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Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

- ümıJıuriyetin Ve Oumhuriyet Eseritıitı Be~isi, Sabahları Çıkar Siyasf. Gautedw Yeni Asır matbaasında basılmıtbr· 

Bliyük yarın 
- ..--- __ , 
Ulusumuz 

·--
Partiye sevgisini 
! . !ana vurmalıdır 

C. H. Partisi yarın dördün
,j gene! kurultayını yapacak
tır. Ulusumuzun kurtuluşuada 
' c iJerilemesinde bath başına 
rolu olan C. H. Partisinin di
i~r ülkelerdekinlerden ayrılış 
noktalan çok büyüktür. Bu par
tinin ıceçmifini bir sröz önüne 
getirecek olursak görürüz ki 
Cumhurıyet halk partisi siyasal 
düşünce birlikerinden ve sınır
ları çııılmış düşü11celer peşini 
lcovalamaktan ibaret siyasal 
bir kurum olmaktan çok 
uzaktır. O bütün bir ulu
sun kurtuluş ve ilerile
yiş temelidir . C. H. Partisini 
doğuran kurum "Müdafaat Hu~ 
kuk,, dur. Bütün acunun Türk 
ulusnnu ölüme mahkum edip 
ondan yüzünü çevirdiği rün
lcrde Türkiye derin bir uçu
rumun kenarında duruyor, bü-
tün umgular sönmüş bulunu
yordu. Bu sıralarda onun yani 
öldüğü söylenen Türk ulusunun 
tiz kanından y•titen büyük ço
cuğu Muıtafa Kamil Atatürk 
kara.~~~Iarı yarmıt, Türkün öl
medııını •e 6ldllrülemiyeceiini 
~~una hajınaak ve tanıttırmak 
ıçın ulusunua bqına ıreçmiıti. 

Ulusu ha da•I etrafında 
toplamak içhl Atattlrk .. Milda
faai Hukuk,, kurumu ile işe 
başladı. Sivas konırasınm Türk 
ulusunun kurtuhqu ü.ıerin-

deki dcierli yararhiını rö:ı 
önünde bulundurursak ya:ın 
dördüncü toplanhıını yapa· 
cak partiaia nerede •e na
aıl iıe başladı;ıaı Ye bunu• 
anlamını daha iyi kavramıı 
oluruz. C. H. P. Müdllfaai hu
kukun devamıdır. Atatürkün 
ulusu kurtanp yükseltmek için 
•n icara bir pade kurduiu 
kurumu• ta kendiıidir. 

Vakıt 'Yakıt parti ,efleri-
nin ıöyledikleri sribi ora-
da yabm: kapitaliıtJcrin ve-
ya itçilerin veya ekicilerin 
düşünceltri bikim değil
dir. C. H. P. bütün ülke 
çocuklannın karşıhk düşünce
lerini kendi bayraiı altında 
toplıyan, birini diğerinden üs
tüa tutmıyaa ve her ıımf halkı 
ileriJetıac yolunda bulunduran 
bir kurumdur. Bu bakımdan 
C. H. Partisini yalnız siya
ıal ltir kurum olarak say-
lllak yanlıştır. O ulusun bir
liii Ye bütünJüjiinü aalatan 
Atatürkün devrim yelundaki 
çalışmalanna hızlandıran bir 
lrnrumdur. Hiç bir siyasal 

r.artinin cJde edemediği var
ıkları birlik ve bütünlük çev· 

resinde o baprmış ve Atatürk 
sevgi ve ateşi bu parti yolu 
ile halkımızı hız.landırmıştır. Ta 
Sivaıstan baılıyarak adım adım 
c!dc edilen devrim izerlcri hep 
partinin ırcncl kurultaylnında 
kararlaştırılmıştır. Parti toplan
tılaı rnda en aylanan mesclcJcr 

Yeni program hazır 
~ ............. _._. ........................................... .... 

Memlekette tröstlere kartellere 
Çiftçi korunacaktır izin yoktur -

Ankara, 7 (Hususi) - 9 Ma
yıs Perşembe ıı-ünü Kamutay 
binasında toplanacak olan C. 
H. F. Büyük Kurultayına arzc
ailccek olan yeni programda 
ekonomi işleri için önenli esas
lar vardır. Bu esaslara göre, 
ülkemizde her ne şekilde olursa 
olsun tröst ve karteller vücu
da getirmcğc izin yoktur. Nor
mal çalışan sermaye himaye 
cclilecek, Türk çiftçisi kafi 
derecede toprak sahibi edi
lerek teşkilatlandırılacaktır. 

Memlekette üniversite adedi 
çoialtılacaktır. Radyolarımız is· 
lah olu11acak, yeni istasyonlar 
kurulacaktır. 

Pazar tatlll 
İstanbul, 7 (Hususi) - Cuma 

tati )erinin Pazara çevrilmesi 

Yeni üniversiteler açılacakbr 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parti genel yazganı Uecep 11cket· 

için hazırlanan kanun layihası 
ıehrimi:z: ticaret aleminde iyi 
karşılandı. 

lzmlrde bUyUk .. nllk 
Yarın partinin biiylk ko ... 

gresi münascbetile yurdun her 
tarafmda olduj'u gibi kenti
mizde de büyilk tcnlikler ya-
pılacak aö1menler ı6ylevler 
ıöyliyerck bilyük partiaia Sivaı 
kon2reaindenberi geçirdiji n
fahab halkımıza anlatacaklardw 

Yan11ki b&yük pnün tere· 
fine müeaaesatı reemiye Ye 
hususiye bayraklanmızla do1ta-
nacak, gece parti nahiye ye 
ocaklan, İtÇİ birlikleri tarafın-
dan büyllk f.tner alaylan ya
pılacaktır. Parti menıuplan 
pndüz 'Ye reee kıvançlanm 
meydanlarda açıia YUracak
lardır. Gece partiye menıup 
olan bUtün partililerin binalan 
ıüılenecek •• gece elektrikle 
tenvir edilecektir. 

-

Venedik'te ne görüşüldü? 
Roma konferansının mukadderatı 
Daha müsait görülmektedir .•.. 

Macaristan bazı fedakarlıklarda bulunmuş 
len bir İf birJiii iateji içi.de 
yürüdükleriai ve iç biilRMnetin 
maksad ve ı&rüılerinin birbir
lerine tamamilc yalua olduju· 
nu söyluıekte \le fU no&ct.U 
i,aret etmektedtr. 

lt.ı,.. · AY...turya Ye •~ 
riıtaa arumu timdit·t kad. 
bqanlaa it "Fw IMr•'-m
ile ilgiM olma llkeleriıa a '•ı 
mwnı kelaylqhrac...._. 

Elde edilea .... z 1 tjş 1 

Macatietaaımn Tuna koahra
Maa ıelmuidir. lıfacariataa 
aillhlanaa beraberli;inia ~• 
muahe~elerin doiiftirilmeai ih· 
timalinia Tuna miaalwaa ilgi
lenmelerini i.temekte ıdi. Ro· 

Venedik'tea bir nıaıı:ara ma koaferanaama yeaidea m-
PEŞTE 7 (A.A) - Pek bü- etmek imklnını bajıılıyan Ce· lihlaama meaeluini tetkik 

yük ırüçlUklere raimen Maca· nevre andlqmaıının 19 uncu edeceii muhtemel 16riibaek· 
ristanın Venedik konferansın- aaddesiai tanıyacak olurlarsa tetlir Buaa ltutılık ltalyanıa 
da son hadde kadar fedakir- Macaristan Roma konferansı Roma konferaaaındaa sonra 
lıklarda bulunmuş oldup zan- eıaaııada muahedelerin tadili huauai bir koaferaıwıa topla· 
nediliyor. Küçük antantın da mcaeleaini ortaya atmıyacaktır. Darak bu mueleyi tetkik et-
Tuna konferansında ayni fc· Veaedik: 7 ( A.A ) - Ha•aa mesiai teklif etmek meauliye· 
dalcirlıiı göstcrecegi ümit edil Ajanıı muhabiri yazıyor : tini üzerine alacajı aöy· 
mektcdir. Bu ane kadar res· Dün 6j'ledea sonra bitea lenaektetlir. Macar meaelui 
men teeyyüt etmiyen istihba- ltalyan - Avusturya • Macar hakkında İtaJyanıa takın&· 
rata naıaran şayet alakadar toplanhıından sonra Roaa kon· caj'I tutumun diier hakfımetle-
devletler Trianon andlaıma- feranaının mukadderah daha ri hiçbir zor alana koymıya 
sının hudutlara müteallik ahkl- müsait ıörülmektedir. Resmi cağı temia edilmektedir. lana•· 

toplanıyor 
1 lngiliz kralı radyo ile 

Bir söylev söyledi 
Almanya güç işlerin başarılması için 

lngiltereden tavassut bekleyor 

B"kitıghatn sa1'<ıyı 

Londra, 7 ( A. A ) - Radyo ıeçtik. Bütüa bu 9enlikler ara· 
iJe taaim edilen •e bBtün Bri- 1111da heaOz it buJa•ı yan hir 
tanya imparatorluimaa hitap çok kimaelerin mevcudi•etini 
eden bir aöylevde kral bilumum dilıünerek kederleniyorum. Ma 
tebaasına ıöıterdikleri sevgi mafi bu yıldönümü yılında elin· 
~e bailılıktaa ötürü ıöntilden de olanların bunlara iı verme· 
teıekkür etmittir. Kral demit· ie ve ümidleriai iade etmep 
tir ki: ç.alııacaklarnu ilmid ederim. 

Uluıumla ilen heniız ıonuna lıtikbalia de bize daha batk• 
..-,.. •&bi9 .._.O.ular •• enclipler ••rmea muhtemeldir. 
.. yuu sDçllllderclen beraberce - Sonu 4 ilncw Sallifada -

B. Hitler ve ordu ku
mandanları HeliS?olantta 

llit(er erkanı Jwrbıye.;ıı · 
BERLİN, 7 ( A.A ) - Petit Ribbcntrop, Hes ve Gebelı ile 

Pariaien huıuai muhabiriıün lill- dlf siyasa hakkında koauımuş-
dirdiğinı ıöre B. Hitler Sarn- iur. Pctit Parisien yabancı deY• 
lıorıt ıemilerile Heliıolaad letJerin ınçlu olduklannaAJ .... 
acla11aa 24 aaatlık bir yolculuk yanın kllf&dılmıt bir vaziyette 
yapmııbr. B. Hitler bu fırsat- bulunduiuna ve sil&bluma 
taa iıtifade ile davetlileri olan itinin tcırih ~dilmuine dair 
SU bakanı Fon Blomberı, eko- yeniden aiddetle neıriyat yapıl-
aomi bakaaı B. Şaht, müşaYibaı masını bekliyor. 

ile ulusa verilen sözler ycrjne 
2ctirilmiştir. C. H. partisi ulu
sun ta kcadiıi olarak alana 
çıkmış bir kurum olduiundan 
ve böylece büyük önderimiz 
Atatürkün baıkanlıiında yö· 
rüdüğündcn dördüncü top
lantııı dolayısile halkın bu 
kuruma k9qı beslediği sev-
2iyi bagbj'ı alana vurması 
ulusal bir borçtur. Partiler 
arkalarında ulusun sevgi ve 

mından bazılarını ileride tadil teblii konuımaların içtea ge- &tttc 4 Ntıciı Sa11fada -
..................................................................................................................................... 

baj-Jılıiını yakından sezer ve 
ıörürlerse adımlarnaı o kadar 
hızla atabilirler. Ulus kuvve· 
tini yanında gören Parti ileri-

leme davranışlarında biç bir bu itte de her yerden tuttia mna güvenerek devrimi hı•· 
şeyden çekinmiyerek ileri, davranmaja borçludur1ar. Çiin- landırabilsin. 
daima ileri abla'bilir. ki Eğeliler kölelik acı· Gerçi seçimler bu inanıll var-
Geeçmişte yaptıkları ulusun ıını tatmıı ve bu partı lıimı anlatmııtır. Fakat devlet 
ınanını kazanmış bulunan elile bu acılardan kurtulmuı adamları için ulus inan ve rn-
c. H. P. toplanbıı dola· olan insanlardır. Bütun düşün· venini her vakit yenilemek ayn 
yisile Türkiyenin lıer yerinde cclcrimizi bu toplantı dolayısi- bir kuvvettir. Biz bu kuneti 
tenlikler yapılacaiına Ye Hv- le alana vurmalı ve tlevrime göstermekte• kaçmamabyız. 
ıı ve bağlılık anlataa aevinç- karıı duyduj'umuz kıvancı or- Hatta yerine ıetirilmesi gerek 
ler alana vurulacaiında kuı- taya koymahyıı ki parti yeni aluaal bir borç ıeymalıyıı. 
kumuz yoktur. Yahaas Eıeliler alacajı kararlaida .ıuaaa iaa- ~aJırJs.,_ C>oaıa:o•.ı._ 

P.aam·l~lfi ak§amı §e11J·imizı terke<len Rus m·ti .. 11 ru rn 
Ptt1at·b~ttı nyarellet·itıdeıı bfr intiba 
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Biraz da 
Beni dinleyin 

Zevk~ izliğe 
Savaş açınız .. 
Köylerimizden bellibaşlı şe-

hirlcri mize kadar, her yerde, 
her adımda sayısız zevksizlik 
örneklerile karşılaşırız. Sokak
larımızın kaldırımları yamrı 
Yumru şeylerdir. Evlerimizin 
dış ve iç 2'Örünüşlerinde ı?"Üzel
lilc adına biriey yoktur. Ne 
2eyinişimiz geyiniştir. Ne de 
Y•tayışur.ız yaşayış ... 
Tabiatın bu zevksizliklere 

lıya• eden cömert eli de olma
ıaydı ıehirlerimiz, bilmem ne 
hal alırdı? Yer yer sırıtan çir
ldnlikler içinde, yalnız tabiatın 
yüzü güler. Yalnız onun kur
llu;u ve onun yaşattığı güzel
Uklerde bir zevk, tatlı bir 
çekiı vardır. 

