. Klise 
adamı! 

- Bir şeytan!. Bir melô.n .. 
Rica ederim şu adama söz an
latın. Beni rahat bıraksın .. Y o
luroa devam edeyim. 

Bu sıra papas konuşanların 
yanma ıelmiıti. 

Delikanlı kendisini toplıya

rak haykırdı: 

Y-enr- Asır 'ıt 1935 

TELGRAF HABERLERi 

vap Vermeden e 

1 

··nakaşaÇı armağa Uğraşacak 
Con Saymen: ulngiltere Dış işleri Bakanlığının 
Almanyanın Kabulünü Beklemediğini, Aksi Olursa 

Bakanlığın Hayret Edeceğini,, Söylemiştir 
PARıS : 9 (A.A) - Havas 

Ajansından, 
Gazeteler Alnıanyanın Fran

sız - İngiliz tekliflerine c _vahım 
vermeden bin bir münaknşa 
çıkarmağa uğraşacağını, Ber
linin noktai nazarını görmek 
için on be,. gün \\adar bekle
mek Uızımgeleceğini yazmakta 
devam ediyorlar. Gazeteler 
Bay Con Sa.ymen ile bay Flan
den ticaret odası tarafından 
verilen ziy fetten sonra bir gö
rüşme yaptıklarını zannetmekte 
dirler. Bu miinasebetle övr ~a.
zetesi diyor ki: 

Haber aldığımıza göre Sir 
Con Saymen bay Flandene 
hakikatte İngiltere dış işleri 
bakanlığının Almanyanın ka
bulünii beklemediğini söyle
miş ve aksi olursa bakanlığm 
hayret edeceğini ilave etmiştir. 
lngiltere dış işleri bakanlığ1-
na göre Almanya Fransızlarla 
İngilizler arasına bir nifak sok
mak ümidile bu mühleti iste
n ; · · f ki nazırın usul üzerin-
e l onuştuklarını ı.annedi-

' yu. Bay Flandenin Sir Con 
Sayt ·e Fransanın dört veya 

Fra 11sız ve lng ili:z 
altı taraflı konferanslar isteme-
diğini bildirdiğini söyliyor. 
Fransa hariciye nezaretleri 

arasında noktai nazar teatisi 

ve Cenevredc silahları bırak

ma konf eransmın toplanmasını 
istiyor. 

Almanyaya verilecek mühlet 
münasebetile İngiltere dış iş
leri bakanlığı Şark andlaşma

sını hemen imzalamak niyetin
de değildir. Sir Con Saymen 
bay Flandcn Şark andlaşma
smm tahakkukuna her zaman
dan fazla bağlı bulunmuştur. 

lmkrnılan bir amcla 
1 Sir Con Saymen :in Londra 
beyanatından beri lngiltere'nin 
andlaşma hakkındaki hisleri
nin mesud bir şekilde deiiş
miş olduğunu söylemiş olması 

muhtemeldir. Almanyanın red 
cevabı vermesi ihtimalinden 
doğacak vaziyet hakkında 
muhatablar kati surette görüş
mek istemekle beraber ne şe
kilde hareket edeceklerini bil-
mektedirler. Sir Con Saymen 
o zaman İngiJtere ile Fransa
nm bir hava andlaşması yap
maları lazım olacağı kanaa
tindedir. 

ndlaşmasına Girer 
~ a an Çekinirse ... 

B.l~olotof ---Amerikayi Gü-
cendirmi şOlacak 

Moskova 10 (A.A) - Molo
tofun Sovyetler kongresinin , 
açılma merasiminde okuduğu 

ıöylev, Moskovadaki yabancı 

mahafile nazaran Amerika Rei· 
sicumhurunun Rasyadaki diplo• 
matik ve konsolosluk hiımet• 
lerinin tahdidine ve deniz ve 
hava ateşeliklerinin lağ·vma 
müteallik kararlarında amil ol
mu~tur. 

Halk komBerleri heyetinin 
reisi yabancı iddialara ve ez· 
cümle Amerikanın müddeiya· 
tına karşı Sovyetlerin basemez· 

liğinden bahsetmiştir. 

Aynı mahafile göre, bilhassa 
yerii ahaliye hitab eden bu 
söylevin bu kısmmı tafif ede
rek aşağıdaki meselelerin tek· 

nik bir tarzda izahını prensib 
teJakkilerinde ısrar etmeksizin 

dış işleri komiserine bırakmak 
daha uygun düşecektir. 

Anlaşama 
Karşısında Almanlar Na~ 
sıl Bir Durum Alıyorlar? 

Berlin, 10 (A.A) - Nim res· 
mi Korespondans Diplomatik 

Londra beyannamesi mü:ıase

betHe diyor ki: 

Mevzuubahsolan bir takını 

muayyen projelerin red veya 
kabulü değil ancak muayyen 

bir pı·oğram dahilinde serbestçe 
ve müsavat üzere müzakerata 

girişmektir. 
Bu gazete Almanyanın İngil

tere ile F ransanın ar asım aç-

mağa çalıştığını temin etmekte 

ve bilakis bu devletlerin silah~ 
lanma mesaili hakkında bir an· Bu Harek~ti'···R·~~y~····(: .. ·i~Ylı"i~d~···G·~~iŞi~~·~k Emelini 

• ]aşmanın husulünü temenni hu-

Besl ed.İ ğİ nİn Zımni Fakat l<ıymetli bir itirafı Olacaktır susunda mutabık katdıkıamdan 
Moskova, 9 (A.A) - Havas mekte ıse de Sovyet Rus- mükabilinde garp misakına iş- dolayı memnuniyetini İzhat 

ajansı bildiriyor : yası Londradn vaz edilen tirake davet etmekle melhuz eylemektedirler . Bu mesele 
Moskova gazetesi Londra esaslardan istifade etmek eme- Alman itirazlarının önüne ge· aynı gayeyi güden uluslar 

andlaşmaları hakkında yazdiğı lindedir. Haber verildiğine çilmiş oluyor ve bu suretle Al- arası müzakerelrine daima 
ru~kalede salahiyettar mahafi- göre Londra and!aşması Fran- manya da mıntakavi misakların ilişmiş olduğu noktadan öteye 
lin mütalearmı hü!asa etmek- sanın Şark Avrupası sulhunun geçebilmek ümidi hasıl olmuş-
t d. B t S L 1 şimdi iltizam etmekte aldugw u B b l e ır. u gaze e aymen- ava ta viyesi siyasetindeki hattı tur. azı ya ancı gazete erin 
andlaşmasının Almanyanm d.i· here'teti hususunda birtakım iki taraflı misaklara müreecah neşr;yatma bakılırsa bir çok 
şüncelerini daha açık görmek itirazlar uyandıımışhr. Ancak olduğu prensibini kabul etmiş milletler Londra programını 
imkanını vereceğini yazmakta- şimdi öyle anlaşılıyor ki Fran- oluyor. Almanya yeni garp karşı, Londra ve Berlindeıı 
dır. Makalenin hasıl ettiği in- sa sefirinin Moskova hükfıme- misakına iştirak ettiği halde başka Romanın Pragın, Varşo· 
tibaa göre Londra andlıışması tine tevdi etmiş olduğu Lon- şarkta teşriki mesaide bulun- vanın ve Moskovanm da bu 
burada bazı noktalardan ve dra anlaşması metni ve verdi- maktan imtina ederse bu im- işin muvaffakıyetine çalışmaları 
bilhassa İngilizlerin Almanya- ği şifahi izahat bu andlaşmayı tina Almanyanın Sovyet Rusya gerektir. Bu denlü türlü men· 
nın genişleme emellerini şarki hakiki mahiyetile takdir etme- aleyhine olarak ittisa emelleri faatların telifi ancak bir itimad 
Avrupaya çevirmek arzusu sine imkan vermiştir. Çün- beslediğinin zımni fakat kıy- afakiyet ve hulus havası içe--
noktasından karanlık görül- kü Almanya mühim tavizat metli bir itirafı olacaktır. risinde kabili tasavvurdur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Hey papas.. Beni dinle!.. l - Ya sen bir kadını kor- 1 R k • • K k 1 • 
Papa~ genç s.~variye h~~- kutu yorsun ya!... Ge.ri çe~il di- a 0 zıyı urtarma çın 

maga bıle tenezzul etmeksızın yorum.. Yoksa şımdı sem yere 

doğru beyaz fıstanh kadının sererim.. F M •• d h l Ed• t 
yanına koştu: - Genç Fransız tehdidisa- ransa Ü a a e ıyo 

- Sonra çok pişman olacak- vurmakla beraber kılıncım da 
sınız. Fakat iş işten geçmiı çekti. Papasın üzerine yürüdü. 
olacaktır. Papas karşısındakinin şaka kal-

Genç süvari kartal gibi ye- dırmıyacağını anlayınca kadının 
rinden fırladı : yakasını bırakmış, tehditkar 

- Sus Papas !. Yoksa seni nazarlarını delikanlıya bir kaç 
şu kıhnçla konuşmağa çağırı:- sanıye diktikten sonra mınlda-
dım. na mınldana atını · sürmüş, Ro-

Papas kan bürüyen gözlerini manın yolunu tutmuştu. Dört 
çevirdi : nala kaçan Papas birkaç da-

- Vay sen bir papası kor- kika içicde gözden. kayboldu. 
kutma~a cesaret cdiyorsua lıa! - Sonu var -

Berlin 10 (H.R) - Budapeş
tedeıı bildirildiğ'İne göre Fransa 
hükiimetinin Macar komünisti 
Rakozinin muhakemesine mü
dahale etmesi için Fransız 
meb'usanı hariciye komisyonu
nun talebi Macaristanda kızgın
lık doğurmuştur. Budapeştenin 
salahiyettar mahaflli ileri sürü
len Triyanon muahedesinin 76ncı 
maddeıi mucibince ancak 

umumi harpla alakadar siyasi 
cürümlerin affedildiği, yoks• 
zamanında Fransız hükümetİ 
tarafından da takbih edilınif 
olan komünist faaliyetlerile ili' 
şiği olamıyacağını bildiriyorlar· 
Macar mahafili fransız hükU' 
metinin hariciye komisyonun~ 
uymayacağını umuyorlar. A~•' 
takdirde Macaristan dahili ıf.-
lerine müdahalede bulunulıııa .. 
ıma müsaade etmiyecektir. 
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SEZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

KLE PATRA 
MISlR KRALİÇESİ ,. 