Türk devrimi, çok şeyleri de
iiştirdi. Pursamış, çürüm\iş ne 
varsa hepsini attı. Şimdi asıl 
yaratılması ve işlenmesi gere
ıren bir özduygu vardır ve bütün 
varlıkların b şıdır o... Kültür 
tılkümüzü işliyclim. On evlik 
köyden milyonluk fehire 
kadar zevlıesizliğe savaş açalım. 
Devletçe, ulusça bir saYaş ... 
San'at ruhnnu öldüren, san'at 
lilküsünün yaşaması için ihtiyaç 
tluyduğu temiz havayı boza11 
çirkinlikleri ortadan kaldırmağa 
çalışalım. Güzeli, güzcJlii"i se
Yelirn. 

Atatürk bize serbest bir vatan 
kazandırmakla kalmadı. Kalp
lerimize alevli bir inan soktu. 
Kafalarımızda doiruyu, güzel
iliği bcni•scyen medeniyet Ul
küsünün ateşini yaktı. Zevk
lerimizi inceltme yonuna gös
terdi. Şefin işaret ettiii yolda 
yürümek ideal bir medt:niyetc 
kavuşmakla birdir. Bu ülkü, 
yöntemenlere, şehircilik işlerile 
uğraşanlara da büyük ödevler 
yüklemiştir. Her adımda 
karşımıza dikilen zevksizlik 
mecmuası ile savaşamıyan 

belediyeler devrimin isteklerini 
kavr amışlardır. Bir çok ma
hallel rinde lağım suları sokak
lara akan, Nuh devrinden kalma 
kaldmmları düzeltme yüzü gör
memiş olan bir şehirde, zevk
leri istediğiniz kadar inceltmi
f e çalışınız, beyhudedir. Mede
aiyet bir etiket, bir gösteriş 
değildir. , Bir yaşama şeklidir 
lıgilendii'imiz her vaı lıkta 
onu buldu2'umuz vakit me
deniyetin d!rezi olan kültür 
ülküsü, kültür heyecanı çevrc
ıini genişlctmeğe başlar. 

Bir ulusun kült'~r kuruluşuna 
yaratma kap:ı itesini v ..!rmek, işi 
fizik ve moralini işlemek işidir. 
Kaba saba bir zevkin kültürle 
ilgisi yoktur. 

Müzikte, mimarlıkla, heykel

cilikte, resimde, lı p Lu duyan . 

ve duyuran ince zevkin çağlar 
yaratan heyecanım ararız.Böyle 

bir örnekle karşılaşınca duy

?ularımız, görüş ve sezişlerimiz 
ne kadar başkalaşır. Hayranlı
ğımız., ışıldıyan f:Öz!erimizde, 
kabaran gösümüzde, ı;esimizin 
titreyişinde, belirir. Güzelliklere 

tapmayı öğreten tabiatın bize 
verdigi bir soyduygudur bu .. 
Sanat ruhunu yaratmak için 
zevki inceJtmekten başka yol 
Yoktur. Davulun sesine bayı
lanlnr, onunla sarhoş olanlar 
Bethofenin senfonilerind n ne 
anlarlar ? kültür ülküsü bir 
bütündür ki heykelciliği, mi
marlığı, resamlığı, müzigi, 
özdeyişi birbirinden ayır -
m~k imkansızdır . Bunlar 
ıevk ve güzetıiklcr alanında 
halk(lllırlur. Birbirlerini tamam-

.. 

Sahife• 

11 
Memleket :::::::::::: 
:::::::::::: Duyukları 

Son Ka utay toplantı
e er g0r 0

.şüld .. ? sın da _______ ......... 
Tarim bakanı sulama işleri 
Hakkın a İyzahat verdi 

Ankara, 6 (A.A) - Bugün nüm toprağın sulanacağını um-
Nuri Cönkerin başkanlığında duğunu, S..,Ulama idaresinin git-
yapılan kamutay top!ant·sında gide ilerlemekte olduğunu ve 
Zonırnldak saylavı Recep Zühtü bu idarenin tarim bakanlığının 
Soyak hakkında men'i muha- kontroluna bırakılmış olnıasm-
keme kararı verildiğine dair daki sebepleri anlatmıştır. 
başbakanlık, tüze bakanlığı, }s
tanbul müddeiumumiliği ile Us
küdar sormanı tarafından gön
bc-rilmiş olan tezkereler okun
muştur. 

Bundan sonra başkan Nuri 
Cönker Gaziantep saylavı B. 
Reşidin öldüğünü bildirmiş ve 
hatırasını anmak için kamutayı 
bir dakika susm ya çağırmıştı{. 
Saylavlar hakkunda adil 

Taki at 
Tekrar görüşmeye geçildiği 

zaman bazı saylavlar hakkında 
yapılması istenen adli takiba
tın seçim devresi sonuna bıra
kılması için olan komisyon maz
batası okunarak kabul edilmiş
tir. 

1934 yılı bütçesinin fasılları 
arasında 327,409 lira mümı.ka
Je yapılması hakkındakı kanun 
ile Sü bakanlığının 1934 yılı 
bütçesinden 84,216 liralık mü
nakale yapılması ve 502,385 
lira tahsisat konulmasına dair 
kanun layihası onaylanmıştır. 

Konya ovasında 
Sulama lf lerl 

Konya ovası sulama idaresi
nin 1935 yılı bütçesinin müza
keresinde söz alan Muila say
lavı Hüsnü kitapçı bu idarenin 
kendinden beklenen işleri tam 
olarak görmediğini, büyük pa
ralar dökülerek yapılmış olan 
sulama idaresinin ve tesisatın.ın 
Konya ovası için verimli bir 
toprak parçası haline getirebi
lecek bir hale sokulmasını iste· 
miş ve idarenin bugün bağlı 

olduğu Tarim bnkanlıiından 
ayırd edilerek Bayındırlık ba
kanlığına bağlanmasının daha 
doğru olacaiını söylemiştir. 
Tarim bakanının sözleri 

Tarim bakanı Muhlis Erk
men verdiği cevapta, idarenin 
1927 yıJındanbcri geçirdiği 
safhaları anlatmış ve geçen 
yıla kadar devam eden kurak
lıklar yüzünden Beyşehir gö
lünün su seviyesinin düşmüş 
olmasından ileri gelen sıkıntılı 
durum karşısında mutahassıs
Jara tetkikat yaptırıldığını ve 
sonurıda gölün eski sevıyesine 
ı:-eJmesini beklemeğe karar 
verildiğini söylemiş ve demiş
tir ki : 

'fa1"iııı bakam bay Nu/ıliR 

Bu ı:-örüşmelerden scnra ka
nunun maddelerine geçilmiş ve 
sulama idaresinin 1935 yılı me
:-arifatı karşılığı olarak 15,000 
Jira tahsisat verilmiş ve buna 
karşı geliri de 150,140 lira 
tahmin edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat U. 

Müd. 935 yılı bütçesi ile de bu 

idarenin masrafları karşılığı 
olarak 483,459 lira verilmiş ve 

ı?"eliri de 736,000 lira olarak 
onaylanmıştır. 

Komşularımızla 
Mukavelelerlmlz 

Yine bu toplantıda Hudut-
larda çıkan ihtilAfJarın tetkik 
ve halJi iç.in olan Türkiye ve 

Sovyet Rusya mukavelesinin 

6 ay daha uzatılması, Türkiye 

ile Bull:aristan arasında Sof

yada imza edilen protokolun 
Türkiye ile Yunanistan ara
sında imzalanan ve Meriç-Ev
res ırmağının her iki kıyısında 
yapılacak idrolik tesisatın tan
zimine aid itilafın tasdikine . 
dair kanunlar onaylanarak 
toplantıya son verilmiştir. Ka
mutay gelecek toplantısını 
Mayısın on sekizinde yapa
caktır. 

Bursada 
Yakalananlar 
İstanbul, 

sada yeni 
landı. 

7 (Hususi} - Bur
tahrikatçılar yaka· 

Türkiye elçisi 
Paris, 6 (A.A) - Dış işleri 

bakanı B. Laval bu sabah Tür
kiye büyük elçiıi B. Suadı ka-

' bul etmiştir. 

Elektrifikasyon işleri 
Elektrik santrallarının kurulacağı 

Yerler henüz belli değildir 
Ankara, 6 (A.A)- Elektrif-

kasyon i$leri ve elektrik ve [ 
kömür fiatları haklında bazı 

sol1tbilecektir. Fakat bu tesisat 
henüz bitmemiş olduğundan 
maliyet fiyatları ve batta bu 
sentralların nerelerde kurula
cağı hakkında henüz bir karar 
verilmiş değildir. 

gazetelerde çıkan haberler 
üzerine yaptığımız tahkikatın 

sonu şudur: 
Ekonomi bakanlığı yeni teş

kilatından olan elektrifkasyon 
şulıesi yurdumuzun muhtelif 
alanlarında mevcut kömür, su, 
linit gibi maddelerle bulunduk-

Kömür fiyatları hakkındaki 
neşriyat da bakanlığın kömür 
sanayiinin buiünkü vaziyeti ve 
bu istikamette ilerleyişi nokta-
sından yaptırılmakta olan tet
kiklerden doğduğu i'Örülüyor. 

ları veya yakınlarındaki alan- Bu tetkikler henüz bitmemiştir. 
lar elektrikle muharrik kuvvet Neticede diğer bir kısım için 
ihtiyacını bu maddelerden is- olduğu ı=-ibi umumi prensip 
tifode suretile ekonomik şekil- esasları dahilinde hareket ve 
de temini imkanlarını tetkik hem alakalı sanayicilerin nor-
etmektcdir. mal karı hem de müstehliklc-

Bu tetkiknt neticesinde bazı rin menfaatı nazara lınarak 
büyük santrallar mevzuu balı- icabı y;pılacakbr. 

a;:eeeE 

e ai i leri 
hakkında tahkikat 

Bursada da 10 kişi sorguya çekildi 
IstanbuJ, 7 (Hususi) - lspartada yakalanan Şeyh Saitle mürit

leri hakkında tahkikat devam ediyor. Milas ve Antalyadan 
lspartaya getirilen 13 kişi de sotı?"uya çekilmişlerdir. Bursada 
da on kişi sorguya çekilmişlerdir, Bunlann lspartadaki tahrikatçı
larla alakası araşbrılıyor. Bursa müddeiumumisi tahrikatçılar 
hakkında tahkikata devam olunduğunu, henüz birşey elde edi
lcmediiini söyledi. 

Yunanistan' da elli tayyare 
sevkedildi Zabiti tekaüde 

İstanbul, 7 (Hususi) - Yunanistan'da intihabatın daha bir 
hafta tehir edilmesi muhtemeldir. Yunan ordusunda büyük tas
fiye başladı. (50) tayyare zabiti telcaOt edildi. 

al kan olimpiyadı 
Başkanlı 0-a . ~ 

Ali Rana 
inhisarlaı· hakanı hay 
Tarhan seçihııiştir 

Ankaar2, 7 (A.A) - Balkan olimpiyat oyunlan komitesi baş· 

kanlığına Türkiye idman cemiyetleri genel merkezince gümrük 
ve inhisarlar bakanı B. Ali Rana Tarhan seçilmiştir. Komitenin 

diğer üyelerini seçmek hakkı komite başkanı B. Ali Rana 
Tarhana verilmiştir . 

• 
iç iş er· bakanı geliyor 
Yanında umum Jandarma 
Kumandanı da vardır 
Ankara 7 (Hususi) - İç işleri bakanı bay Şükrü Kaya 

bugün (diin) öğle trcnile fzmire hareket etmi,tir. Yanında 
umum Jandarma kumandanı vardır. 

Parti kurultayı 
Yarın saat on beşte açılacaktır 

Ankara, 7 (Hususi) - Cumhuriyet Halk Parti büyük kurultayı 
Perşembe gUnü (yarıB) saat on beşte açılacaktır. Kurultay açı
lınca Reisicumhur Atatürk mühim bir söylevde bulunacaktır. 

Netekim bir yıl önce su 
radya seviyesinden çok daha 
aşaiı iumiıken ı:-cçen yıl biraz 
yükselmiş ve bu yıl beş san
tim yüksekliğe çıkmıştır. TAYYARE 

Tarim bakanı, Ovada ieçen 
yıl 50.000 dönüm toprak su
landığını vo bu yıl 70.000 dö-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lıyan varlık olurlar. Bu heye
canı, bu ülküyü kaybeden bir 
ulus kültür zenginliğini kaybet
miş demektir . Bizim için de 
böyle olmadı mı? 

Nerede o eski mimarlar? 
Hani o bülbül gibi şakıyan 
eski ka'k ozanları ... Hani eski 
bezckçiler? Nerede kaldı bun
lar? 

Şehirlerimiz, evlerimiz neden 
bu kadar çirkinleşti ? Neden 
zevklerimiz kabalaşh ? Bunlar 
yetmiyor mu göstermeye ki, bu
i'Ün, kültür devrimini hızlı yü
rütmeye ihtiyacımız vardır. 

llllnçadam 

y B •• u •• u o un I 
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Sinema aleminin iftihar ettiği t.:.)tiyük yıl(fız MARIE BELL ile "Moskova geceleri,, nin 
kahraman san'atkfirı PIEpt .. RE RlCHARD WILLNS ve diğer iki yüksek san'atkar 

.. Fr.~nçoi~e Rosay •• ~harles VnneI ve müteaddit a.rtistler, binlerce figüran 
BUYUK BIR AŞl~·.lN ROMA 'I b<ı.ştanbaşa heyecan ve san'at c!olu büyük eser 

y 
t 

Her ıün 15-17-:{19-21 15 
Perşembe 13-15 Talebe seansı 
Cuma 13 ilive seari~ sı 

Scan,,. saatları 
DİKKAT: Her gün son 21 15 seansı 

halk seansı,,dır 
Fiyatlar 25-35 -50 L.uruştur 

"ucuz 

Antep Şehir 
Kurulunda 

ANTEP 6 (A.A) - Şehir 
kurulu şarbaylıiının 935 yılı 
bütçesini 1.50,000 lira olarak 
onaylamıştır. Şehir kurulu üye
leri dağılmışlardır Bu paradan 
58,570 lira~n şehrin bayındırlı
iına ve süslenmesine 32,380 
lirası onarım ve temizlik işle
rine 18,850 Jira~ıda sağlık iş
lerine ayrılmış, harcamada 
Atatürk heykelinin yapılma11 

Atatürk bulvarının asfaltlanma
sı şehidler andının tamamlan
ması ve cumhuriyet meyduu 
parkının düzeltilmesi ı=-ibi mad
deler vardır. 