Kız, gücenerek eşik taşına 
dönerken: 

- Yirmi akçe ıçın sana 
lhisk koklatacak değildim ya, 
iÜzelim ! 

Bu sırada ihtiyar bir kadın 
tifte doğru ilerlemişti. Dökül
bıüş dişlerini gösteren bir gü
lümseyişle: 

- Bize ge!! dedi. Bize gel! 
Sezar ve Kleopatra ile•·i rreç

tiler. Söz söylerken ağzının 
salyaları akan ihtiyar bir ka::ı
bur onların önüne çıktı! 

- Selam, genç şövalye! S:!
na da selam, gözlerimin bebeği 
Daha sen dünyaya gelmeden 
kendi elimle kaynattığım bir 
bir küp Hios ( sakız ) şarabım 
Var.. Sezar F arsol zaferirini 
kazanmadan kenara konmuş 
Folerin şerabım da var. Geliniz 
' cıe tatınız! Göreceksin, şova]ye 

Geuc yahudi kızlarım eilerinde 
c\eflerle, baş ve ayaklarım oy
nat111adan, ne güzel danseder-
1er... Onlar lavanta ve nane 
kokarlar. Hem de sevgiyi kam
çılıyan tarçın ... 

Sezar teklif etti yoldaşa: 
- Girelim! 
O çekiniyordu. Kandırdı. İlk 

l Önce umumi bir salondan geçti
er. Burada topraktan yapılmış 15 
kadar lamba, tavandan sarka
rak yaç içinde çıtırdayan fitil
leriyle, müfterilere ışık serpi
Yordu. Orada Romanın tanınmış 
bazı vatandaşları ile zırhlı el
biselerinden zabıt oldukları an
laşılan kimseler vardı. Sıralar 
Ve tahta iskemleler üzerinde, 
ayak topukları çıngıraklarla 
sarılı olan ve tiz sesle bağrışa
rak yerinde dönen bir dansö
lÜ~ etrafını almışlardı. 

ihtiyar kambur: 
- Buradan geliniz! Dedi, bu

radan ... 

Simdi az ışıklı ve soğan ko
k~Iu bir odaya ı:irdiler. Burada 
~ır örtü üzerine diz çökmüş iki 
ıhtiyar kadın aşık oynıyorlardı. 
Bir masa önünde, başı büsbü
tün kel şişko bir köle mışıl 
lhışıl uyuyordu. Yüzii üzerinde 
~e kıl kalmamış, yerini kınşık-
ıklar sarmıştı. 

Bu, vaktile Roman•n " en gü
~e] oğlanı ,, olan Lingurinus 
•di. 

Kambur bir küfür savurdu: 
- Herkül Hakkı içm! Burada 

Uyku tanrısı Morfe'nin yurdun
~a _?ıı, yoksa aşk tanriçesi 

akus'ün mabedinde miyiz? Bir 
·~ kaynaşmalı, bakalım! İşte 
lllısafirler geldi! Agar ve Re-
~eka, haydi defterinizi alınız. 

en de, Lüngurimuş. bize yıl
dızların sayısını iki kat yapan 
0 güzel şaraptan getir ... 

Bu sırada Sezar, bir kapı 
aralığından bakan iki baş gör
dü. İki şüpheli baş müşterisi
nin bakışını gören kanbur, he
tnen lambaya kaşarak fitili par
nıaklan arasında ezdi ve sön
dürdü. Oda şimdi karanlıktı. 
Fakat Kleopatra tehlikeyi his-
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setmişti. Haykırdı, Derhal ka
ra köleler, kanburun arkadan 
sürmelediği kapıyı kırdılar ve 
çifti kurtardılr. Kanbur hır
lıyordu: 

- Haydutlar! Katiller! Se
zara şikayet edeceğimf 

İki sevkilinin dişi kurdlar 

arasında geç:rdıkleri akşam 
işte böyle bitti. 

Muvaffakıyetin 
Düşmanları 

İnsanlar içlerinden birinin di
ğerlerini geçmesini sevmezler. 
Muvaffakıyet, muvaffak olabi
leceğini umanların başkalann

da sevmedikleri bir şeydir. Halk 
bir bir hükümdara boydan eğer. 
Fakat bir grup bir amire boy
dau eğmez. Siyasi fırkalara ge
lince, eğer bir şefin sözü alb
na girmegı kabul ederlerse, 
her aza ondan en çok istifade 
koparacağını ümid ettiği için
dir. 

Resmi şan ve şeref günden 
güne Sezan daha çok sarar
ken, bazıları kıskandıkları bu 
saadeti bozmağı gözlerine koy
muşlardı. 

Temiz cumhuriyetçiler Sezan 
hükümdarlık kurmak niyetile 
itham ediyorlardı. Rüşvetçiler, 
onun arbk kendilerine metelik 
vermiyecek kadar yükselmiş 
olmasına kızıyorlardı. Genç ha
tipler de, kendi nesillerinden 

olmıyan bu irgin adama karşı 
belagat yarışı yapıyorlardı: 

- işte şimdi. de kendisine 
İmparatör unvanını verdirmiş ! 

- Yarın bu unvani ırsi ya
pacak .•. 

- Barbar memleketlerden 
getirdiği şarklı bir kaclmm 

nufuzu altındadır .. 
- Yeni bir rezalet de ha

zırlanıyor. Bir kanun, Sezara 
iki karılı olmak hakkını vere
cektir.. Nereye gidiyoruz ? 

- Kaputol' da görülen eski 
kralJarın yedi heykeli arasına 

bir de, eski Alba kralları kı
yafetile, Sezar'ın heykeli ta
kılmasına dayanılır mı? 

- Ya Senato celseleri için 
kendisine hazırlattığı şu altın 
tah'ta ne nersiniz ? 

- Ya resmi merasime gel

mek için kullandığı arabaya 
bakın ! Mısır krallarının ara

balarına benziyor .. 
- Yalnız o kadar olsa ! O, 

kutlu bir soydan olduğuna, 
ölmez tanrilerden olduğuna 

kendi kendini de inandırmış
dır .. 

- Yeni siyasal andda onu 
Jübiter' e benzetiyorlar. 

- Şimdi ölünceye kadar 
diktatörlüğü tasdik edildi ya, 
arhk başı boşluğunun ardı 
arkası gelmiyecek. 

-Sonu 17ar -- ............ 
B. Kurultay Başkanı 
- Baştarnıı fü11nc siahilede -

Enstitü çevirmeni bay Nihad 
mahsul hastalıklarının vukuu 
anında derhal enstitüde tecrü
be tarlasında hastalıkların teş
his edilmekde olduğunu ve te
davi usulleri hastalık ôlan yer• 
lere bildirilmek suretile hasta
lıklarm önüne geçildiğini söyll-
miştir. 

General bu izahatı büyük 
bir alaka ile dinlemiş, salı 
günü enstitüyü ziyaret edece
ğini söylemiştir.Yarın bay Nihad 
tarafından enstitüde bulunan 
haşereler ve bunların yapbk
ları tahribat ve yapılan tedavi 
usüllerile hastalıkların ne şe
kilde önüne geçildiği etrafında 
kurultay başkanına izahat ve-

rilecektir. General dün on iki
de Bomovada otomobille bir 
gezinti yapmışlardır. Bu arada 
yeni cumhuriyet parkını da 
gezmişlerdir. 
Öğleden sonra saat 14,30 da 

sayın başkan İzmire gelerek 
belediyeyi, vilayeti, müstahkem] 
mevki kumandanlığını, fırkayı 

ziyaret etmiştir. Akşam saat 
19 da belediye tarafından ku-
rultay ba~kanı şerefine İzmir 
Palasta eUi kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. 

• • • Bu akşam da Bornova mah-
felinde Bornova belediyesi ta
rafından general KizımÔzAlp 
şerefine elli kişilik bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

Konya Saylavı Bay Ali Bir Rüşvet 
Rıza'nın Konferansı Muhakemesi ....... -.. 

Baro Güzel Bir Kadirşinaslık Göste
rerek Bay Hacı Adili Saygı İle Andı 

Baro idare heyeti tarafından 
her ay mesleki birer kenferans 
verilmes: için icap eden ter
tibatın alındığını yazmışbk. 

Bu konferansların birincisini 
dün yeni Konya saylavı ve 
müddeiumumilik eski başmua
vini hay Ali Riza ticaret mah
kemesi salonunda vermiştir. 

Iiye nazırlanndan bay hacı Adile 
hürmeten bir dakika durulma
sını teklif etmiştir. Bay Hacı 
Adil adliye hayatında çok 

kıymetli bir mevki aJmiş 
sayılı innnlar sırsında bulundu-

ğundan baronun kadrişinaslık 

hareketi derin bir memnuniyet 
uyandırmış, her kes merhumun 

hatırasını tazizen bir dakika 
Konferansta Manisa saylavı 

bay Refik İnce ile şehrimiz 
mahkemeleri başkanları ve aza- susmuştur. 
tarı, diğe: adliye crkanile avu- Müteakiben bay Ali Riza bir 
katlar hazır bulunmuşlardır. saattan fazlasüren konferansada 

Baro reisi avukat bay Mus- _hukuku hususiyenin inkişafı 
tafa Münir ilk sözü alarak ve- mevzulu münakaşalı konferan-
rilecek konferanslar hakkında sını vermiştir. Bay Ali Riza 
izahat vermiş, ikinci konferansı hususi hukukta bütün milletler 
avukat bay Süleyman Faik arasında birlik teminine doğru 
Ö:.ı:.kanın (Mahkemeler teşkilatı) atılmış adımların ilerlemekte 
üçüncü konferansı bay Refik bulunduğunu ileri sürmesi üze-
İncenin ( idari kaza ) mev- rine avukat bay Mustafa Nuri 
zulu konferansları takip ey- de bir çok devletlerce uluslar 
liyeceğini ilave eylemiştir. arası kurumunda kabul edilen 
Bay Mustafa Münir sözü bay ticari senetlerde müşterek hü-
Ali Rizaya tcrketmeden evvel kümler mevzulu bir konferans 
istanbulda vefat eden eski ad- vermeği vadeylemjştir. 

., ...... • fe ... 

ı ent ._, urultayında 
1 İtfaiyenin Civar Kazalarda Alacağı 
1 

Ücret Tarif esi Görüşüldü .. -.. 
Kent kurumu dün öğleden dan sonra belediyece satılan 

sonra ıaat 16 da doktor bay arsaların bedellerinden faiz 
Behcet Salih Uz'un başkanlığı alınmaması hakkında mütead-
altında toplandı. Geçmiş zabıt did imzaJarla •erilen iki istida 
azadan katib bay Suad tara- okundu ve nizam encümenine 
fından okundu ve bazı ufak havale edildi. 
tadilatla onaylandı. Bundan 
sonra, geçen celsede muhtelif 
encümenlere havale edilmiş 

olan takrirlerin mazbataları sıra 

ile okundu. Belediyemizin hu

dudu içindeki köy ve nahiye
lerle civar kazalarda çıkacak 

yangınlarda İzmir itfaiyesinin 

gönderilmesi lazımgeleceği, ge
çen celsede belediye başkan
lığı tarafından verilen bir 

takrirle bildirilmiş ve bu iş 
için, yangın çıkacak mahallerin 

belediyelerinden benzin ve 
saire masrafı olmak üzere alı-

nacak ücretin tesbiti tarife 

encümenine havale edilmişti. 

Tarife encümeni, tanzim eyle
diği mazbatada. İzmir belediye 

sinin hududu içindeki köy ve 
nahiyelerle civar kazalarda 

olan yangını söndürmek için 
itfaiyece kilometre başına 30 

kuruş alınmasını ve yaniln 
devam ettiii ~müddetçe saat 
başına makinelerin amortiıman 
masrafı için ayrıca 10 lira 
istenilmesini muvafık bulmuş

tu. Şu kadar var ki bu es· 
nada fzmirde bir yangın 
çikarsa ne gibi f tedbir-
ler alınacağının tesbiti lüzumu 
ileri sürülüyordu. Bazı azalar, 
bu ücretleri çok görmüşler ve 
itiraz etmişlerse de, işin te
kemmülü için tarife encümeni 
tarafından verilen mazbatanın 
bir kere de nizam encümenine 
i'İtmesi ve ondan sonra hu İf 
için müzakere açılması bqkan 
hk tarafından bildirildi. Bun-

Bunu müteakib, vazifelerini 

ihmal eden Belediye zabıta 
memurlarından Hilmi ile Meh
med Alinin, hizmetlerine göre 

kendilerine tazminat verilmesi 
ve Belediye işlerinde bir daha 

kullanılmamak şartile vazifele

rinden affolunması hakkında Ni 
zam Encümeninin verdiği maz

bata okundu. 
Bundan ıonra bütçe encü

meni başkanı bay Hamdinin 
sıhhi vaziyeti münasebetile va
zife göremimec•ii ve binaen · 

aleyh istifanın kabulü hakkın

daki istidasi okunmuş ve Ni
sana kadar izinli telakki edil-
mesi muvahk 
sonra müzakere 
İf olmadığından 

yet verilmiştir. 

ııörüldükten 

edilece başka 
celseye niha-

Saat 17 de vali GeneraJ Ki-
zım Dirik'in huznrile kurultay 

tekrar toplanmış •e vilayet 
umumi meclisinin müddeti 

bittiğinhen yeni meclisin top
lantisina kadar vezifeıi kalma
mış olan vilayet daimi encümeni 
yerine muvakkat bir encümenin 
kanunen Kent kurultayı tara
fından seçilmesi lazımgeJeceii 

beyan edilerek, mezkür encü
menin seçilmesi teklif edildi. 
Nizam encümeni namma avu
kat Bay Ahmet Şükrü, şimdi
ki encümen azalannın muvak
kat encümen azası sıfatile ip
kasını teklif etti ve kurultay 
bu teklifi müttefikan onayla
dıktan sonra Çarşamba giinii 
tekrar toplanmak lizere dajıldı. 

Muhakemeye Dün De 
As.cezada Devam Edildi 

Saraç Rizadan rüşvet almak
la suçlu milli emlak memurla-
rından muhasebeci bay Fevzi, 
muamelat kalemindan bay T ev-
fik ve dosye memuru bay Sı
yameddin haklarındaki duruş
mıya dün asliye ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. 

Dünkü muhakeme celsesinde 
evvela şahid sıfatile ayni dai
renin daktilosu bayan Melekper 
dinlenmiştir. Dosye memuru 
bay Sıyameddin Saraç Riza 
ile görüştüğü sırada bu 
şahidin ayni odadan baş-
kası tarafından dışarı çağı-
nldığı idda edilmişti. Bayan 
Melekper böyle birşey görme-
diğini ve hiç hatırlayamadığını 
söyledi: 

Şahitlerden polis memuru 
bay Kadri bir gece Basmaha
nede kebapçı Alinin dükka
nında rakı içilirken miadmda 
dükkana gidip kapatmak iste
diğini, Saraç Rizanın kapıya 
çıkıp kendisine orada mS-
him bir iş ıçın toplan-
mış bulunduk1annı ve hatta bu 
toplantıdan kısmı adli reisi hay 
Hulusinin de malümatı oldu
ğunu, hatta ter~ddüd edece~ 
olursa isterse telefon etmekli-
ğini ilave ettiğini söyledi ve 
ikinci gelişinde de dükkanın 
kapanmış ve bunların gitmiş 
olduğunu anlatb. 

Bilahare şahitlerden taharri 
memuru bay Hasan Fehmi ile 
bay saraç Riza arasında mu
vacehe yapıldı. 

Bay hakim, Hasan Fehmiye 
cürmü meşhud vakasını sordu: 

Hasan Fehmi saraç Rizanın 
bir zarfı bay Fevzinin cebine 
koyduğunu. bir kaç adım at
tıktan sonra hay Fevzin:n 
geri dönüp baktıimı ve zarfı 
yere atarak "Bana rüşvet tek
lif ediyorsun,, diyerek küfret
meye başladıimı söyledi. 

Saraç Rıza ise böyle bir 'ey 
duymadığını ve hatırlıyamadı
ğ'mı söyledi. 

Diğer şahit taharri memuru 
bay Mahmut vak'ayı şahit Ha
san F ehminin aniattığı gibi 
anlattı ve hatta gürültünün 
fazla büyüdüğünü, bay Fevzi
nin bağırıp çağırdığını ve o sıra
da kavganın ilerlememesi için 
müdahaleye mecbur kaldığını 
söyledi. 

Bundan sonra şahid Bay İb
rahim dinlendi, İbrahim bir 
gece memurlarla birlikte Bas
mahanede rakı içtikleri, bir 
kebapçı dükkanında çıraklık 
etmekte idi. Saat <lokuza ka
dar dükkanın dışında bekledi
ğini ve üşüdüğü için bilahare 
içeriye girdiğini, orada Saraç 
Rıza ile memurların iş için kaç 
lira verileceği hakkında görüş
tüklerini söyledi ve bazı izahat 
verdi. 

Halbuki İbrahim istintaktaki 
ifadesinde bunların ne görüştük
lerini duymadığını söylemişti. 

Hangi ifadesinin doğru olduğu 
kendi~inden soruldu. Hakim; ya-
lan söylememesini, aksi takdir
de ~akkınd~ takibat yapılacağı
nı ıhtar cttı ve biraz düşünme-
si için şahit dışarıya çıkarıld! 
Az sonra tekrar içeriye get!ri
len şahit istintaktaki ifade~inin 
doğru olduiunu söyledi. Din
lenecek başka şahit kalma-
mıftı bazı tetkikat için muha
keme aym 17 inci gününe bı
rakılmqtır. 



i fe e 

Şark ması 

ya ile Lehistanı Tazyik Altında 
-'ıı urmak için Bir Kıskaç Mıdır? 

Berlin 10 (A .A) - German- ring Dresden de beyanatta 
ya gazetesi diyor ki : bulunarak demiştir ki : 

Şark andJaşması Polonya ile - Bay Hitler sulhun başka-
Almanyayı diplomatik b ir taz- nıdır. Eğer hak müsavatı isti-
yik altında bulundurmak için yorsa bu sulhun istikrarını te-
arasına arasına alacak b ir kıs- min içindir. Zira uluslardan 
kaç mahiyetindedir. Bu vaziyet biri kendini mudafaadan aciz 
Paris ve Londra'da takdir kalmca sulh tehlikeye düşer. 

edilmelidir. Zira Almanya ken- Sarda kazandığımız fevkalade 
disine karşılık ne gibi şeyler zaferden sonra Bay Hitler 
verıleceğini bilmeden hiç bir garptaki komşumuzla anlaşma-
andlaşma sistemine dahil mak için artık hiçbir en~el 

olamaz. kalmadığını söylemişti. H'tier 
Diğer Bir M ütalaa elini uzattı, bu eli tutmak şım-

Berlin 10 (A.A) - Bay Gö- d i ötekilere düşüyor. 
il ıa ... 