Şarbaylılcça yaptırılan buz 
fabrikası ve soğuk hava fab
rikaları işlemeye başlamıştır. 

Gün y cenkleşmelerl 
Antep 6 { A.A) - Kurtuluş 

sav şındaki güney cenkleşme
lerini filme almak için Sü film 
kuru yakmda şehrimize gele
cektir. Bu kur sırasıy)e, Adana 
M&raş, Antep, Urfa'da birer 
hafta çalışacaktır. Antep sava· 
şım almak için eski uluslar kı
lığında cenkciler hazırlanmak
tedır. 

Murat ve Elma 
dağlarında 

Uşak, 6 (A.A) - Murat ile 
Elma dağlarına kar ve ?valara 
ya~mur ve dolu yağd,. iki gün 
çok souk oldu. Bağları ve 
meyva a~açlarını yaktı. Bu yıl 
Uşakta üzüm az olacaktır. 

Şarki karahlsarda 
Şarkikarahisar, 6 ( A.A ) -

C. H. P. Dördüncü kurultayı· 

nın açılışını kutlama için şeh· 

rimiz partisi bir proğram ha· 
hazırlamıştır. 

Muğlanın madenleri 
Muğla, 6 (A.A) - Mart ayı 

içinde ilimizin maden yerlerin

de 6267 ton krom 3000 ton 
manganes 1250 ton 
madeni çıkarılmıstır. 

zımpara 

a 
Muğla, 7 (A.A) - Sandıraz. 

dağının Bozca köyünün Oluk 

yaylalarındaki ormanlarda yan
gın çıkmıştır. Yangının söndü
rülmesi için sıkı tedbirler alın
mıştır. 

Muğla, 7 (A.A) - 934 yılın
da İJbayın köycülük proğra· 
mına ğörc yapılen işler şun· 
)ardır: 

Sekiz köye telefon çekildi. 3 
köyde pazaryeri 13 köyde çap· 
razlama yol 17 köyde kö} 
alanları ve yine 18 kôyde mek
tep 19 köyde çamaşırlık 67 
köyde de köy odaşı yapılmııtır. 

Göçmenler 

B. T.R. Aras 
Istanb da .. 
İstanbul: 7 (Hususi) - Dıı 

işleri bakanı bay Tevfik Rüştü 
Aras yarın (bugün) şehrimiz 
2'clec,ktir. Bay Aras buradan 
Bükreşe gidecektir. 

- -
ilk Çin elçisi 

İstanbul,7(Hususi) - ilk Çh 
elçisi bav H . •.e.hria1: l '-- _ . · 

• - .. nıa llklil JaÇ ı:a euc91 

~da yemiaJ.n.dJr . 
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Suha arkasında idi. Yarı çıplak 
vücuduna hayran bakıyordu 

Kapalı bir blok yoktur 
• w•+ ., 

Kemal Şakir Kayaya hay
retle bakıyordu: 

- Bu ne kadar heyecan, ne 
yanık anlabş Kaya?. Sana mü
zik öğreten ben.. Bu istidadı I 
körükliyen, duyuran o mu de
mek istiyorsun? 

Genç kız çekinmeden: 
- İhtimal bu da doirudur 

uyın hocam. Atk, müzik, genç
lik birbirlerini buldukları vakıt 
san'at ruhunu kavramıı olur. 

Kemal Şakir feleıof tavriyle 
batım salladı: 

- Dikkat Kaya. Erkul aşkı 
ua'ata vermiı bir adamdır. 
Elinde yuprduğu bqlan be
aimser ve dllflrmekteıı, kır
maktan korur.. Saaının ki, 
lley'kelini yaptıiı baıı, benze
riade canlandırdıiı lllküye eriı
clirme k ister. Fakat biç bir Ya· 
kıt, ıazüm• eyi kulak ver, ••et 
hiç bir vakit kendini ona ltai· 
lamağı düıfinmez, o bpla bir 
nehir gibi akar, iSnüne geleni 
sürükler ... 

Kaya hocaııaın yüzüne bak
b, yavafÇ1' içini çekti. ihtiyar 
adamın gözlerinde bir meçhulü 
araşbnr gibi daldı ..• 

asal ana olmak isterim. Bun
dan sonra bir arada bey, paşa 
gibi yaşar rahat edersin kızım •. 

O vakit kendini tutamıyarak: 
- Sanırsam ıize halimden 

şikayet etmedim. Bey paşa gibi 
yaıamıya da hiç özenmiyorum. 
Gilndelik hayatımı san'atıma 
rilvenerek başarmak yeter. 

Şimdi Nedime halanm hir 
anda deiJ.ıen yi\z\lnü yine 
görilyordu. Bilmeden onun 
en ince damarına basmış
b. "Para,, onun ıçın bir 
ilahe, parayı çıkaran el ise 
tapılacak bir kudretti. 

- Ol o! ne iyi .• Tutumsuz 
babanın, tutumlu olur çocuiu 
derler. Bir yanda bir kaç pa
ran da varaal.. 

Ademi tenezzülle bir omuz 
silkmiı cevap Yenniıti: 

Doğu andlaşması Almanya ya da açık, 
Durumun anahtarları Lehlerin elinde 

Roma, 7 (A.A) - Fransız
larla Sovyetler arasında yapı

lan andlaşmalar hakkındaki 
yoralarmda Giornalc Di'talia 
gazetesi Avrupanın silah ya· 
rışmın tekrar başlanıası ve 
bazı tehlükeli temayüJlerin baş 
iÖstermesi yüzilnden içine gir
mek ilzere bulunduğu şimdiki 
karanlık durumda şu veya bu 
devlet arasındaki münasebet
lerin aydmla,mumın önel!:lek 
liıımgeleceğini yazmaktadır. 

Fransızlarla Sovyctler arasın
da yapılan andlaşma yalnız 
doğu Avrupasında değil ayni 
zamanda Avrupanın diğer ta
raflarında da dikkate değer 
tesirleri olacak olan belgelerden 
biridir. 

İtalyan gazetesi bundan bat· 

bur tarafından lcabul edilecek 
ve öile yt>meiini onun yanın
da yivecektir. Akşamı Fransız 
1tfarethanesi11dc ziyafet. 

12 Mayıs Moskovaya gidif. 
Anaht?rlar Lehl•

ırln ellnd" 
Varşova, 6 (A.A) - Fran1tz

Sovyet paktı için yazdıklan 
yazılarda Lehistan razeteleri 
bu pakt karşısında Lehistan 
durumunun o iki ulusca pakta 
gösterilecek siyasal realitelere 
ve ileride hareketlerinin mül
hem olacaiı ıayelere baih bu· 
luadu(unu söylemektedirler. 

• Gazetelerin yazısına ıöre Fru· 
sız ve Sovyet Rusya arasındaki 
durumun ve yapılan paktın 
anahtarı coirafya aalamındaa 
Lehistanın elindedir. 

- Merak etmeyiniz, ilk edi
nece§'im para ile baltamın ve 
annemin, bir anımı olan bu evi 

rehinden kurtaracağım o vakte B •• •• k ı k e 1 e 
ka~:::u~: sözünün alt tarafını uyu an aşmanın a ıs erı 
içinden bitirmişti. O vakte ka-

!:rhl~~ ister istemez day•n· Fransız - Rus anlaşmasından en 
1ıte ıimdi bu borcu düşü- z d Al ı 1 L 

Sabah esintisi ile a-elea ya- nüyordu. Feridin omuzlarına iya e m ____ a, ___ n __ ar a ehler pı•relendı• 
iemin kokulan odaya yayıldı. yüklediği bu dört bin lirayı __ _ _ 

Genç kızın ytızlhıü yalayan ta- ödemek söylendifi kadar kolay AJ J J ·ı• J J L hl d F ıe bava r•..P. siairleri üstün- bir şey deiildi. man ar ngı iZ er e,. e • er e ransız)ar)a karşı karşıya 
de, uykusuzlutwau sriderir gibi Kafuında bir hesap yürütü- G 1 k t k k 
oldu. Açık peDCereye kolaau yor: e ere V3Ziye l Uriarma İstiyorlar 
dayamıı clütllııüyordu. Ne yap- Deralerde elli lira kadar bir Vartova, 7 (A.A)- Ekspres nın Dogudaki emniyeti busu- rinin ehemmi etini il k· 
malı idi. lıte bir aydır hep bu teY tutuyordu. Erkul eseri üç- Porany yazıyor: sunda lokarno muahedesine bü- tedir. y sra etme 
ıorguyu kendi kendine belki dörtyüz lira kar bırakır diyordu. Fransız - Rus andlaşması yük bir ehemmiyet vermekte· Lokal Au;eiıer de 100,000 
yüz bel.ki lt:n kerre tekrar edip Bütün ümidi ses müsabaka· Almanyaya karşı yapılmıştır. dir. Dış bakanlığı devletlerden k.i§ilik bir Macar ordusundan 
durmUftu. Evet ne yapacaktı? sı11a kalmıştı. Eier kazanırsa!.. Polonyadan geçmeden Alma!n- lokarno taahhüdlerini izah et· bahsediyor. 
Halası evde yerletmiıti.. çevirecej'i plildarla vereceği yaya varmak mümkün müdür? mclerini isteyecektir, Almanya Tekzlb Ustune tekzlb 

Onun canıaı sıkan bu yer- kooserJerle elde edeceii yekü- P~lonya yapılacak tef~irl.~rc bir müstemlike politikası ile Pariı, 7 ( A.A ) - Dıı işleri 
leımck dejil, her ıeye sahip nu hemen horca kapatacak, gore andlaşma hakkındakı huk- !lleşgul olan İtalyanın bu iste- · bakanlıj'ı Fra•sız • Sovyetl 
tanile, köıe bucajı, amcasının yuvası kendinin yalnız kendinin münü ~erecektir. B. Lavalin ğe cevap vermemesi ihtimalin- andlaşmasiyle beraber bir er 
oduına 'Yarıncaya kadar kanı- olacaktı. Bugtin ders yoktu, yolculuiu durumu aydınla.ta• den korkmftktadır. B. Hitlerin . fk . 1 clı 
bnp taraıla•asaydı, aenç kız caktır. · ,_ lf ~ ~az. prOJHi • ıizli madde· 

• Uzeriadekı" aevteklı'kle hı0ç ça alacag"ı vazıyet me•Kükdü.r. le hti d ı·ık ~ d cliw. f lak t' • .. M . 11..- N .,. n ı va e en mukavele-:a ... n en aeı srı e e ıa usevi gazetesı o aıı as- K d. · · 15 M t d mA 

L 1 lıımak da istemiyordu. en ısının ayıs a ıı si- mevcut bulunduauna dair ya• 
•Af aagıcında oldupnu aalı- zprzaa-laa diyor ki: t ·h J • b k • 

d C k tı d yasasını asn ey emesı e - bana matbuat tarafınd•.. acı· 
yor u. Nedime hala, içeri ayak am apıyı aç ' 0 aıının Fransıs -Rua anlaşması Fran· ı · G k F s -

kür" -k b lk d d k enıyor. ere ransız- ovyet redilen -yı"alan kat'ı" surette 
atar atmaz, ona bakarak söy· "ucu a onun a mo • o- sız-Leh anlacmasına baglana· dl k k ..-
1 d k d 

.,. an aıması ve gere avam a- tekzı·p e'--ektedı"r. Bilhaua ı"s· 
e iai sözleri unutamıyordu. Hala yuna a ar uzanan manzaraya cak mıdı ? B 1 d konuıma d k ua •. r. e ve er - mar~sın a i beyanat Almanya tik 
yap•açık halile srlz slzerek, daldı. laruıdaa Fransızların doj'u ar- b V dk raz meselesi •evzuubabı 

L-- hesa ma ene i görOtmele- dahi edilmemı"ıtir. 
ıırbnı o...-yarak: - Burası ne güzel insanı kada,larına karşı he•ledikleri A 1 •• 1 , 1 •• 

- "ZaT&lla Kaya demİftİ. büyüliyen bir koku Yar Kaya!.. duygulann der~cesi anlaşıla- T J b ı M 
inan olsun en çok seni aayo· Genç kız ürkerek döndü. caktır. Bu konuımalar Fran- a e e er oskovada 
ru•f Yalnız bir baba deiil Suha arkasında idi. Gece- ıız·Leh anlqmasının gelecck-
oaunla beraber her ıeyi kay· Jikle, yarı çıplak deailecek bir deki teklini ve B. Laval'ın Nazilli dokuma fabrikası irin 
bettin. Bereket akıl edip ta Mosko d v 'ti • -:." h ld 1 d va a yapacaıı vaı en Çalışacaklardır 
ben 1011 zamanda fU evi a e 0 an vücu una yiyecek tayi11 edecektir. 
olaun üstüme rehin ettirmi- gibi hayran bakıyordu. Almanlar ne MOSKOV A 7 (A.A) - NaziW clokum f b "k 
fim .. Yoksa Allah takıiratını Kızgın bir bakıtla yerinden llUfUnUyorlar ile 28 telebe Moskovaya ıelmifler Ye ~ ı:. n ası yapı mtldllri 
baj'ıılasın amma Ferinin yeyi- sıçradı nzerine binyovannı Berlin, 7(A.A)- Havas ajansı mümessilleri tarafandaa k&l'fılanmıılardır. ıa yonda T&rkatroy 
ciliai, kumarcıhm bunu da el- ald s hususi muhabiri bildiriyor : • • • •m 