A vusturyada 5 O s 
list Reis Tevkif Edildi 

Londra, 10 (H.R) - Royter 
Ajansının Viyana muhabiri bil
diriyor: Yeni bir ayaklanma 

hakkında bir çok duyumlar 

ortalıkta dolaııyor. Bunlar ara

sında, Sosyal - Demokratların 

bir debrenmcsinin önünü almak 

için vilayetlerde 500 sosyalist 
reisinin tevkif edildiği bildiri

oldukları söyleniyor. 

Bugün insburgta ordu zabit

lerinden birini öldünneğe t e

şebbüs ettiği ithamile , Hilda 

Gezol isminde bir nasyonal 

sosyaJist k adm idama mahkum 

olmuştur. 

Bununla beraber bir sosya

list ayaklanmasına ihtimal ve-
liyor. 

h k verilmiyor. Zira Sar mevaffa-
Viyanada bütün ü ümet 

daireleri askeri muhafaza al- k iyetinden sonra nasyonal sos-

tındadır. Muhtelif gizli ihtilal yalistler Avusturyadada yer 
cemiyetlerinin vilayetlerde bir kazanmışlardır. Hükumet de 

çok silah toplamağa muvaffak asıl bunlardan koşkulanıyor. ····-Iran -Irak Sınırları 
R0MA , 10 (A.A) - İran le demiştir ki: 

murahhaslanyle hudud müza- Irak noktai nazarı Erzurum 
keratında bulunmak ib:erc ha- muahedesile onu müteakip olan 
len Romada bulunan Irak ha- muahede lere istinad ctmekdc 
riciye nazın Nuri Said paşa olup İran 2000 kilometre uzun-
ltalya ile bir dostluk andlaş- luğunda bir sahile malik bu-
ması akdettikten sonra bu ak- lunduğu halde [rakın denize 
ıam buradan Baj'dada hareket 
cdecekdir. yegane mahreci Şattülaraptır. 

Nuri pata Ciyomale Italyaya Irak İran'ın Şatulrab üzcrin-
beyanatta bulunarak Iran ha- de seyrüsefer serbestisinc hiç 

riclye nazıra bay Kizimi ile bir suretle mani olmıyacaksa 
her iki memleket arasındaki mü da denize olan yegane mah-
nasebetlerin dostane mahiyeti reci üzerindeki andlaşmalarla 

hakkında mutabık kaldığını müeyyed lıükümrani hakların-
söylemiıdir. Mumaileyh ezcüm- dan da asli vaz g eçemez. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Bozdoğanda 
Büyük Bir Canlılık Ve İlerleme Vardır 

Bozdoğan, 8 (Hususi) - Boz
:loğan mütevazi bir kasaba ol
makla beraber fark edilir te-
rakki adımlarile ilerlemektedir. 
Otuz kiisur bin nüfuslu olan 
bu ka 7.amız öteden beri bakım
ııı: kalmış, kendini tanıtama

mıştı Son yıllardaki alaka bu
raya da canlılık vermiştir. Ka
zayı terakkiye ~ötüren bu can
lılıktır. 43 köyünden onbirindc 
mektep bulunan Bozdoian, 
kendi baıinnda da büyük bir 
mektebe 'ahip bulunmaktadır. 
Henüz inıası bitmiyen bu mek
tebin yakında tamamlanacağı 

söyleniyor. Kasabanın bir nok
sa 11 var. Bu, Elektrik tesisa
tından mahrum bulunmasıdır. 

Mamafih kent başkam bay 
İsmail Hakkı bu mahrumiyeti 
gidermeğe azmetmiştir. Gerek 
ı.şık, gerekse araıı:öz makinesi 
temini için lazım olan tahsisat 
bütçeye konulmuıtur. Pek ya
kında bunun filiyatı i'örülecek-

1 
tir. Belediye binası yeni yapıl
mış tır, birde fenni mezbeha 
inşa edilmişti r. H er tiirlü imar 
ve islah işlerine mümkün oia
bi!diği kadar ehemmiyet veren 
belediye biri Muğlaya, diğeri 

Nazilliye uzanan şose yollarının 
kasaba içinde telakilerini temin 
için dahilde açılmakta olan 
yolun müsait zemin bulabilmesi. 
üzerinde bir takım evlerle dük
kanlar istimlak etmektedir. 

Kazanın liyakatlı kaymakamı 
bay Kemal Erdemin icraatını 

da memnuniyetle kaydederim. 
Mumaileyh köylerin yekdiğerine 
iltiaakını temin yolunda bütün 
kuvvetile çalışmakta, yollar 
açtırmakta, mektepler yaptır

makta olduğundan başka bı:

lediyenin icraatını da teshil 
eylemektedir. Bay Erdem bana, 
bir hükumet konaj'ı inıa etti
receıını, köyleri temamen 
telefonlaıtıraca&-ını söyledi. 

Hullsl 
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Italyanı Son Teklifleri Haftada -...• 
M 

• 
a llası için Paris-R a 

40 Saat İş 
ROMA 10 (A.A)- Haftalıl... 

iş saatlerinin 40 a indirilmesi 

üzerine kendilerine iş buluna

bilen işçinin sayısı 3 Şubatta 
220,628 i bulmuştur. 

e o a · r F orn1 .. 1 Aranıyor 
Londra 9 (A.A) - ltaiyanın ı 

teldifi, ~ava anlasmasın:ı İtal
ya ile İngiltere için coğrafya 
vaziyetinden dolayı birbirinin 
topraklarını 1 oruınak mecbuı .
yeti olmam sı iç:n bir proto
kol koy urmakbr. Bu teklifin 
Lon<lrada iyi karsılanacağı an
nedilıyor. Bu hu usta İta ya ile 
İngiltere ... rasında yeniden mü
zakereler olma ı muhtemeldir. 

Raris, 9 ( A.A) - İt:ılya'nın 
hava mukavelesini e:sas itiha
riylc kabul etmiş olması bu
rada memnuniyetle karşılan
mıştır. 

Paris - Londra ve Roma'da 
memnuniyeti mucib bir formül 
bulmak için başlanılan müza-

kerelere devam o!unacaktır. 
Londra, 9 (A.A) - Roma 

tebliği resmini mevzu bahseden 

resmi İngiliz mt.hdili İtalyanın 
ileri sürd · gü ıhtirazi kayıtları 

v~ d ... ği kliğin misakı imza 
etmeleri derpiş edilen bütün 

devletler ara ında görüşülmesi 

.:ız m ~ eldı - ini öylemektedirlcr. 

RO A, 9 (A.A) - Nesredi
len resmi bir tebliğde deniJi
} or ki: 

Londrndn f-raısa ile İngil
tere ı ~ ı da yapılan ve tef er
riia ti e .. alya hülcfım tine bil
dirilen l oııuşmaları mesul İtal
ya mehafili büyük bir dikkatle 
takip ~imişlerdir. Bu mehafil 

koaı.a 
m • ,._fil••• """ 

Goeri g Polonya ile Devamlı Sjr 
An aşmava J:fkav az;r aınışc. 

Berlin: 9 (A.A) 
Angriff gazetesi
nin Var.şova mu
habirine göre bay 

Göeringin Var.şo- ~~;(§tı 

va scyahatı Al- -~·~~·"' 

manya ile devamlı l0:{~{1$1~~!~rJ~~~~ 
bir anlaşma lehi- .,~~&,,<>~ır.c· 

ne efkarı umumi
yedeki düşünüşü 
hızlandırın ıştır . 
Bıalovicada reis~
cumhur ile Gö-
ering beraber çı-
karmış oldukları / ı• luıı 1 , ,, ıı J ıır 
fotog rafJarda hiç /'>", \fJ i ':i I · .1 lı 
Almanları saymıyan ha"k üze- başbakanı general Goring bü-
rinde büyük bir tcsır yapmış- yük schirlerde kış } ardımı için 
tır. Şliphesiz Polonyada Alman-
yaya diişman mahafil vardır. seyahata çıl.acaktır. General 
Fakat ehemmiyetleri çok büyük bugiin Dresil hareket edecek 
değildir. ve sonr t Brenıl!t Gcıı.sberg, 

Göeringin Kış Seteri ve Stutgarta bir ı tatık söyliyc-
Bcrlin 9 ( A.A ) - Prüsya ce tt;r. 

ay 
n ·an 1 

fil 

ı 

~u Münasebetle Anlaşmaya[) .... ~1il Diş 
işleri Bakanları Arasında "f clgraflar .. 

Bülcrcş, 10 (A.A) - Bay 
Tıtülesko Atina misakı muci
bince Balkan antantı başkan
lığı vazıfesini deruhte emiştir. 
Bay Titülesko ayni zamanda 
1935 Haziranına kadar küçük 
antantın da başkanı olduğun

dan bu suretle iki antantın 

ba~kanhğını kendisinde topla
maktadır. 

Bay Titülesko, Balkan mi· 
sakının imzasının birinci yıJdö
nümü münasebetile B. Maksi
mosa aşağıdaki telgrafı çek
miştir: 

Birsene evvel bugün Ati.na
da başkanlığınız altmda bal
kan misakını imza etmiştik. 

Eserimizin tahakkukuna imkan 

vermiş olan devamlı faaliyeti

nizi ve balkan davasına olan 
baj"lılığ'ınıı.ı tazimle yedederim. 

Balkan antantının m'!vcudiye
tinin ilk yılı yılı zarfında müm
taz başkanhğınız altında ba-

rışr yapabildiği müsbet hiz
metlerdetlerden dolayı müfte-

hir olacabilcceğimizi zanne
diyorum. 

Bay Titulesko diğer dış iş-
leri bakanlığına çektiği tel-
graflarda müşterek esere 
olan mutlak güven hislerini 
bfldirmiştir. 

Romanya matbuatı bu mü
nasebetle balkan antantı mem

leketleri tarafından barış Jehi
de tahakkuk ettirilen eseri 
kaydetmektedir. 