•• b" ı. oara.. K d H 
den aldınr, baıını sokacak bir - En ufak bir nezaket Fransız - Rus aadlaımaıının ana a arp )evazİmİ 
yer bulamazdm !. kaidesi içeri girerken izin im:ıaıuıdaa ıoara Alman dıı Cenevre 7 ( A.A ) - Kua- St kh •- 7 İlk günden çarpışmamak için b k lı v b d 

0 oım, (A.A) - l.Yeçia sormakbr sanırım... a an rını11 u an laıaanın da bUkümeti 17 Nisanda Ce- harp levazimi ihracahna dair 
cevap vermemişti umma öyle Ç k b" .. 1 .. J tatbiki hakkında izahat iste· nevrede taplanması kararla•- tutulan resmi istatistikler bu 
b

. b L 1 b k k. S h ap ın ır iU uş e.. . 1 't ' ır aKıŞ a a mıştı ı u a Ne yapayım bu sınırı mesı ve nıiltere ile yakınlq- brılmıı olan komiteye girmeyi ihracatın 1934 yılında 18 mil-
hem~r uu••r.irıirı devjrdi~i çam- - ma çaresi arıyarak Lokarnonun kabul etmiıtir. Bu komite ba- yon 911,142 krona baliö oldu-

Jarı su~lirdır- ... { aıklar .ar~ınn,a orlaıe~bi birıey! k • ları. ~l1\f F' '1evesile: · aşmak -bıze yasak - J uvvetlendirilmesine çalıtacağı rıtı tehlikeye koyan arsıulusal iunu göstermektedir. Buaun 

k 
lı 

" 

os~" ı . ıd,.' bu sözlerin ataiı iniyordum, aralık görü • ··vıenmektedir. Almu dış ba- mecburiyetlerin bir taraflı bo- 8,114,854 kroau top. ttienk 
- nne ıım ı · b b d "li K b' L - • d 1- f t ı ka ~ F ranıız - Soyyet and- zulması karıısında alınacak •ermı ve cep ane e elleridir 

sarası ın;/ Biı ası l sevıı •- ce, ır uvnJUr eme"' ırsa 10 - 1933 'h · 
k k ı k l••mdl\ kanun hükmünde mali ve ekonomik tedbirleri 

1 racatı ancak 17,642,000 
yaya yalnzhiı unutt~r~• • ~- açumak iatemedim... _. kron, 1933 ihracatı da 15 mil-
derine ort..ı. olmak ıçm ıreldı- - Sonu vtJr - bu.uaan teiiz Ye •Otecavizin tetkik edecegtir. Maamafih yon 784,071 krona Lalı";. "',

1
_ 

,.,, •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• l K d b l al · • • .. · · h ld d !arını açma- tarif edilme. omasına teeı- ana anm u ça lfm ara gır- olmuıtu. İsver harp aa• .. " ....• ·a 
a-ımız a e, uygu Yunanlı emla"kı· " -J sını bile be-:e.-eoıiyorsun.. 1 ıüf etmektediMisakta deni- mesi arıuluaal ödevlerin silih baılıca müfterileri inalatın 

Fakat annemi maıur ~ör Ka- Ziraat Bankasından liyor ki : kullanmadan bozulmasına kar- reemi kayıtJanna göre 4,966,745 

B b ki 
· f lik t Fransa ve Ru.kendilerine fi tedbir alınmacı lüzumunu kronla İran, 4,539,459 kronla 

ya... u e enmıyen e e Defterdarlıg"' a dev- .,. 
onu sarstı. En çok sevgisinden 1 yapılacak bir tfiizün te- ıözönüne koyan prensibe bai- Çin, 2,828,000 kronla Norveçtir. 

sana acıdıiından böyle diyor.. rediliyor cavUzü olduiu~;ı ge•e ·- lanması demek değildir. ' Almanya- Avus-
ş d. k d z· t B di eri bUkmedecl~klerdir. • ı· k b• • o sert : im ıye a ar ıraa an- m~myanın lngilterreye yakın- spanya a ınesı t h d d d 

- Ben acınmak istemiyorum. kası tarafından idare edilmek- )aşmak arzusu Hay Hitlerin '"f.adrit 7 ( A.A) - B. Ler- urya u u un a 
Kendimde kimseye boyun te olan Yunanlı emlakinin Fi- ~- Viyana, 7 (A.A) - Avus-

k 
. . b' b . t Kral Jorja çcktigi tcli'raftan r~. yeni kabinenin listesini turya _ Alman sınırı u""z•rı·nde 

eime ıçın ır mec urıye nans bakanlıgw ının emri muci- B C · ~ 
d 

anlatılmaktadır. ay on cüml"eisine arzetmiştir. Sü Serdinf civarında bir ailmrükçll 
aörmediiim için t: memn. unum. bı'ncc Bankadan .ıefterdarlıgw a S . A K b k \ R hl d k Jtı.b . d • • a aymenın zm amarası•- a an. o es, ış itleri u u esın e asid Bruıikle dolu 

Suha bozulmuş, Nedime ha- bo b ı 
d · b ı t Badem~ da Lokarnoyr yalnız Alman- bakanıRoha Finanı, iç İf- • a ar bulunmuttur. Yeni-

la tavrını deaiıtirek: cvrınc aş anmış ır. d b • k k"d ld " yaya kar,ı ullanmak hak- leri ba Chapa Brieta'dır. en ir .tethit merkezi için 
- O da ne demek? Sana mezkur emil e• 1 en ° ugu b d b d kıada ıöyledikleri sözler Bu za:ikçı çiftçi partisin- ura a ır epo vücuda geti-

elem ... k~:~ıtnu eieceksin ~iyen var ıtibi maliyece idare edilece~tir. rilmek mi istenildiğ'ini anlamak 
. • olunmuıtur .. rle bir Devir mu•melesi Mayıs nıha· şiiphe ile karşılanmıştır. Al- den ' hükumetle müstaki- maksadıyle tahkik•ta airiıil· 

• 1 men Ola..rı-w.a-kadar Wtirileeektir- m•• dıı bakaalıiı Almanya- Jea ki meni etmektedir. ~ııtir. 

'trL.z.y-...tZ:ll':zZU~ZL:l:r. 
Dünyada 
leler oluyor? 

.7..IV.7..7.7..7.Z.::J!lW'~,Zn'~. 

Yugoslavyada seçiın 
Uç muhalif fırka 

Reisi •eçllmedller 
Bclirad, 6 ( A. A ) - Seçim 

merkez komite-: bu sabah o.

at dokuzda devlet şurası baı
kanmın ha,kanlı,iında toplana
rak seçim sonuçlarını incele
meye (tetkike) başlamışlar. 
Başbaka .. Y evtiçin listesi ye

ni lskopçina üyeliklerinin beı· 
te üçünü yani 370 üyeden 221 
ni kazanmııbr. Liste geriye ka
lan beıte ikiye ortaklatınakta
dır. Eıki demokrat önderi Da
vidovic ile eıki müılümaa ön
deri Spaha ve eıki Sırp çift
çileri önderi Yuvanoviçio ba
f&lllwzhia (muvaffakıyetsisli
ie, uj'nyacakları hakkındaki 
ihtimaller doiru çıkmıtbr. Bun
lann ıelecek meclis• ıiremi
yecekleri anlaıılmııtır. 
Selanlk dlyanıharbında 

SELANIK 6 (A.A) - Diva
aıharb aon ayaklaNDaya kant
IDlf olan parlemento menıub
lan ile gazetecilere 6 ay ile 
10 yıl arasında deiiıen hapis 
ceza11 vermiıtir. Üç kip bera
at etmiştir. 
TltUlesko BUkrs t• döndü 
BOkreı 6 ( A.A) - Paris

tea dönea B. Titulcsko saat 
13 de Saniaya ielmiı ve doi
ruca Kralın sarayına ıitmiftir. 
Kral kendiıini öile yemejine 
alıkoymUftur. B. Titulesko öi· 
leden sonra Biikreşe ıide· 
cektir. 

Japonyeda z.ı.eıe 
Tokyo 6 (A.A)- Formoae

de Sinsuku elinde bir depren
me olmuı ve 19 kiıi ölmütttir. 

Atatürk 
Avusturya Reisicumhu. 

runa bir telyazısı 
Gönderdi 

Ankara, 6 (A.A) - Avus
turya ulusal bayramı münase
betiyle Reiaicumhur Atatürk ile 
Avuaturya Cumhurreisi B. Mik
aruında teati olunan h:lyazıları 
apj'ıdadır: 

Soo Ekselans B. Miklas 
Avusturya Reiıicumburı.ı 

AYusturya uhıaal bayramı mü
aaHbetiyle en hararetli tebrik
lerimi ve tahıi saadetinizle 
doıt Avusturya ulusunun refahı 
içia olaa samimi temennilerimi 
akaelanslanna arzederim. 

Kamil AtatUrk 
Soll ekaelanı Reiaicumlaur 

Kamil Atatllrk 
Nazik tebriklerinden dolayı 

ekselanslanna hararetle teıek
kür ve phsi saadetleriyle TOr
kiyenin refahı için olaa hara
retli temennilerimi arzederim. . ---lngiliz kralı radyo ile 
Bir söylev söyledi 

- JJaştaımı B11mci sahue<Je _ 

Ancak AIJahın inayetiyle bun
lara inanç, güvenç ve elbirli· 
iiyle karşı koyduiumuz tak
Clircle bu endişelerin çabuk 
hertaraf olacaiına kanaatua 
vardır. Bu itibarla istikbal• 
iaaaç ve ümiclle bakmaktayun .. 

Berlin, 7 (A.A) - Yan res
mi Gorres Pondance politika 
diplomatik gazetesi İngiltere 
kralının Jöbilesi ırünase Jetile 
eliyor ki 

Bugünkü . fÜÇ işlerin başa· 
nlmasında lnjiltereye mütevas· 
sıthk rolü düımcktedir. AcuP 
üstUnde onun bu rolüne ümid· 
lcrini bailamamış hiç bir ulu• 
yoktur. Her tarafta arsıulusal 
barıı hakkında büyük bir üzOo· 
tü vardır. Bu Uzüntüyü düşü· 

nerek jöbiles şenliklerinin se· 
viaç sırasında bir dilekte bu-
lunmak ıerektir. Namuslu 111· 
riliı arabulma siyasasıoın A•
rupayı kurtaracak kuvvetleri 
kullanmıya muvaffak alma••D' 
temenni ed~r·z. 
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1 Altın Ve Güze ızlar ıKarstaki yer deprenmeleril ~~~:~~/::ı~~~~~:~ 
Kars halkı evlerine dönebildiler .. ~ı-aıı-is-a m_u_a_nı-nıı-er .. i 

25 köyde 838 ev yıkıldı. 81 ölü var 90~::.:~.·;:~:::-.ı::::/· 
::'::.'m--~ .. ~mıl!-mlimTefr:lk.a N""o 20 ~ .....•.....•...........•...... -....... ~ 
Fakat bu, Kam hesabına sa- - Ben de öyle sanıyordum. 

dece bir oyundu, 7.ira o çok an Fakat aldanıyormuşuz. Bu yol, 
beri F ransızlarm bütün aşk hiç bir yerde durmadan, bir 
cilvelerini öj'renmişti. ay sürer. Halbu ki şimdi bana 

Morga tam manasile mes'uttu sekiz günde Luang - Praıtbanga 
ıe Asyalı metresine, Saygondan varmak volunu göst~rdiler. Sin-
Laosa kadar kendisiRe refakat l'•pordan Saygon'a kadar ka-
etmcaİ•İ tefakat etmesini teklif zanacaiJmız iki gün de caba. 
et.ek Uıere idi. Bu sırada Morga hayretle sordu: 
Renuçi beklenilmiyea bir tek- - Nasıl, Sayırona çıkmak 
lifle ortaya çıkb. niyetinde d~iil misini? 

Bir akıam, ı-ündelik dersten - Ne diye çıkayım! Ben 
1aonra, harda idiler. Banger Savgonu görmek istemiyorum. 
.lrirdeahire dedi ki: Zaten rörülecek bir şey de 
b - Laoıta bir seyahat için yokmuş. Halbuki, yeni güzcr-

Kaa çok itime yarayabHir. •ib üzerinden, Malezya ile 
aa rehberlik et.esini ona- ıiya•'ı geçecek, bir elmaı gi-

ldif et.ek aiyetindeyim. Bü- Jai ıilzel oldup temin edilen 
muraflanm kerime alaca-

Penuıı, Asyanın V cnediki 
t;iı. Bu kızcajız pek zengin denile• Bankoku ıezecek Ye 

ı Morsa, Reauçiaia haberi ol- üç hafta kazanarak a•a tah-
aadu Laoalu kızı kendi be- siı edeceğim. Bütün maliimab 
ralMrhae alm•n•• atiç, hatta topladım. 

1imkluız olecaj'ıaa anladı. Gü- Baaker, parmaiını harita 
llimıiyerelr: üıeriade i'eıdirerek (iiz.erii-

ı - Be• de bu fikirde idim, hını anlatıyordu. Gerçek, tren 
dedi. 

- Ali 1 Öyle iH, ıae diye 
birlairimiz.den aynlab•? Bu ak
şamdaa tezi yok, ona işi açanı. 
Öğleden sonra, Morga ka

marasında uyuklamakta iken 
Rcnuçinin içeri girdiiini rör
dü. Bankerin elinde bir harita 
vardı. 

- Sizi rahatsıı. etmez miyim? 
Deye sordu. Demin bir zabitle 
görüştüm. Size, evvelki tasav
durumuzdan daha elverişli bir 
vroje getiriyorum. 

Haritayı Miheadiım yataiı 
6zerine yaydı : 

- lıte: Ben de siz.in ribi 
Sayiona çıkmak ve Laosa 
\ armak için Sayiondan Nat
ronga kadar trenle, Natron1r 
dan Turana kadar Otomobille 
gitmek ve Turandan Vineyc 
trenle geçtikten sonra Vinden 
Tokehe kadar yine Otomobil 
yolunu tutmak, nihayet Tokch 
den itibarea Luang-Pralanx-a 
kadar l'emi ile Mekonıu 
2eçmek niyetiade idim. 

- Benim yolum da bu. En 
kolay ve öyle •anmm ki •• 
kısa yoldur. 

aaatleriae inan olursa, yol müd
dati pek ziyade aıalacakb. 

Baaker ıuuu da iliYe etti: 
-Y almz birşey canımı sıkıyor. 

Birim çocuk bakıcısı Saygona 
kadar vapurda iş almışbr. 
Fakat biı.e refakat etmeie razı 
olursa ben ıüvarile anlaşaca
ğ-ım. Vapur nihayet 48 saat 
onun hiı•etinden mahrum ka
lacak. Tabii Laoslu kız da bir 
an evvel memleketine dönmek 
ister. 

Yalnız kalınca Morga düşün-

ceye daldı. Luanır - Probani• 
varmak için onun da Rcnuçi 
kadar amelesi vardı. Valıia 
Renaçiclen l»atk• eebeplerlel 

Fakat hu ıeyden ziyade iste-

di~i ıey de Kamdan ayrılmıı
maktı. 

Eier kumpanya Se•iaporda 
kızıa ayrılmasını kabul etmez 
veya kendisi Bangerin teklifini 
iyi karşılamazsaı Morıa oadan 
a yrılmıyacaktı. 

-Sorıu V11-

Kars zelzelesi raporu 
'Derin bir kuyuy-; atılan taşın çıkar
dığı sese benzer sesler duyuldu 
Kars 7 ( A.A ) - Karsa elli 

kilometre uıaklıkta Disrer na
hiyeaile çevresinde ayın birin
de başlıyan ve aralıklı olarak 
dört rün ıürea yer deprenme
•i kayıp ve zararları aaptan
llllflır. ( T esbit edilmiıtir ) F e
likct yerine ıidcrck bütün 
köyleri baştan aşafı dolaşan sağ 
lale kolu dün Karı'a d6amüt 
•e a-ördülderine ve yapbklan
lla dair olan raporunu ver
miştir. Rapora göre, depren
me Diger nahiyesiyle nahiyenin 
otuz bir köyünde insanca 
"c malca zarar vermirtir. 
Bu köyJerdcki 990 evden 
altıyüz otuzu tamamen 11kıl
:nış •• reriye kalanlan da 
~tunılmaz bir hale gelmiş
l r. ÔJenlcrin sayısı 73 ya
trlılannd sayısı da 120 dir. 

Ölen hayvanların sayı-
aı da 912- yi bulmaktadır. 
~eprenmenin Güneşli ve ılık 
hır havada ıündOz öile üz.eri 
baıla•ası iyi havadan asıj'la· 
11•rak köylülerin tarlada çift 
~Urıncıi ve iUİ kalanların da 
arman yerlerinde iÜneılemek

~e bulunm~11 . depren menin bu 

ler ~e evlerde oturan halk ta 
ıilib aesJeri üzerine dııanya 
fırhyarak kaçabilmişlerdir. Btı
yük bir kgy olan Babçevanda 
düjiin eğlencesi oldu(undan 
buradaki kayıpların çoğu kadın 
ve çocuLclardır. Deprenme uzun 
bir vadi içinde bulunan köy
lerde daha çok zarar Yermiş 
ve bu köyler halkı yiyecekıiz 
kaJmııtır. Deprenme çevreain· 
deki köylerin suları ilk rün
denbcri çeşitli renklerde ak
maktadır. Bazı yerlerde ıular 
çekilmiş ve yeni sulann fatlu· 
np kaybolduiu görülmüı-
tür. Sulann reaiinden şüp· 
helenen halk zehirlenmek
ten korkarak suların içilip 
içilmiyeccğini safchk kolu•dan 
sormuşlardır. En çok zarar 
ıören köylerde arazide ıreniı 
çatlaklıklar ve aynklar Yardır. 
Bunlardan çöküntünlin ne biçim 
olduiu ıörülmektedir. Depren· 
me olurken halk derin bir ku
yuya ahlan taşın çıkardığı ıese 
benıu ıcıler duymuılardır.Bil
tük bu beltleklerden depren
menin yeraltı boıluklarındaki 
çöküntülerden ileri ıeldiji an· 
laşılmaktadır. 

Dost] arımızın içten acılarını bildiren tel yazıları 
Ankara, 6 ( A.A )-iç işleri insan kayıp vardır. lanlanaa aamimi aurette te• 

bakanlığına ırelen haberlere Elçllerln içten eclları ıekkür ve minnettarhtunı• 
ırare Frzincanın Kıiı kazasile Ankara 6 ( A.A) - Sovyet kabuliinU kendilerinden rica 
ona bağlı yerlerde iki mayısta büyük elçili B. Karahan ve ederim. 
başlıyarak beş mayısa kadar Afganistan büyük elçisi Bay Tevtlk RUftll Arae 
aralıldı süren yer deprenme- Ahmet han Fraaaa büyük el· Ankara, 6 (A.A) - Kantaki 
sinden dört ev tamamen 155 çisi Kammerer ltalya büyük depre•me münasebetile Yuıoı-
ev de kısmen yıkılmııbr. elçisi B. Garlo Galli ile laveç Javya bqbakanı bay Y e'Yliç 

Kars halkı evlerine orta elçisi B. Vinther, dış iı- ile Bulgar başbakanı bay To-
Döneblldl leri l.akanı B. Tevfik Rüıtü ıeftea lımet lnöaüae ıelea 

Kara, 6 (A A) - Dij-or na- Arası ziyaret ederek hllk6- bq atlama tel yuılariie ••· 
hiyeıinde ve çevresinde sürüp metlerinin Kars yer depren· rilea kal'fllıklan apjıdaar. 
ritmekte olan deprenme dün mesinden duyduklan içte• EkHlam lamet t.anı 
iece sabaha karıı yavaılamış acıyı bildinnitlerdir. Bapek•• 
ve dtin 5/30 dan saat 22 yo Arsıulus 1 J•rtl11n Kan depnaiMe ...... , 
kadar yeai bir deprenme olma- Blrllllnln acılan zalimue zaJiata marn blaa 
mışbr. Bu duyum Karıda lu- Dij'er taraftan merkeı.i Ce- do.t Tlrk ._ içia lalktme-
vançla kartılanmıştır. Kars hal- nevrede bulunan arııuluaal yar• tim umıaa ye kendi w•••ı 
kı bu ırcceyi rahatça evlerinde dım birliii icra komitesi baı- en deria ... patilvimia kaba-
geçircbilcceklerdir. kanı, dıı iıleri bakanı Tevfik liia& eluılamlaruadu rica ecle-

FelAket yerinde ••iihk Rüıtü Araıa ı&nderdiii bir ri•. 
Kolları telgrafla Karataki yer depren-

Öilc \beri yağan yaimur mesinin sebep oldup feliket-
sıkıntılı havayı değiıtirmiıtir. ten &t6rG duyduiu acıyı bil-
FclAket yerindeki saj-hk kol- dirmittir. 
lan geceli ııündU1lü çalıımak- Dnllenmazdan gelen 
tadır. Yurddaılanmııa gereken Tel yazlları 
yardımlar yapılmaktadır. ANKARA 6 (A.A) - Karı 

Yıkılan köylerde depremiDdea 6tnr0 Yunu ba,· 
lıbayın baıkanlıiındaki yar- bakanı ve dıt itleri bakam B. 

dım kolu bupn borluj'a git- Çaldariı'in dıpn itleri bakanı 
aıiştir. 3-4 recesi depremin- B. Tmk ROştU Araı'a çekmiı-
den tum (kimilen) yıkıldıiı olduiu tel yaı.ıJan ile karıılı-
bildirilen beş köyden Uçün de §ıdır. 
çokça ikisinde biraz zarara Dış itleri bakanı ıon ekH· 
uiradıjı anlaşılmıştır. lans 8. Temk Rtittll Araı. 

838 ev yıklldı Ankara 
Ankara, 6 (A.A) - İç işleri Kars depremindea örUrU 

bakanlıtına son relen haber· Türk ulusunun reçinnekte ol-
lere iÖre bir mayısta olan yer duğu çetin felikctten ıon de-
depremneıi 3 - 4 mayıs gülile- rece hib:lba duydutum halde 
rincle deYam •tmİ9 Ye ilk zabde.Jetleriaclea ••rek blt-
deprenmcde duvarları çatlamış kiımet namıu ve a-erek kendi 
olan evler de bu son depren· namıma dost ulusa en samimi 
meler yüzünden yıkılmıştır.Böy- taziyetlerimi sunarım. 
lece yıkılan eTlerin aayıaı 838 e Çaldarls 
varmıştır. Yıkılmış olan köy· Baıbakan ve dış iıleri ba-
lere gelince, bunlann sayısı da kanı bay Çaldaris Atina 
yirmi bettir. Bundan baıka 83 irsal buyurdukları dostane 
yaralı v• aeksen bir ölü Ye 8 tel yazılarındaa dolayı ekes-

Yevll9 
Ekıelau B. Y ntiç bqı.kaa 

8elpad 
Ebe1aalaruwı •• lalldımetl 

kraliyenin yaaımıza lf tirlkle-
rinde• mlltehaıis olarak lw-a• 
retli mianettarhjımm •• C-· 
buriyet ~lldbnetiain ~eyecanh 
tqekktırleriaia tabaea kaba· 
ltınü Ye doat y usoalav lalkl
metiae iblajıaı rica ederim. 

ı ..... ı ınanu 
Baıbakan l.aet W•G 

Ankara 
F elik etli Kan depremİ•İ• 

doıt ulust zali•ane bir aarette 
tevlit ettiiı yaıa bitün kalbim· 
le iflirak eder ebelaulanna 
hararetli aempatileriml ane
tlerim. 

AntlreT ..... 
B. T oşef Bat bakaa 

Sofia 
lraal l.uyurdaklan 4ioıta• 

ne telıraft.an dolayı ek• 
1elaaılanna ... ımt ıarettı te
ıekktır Ye ıninnettarhpna 
kabulüan kendileri•d•n rica 
ederim. lSMET tNôNO 

Staliiıin Kızıl Ordunun ı Venedik'te 
Genç zabitlerine söylevi N~Qflaro!?:.~!!~~ 
''Kadro 

Her 
herşeyin başıdır parolasına 
alanda bağlanmalıyız.,, 

Moskova, 6 (A.A) - B. Sta
lin Kazılordu akademisini biti
renlere mlylediii bir ıöy)eyde 
demİftİr ki: 

Bize eski zama•daa teknik ı 

alaaıada ıeri ve yarıda çop 
ıokaul •• harap bir lllke kaldı. 
Bu llkenia biJıiıiz:liiindea mo
dem aan'at Ye makinelqmif 
ekiciliie l'CÇİrilmeıi itile kar
ıılaıbk. Bu İf antımtıze ı&yle 
çıktı. Y • bunu en kıaa vakıtta 
yapmak ve memleketimizin aos

yaliımiai pekiftirmek yahut hiç 
yapmamak. 

lkiac:imade teknik yönlbadea 

rin artmasını, f abrikalanmız 
Kolkoz ve Sovkoılanmız, erda .. 

muz ve tüfenjimiı var. Fakat 
teknikten ea çok •erimi ala-

Stali>ı 

clildijine alre ademi m&dahale 
miukıaın makaadı ecnebi pro
paıandua tuirl ile rejim deji
.Udilduüae brp AYUatryuua 
imlrlalini konamaktı. ea,ı. Wr 
hal çarUİllia Hahıbarslana 
tahta çıkmuıaı gtlçlqtarvek 

klçak udlapnaıının dilekleri• 

uygun bir danım meydana 

ıetirileceji umaedillektedir. 
Ekoaomik •uelelere ıelince 
AYUturya Ue italyuıa llwr 
buidayı aabn almalan lııalr

Jondaki ancllqmalan y .. il ... 
tirclilderi MSyle .. ektecllr. 

Roma, 7 ( A.A ) - Kt\çlk 
antant dıı bakaalan T ua kon• 
ferauı açılmardaa 6~ce ..,. 
ile Romaya .seleceldwtlir. 

VENEDIK 7 (A.A) - R8J'
ter Ajanaı mahaWriadu ı 

Ven edik •eyuad ki Viya· 
aada yellİ bir koaferaMlll toı>:, 

Manisa, 7 (Husuıi) - ilk ve 
orta okullann iıtiriki ile ya
pılan beş mayıs talebe bayramı 
çok güzel ve neı' eli l'eçti.Bu 
yıl b?. rram yeri "Akmeıçit,. ye 
civan Kabul edilmiştir. Maarif 
•üdüril Naili Öıereai• bat .. 
kanlığı albnda çalııa• komite 
dolpn ve 6z.lü bir programla 
l'ereken itleri enaylamıılar, ta
lebe ve davetlileri• iatirahat-1 
larını temin için çadırlar kur-
4lurmuşlardı. Her ••ktep aaat 
clokuz:da bayr .. yeriade IMlla-:ı 
aarak keadiluiae a1nla• yer· 
)eri aldı. 

Temiz ha•a, Mria •• ..... 
' l.ir ilk yaz J"lasln, n,tia " 

pm •iaçlanaua 1ı.,. ....,..._ 
ri altuada kayaqan çocUlan• 
netesiae payan yoktu. Hel 
aiaç albatla İ•c• hir k-•~ 
dokunakh l.ir mutloJia, 'balaaı' 
ve kır ..,kılan ylkaeliyord~ 
Saat 14 ta ıayı• vahaiı 
Bay Murat Cenae• ve ba .. 
yam, Yiliyum fırka t ..... 

killbaa •emur 1ataa1taJ UJ"\ 
laYJ Ziya Karualnel, .aı~ 
kiye •lifettiti Nedim, fırka, 
halkevi bqkanlan ve daha bir· 
çok talebe velileri çocuklanc 
bayramıaa ıeldilv. Otunıldu, 
ıezildi, 0ynanm, roat ve te~ .. 
bi1evt oywalara bakılcla. Kır çı
çelderiai• pel kokulan, ço
culdan• temiı ve coıkun neıcle~ 
rile ırönüller doldurularak ak"' 
ıamın tatlı aerialiii içiade teh• 
re döaüldü. 