Bükreş, 10 (A.A) - Bay Ti
tülesko Bay Çaldaristen aıa

j'ıdaki telgrafı almıttır: 
Balkan antanb nizamnamesi 

mucibince Balkan antantı kon-

nihai beyannamenin heyeti 
umumiyesini teveccühle karşı
lamakta ve Almanya iie anlaş
ma ihtimallerini ihtiva ettiği mü
talaasında bulunmaktadır. 

Karşılıklı hava yardım misa
kma gelince, İtalyanın ıngilte
reye karşı olan hususi vaziyet
leri ayrıca tetkik edılmekte 
oldu«undan ltalyanın bu misaka 
esas itibarile i"tiraki hususun
daki hattı hareketi yakında 
tesbit edilecektir. 

Yine bu mclıaf l Avusturya
nın istikl.iiline ve Fransız - İtal
yan nn!aşma!nnna karşı İngil
terenin nlmı} olduğu vaziyet 
hakkında memnuniy~t göster-
ınektedir. 

Stav·s i Rezaleti 
Dosyeier Nihayet 

Mahkemede 
Paris, 1 O (A.A) - İstintak 

hfıkimı Staviski meselesine dair 

olan dosyaların büyük bir kıs

mını mahkemeye tevdi etmiş

tir. Bu do yalara göre, Stavis

kinin do'nndırdığı paralar 250 
milyondan ziyadeye baJiğ ol

maktndır. 

Profesör Maks Öldü 
Berlin 9 (A.A) - Profesör 

ressam Maks Liberman dün 87 
yaşında ölmüştür. 

• a 
sk ri 

_anda Yeni Bir 
etMiVar? 

arbi ıe Bakanı " Plastiras'ın Kı-., 

mıl_dnışın an Korkumuz Y ok,, Diyor 
ATINA, 10 (Hususi) - Har

biye b kanı General Kondil"s 
"El"'ftros Antropos,, ::nzelesine 
şu bey"r.atta bulunnrn u:: 

A !·e ~ İsy~n hareh t.cri hı.
reket eri haz•rlandıc;; na dair 

çıkarılan duyumlara rağmen 
herkesm rahat raha: uyuyabi

lecc ~ini size temin cdeb:Hriın. 

Ha ınlarıroız be1ki d~ Devletin 

mc-tru hü · ~ mel:ini zorl.Jahkla 
dlişfünıcgi dü i.mür c., fa~cat 
diişunüşten ) apışa k:ıdar çok 
büy iık bir yol va dır. Bunun için 

kım4>enia .,yan lrnreketin.! ce
saret etmıyeceğine emmım . 

Fakat buna ..:üret etsder bHe, 

böyle bir kımıldanışın bir kaç 
saat içinde bastırılacagma her
kes emin olsun. 

" Ben bu işleri çok iyi bi

lirim ve bu güne değin hiç bir 
zaman meşru l&ükumetin istik
rarı hakkında ufacık bir en
dişe bile beslemcd;m. Öyle 
diyebilirim lci bu nokfada ben 
Yunanistanının üzüntü cluymı
yan bir icik vatandaşıyım. Bu 
da fevka lade bir bog-abrlıktan 
dcgil, sadece oradaki vaziyeti 
çok iyi bildiğimden ileri geli
yor. 

Memleketin meşru hükfımc 

ti yalnız bir kez, o ela H a
zıran ] 925 te tehlikeye 
düşmüştü. Ben o vakıt t a ne
reye doğru sürüklendiğimizi 
görmüştüm. Dahiliye nazırı sı

fatiylc içinde bulunduğum hii-

. kfımet teklif ettiğim tetbirleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
seyi başkanlıiına çağrıldığınız 
şu sırada kendi namıma ve 
bay Maksimosun namına en 
samimi t~briklerimi arze<lerim. 

Başkanlı&"ınız altında yüksek 
tahsi mcziyetleriniz sayesinde 
Balkan antantının inkişafa de
vam edeceğinden ve dört mem
leketin sarsılmn tesanüt mi
.alinin amili Balkan antantı 

bulunan salim nizam ve barıf 
prensiplerinin bütün A vrupada 
tatbikini kolaylaştıracaK-mdan 
emınım. 

(, ıu•ı·ai l 'lmJlinıs 

a!mak istemediği için istifa 

ettim ve istifa mektubunda 
hükümetin zorb alıkla düşürül

leceğini de haber verdim. 

"Bugun böyle hiçbir tehlike 

yoktur, çünkü gereken bütün 

tedbirler alınmıştır. Bunun için 

herkes rahat uyusun. Plastiras 

ist ... r Sofyaya kadar seyahat 

etsin, i:der sınıra g elsin, h atta 

dilerse Yunan toprağına da 

girsin, bugiinkü hükümet ye

rinde kalacaktır. 

"Pek iyi bilirsin"z ki 6 Mart 
ayakl::ınınasmda Pfastiras Yu-

nan ord usunun onda dokuz 
toplarını ve mitralyözlerini e
linde tuttuğu halde ulusun kız· 

gmlığ ı önünde birkaç saat bile 

dayanamadı. Şu halde bugün 

silahsız ve techiıatsız bir ka

çak olarak memlekete g irer de 

nası l muvaffak olabilir? Bunu 

sanmak bile mantıksızlık olur. 

"Bizim korku içinde olduğu

muz ve orduyu mütemadiyen 

tetikte tutarak yorduğumuz 

hakkında muhaliflerin yazdık· 
krı doğru dcj'ildir. Eier Em
niyet müdürlüğü bir hareket 
hazırlandığına dair her hangi 
bir haber alır da bunu alaylara 
bildirirse bu, böyle bir hare· 
kete ne emniyet müdürlüğünce, 
ne de orduca ehemmiyet ve· 
rildiii için deiil, sadece bir 
vazifenin yerine ıeririlmit ol
ması ~çindir." 

J 
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Yeni Bur 
-2-

Ve Buhran n Sonu Gel iştir Şi di 
T·zam Ve efaiı evri Başlıyacaktır 

1 
•-\ ' ..... ";; n hirL: ·ne zencir· 

1ennıiş da' ralara uvarak evrim-
e. r ~ini <lia ede,n Ligettinin 
naza .Y"' • ı ..... · • c". ae no.;:san gorunu-
Yor zı·ı .. . . . ( l .' a, arının evr.mı evo-
Ulıon u) açıkça göster yor ki 

duha l ·· ·· k f k · · t 
d 

<. çu a at aynı cıns en 
al<"'a "r b · ··kl · t> .... uyu er arasına gı-

rb~rPk her biri 120-140 yıllık 
ır ~ k l Çagı ucaklarlar. Bunu an-
aınaı~ için son asırları gözden 
feçirnı~ yeter. Rococo (Ro
b oko) devri serbestinin son 
•ddına varan bir temayüle, 

'Yni zanıanda İmpresyonizm ile 
~tıkayese edilebilecek parlak 
ır resim mektebinin varlığına 

tesadüf eder. 
. Bunu kao (chaos) takip et

hııştir: Fransız ihtilali, Napol
Y?n.un hurpları,Mozar, Betoven 
~~bı nıusiki dahilerininin yetiş
bgi devirdir de... Daha sonra 
nıukaddes ittifak, soysal nı-
Zanı devrini ve aynı zamana ' 
~asthyan mimarinin güzel eser-
crini görüyoruz Dalganın te

Pesi on dokuzuncu asrın orta
sıdır. Bu devirde burjuvazi 
Yüksek bir refaha mazhar ol
~u~, hüytik bir sanat devri 
elırnıiş, ressamların sculptu

r~Ies eserler yarattıkları gö
tulnıüştür. Frensiz bir hürriyet 
~e ferdiyetçilik cereyanı acunu 
aplanııştır. Bu başı boş ya

;ış dünyayı en büyük istirap
har, felaketler doğuran büyük 

arba, son yılların ezıcı ve 
j1Ptatıcı buhranlarına süriik
trniştir. İnce sanatlarda tas-

viri realitelerden (resim ve 

tcyk:Itraşlıktan) uzaklaşarak 
ayalı (Abstrait) ve spritüel 

~anata, müziğe meyletmiştir. 
Ununla beraber hayale mü

teveccih olan bu ceryan ara-
81.nda yirmi yıldan beri ye
nı bir mimari stili mey
dana çıkarılmıştır. Bu keyfiyet, 
adamlık tarihininde sayısız de
~~lar olduğu gibi şimdi de yeni 
ır nizam, elbirliği devrinin 

hılljdecisidir. Zira l~arışıklık ve 
~narşi asla bir son değildir. 
karışıklıktan nizam, birlik, ya
b~nlık çıkacaktır. G ... nel ola1·ak 
l ır asırdan fazla bir çağı kap-
'Yan bu küçük dalgalar, böy
l~ce, maruz bulunduğumuz ev
rıınci (cvolütionnaire) nazari
Yenin dogv nı · u v un" yeni b; r de-l'I ~ .. . 
1
.. daha katıyorlar. Bu da 

R'0 steriyor ki her son, aynı za
~~nda bir başlangıçhr. Zira 

uçük dalgalar büyükler ara
sına. nufuz ettikleri gibi daha 
ienışlcri de bunlar üzerine 
dayanırlar. Zamanımızda şahidi 
~~duğumuz son, sadece bir kül
turün sonu de2ildir. Birbirine 
Zencirlenmiş olan üç Akdeniz 
kültürüniin sonudur. Mısır -
(Yunan v-e Romen) - Garp kül-
t" .. uru tek bir dalga teşkil 
ederler. 