Mualllmterln gezlnUsl 
Yurdumuıuıa ıezilecek, ıa 

riilecek ye tlz.erinde durulu)\ 
doyulacak . yerJeriai aanneJi: 
ilikti edill.. m11alliwler birliil: 
yilı kifilik blr muallim kafileli 

ıle 10 Mayıı 935 de meslek~ 
tetkik •• •llpbe4lede l>ulun·1 
•ak Uzer• Borao•a bqara~ 
eaıtitüıii ve tuz me.Jehalan 
nı ıörmeye l'İdecektir. Gezin .. 

ti proııramıaa lz•ir mibeleri 
Berıam• harabeleri, Salihli-Sar' 
Akhiur. Kualan da dahildir, 

Knıtnrclleri• bu toplu ve 
deierli çalıt•alan muhitte ve 
meslekı alanda kıvamçla kar-

tılanmıfbr. 
çocuk esirgeme 

kurumu 
Çocuk eairıeme konuna alt

•ıt •ektepli çocuj'a elbiH, 
kundura yapbrank lôm ... iı 
yaYJ'Ulan HYiadirmittir· Çoca~ 
yedi rU•lhldeki •erimli çalı~ 
malanJU bu değerli iflerlyle d91 
perkiclen kurumun ba karar da 
HYSfİler uya•dımıqtır. 

Konferans 
Doktor Baha Yarbay Halkeri 

koaferaaı aalenuadu katlı• 
hutalıklan, ywem, mtma ye 

airayetleri J.akln'"':, bir 
k•llferau "'8İt •• iMİ Mata
hklana mikropları ye~ •l-

cudanda tabribatuu ~erir 
bir de filim ılat.,.~· Sile11 
yblerce haya• •e ~I& dol~ 
...,, koaferau YUliill 'Wr ali; 
b ile .lialeamif; filim ıh.iv 

~ 

ez.rinde bllylk bir lulr •1&~ 
•11hr. 

Mert Adam 

zayıf ve ktllttir y6nlinden biJ:. 
gisiz olarak bulunaa ilkemiz 
kurtulupau kaybederek dev• 

letlerİll bir oyuncaiı olacakb. 
Ollremisl• UB'atlaımaıı ve kol
lektifleımesi yolunu hızla ıeç

tik. Bu yol ıimdi bitirilmiş 
sayıhr. Şimdi hcrkeı bu yolda 

itilmek için olan adamlanmız 
eksiktir. Bunun için timdi e•
•clki teknik her pyia baıum, 
parolasının yeri••, katlro her 

lanacaiı ve buaa B. Beua, •••••• ••11•••••••••••••11••••••••••••••~ 
Tituleak04la, Kuye 1'• Belki Talebe bayramı 

büyük kazançlar elde ettiği
mizi ıörmektedir.Fakat teknik 
alaaıadan ıüçlüklerden kurtu
lunca yeni bir alana ırinait 
buhmayonaa. Teknikli olmak ve 

ıeyin baııdır parolaıını koy• 
•alıyız:. Bu parola her alanda 

kOçük büyük bütün ltçilerimiı.e 
ka11ı ea btiy&k bathlıjı gCS.
termelerini ılSyler. 

de B. SuYiç'i• iftirak edeceti tık.ektepler talebeai dk 
talmi• ediliyor. Kııılçulludaki çaahklarda Day'! 

Viyana, 7 (A.A) - Dıı iflert ram yapmıtlar ve akpma ka-
bakaaı B. Valdeaesr Venedilr· dar çok aeıeli lıtir aU.. yqa-
teki ı&rüımelerinin neticelinl •ıtlardır. Vali zeneral Klıım 
yana baıbakana bilclirecektU. Dirik, •ektupçu bay Beha Kul-•dar 1ıenış bır devreyi kapla

llıasına rai•en inanca kaybıa 
•ı olmuına yardım etmiştir. 
~~ deprenme olur olmaz köy 
111tlccil.n d• havaya ateı et•İs-

Kaiızman kazası aınırlanna 
yakın köylere Kide11 ikiaci 
••ilık kolu daha dönmemiıtir. 
Bu çevredeki zarar da 6teki
lerd~n a1Aiı deiilclir. ......~a ilerletmeJi bilea llsile.:::. 

B. Stalin MSzlerini, gençlere 
lllkellİll korunmaaı yolunda ba
prmalar dll4yer•lc bitirmia.tir, 

AYUturya yeaedikte Tana •e dq ve maarif direktörti bay 
14 Mayıı kllçak antut koafe.. Hikmet düa &jle yemqial Kı
nulan lçia HIDİD laamlaMaiı ulçulluda ilkmektep talebea 
k••hn~.. " _:-.-~~·~ -.JQ~ta J~l·hıchr. 
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ansız ·Rus görüşmelerinin · •• z •• 

·ansız - Rus karşılıkln yardım paktı çok gürültülü 
e apraşı sa n eçe e yapılın 

Rusya F ransanın da 

U. J,m•al 
Fransız - Sovyet karşılıklı 

yardım misakı nihayet i•za
landı. Fakat ne kadar ~üçlük
lerden sonra ! Bir Fraasız ~a
zetesi, bu İf içia Cenene'de 
yapılan hazırlık 2'Örüşmelerinin 
iç yüzünü ifıa ederek mesele
ain ne gibi safhalarda• gcç
tiiini göstermektedir. Dikkate 
deieri olaa hu ~örüımeleri 
qaiaya geçiriyoruz : 

Mutat yeıil &rtil6 yuyarlak 
•asa etrafıatla B. Litviaof, 
Aloisi, Simo• ve Tit~lesko ile 
birlikte birleıir birleşmez, B. 
Laval şu aö:ıleri söylemiıti : 

"Baylar, aöriltmiye baıla

mazdan önce, matbuat için bir 
teblii hazırlayaha Ye buaun 
üzerinde açıl•amak teahhüdü
nü alahm.,, 

B. Maksim Libinof - Fran
sız - Rus anlaıma projesi üze
riade iki yılhk buan takdirli, 
hazan tenkitli tefsirlerden son
ra, ıiadi hize bir metin teklif 
ediliyor. Bu metinde karııhkh 
yardım imaıı bile yoktur. Sa
dece uluslar kurumu andlaı
masıaıa 10, 15, 16 ve 17 
-belki de 19 uncu- maddeleri 
müphem ve karııık ıekilde tefsir 
ediliyor. Biz, Avrupanı11 istik
rarını temin için, karşılıklı bir 
yardım isteyoruz. Yalnız bu, 
Alman kuvvetlerinin kendileri
ni hakim saymalarına, ilk önce 
bize ve bizi yendikten sonra 
Fransa ile müttefiklerine. sataş
malarına engeJ oJarak umumi 
bir harbın önünü alacaktır. 
Bu Fransız-Rus karşılıkh yar
dım misakını acele akdetmek 
ierektir, Bu mahakkak suret
te tehlikenin önünü alacaktır. 
Almasa bile. Hitlerin As-
kerleri, önde ve arkada 
kendilerine söz anlatacak kuv
vetler bulacaklardır. Ren mın
takası istila edilince, kızıl ordu 
- eğer Lehiıtaa Fransa ile 
olan ittifakı mucibidce F ransaya 
yardım etmezse - kızıl orau 
Lebistanı istiJi eder. Eier Al
manya Fransaya •loirudan doi
ruya deiil de müttefikleri olan 
Çekoslovakya ve Roınanyaya 
hücum edese, kızıl ordu bun
lara yardım eder. Karıılıklı 
yardım andlaımaamın doiruça 
tarifi bu değil midir? 

Umumi sUkOI 
B. Litvinofua, hatiplik ma• 

aevralarındaa uzak olan sami
mi tonu, dialiyenleri tatırt
mııtır. Yalnız B. Titulesko 
Rus deleıuiai yüzde yüz tas
vip ediyor. Hemea söz almak 

Sataşırsa 

lJ. /Jif I i llUJ 

ı 
arzusundadır. Fakat üç büyük 
tlevlet biraz durmak istiyorlar. 

Hukuk mutahhassısları içeri 
alınıyor. Bunlar diyorlar ki: 

" Rus iddiası kabul edil ı:mez. 
zira, ende sonda, 1914 ten 
önceki ittifak sistemine bir 
dönüş olur Almanya ve Le
histan, Rusya ile birlikte bir 
Şark andlatmasına girmek tek
lifini Fraasaya karıı nddet- ı· 
tikten ıoara fiııadılik - l.azı ka
yıtlar altında - karşılıklı askeri 
yardım imkanını veren mmta
kavi bir andlaşma bile yapı
lamaz. Zira bu andlaşma lar 
ayni mmtakadaki bütün ülke
leri birleştirmelidir ki imza 
edenlerden biç biri aleyhine 
müteveccih olmadığını dünyaya 
ispat etsin. Öte yandan, Rusya 
Fraasa - Çekoslovakya ara
•ında üçüzlü bir anlaşma, 
uluslar kurumu 
ruha aykırı ola
rak, Almanya
nıa kuıatılması 
deaıek olur.Bu
nun için, Fran-
sız - Rus and
laımasıaa esas 
olarak ancak 
uluslar kurumu 
and faş ma sının 
15 ve 16 ınc! 
maddelerinin 
müşterek bir 
tefsiri ele alı
nabilir.,, 
MUn•ka,a 

ba'h or 
·B. Laval, Si- • 

mon ve A loisi 
geniş nefes ah
ıyorlar. Bu esas 
üzerinde mü na 
ka

0

şaya giri7ebi-
Jeceklerdir. Bununla beraber, 
tekrar toplantıya girmedeP ön
ce, Fransa bakanı Fransız 
umumi efkirımn sesini duymak 
istiyor. iş arkaşlannın yan
Jannda .daima hazır tuttukları 
bir 

0

çok mektuplardan ikisini 
alıyor. Birincisi bir asker tara-
fından yazılmıştır. Diyor ki: 
" Rusya ile ittifak etmedikçe 
Fransa Hitlerin pençesm-
den kurtulamaz. Bu, su 
ıibi açıktır. Dada ne bekliyor
su•uz?,, B. Laval acele ikinci 
mektuba geçiyor: "Acaba, Dize 
b~rçlarnu ödemiyen şu Rusların 
hatrı için oilumu ölüme gön
dereceiimi mi sanıyorsunuz?" 
Celse yeniden ba,hyor 
Şık, ince, kurnazca dalgın 

olan Sir joha Simon aya
i• kalkıyor. Bir aükut •• 

rn:; MM:W-St;,5e:rfi, 

• • • 
ısı gı 

Jora11sı:: aRkrrleri 
Hiç tüphesiz düıünüyor ki, kuşatmak mahiyetinde görüle-
Fransa 1919 dan beri lngil- bilecek bir andlaşma akti için 
tcre'den israrle aradığı emni- acele edilmemelidir. Nihayet, 
yeti Rusyaya dayanarak biraz yakında yapılacak arasıulusal 
kazanırsa, fngiltere için bir ka- bir konferansın Almanyasız 
zanç o!acak . . . Şu şartlc ki açılmaması için şimdiden Al-
bu anlaşma yeni bir harp ya- manyaya bir davet ı:-önde-
ratmasın ve Fransaya Avrupa- rilmesi düşünülmelidir. Bay 
da bir hegemonya vevmesin. Laval dikkatle dinlcyor. Bu 

Con Slmon ne diyor? nutuk, hakikatta, kendi duy-
Sir jobn Simon - in2'iltere, ı!ularına uygundur. Arka-

Avrupa kıtasında, yem bir daşlarına şunu anlatıyor ·ki 

1 

/ı'tı111ada l1 1·aııf.i1: - Itrıl,11mı .~ilıilt arkrıclaşlıyı 
taahhüde giritemez. Gerçi baş· 
metli kral Avrupada yeni barış 
temellerinin kuruluşunu müsait 
J>ir gözle iÖrecektir. Bununla 
beraber Lokarnoda almış ol
duğu taahhütlerin ileride, Al
manyanın hücumuna uğnyacak 
Rusya Fransanın yardımı yüzün
den, Ren üzerinde de bir Alman 
kücumu ortava çıkmak .suretile 
genişlemesini kabul edemez. 
Şu takdirde, yeni ihtilafı ted-
birsizce bir ittifakla F ransanırt 
bizzat tahrik edip etmediğini 
takdir hakkı İngiltereoin ken
disine ait olacaktır. İtinalı 
bir metin bütün bu nok
taları aydınlatmalıdır. Herhal
de - ve en esaslı nokta bu-
dur - Almany"anın Cenevreye 
döaüı kapısı kadanmamalı ve 
Hitler tarafından Almanyayı 

diplomatlık .san'atı. ~ize kötü
lük yapabilecek en fena dCı
manlarla anlaşmaktır. Yoksa 
sadık d.stlardar. daima tavizat 
istenilebilir. Bay Titülesko ar
tık kendin• tutamıyor. Ateşli 
bir beJigatle Fransız bakanının 
sözünü kesiyor. 

e. Tltuleskonun cevabı 
Bay Titülesko - Fransa Rus

ya ile karşılıklı yardım and
ıa,masım imzalamağı bize va
detti. T aahhütlcrini tutmasını 
bekliyoruz. Ne bekliyor? Eier 
bundan çekinirse, biz hepimiz: 
Romanya, Çekoslovakya, Yu
ıoslavya, Türkiye ve Yunanis
tan, her halde Rusyaya bağlı 
kala-.caiız. Bizim için en esaslı 
muele unutuluyor mu? Harp 
halinde nasıl malzeme teda
rik edeceıiz? İyi C:ltişününüı: 

Ei'er Rusya ile anlaşmaz
sanız, ergeç Almanya tara· 
fına dönecektir ve bizim 
için de ayni sure ıle Hitler 
tarafına dönmekten başka 
çare kalmıyacaktır. Fransanın 

istediği ~erçekten burnudur, 
Baylar? Eğer bu ise, söylesin!,, 

Sükut, Büyük adamlar ağız 
açmıyorlar. B, Aloisi bir şey 
diyecek mi? Henüz deiil. Ye
niden hukuk adamlarını soku-
yorlar. Bunlar ,u hükmü veri
yorlar! 