Mısır nizamı, Yunan nizam 
ve hürriyet arasınd• muvazene· 
~~~ garb (pitoresk) ferdiyetçi va 

ur ... 

Bu derece muazzam bir ev-
"İrnin bir kültür enimindea 

fazla sürmesine şaşılamaz. Bu 
müşahede bedbinanc görünc
bi!ir. Denebilir ki, şayet bugün 
Firavunlar devrinde başlıyan 

bir kültürün sonunda bulunu
yorsak bu kat'i bir son ola
caktır. Zira Firavunlardan önce 
kültürel bir devir yoktu. 

Ligetti bir kez daha bu gö
rüşü reddediyor. Zira Firavun
lardan çok, pek çok asırlar ev
vel mağaralar kültürü vardı. 
Bu kültür de binlerce ve bin
lerce yıl sürmüştür. Adamlık 

mağaralarda sığınarak başla
mıştır. Daha sonraları bir çok 
kadın heykelleri yapılmış, ma
ğaraların bölmelerine ve du-
varlarına realizme dayanan, 
canlı görünü,lcri ile yüksek bir 
sanat kudreti ifade eden hay
van resimleri yapılmıştır. Bu 
ibtidai insanlık, bütün kültür
lerin ezeli temellerini kurmuş
tur. Adam kendisinden çok 
daha kuvvetli olan hayvanı 

yenmiş, onu esir etmiş, ehlileş
tirmiştir. Fakat insanlığın en 
büyük desteği ziraat olmuştur. 
Firavun devrindeki ziraat daha 
pek az yıllar önceki ziraa
tımızdan pek farklı değildi. 

Nihayet ehli hayvan yerme 
makina geçti. Bununla meka
nik kültür zenciri başladı. Feci 
bir görünüşte olan bu fasıla 
devri bizim devrimizdir. Dünya 
buhranı adı ve 1len devirdir. 
Zira makina binlerce yıl insa
nın öz istinatgahı olan ziraatı 

tehdit etmektedir. Önümüzdeki 
asırlar makinanın kültürümüze 
uyarlığı gerçekleştirmeğe :;a
lışacaktır.Öyle ki makina bu
gün olduğu gibi istiraplarımı
zın, felaketlerimizin sebebi 
olacağına bir eyilik, saadet 
kaynağı olabilsin. İşte bugün 
açık surette önümüze konulan 
ökonomik dava da budur. Bu 
davanın siyasal ve soysal kı
sımları ile boğuşmaktayız. Yu
karıda gördük ki nizam daima 
hürriyetle mücadelededir. Hal-
buki ferdiyetçi serbestlik ba
kımından en hür devir,bu biten 
devir değil midir ? Bu son 
archilectonıque (mimariye ait) 
nizam devrinin başlangıcmdan 
başka ne bildirebilir ? Kültür 
bakımından eski Mısırın yaşa-
dığı nizam devrine benziyen 
bir devir başlıyacaktır. 

M. G. KAMİNKER 
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Uzak Gören stasyon ar 
Bir İngiliz Nazırı Diyor Ki 

( Çok Geçmeden Televizyonsuz Bir Radyo 
Proğramı Kadar Garib Görünecektir) 

Geçen ilk baharda İngiltere- Hem Ses Hem GörUt 
nin eski posta nazırı Lord Sels- Telsiz telefonun başlangı-
donun başkanlığı altında Lon- cında meraklılar için ilk önce 
drada kurulan televizyon (uzak "dinleyici,, sözü kullanıldığı 

gören) komitesi ,~ğ~[ltLl;its 
televizyonun in r 
giltere, Ameri
ka ve Alman-

yadaki ilerile
yişlerini gözden liit*;,~;)~,,;;;;:;; 

geçirdikten son 

ra raporunu neş 
retmişlir. 

Şimdiki posta 

bakanı Sir Kiğs 

ley Vood ko
mitenin bu i~ 

hakkında var- ~····""'~:§ 

dığı müsait ne
ticeleri A\ am 
kamarasına bil
dirmiştir. Hü
kumet muasır 

tekniğin en göz 
kamaştırıcı eser 
lerinden biri o- 'frılrl'i:.yoıı 11ırıf;iııesiııdr• !fH::lrrr·c l:ilıımf'!rf' <.ılcrlcıı 
lan televizyonu koıwşwı a• lrı m IJijyf e !fiiriCW.ııor 
umumi kullanı~ alatma çıkar- gibi şimdi gibi şimdi de tele-
makla mcşğuldur. vizyon meraklılarına "görücü,, 
ilk İstasyon Kurulnyor adı veriliyor. Resimler, sani-
Altı aya varmadan Londra- yede "25,, tane olarak birbi-

anın, dünyada birinci olarak, rini takip edecek ve her biri-
umumi televizyon istasyonu nin uzunluğu 20 santimetre 
faaliyete geçmiş bulunacaktır. genişliği 15 santimetre olacak-

Daha iptidadan her biri tır. Dalga uzunluğu 7 metre 
başka bir sistemle gönderilen, olacak ve bütün istasyonlar 
iki proğram olacaktır. Bun-
lardan birisi Baird televizyon resimle sesi ayni zamanda 

kumpanyasınm sistemidir. Alıcı 
makinelerin fiati 50 ile seksen 
isterlin lirası arasında olacak 

'"'va bütün makineler sistemler
den herikisile yapılan gönde
rimleri alabilecek vaziyette 
olacakbr. 

nakledcbilccektir. Yani istas
yonun göstereceği bir sesli 
filim, kırk kilometre uzaktan 
televizyon makinesile takip 
edilebilecektir. 
Nlsbeten Ucuz Makineler 

İlk 2önderim istasyonu 180 

Tokat' da 
Tokat, 9 (A.A) - Dün say

lav seçiminden sonra Atatürk 
heykelinin açılış resmi yapıl
mıştır. Vali Gürelinin özlü bir 
nutkundan sonra muhtelif halk 
mümessilleri güzel söylevler 
söylemişler Cumhuriyet mey- ' 
danını dolduran halk büyük 
bir coşkunlukla büyük öndere 
olan bağlılığını tekrar etmiştir. 
Söylevlerden sonra geçit resmi 
başlamış asker, mektepliler, 
halk teşekkülleri kadın erkek 
bütün Tokatlılar Atatürk hey
kelinin önünden geçmiş ~e say
gı ile selamlamışlardır. 

Yü se Ökonomi 
Fakültesi Tal ebeleri 

An tal yada 
Antalya 9 (A.A) - Adana

Mersin yoliyle bugün kentimize 
gelen yüksek ökonomi fakül-
tesi son sınıf talebesinden 35 
genç kentimizin türlü kurum
larını, portakal bahçelerini tet
kik ederek geldikleri vapurla 
İzmire hareket etmişlerdir . 

Ticaretodası tarafından genç-
ler şerefine bir öğle yemeği, 
muallimler birliği tarafından da 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Y enipazarda 
Yenipazar 10 ( Hususi ) -

Nahiyemiz mümasil nahiyelere 
nazaran üstünlük kazanabilmiı 
bir yerdir .. Yollarımız çok mun

tazam, Aydına, Bozdoğana ka
dar şose halindedir. Elektrik 
tesisatımız olduğu gibi yatı 
mektebimiz de vardır. Beledi-

ye reisimiz Bay Rıza çalışkan
dır. Ürünü bol veren toprağı
mız muhiti umrana sevketmek
te başlıca amil oluyor. 

Macar Hükumetinde 
Fikir Ayrılıkları 

Kalmamış 
Peşte 10 ( A.A ) - Macar 

telgraf Ajansının haber ver
diğine göre, Naib Horti baş-
bakan Gömböş, ve Kont Bel
ten davah siyasal meseleler 
üzerinde uzun boylu görüş
müşlerdir. Bu görüşme netice
sinde şahsi ihtilaflarla anla:a
mamazlıklar tamamen ortadan 1 
kalkmıştır. 

Fransız - Alman Ticaret 
Müzakereleri 

Berlin, 10 (A.A) - Fransız -
Alman ticarat müzakerelerinin 
birinci safhası Berlinde hitama 
ermiştir. ~nceden kavil edil
miş uld,. ... ;u gibi bundan son-
rcılci m: ••. 1 creler Pazartesinden 

1 itibcı. (: Paristc cereyan ede-
1 cektir. 
1 ••••••••••• ,_,, •••• , •• ~··················· 

bin 1ira1a mal olacaktır. Bu 
paranın mlih~rrı bir kısmı da 
proiram içindir.Daha on kadar 
istasyon yapılması düşünülüyor. 
Yeni makineyi kullananlardan, 
radyo kullanıcılarından olduğu 
gibi, senede on şilinden fazla 
para alınmıyacaktır. 

lngiliz hükumeti televizyon 
üzerinde bir inhisar yapmak 
istememiştir. Yeni istasyon bir 
tecrübe istasyonu olacak ve 
tecrübeler iki yıl sürecektir. 
Büyük ihtiralatın bu en sonun
cusu böylece lazımgelen isla
hata kavuşacaktır. Birkaç sene 
içinde televizyonun umumilcş

mesine engel olan güçlükler 
ortadan kalkacaktır. İniiliz 
posta nazırı diyor ki: "Yakın 
bir zamanda, televizyonsuz bir 
radyo proiramı, sessiz bir filim 
kadar iarip görünecektir.,. 

Sahne 7 

Kültür akanl ğı 
Muvaffakıyetli Görülen Mua limle

rimizi Takdirname le altif Etti 
933 - 934 ders senesinde 

muvaffakıyetleri görülen mu-

allimler Maarif bakanlığınca 

takdirname ile taltif edilmiş

lerdir. Takdirname alan mual

limlerimizi yazıyoruz : 

T opaltı mektebi baş mual
limi bay [bralıim Sami, mual
limlerinden Nihad, Salih Zeki, 

Sabahat, Ayşe, Basriye, Buca 

birinci mekteb muallimi Nev

ber, üçüncü ınekteb muallimi 

İsmet, Fahri, Menemen maarif 

memuru Kemal, Aliağa nahiyesi 

baş muaHimi Kemal, Pınarbaşı 
rpektebi başmualfimi Nihat, 

Işıklar mektebi başmu:ıllimi, 

Süreyya, Naldöken mektebi 
muallimi Melahat, Doğanlar 

köyü mektebi muaHimi Cemal, 

Menemenin Seyrek köyü mu

allimi Muzaffer, Keler!;kuyu 

mektebi başmuallimi Ali Alp, 

Karşıyaka Cumhuriyet mekte
bi muallimi Fatma, Rükiye, 
Melahat, Ankara mektebi mu-

allimi Nazende, Türk Birliği 

mektebi muallimi Hayriye. F ev-

zi paşa mektebi muaJlinıi Meh

lika, Misakı Milli mektebi mu
a •limi Naciye, Semahat, İffet, 

Sakarya mektebi muallimi Ha

dice, Zafer mektebi muallimi 

Neriman, Urla Birinci mektep 

muallimi Aliye, Muharrem, 

Halid bey mektebi muallimi 

Nazım, Münevver, Necatibey 
mektebi muallimi Emine, İffet, 
Rahime, Hakimiyeti Milliye baş
muallimi İhsan Çetin, muallim

lerinden Fikriye, Zehra Adnan, 

Müdnfaai hukuk mektebi mual

limi Ali Ekrem, Güzelyalı mek

tebi muallimi Mediha, Saime, 

Dua tepe mektebi muallimi Hak

kı, Buca birinci mektebinden 

Mualla, Bergamanın Poyracık 
muallimi Nuri, Göçbeyli muallimi 

Mustafa, Seferihisarın Ulamıı 

köyü muallimi Abdurrahman, 
T epeköy muallimi Cemal, Çeş
me Namık Kemal mektebi mu
allimi Havva Samiye, Çeşme 

Çiftlik muallimi Rauf, Tire 
üçüncü mekteb baş muallimi 

Fatin, muallimi Ahmet, Ber
gama muallimlerinden Hikmet, 

Karaburun - Mordoğan mu
allimi Sabahat, Keçeciler Mu-

sevi yetim mektcbineen İhsan, 
Hüsnü, Salih, Karataş Musevi 
mektebinden İrfan baylar. 

Galapagos Adalar ndaki Esrarengiz 
ra : Mede11iyetten /açanların 

Acı" lı Macerası 
Sureti Mahsusada Gönderilen Muharrir Jorj Sime
non Barones Vagner ile Arkadaşlarının Harikulade 

Sergüzeştlerini Okuyanlanmıza Anlatacakhr 

/Juyıt!.· UJ. ııu ı.•Jı:/ıı 
Hadiseler hatırdadır : Geçen 

yıl Sonteşrin ayında gemiciler, 
Galapagos takım adalarının 
ıssız Maşena adası kıyıhmnda 
açlıktan, susuzluktan ve yor
gunJuktan öJmüşe benziyen iki 
adamın cesedini bulmuştular. 
Bunların Loorenz isminde bir 
Almanla Nuggurud adlı bir Nor
veçli oldukları ve Galapagos 
adalarında tabiatçı bir krallık 
kurmuş olan Barones Vagner 
adlı bir kadının yoldaşlarından 
bulundukları anlaşıldı. 

Bunuuu üzerine Amerikalı 
gazeteciler Baroves Vagnerin 
malikanesi olan Şarl adasına 
koştular. Fakat kadın ortadan 
kaybolmuştu. 

Bir avuç Avrupalının yeryü-
zünde cennet zevkini sürmek 
ümidile ysrleştiklcri şu rüzgarlı 
kayalar üzerinde nasıl bir dram 
geçmişdi?. 

Birçok farziyeler yürütüldü 
ve yolcuların getirdikleri du
yumlara göre, birbirine zıd ih
timaller ileri sürüldü. 

Bir aralık Barones Vagnerin 

(, ılapa{I ıs lr/alm ı 