" Eğer Fansa Ruslarla Bal
kanları asgari bir derecede 
olsun tatmin etmezse, uluslar 
kurumunun bütün binası sarsı
lacaktır. Zira Almanya büyük 
bir nüfuz kazanmış olacaktır.,, 

Bunun için hukukçular alelu
mum, son sistem yeni bir mctn 
hazırlıyorlar. Bunun adı "kar
şılıklı Fransız - Rus yardım 
andlaşması,, dır. Fakat bu kar
şılıklı yardım ancak uluslar ku
rumu mukavelesinin 15 ve 
16 ıncı maddelerinin müşte
rek tefsirine dayanıyor. Bu
nun için kurumun konseyine 
bağlıdır. Yani Fransa uc Ruı
yanın 2'Ünün birinde karar al
ması, konseyin ittifakla bunu 
tasvibine tabi olacaktır. Eğer, 
bermutad, konsey bu ittitckı 
bulamazse, Lokarno andlaşma
~mm zamini olan İn~iltere ve 
ltalyanın .son sözü söylemeleri 
istenecektir. Bir tek " veto ,, 
Fransa veya Rusyanın her te
şebbüsüne engel olabilir. Bunu 
tetkik için celse yeniden talik 
edildi. 

iki ülke arasında tam bir 
birlik iibi büsbütün ayrılıia 
dahi imkan verecek mahiyette 
olan bu riya.kir metin herkes 
tarafından kendi menfaatına 
röre gözden geçiriliyor. B. Ti
tuleıko sevdiği vaziyette bunu 
kabul etmek icap ettiğini anlı
yor ve B. Lituinofu ikna için hu
kukçularla birleşiyor.B. Laval ve 
Simon ilk önce bu yeni mua
hedeyi Hitlerin nasıl karşılıya
caiını ve ümitsiz kararlara 
sürükleyip sürüklemiyeceiini 
dütünüyerlar. Onların fikrince 
metia daha kıvrak olmalı ve 
Franıız - Rus taahhütleri daha 
aı sarih bulunmalıdır. Fakat 
vakıt geçtir. Hukukçular. E11 
sonunda bay Litvinofun da razı 
olduiu metnine bailı kalıyor

lar. 
Muasollnl maklna 

ba,ında 
B. Aloisi'ain hususi telefonu 

' 

birine 

çınlıyor : Mussolini mukina ba· 
şındadır. Dclgesine diyor ki : 

" Bu işler pok hoşuma git· 
miyor. Doiu Avrupa'da bana 
biraz inan veren yalnız Lehis
tan' dır. Yalnız o, Avu!llturya 
andlaşmasına iştirak ederek, 
orta Avrupa'da İtalyanın Fran· 
sa ve müttefiklerine karşı bir 
az yanbakıcı bakim bir rol 
oynamasına imkan verebilir. 
Fakat bu Fransız - Rus andlaı 
ması, Hitleri Avusturyayı ilhak 
teşebbüsünün son ucu hakkın
da düşündüreceiinden fayda
sız olmıyacakhr. " 

Avusturya meselesi 
Bunun üzerine B. Aloisi söı 

alıyor: 

- Baylar, elele ' tutulacak 
iş saatındayız, Tereddüde yer 
yoktur. Karar verinizde Avus
turya meselesine ~eçelim ! ,, 

B. Laval bir defa daha 
Fransız efkarıumumiyesini ta
nımak isteyor. Arkadaşlarındaki 
mcktub pakedinden bir mektub 
çekiyor. Bunda Rusya ile der
hal birşcy yapmazsa, kabinenin 
yuvarlanacağı haber veriliyor
du: "Muahede imza edilmezse, 
Heryo ve radikaller şerefsizliği 
kabul etmeden kabinede kala
mazlar. Bu kabinenin muhakkak 
sukutıı olur.,, 

Mussollnl kuşku
lanmasın 

B. Laval mutat meharetile 
olmıyacak bir iş peşine düşü

yor. Vakıa Rusya ile imzalaş
mak lazım. Fakat Fransız par
lamento ekseriyetini mem
nun edecek uluslar kuru
mu andlaşmasma uyıun bir 
metin imzalamalı ki B. 
Con Sim<in ve Mussolini'de 
kuşkulanmasmlar. F ransanın 
Rusyaya yardım tehlikesi as· 
ıari hadda indirilerek her hal ... 
de Lokarno ıaminlerinden 
birinin müdahalesine bağlı kal
malı. Bunun üzerine hu
kukculardan birisi yenı bir 
proje hazırlıyor: "Ruslaruı 

kabul ettikleri eski metin 
muhafaza edilmiyecok, fakat 
muahcdcnin tesirini ortadan 
kaldıran bir protokol iliv• 
olunacak. Öyle ki iyi açık 
taarruz halinde bile, Franı• 
ve Rusya ilk önce uluslar kuru
miyle anlaş•aia mecbur ola
caklar.,, 

Bu kurumla herkesi me•
nun ediyor. B. Tituleskonu• 
yeni bir feveranıua sebep olur
sa olıun. B. Lirviaofa ıeliace 
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Denizlide 
Talebe bayramı 

Denizli, 6 ( Hususi ) - Lise 
talebeleri başlarında müdür ve 

okutan 1nrı olduğu halde talebe 
baramını l lenizJinin meşhur 

1 

çamlığında yaptılar. Bayram 
çok neş'eJi oldu. 

Sabahtan öğleye kadar hu
susi oyunlur devam etti. Öğle
den sonra vali ile maarif di
rektörü vıı: daire amirleri de 
nesire yerine ~eldiklerinden 
neş'eleri arttıran oyunlar çok
laştmldı. Halkevinin bandosu 
çalarken yüzlerce talebenin 
ulusal oyunlara iştirak ettikle-

rini görmek tatlı bir bakıştı. 
Bayram denizlide halkın ala
kaaını da çekmiş olduiundan 
mesire yeri birçok bayan ve 
baylarla dolu idi. -·-Şarbay başkanı 

Dün Ankaraya gitti 
Şarbay baıkanı bay doktor 

Behcet Uz lı Bankasından ya-

pılan istikraz takait işlerini ve 
panayıra ait bazı işleri düzelt
mek üzere dün Afyon yolu ile 
Ankaraya gitmiştir. 

Bay Behce~ Uz istasyonda 
parti idare heyeti başkan ve
kili bay doktor Hüseyin Hülki 

ve Şar kurulu üyeleri ve bir 
çok dostları tarafkndan uğur
lanmıştır. 

Başkan Ankarada on gün 
kadar kalacak ve burada bu
lunmadığı bu müddet içinde 

kendisine daimi encümen aza
ıından bay Rept Leblebici 
otlu vekllet edecektir. 

•••••••••••• 

Köy muhtarları 
Bir tayyare salln 

Alacaklar 
Köy muhtarları namına alınıp 

tayyare cemiyetine hediye edi-

lecek bir tayyareye İzmir köy 
muhtarları da ya:-dımda bulun
mayı kararlaştırmışlardır. Bu

nun için muhtarlar ücretlerin
den münasip birer miktarını 
tayyare cemiyetine bırakacak

lar ve muhtarlar tayyaresine 
güçleri nispetinde iştirak ede
ceklerdir. 

Tayyare cemiyetinde bu 
raaksatle bir hesap açılmıştır. 

•••••••••••• 

Ağaç seferberliği 
Şimdiden hazırhk ba,ıadı 

Vilayetten bütün kaza kay
makamlıklarına gönderilen bir 
bildirimde vişne, erik, kaysı, 

zerdali, şeftali ve badem gibi 

mcyv"' çekirdeklerinin toplan
ması ve bunların mevsiminde 
ekilerek f dan yeti tirilmcsi, 

gc1t..~ek yı, )'apılacak ağaç se
ferberliiine haıırlaııdırılması 

istenmiş ve bunların bakımları 
için köy bütçelerinden yardım 
parası ayrılması istenmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aon saniyede haberdar edile-
cektir. 

Celse yeniden toplanıyor, 

Fakat oturmaj'a ancak vakıt 
buluyorlar. R. Litvinof yeni 
metnini elinde tutarak ayaia 
kalkıyor: 

Bay LI vlnofun 
Son sözU 

B. Litvinof - Nihayet, bay
lar, karşılıklı yardımı istiyor 
musunuz, istemiyor musunuz? 
Erer, Fransız ortlusu karşılıklı 
taahhüt alırsa, Alman hücumu 
halinde Rus kıtaatı Fransaya 
yardım edecektir. Öyle zan
nediyorum ki karşılıklı yardım 
iatiyorıunuz? Muahedeler, an
cak imzalarına hl"İ• olan ru
ba ııöre kıymet kazanırlar. Ba
na öyle geliyor ki bu ruh, met
nin kendinden daha gayri mü
•aittir! Gider avak. hükumetle 

lkmektepler bayramı •• 
Yavrularımız dün çok güzel eğlendi

ler. Halk ta buna iştirak etti 

/(ar~ıymı-ada. mekteıı7ilcr bcıyrkmmrlmı btr i11ıib<ı 
Her mektep bir kaç zeytin Fıstıklı bir kuzu dolmasının 

aiacının kölgesine sıiındı Cum- etrafına örnek köyün küçük 
huriyet, Ankara, Türkbirliği yavruları oturmuşlardı. Öyle 
mektepleri yanında Bostanlı, zevkle yiyorlardı ki.. İnsan 
Ôrnekköyü ve diğer köylerin seyre doyamıyordu. Köyün hi-
mektepleri de yer almışl:ırdı. maye heyeti 150 fa' ir çocu-
Biraz istirahattan sonra gezin- çun bugünkü yemeğini temin 
tiler başladı.. etmişti. 

Bir saat sonra araba ve Öileden sonra Buca a'anına 
hususi otomobillerle gelen Kar- gittim. Burası Karşıyakayı pek 
şıyakanna kibar aileleri de bu geride bırakacak kadar güzel-
bayrama iştirak ettiler. Mual- di. Müthiş bir insan dalgası 
limler kolkola gezerken ge- çamların arasında dolaşıyordu. 
çenlcr de oyunlara koyuldular. Yakıt öileyi çoktan geçtiği 
Ankara Mektebi Müdürü bay için halk yemeklerini yemiş, 
Hüseyin büyük bir halkanın eğlenmeğe başlamıştı. Çam-
ortasına geçmiş elindeki bas- )arın arasından süzülüp gelen 
tonla daireyi gcnişl~tmeğe ça- rüzgar gezinen beyanların 
lışıyor, bir taraftanda çalan ondüleli saçlarını yelpaze-
harman dalma bir zeybek arı- liyor. Yeşil, mavi, kırmızı kos-
yordu. ·Nihayet ortaya çıkan tümleri titretiyordu. Daha 
delikanlının biri güzel bir zey- aiaçJarın altında bir kısmı 
bek ?ynadı ve . alkışlandı. uykuya dalmış bir kısmı da 
cumhurıyet Mektebınin küçük t f ·· ll"kl · · d d 

il d . k k k e ra ın guze ı erını oya oya ere men ı azaz ayı o)'Dar en . · . 
b"tü. h Ik d Ik 1 1 v seyredıyorlardı. lzmırdc mek-

u n a a a ıı a orta ıgı d v 

çınlatıyordu. Mini mini çocuk tep bayramları ha.ika a eg-
o kadar güzel oynuyordu ki; lenmek fırsatı verıyor. 
hayh yorulduju halde bir tllrln insan burada vakbn nasıl 
dialenmesiae Yakıt bırakmıyor- geçtiğini bilmiyor. Saat 6,30 
Jardı. Aileler de bu eylenceye geldiği zaman ev\·ela mektep-
pek uzak kalmıyorlardı. liler sonra da aileler gitmiye 

Öğleye doğru herkes yemek başladılar. Trenler otobüsler 
hazırlıkları yaptı. Örnek köyü- geç vakte karlar halkı lzmirc 
nün hahçelerinden getirilen taşıdılar... Güneş gurup eder-
taze marullar sofralara ayrıca ken derin bir uykuya dalmıştı. 
letafet veriyordu. Sellm Cavit 

Lik maçları başliyor 
11•-·-
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ideal kadınlar 
Hollyvood'ta hazırlanan güzellik 

kadın .. • 
reçetesıne ideal •• gore 

C. y.m'ar ~üzeliik kanunları
na gore çizilen ideal ölçüleri 
bilmek i~ter m~sin:z? Her lrn
dın, öZ çok 2'Jze'!ilde ilgilenir. 
Bu a'a!.a yn.mz çehre güzelli
ğine münhasır bılınaz. Vücut 
guzel!iğini de istihdaf eder. Bu 
bakımdan zamanımızı eski yu
nan devirlerile mukayese etmek 
kabildir. O vakitte güzeJJik jü
rileri toplanır ve tıpkı bugün 
gibi güzellik mükafatlarını da
ğıtırdı. Modern kadınlar vücut 
hatlarındaki ahenk itiban ile 
Yunan Venüsüne yaklaşmak 
isterler. 
Dünyanın en güzel Gir11leri

ni seri halinde yapan ve hatti 
standarize eden Hollyvood'ta 
1935 girs!erinde aranacak ideal 
ölçü:er il6n bile edilmiştir. Mo
ris Şövalye tarafından çevrilen 
F oli Berjer filminin dans nu
maralarını idare eden Dave 
Guld 1935 a-irslerinin 1934 ten 
daha ince ve uzun olacaklarını Rıtmba <lfrl'kfön; '.Mm·you 

'l'vby l7iufı, Phnllis lhool.'s 

Geering gitzel gil'lslerle sarılmıştJr ' 
ıöylemiıtir. 1935 için kabal 
edilen ideal niıbetler şunlarcbn 

Boy •... Bir metre 59 saatim 
Sıklet. 50 kilo 
Gösiln çeneıi. metre 83,S 

santimetre 
Belin çevrHi metre 58,S 

santimetre 
Kalçaların çevresi metre 83,S 

santimetre 
Budun çevresi metre 45 

santimetre 
Baldırların çevresi metre 31,S 

santimetre 
Avcun çevresi metre 13,S 

santimetn 
Geçen seneki ideal ölçüler-

de boy 1,53 sıklet 48 kılo. 