sergüzeşte atılmak üzt:re bırak· 
nıış olduğu Fransaya yakında 
döneceği bildirildi. 

O Sıralarda, geniş yer yü
zünde evvela gelen en esrar· 

engiz maceranın ecıkh kahra
manı hakkında meraklı vesika
lar neşretmiştik. GaJapagos es
rarını delmek için bu geri dö
nüş bekleniyordu. Fakat Baro
n es bir daha kendisini göster
medi. 
Okuyucularımızın saadete kauş 

mak ümidiyle medeniyetten ka
çan, fakat bu mağrurane te
şebbüsün çok acı cezasını çe· 
ken şu erkeklerle kadınların 
hakiki m:ıcerasını öğrenebilme
leri için bunu - facianın geçtiği 
yerde, hadiseleri gözlerile gö
renlerden alınan malumata da-
yanarak - tesbit etmiş olan mu
harrir Jorj Simenov'nn kale
miyle anlatacağız. 

Jorj Simenon'un, büyük Ok
yanostaki uzak ve aldatıcı ada
lardan ıönderdiii merakh hi
kayeyi yanndan itibaren netre 
başlı yacağız. 







Sahife tO 

lstanbul Milli Emlak Müdür-
~ 

lüğünden; 
Galatada, Kemenkeş Kara Mustafapaşa mahallesinin Topçu

lar ve Yüksek kaJdırım caddelerinde eski 31. 33. 35. 37 ve yeni 
25. 27. 29-1 ve 119. 119-1 ve 119-2 numaralarla mürakkam 
dükkanları müştemil değirmen hanı namile maruf hanın 120 
hisse itibarile 34,5 hissesi bedeli iki taksitte ödenmek şartile 
muhammen 15022 lira üzerinden 19-Şubat-935 Salı günü saat on 
beşe kadar pazarlıkla satılacakbr. İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
hükümleri d~resinde, muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminatlarile Pazar ve Salı günleri, İstanbul Milli 
Emlak Müdürlüğündeki satış komisyonuna müracaatları. 

28-4-11-18 270 (129) 

~- - . . ., ; .. . . ~ ... .. ..,. 

Bristoı Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lznıirJiler Burada Bu1uşurJar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası iie Astanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

M Usteclrl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

Dl• kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol s.irRe-
• Beyoglunun cıde 

Osmani}~e oteli~id!~vtye 

Hilaliahmer Cemiyeti iz mir 
. . ~ 

nıerkezıno.en: 
Hililiahmer esas nizamnamesinin 83 ncü maddesi mucibince, 

yıllık kongra 16 Şubat 935 tarihine rastlıyan Cumartesi ırünü 
saat 17 de Ulus evinde yapılacağından cemiyete yazılı azanın 
ogün kongrede bulunmaları ilin olunur. 407 ( 194) 

11 12 13 14 15 
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Bir 3. Dekdeı 4. Denk 5. 2. Surakçı 
Denkdek 6. Endes 7. Eş 8. Müstekrih olmak - Ar-
Efingen 9. Eşit 10. Katarlık kayın olmak 
11. Keptiğ 12. Koşa (Daha Müstevi - 1. Aklon 2 . 
.. ı0k müvazi man.) 13. Tap Akkun 3. Dölek 4. Düz 5. 
14. Tay 15. Tenğ 16. Tenıi Toptak 6. Tüz 

ıl7. Tikiz 18. Tünk Müstevli - Salgın 
' Müsavi kılmak - Denk- Müşabehet - 1. Benze-
leştirmek me 2. Benzerlik 3. Benzeyiş 

Müsavi olmak - 1. Düz 4. Okıayış 
gelmek 2. Könülmek Müşabih - 1. Bekteş 2. 

Müseddes - Altılı, al- Benzer 
bhk Müşabih olmak - 1. 

Müsekkiu - 1. Myuştu- Benzemek 2. Okşamak 
rucu 2. Y abştıncı Müşafehe - 1. Ağız 

Müsellah - 1. Sarığ 2. ağıza söyleşme 2. Ağızdan 
Olumlı 3. Tolumluğ konu~ma 

Müselles - 1. Kıkaç, Müşahede - 1. Bakı 2. 
kıykaç (Üç köşeli baş ör- Görüm 3. Gözle görme 4. 
tüsü man.) 2. Sundak (Ve- Tallama 
rev mao.) 3. Üç bucak 4. Müşahede etmek - 1. 
Üç bucaklı 5. Üçkül 6. Üçlü Asramak 2. Görmek, gözle 
7. Üçüz, üçüzlü görmek 3. Tanımak 

Müselsel - 1. Artarda Müşahede olunabilen -
ardı ardına 2. Biribiriııc Belgülüğ 

bağlı 3. Sıravardı 4. Sırtı Müşahhas - 1. Buluğ, 
ıırbna 5. Ulama 6. UJam bulduğ 2. Bung, bunuk (Bir 
ulam 7. Ulaşı şeyin müşahhası, mücessemi; 

Müshil - Sü~gü personnification man.) 3. 
Müskir - 1. içki 2. Tu- Sinlik 

tağan süci Müşahit - 1. Bakışgan 
Müskirat - İçkiler 2. Gören, gözle gören 
Müstagni - 1. Dileksiz Müşareket - 1. Birlik, 

2. Tözlü birliktelik 2. El birli~i 3. 
Müstagni etmek - Ba- Gupbaşık 4. Kubaşma 5. 

yıtmak Ortaklık 
Müstakraz - 1. Borç Müşareketen - 1. Bir-

ahnan, borç alınmış 2. Borç likte 2. Ortaklaşa 
~erilen, borç verilmiş 3. Müşaşa - 1. Parıldıyan, 
Ödünç ~iman, ödünç alın- parıldar 2. Panltılı, pırıltılı 
mış 4. Odünç verilen, ödünç 3. Parlıyan, parlak 4. Yaş-
verilmiş nağlı 

Müst~kriz - 1. Borç Müşateme - 1. Alışma 
ala:ı 2. Ödünç alan 2. Söğüşme 

Müstantik - 1. Sorgucu Müşavere - 1. Cangı 2-

Yeni Asır 

Türkiye'de en çok aranılan ve sahlan da iste
nilen Atgopan'dır. Daima ve israr ile Algopan 
İşleyiniz. Şehrimizdeki Eczahanelerde ve Ecza 
depolarında vardır. Türkiye umumi depo ziteri 
-Zaman- ecza deposudur. 

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

Süt Ana Ara.nıyor maı paşa caddesinde diş dok
toru Kenan Çelebiye müra-

Bir süt anaya ihtiyaç vardır. caatları 1 _ 3 (189) 
Talip olanlar karşıyakada Ke-
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Çatkı 3. Danışık 4. Geneş 7. Kadır 8. Katrak 9. Kıyın 
5. Gengeç, gengenş 6. Ke- 10. Sarp 11. Ters 12. Zor 
nes 7. Keneş 8. Kengeç 9. Müşkilat - 1. Baçanz 2. 
Kinaş, kineş 10. Tanış. ta- Boşar 3. Çaparızlık 4. Engel 
nışık 5. Güçlükler 6. Tıdığlığ 7. 

Müşavere etmek - 1. Zorluk 
Başbaşa vermek 2. Çöptcş- Müşkilatla - 1. Gücün 
mek 3. Danışmak 4. Gen- 2. Güçlükle 3. Zorlukla, zo
ceşmek 5. Kenejemek 6.Ke- rnna, zor zoruna 
neşmek 7. Kengeşmek 8. Müşkilatsız - 1. Bunsuz 
Kenişmek 9. KönüJösmek 2. Kolay 
10. Öğleşmek 11. Tanışık Müşkil görmek - Zo-
etmek runsınak, Zorunsumak 

Müşavir - 1. Ayguçı 2. Müşkilleşmek - 1. Ağır-
Danışılan 3. Danışman 4. laşmak (vahamet kesbctmek 
İnaç 5. İnağ 6. İnak 7. Ke- man) 2. Çatallaşmak 3. Çe
neşçi 8. Kineşçi 9. Tanışıkçı tinleşmek 4. Güçeleşmek 5. 

Müşekkel - 1. Cotalı 2. Pürüzlenmek 6. Sarpa sar
Dızman 3. Görgem 4. Gös ınak 7. Zorlaşmak 
tcrişli 5. İri yarı 6. Ötelekçi Müıkilleştirmek - 1. 
7. Şatafatlı Güçleştirmek 2. Kınaldur-

Müeşemmes - 1. Çoğaç mak 
2. Güneş görmüş, güneşe Müşkil mevkide kalmak-
gösterilmiş 3. Güneşli, gün- 1. Bükelemek 2. Salpramak 
lük güneşlik Müşkilpesent - 1. Bc-

Müşevveş - 1. Anlaşıl- ğenmez 2. Çertevül 3. Güç 
maz 2. Beiirsiz 3. Calbak, beğenir 4. Sınamsık 5. Sivi
çalpak 4. Çapraşık 5. Çep- lim, siylim 6. Y erçil 
reşik 6. Cetrefil 7. Dolaşık Müşkilpcsentlik etmek-
8. Kargaşa 9. Karışık 10. 1. Beğenmemek, güç beğen
Karma karış, karma karışık mek 2. Dalbazlamek, dalbız-
11. Samurtuğ (Ne netice lamak 3. İrdelemek 4. Kıda
alacağı) lamak 5. Smamsamak 6. Sı-

Müşevvik - 1. Çeneçi namsımak 
(İğva ve iğfal edici man.) 2. Müşmeiz - 1. Asık 2. 
Gıvcı, kıvcı 3. Komitgan Çatık 3. Dürük 4. Yüz bu
(Daiına tahrik eden man) 4. ruşturan 
Önayak 4. Tanratguçı Müşrif - 1. Yaklaşmış 

Müşfik - 1. Ayacıyan 2. 2. Yüz tutmuş 
Bağırsak 3. Bakırsak 4. Se- Müşrifi harab - 1. Çağ
ven 5. Tiınagur (compatis- şak 2. Kağşak, kavşak 3. 
sant man) 6. Yavaş Sozük 4. Yıkılmağa yüz 

Müşfikane - 1. Ağdık tutmuş 
2. Ağır 3. Avgaş 4. Çetin Müşrifi harab olmak-1. 
5. Engel (mania man) 6.Güç Çağşamak, kavşamak 3. Yı-

Anneler ÇClcuklarınız 
için ilk l\1amava 

A e 

LAKTI~ 
Ile başlayınız 

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

L A kt• Çocukta hazımsızlık, a in sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

EHeri sıkıştırır. 

AiJeyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUT Fi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kaıacrip 
TABL.ETLERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
T emamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

kurustur . 2 adetlik kOtusu 7 ,s 

'-----------------------' 
·• . .. . ~: ' ' .,... -.. ~. 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor Mu? 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczahanesi 
müstahzara tından. 

KOMOJEN: Saçlann 
dökülmesine ve kepek
lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

Latif 
rayihalı bir saç losyo
nudur, deposu Kanzuk 
eczahanesi her ecza
hane ve ıtriyat mağa

zalarından arayınız. 
993) 

NEDKALMiNA 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
llHEPMES vapuru şubattan 

14 şubata kadar (doğru) Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala-

caktır. 
GANYMEDES vapuru 23 

şubattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

FROST vapuru 17 Şubatta 
Roterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

HEDRUN vapuru 28 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük .alacakhr. 
.~A TIONAL STEAM NA VIGA 

TION Co. OF GRECCE 
İzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RİNOS vapuru 10 şubatta 

lzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

T AMESIS vapuru 12 Şubatta 
İzmirden (doğru} Nevyork için 
yük alacaktır. 
~ERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntazam sefer. 

PELES vapuru 15 şubatta 
gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta geJip 13 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uiıyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 ı 

N. V. 
~1• F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
DERIND JE vapuru halen 

lim~nımızda olup Anvers, 
Rotterdam Hamburg ve Bre
mene mal almaktadı. 

AQUıLA vapuru Anvers ve 
Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 22 şubatta bekleniyor. 
ULl\'1 vapuru 15 şubatta bek 

!eniyor. 20 .şubata kadar An
vers, Rottcrdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük alacaktır 

JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 31 Son 

kanunda ge!ip Liverpol ve An
versten yük çıkarmıştır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 23 Şu 

batta bekleniyor. Harr buı-g 
ve Anversten yük çıkarıp Ro._
terdam ve Harnburg için yük 
alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXMİNISTER vapuru 13 şu~ 
bata doğru bek!eniyor.Nevyork 
için vük alacal<tır. 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımızda olup Nevyork, için 
yük almaktadır. 

EXARCH vapuru 2 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesu1iyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

~~~~ala~ 

Dol~tor 

. Biz Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTAL KLARI 

MUTEHASSISI 

ARADIGI 
KALEM 
iSTE ! .. 

F b •k lstanbul, Ayvansaray a fi aSJ: Vapur iskelesi caddesi 

İzmirde Satış Yerlerı· • Ha~di Bekir, M~hmet 
• Rasım, Mehmet Emm, H. 

Ömei", Abdiş zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

16 - 26 (40) 

Yenı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TRENTİNO vapuru 29 ikinci 

kannnda HuJl Londrn ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alac~ktır 

ALGERIAN vapuru 6 şubatta 
Liverpol ve Swanseadan gelip 
tahliyede bu!unacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hull ve An
vcrs·' en gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamünda Londra 
ve Huil için yük alacaktır. 

THE GENERAR STEAM NA-
VİGATİON Co. LTD. 

ED JUT ART \'apupu 5 r.ı:batta 
beklenmekte olup Lun.cka için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
ktnunda Hamhurg, Breıren \.'~ 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

NOT: Viirut tc:ırihleri ve 
vapurların isimleri üzerine nıes'u 
liyet kabul edilmez. 

:r:::=:::::;: 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PlRE TRtYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

dk hareketler: 
6/2/935 S. S BEOGRAD 
13121935 S. S. BLED 
2012/935 S. S. SRBıN 

27121935 BEOGRAD 
NAVıGATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
KATINA yapuru 4 şubatta 

Pire, Selanik, Volo, Dedeağaç 
limanları için yük alacaktır. 

KATINA vapuru 10 şubatta 
Pire, İskenc!eriye ve Porsait 
limanforı için yük alacaktır. 
AY AZONI vapuru 17 şubatta 

Pire, V olo, Selanik ve Dede 
ağaç lim .. nları için yük alacaktır 

Yoku ve navlun için tafsiJat 
J. PUSSıCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

A iL 
ISI~ 

OL 
YALNIZ IÇI GAZLI 

,.. 

La ha a.-ı Temin Eder 

Mehmet Tev ·k 
Elektrik, 'felefon 

PEŞTEl\lALCILAR 
l\1~dzenıesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

SIRI 
Tehlikenin ilk işaretidir. Gripe tutuluyorsunuz demektir. 

Buna mani olmak için 

Se amet Ferit 

Nezle i!acmdan 11.ullammz. Nezle olmaz, gripe, İspanyola ve 
bu mevsim hastalıklarına tutulmazsmız. Yalnız isme dikkat. 

uelan: et Ferit Ve S. Ferit 
Şif A ECZANESi 

aliye reka etindcı : 
1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

Devlet alacaklarına mahsuben otuz sekiz kuruştan alınmakta olan 
beher mecidiye, Gümüş fiahnının yükselmesi hasebile kırk beş 
kuruşa çıkarılmış ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için mal
sandıklarına tcbiigat yapılmıstır. 

2 - Cümhuriyet Merkez Bankası da beher on gram safi 
meskuk ve gayri meskôk halis gümüşü 22 kuruş 50 santimden 
satın alacaktır. 6-8-11 372 (170) 

TELEFON: 3882 

Korizol KEMAL 
Grip, nezle gibi ağız ~~!~~ Y"'l~!~ ~~kroplan anide öldürür j 

Hilil Eczanesi 
Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

30 KURUŞTU 

KI8 
.::9 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Topan Halis Zonl[ ldak 
Sobalar için en dayanıkla ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirdc yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
İngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satış mahalli : Kestane pazarında No. 10 
""'" (885) Telefon 3937 