1 

Göüs çevresi 8:i, Kalçalar 8S. 
Bel 60, Bud çevresi 47, baldır 
çevresi 32 santimetre olarak 
tesbit edilmişti. Bugünkü ıina-
ma yıldızlarından bu niıbetle
re en yakın olan Fhillid Bro-
oks ideal kadın tipi sayılmak
tadır. Hollyvoodun en giizel 
kadını olduğunda ittifak edi
len t oby Wings'te 935 niıbe-
tinc yaklaşmıştır. 

Istanbul şehir tiyatrosu lzmiregeliyor 
Cumaya merak ve heyecanla bekle- Temsillere bir hafta sonra Başlanacaktır-Biletler satılıyoı 

e Alt K s K ı Her sene şehrimizde birkaç 
Il n ay - • • • -· maçı yapı ıyor temsil vermek üzere gelen fs-

Pazar günkü hafta ık toplan
tısını yapmıyarak İstanbul mın
takasından alınacak cevabı 

bekJiyen futbol heyeti dün ak~ 
şanı taplanmıştır. İstanbul muh
tclitinin 10 ve 12 Mayıs ta
rihlerinde iki maç yapmak için 
İzmirc gelmesine imkan olma
dığı hakkında gelen cevap 
üzer;nc muhtelif sebeplerle te
hir edilen Jile maçlarının devam 
ettirilmesine karar vermişlerdir. 

Fiküstüı e göre bu hafta Halk 
sahasınde (B) takımlarının, Al
sancak sahasında da bir (B) 
takımı iic dört (A) takımı maçı 
yapılacaktır. Eğer blr mani 

zuhur etmez de likler tehir 
edilmiyec~k olursa 935 ~mesi 
futbol b rinciliklerin:n netice-
lenmesinc iki haftoı kaldı de-
mektir. Biri bu Cuma diğeri 
de obür Cuma y~pıldıktan 
sonra İzmir şampiyonu meydana 
çıkacaktır. 

Bu Cuma moıçları ve hakem
ler: 

Alsancak sahasında 
Saat 9 (B) takımı : A ltınor

du - Türkspor, hıkem İsmail 

Göztepe. Saat 11 (A) takımı : 
Göztc-pc - .'?arl .... por, lıa!:~m 
Mustafa A:tınortlu. Saat 13 
(A) takımı : Altınordu - Buca 
hakem Esat K.S.K. Saat 15 
(A) takımı: .zm ·rr.::ıor-Tür'rnpor 
hakem Ferit Göz tepe. Saat 
17 (A) takımı : Altay - K.S.K. 
hakem ( İstanbuJdan ge~ecek). 

Bu milçların sonuncusu olan 
~ltay - K.S.K karşılaşmasının 
her iki takımında şaınpiyonluğa 

, yakla~ma1arı do!ayısıylc mühim 
c. duJundan Lu maçı idare et
mek için federasyonun bir 
hakem göndermesine ka• ar 
verilmiş ve telgrafla bu karar 
derhal federasyona biJd!riJerek 
gönderilecek hakemin bugün 
lsanbul'dan hareket ederek 
cumaya tzmirde bulunulması 
istcniJrniştir. 

Halk sahasındaki (B) takım
ları maçı: 

Saat 9 da Şarkspor - İzmir
spor (B) hakem Reşat 

Saat 11 de Göztepe - K. 
S. K. (8) Küçük Mustafa Al~ 
tmordu 

Saat 13 te Altay - Buca 
(8) Ahmet Özgirgin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
istişarede bu!unacağım. 

B. Aloisi - Baylar, uyuşu
nuz, fakat çabuk uyuşunuz .. 
Zira Avusturya bekliyemez. 
Bizim Fransa ile Avusturya 
iatiklilini korumak için karşı
lıkla bir yardım andlaşması 
vaomamız idJJ. küçük and-

iaşma ve Balkan andlaşması 
ile de anlaşmamız lazım. Hal
buki bunlar, biliyorsunuz ki, 
F ran!ız - Rus anlaşması olmuş 
bitmiş bir iş olmadıkça hiç bir 
müzakereye giritmemek nıye
tindedirler ...• 

tanbuı bcJediyesi şehir tiyat
rosu ( eski Darülbedayi ) san
atkarlarının bir ay evvel Ana
dolu turnesine çıktıkJarmı tcl
grnf havadisi o!arak yazmıştık. 
Haber a'.chğımıza göre, yurdu
muzun bu biricik kurumum: 
teşkil eden artistlerimiz bugün 
Eskişehir' de bulunmaktadırbr. 
Afyonda da bir iki temsil ver
dikten sonra gelecek 1ı-arşam
ba günü akşamı hmire gelmiş , 
o!acal:lardır. 

Şch;r tiyatrosu Lu sene şeh
rimizde Elhamra sahnesinde 
yedi eser tem~il edeceklerdir. 
[Napo:yon (Madam San - Jen) 
Cürüm ve c za, Müfettiş, Ba
laban :ığa, Yalancılar, Aynaroz 
kadısı ve unutulan adam] 

Viktorien Sardunun me~hur 
eserinden (Napolyon) ismile di
limize çevrilen (madam San -
Jen) isimli tarihi komedi on 

altı mayıs pertembe günü husu
si matinede talebeye ucut fiatle 
temsil edilecek ve yine o ak
şam ayni komedi ile temsillere 
başlanacakhr. 17 Mayıs Cuma 
günii de ucuz fiath bir halk 
matinesi tertip edilmiştir. Bu 
matinede Musahıp oğlu bay 
Cclalın l Pazartesi - Perşembe ] 
isimli Osmanlı tarihine temas 
eden çok eğlenceli komedisi 
temsil edilecektir. 

Şehir tiyatrosunun buıeneki 
turnesine yeni san' atkirlar da 

,' ·lıfr tııınlı·11. u 11111 .... e,.imti rn·li~·lferiııdeıı IW!ftlll <'ahide 

ittirak etmiştir. (Aysel) filminin 
muvaffak yıldızı bayan Cahide 

ile (İstanbul sokaklarında) fil
minde iÜzel sesini dinlediiimiz 

bayan Semiha, vodvil ve ope
ret sahnelerimizin yıldızı bayan 

Şevkiye ve Nebahat, bay Sami 
ve Hamdi Şehir tiyatrosunun 
rnutad kadroıunu takviye et
mektedirler. 

Elhamra sineması bütün tem
sillerin biletlerini ıimdiden sat-

mıya baılamııtır. Geçen aeae 
olduğu gibi busene de Şehir 
tiyatrosu temıiUerinin fazla rai-

bet ıöreceii dalaa ,imclida 
ıösterilmekte olan alikada• 
anlatılıyor. ---B. Makdoııald 

Londra, 7 (A.A)- B. Mak· 
donald bugün dominyoalar ba· 
kanları ile yeni bir keaa...-
vaomı•tır. 



._ .. 
istikbal apartmanı veya 

''Ebedi gündüz,, devri 
1960 Yılında elektrik harikaları 

DAHA ÇOK YAŞAYACAK, DAHA 
YAVAŞ İHTİY ARLIY ACAGIZ ! 

t:lektrik iledeme sınırlarını ortadan kaldınyor! 
itte böylece, l>ir akşam, / lannda, yani Ültra - Viyolc is- rün kalori kudretinin onda do-

1960 yılını boyladık. Arkada- tikamctindc de gün ışı(ının kuzunu feda etmeit! katJan-
fllD Taı bana, biricik borulu ayni olan şuilar vereceklerdir. malıcLr. ,, 
koltuj'unu fÖ!teruek : Arkadaşım anlatmağa devam İstihsali bu kadar yıkıcı olan 

- Oturunuz, dedi. Odayı ediyerdu. Fakat ben artık onu bu kudreti elbet israf etme-
•laaıız tekilcle ıtakhyan ve dinlemiyorum. Zira vaitleri beni mk gerektir, 
JCSzleri kam&fbraa fU elektrik teshir eimifti. Demek ki 1960 - Fakat ö!:eki onda dokuz 
aYizuiai ıüadmeliaı. lıtene- ta iasan geceyi ortadan kal- ne oluyor? 
iliz, lflİ'I daha :ıuüf olmakla dırmıt olacak. Daimi pndüz - Azizim, elektrik çıkaran 
l»eraber daha az aiairlendirici devrine firecejiz. Tatlı tan büyük fabrik~lardan birinin 
elmyan ıu k6çnk •asa lam- ıözü itile hahrlardan ıiJine- önünde ve arkasından bir t~r-
laaGDı yakacaiuzı. cek. Fakat bu daimi ıündüz mometre ile, oradan geçen bir 

- Fakat ı,.m elektrik ülke- içinde iman .. yqayı,ı her ze- inaağın sıcaklığını ölçünüz. Ara 
me ıetirecejiabi aamyordum. andan daha debrenifli olau- da d6rt beş derece f.rk bu-
Halbuki deaaia • Kudret kra- yacakmı ? lacaksanız. 
liçeai " declipm lmneti imh- Hayab uzatm.k we KiSmürün en çoğu, ne kadar 
lrarla işe bathyorsunuz. İhtlyarlllı geriletmek tuhaf görünürıc görünsün, ır-

Blr uçurum Çekine çekine sordum : mağı ısıbnai'a sarfedilmiştir. 
Arkadaşım bana bir ıirara - Fakat bu daimi ıündüz Fen buna bir çare bulma- ' 

lzatarak ıöze bqJadı: insana kötu olmazmı ? hayat dıkça, teknik bunun onune 
- Bugün yanndan ayıran vasatisi aıaJmıyacalunı? ıeçcmez. Fakat hiç olmazsa 

uçurumu ıize göstumek iste- - Bunun tam aksi olacak. Şua eJektriji inaf etmemeli. Onu, 
rim. Elimiz altında mukeye- bozukJuj'u insanın ihtiyarhğın- apdaJca. hararet yaratmakta 
ıyye yarayacak ıeyler var. da mühim rol oynar. Sokak- kullanmamalı. Çünki elcktriğm 
Şu kibrite ltakınız. Yirminci lara ve evlere ıreceleyin bile çıktı(ı k6mür buna yetcr.Elek-
unn göbe(inde hali nuıl bol bol srüncş ışığı dajıtacak triği bir .. iklim" yaratmak için 
amekJiyoruz ! Kibriti ortadan lambalar insanların bayab üze-

kullanmalı, yani sihbabmıza 
kaJdıramıyan en ıon icad çak- rinde ancak kurtancı bir tesir 

ve istirahabmıza yanyacak 
aaktir. O do lizım olduj'u za- yapabilir. Bu ıualann fen ta- radyasyonlan seçerek yalnız 
man, işlemez. Biz kıbritle çak- birini kullanalım, radyanyonları bunları yetiştirmeli. 
mağa bağlı kaldıkça ma«areler kullanmasını öareneceaiz. Şim p k" b • · • • • - e ı amma u ıeçımı 
iuammn esiri olmaia devam diden elimizde radyom, enfra- nasıl yapmalı ? 
edeceiiz. Söndürdüiüm avize, ruj ve ültra - vriyole ~ar. Bir buz kayası içinde 
yaktıiım küçllk lamlta henüz Fakat bunlar beaüz bir çocuk Sıcak duyacalız 
l e,.ic eşyasıdır. Kadınlann ,.an- fısıltısı! Bir pn sıelecek, rad-

T "' .,. - Bu arbk sadece bir tek-talarmda, erkeklerin de yelek yosyonlann bütün sırasını keı-
nik meselesidir. Nasıl babala-ceplerinde taşıyacakları elek- fedeceiiz. O vakıt insan ha-

k h lı nmız buharı idare etmcği öğ-trik kibritine, hafif ve yassı kü- yatını uzatma ve i tiyar iı 
çük bir aJete vardıiımıı .zama, 2'erilctmek mümkün oJacakhr. rendiJersc biz de radyasyon-
iatikbalin apar tı.anındaa pek DoktorluiıJn şimdi ancak kul- ları, yani elektrik kuvvetine 
uzak olmıyacatız. lanmağa baıladıj'ı radyosyonlar baih olan çqit çeşit ıu-

- Bu iıpabm.z mcrakJı ol- evlerde berkesin eli alhnda ola- alan idare etmesini öğren-
duğu kadar parlak. Şu istikbal cak. Hatta daha ileri iİdcyim: meliyiz. Neden aparbmanlar· 
apartımanını bana tarif etle- Ancak muayyen irtifalarda teıa- da ışık komizeleri olduiu ıibi 
Diz a.. düf eden radyosyonlarda elimiz ileride ııcalclık kornizalarınıda 

- Ben bir falcı defilim. Ol- altında olacak, ıimdiden •alik olmasın? Radyosyonları idare 
1& olu fenni bir kahin! l.tik· olduğumuz apareylerle bir apar- etmesini öirenince onları, ha-
laalde dıYarlar, bahlar, mobil- bmanı "lkliıalqtirerek,, yüksek vanın terckkübünü hiç deği1-
7aJar naaıl olacak, bilmiyorum. dailarda aranan tedaYiyi evi- tirmeden, insanlar, hayvanlar, 
Bualar modaya bajlı. Fakat mizde yapmak neden mümkün nebatlar, üzerine göndermek 
pcaklanmızın apartmanlannda olmasın? mümkün olacak. Soruk bir 
lflk Ye ııcaj-ın nasıl dağıtıla· Zaten bu lambalar evlerde havada ııcak duyacağız. Bir 
ca;ını feaai olarak ai.ze .c>yli- yetiftirilen nebatlar için de buz kayası içinde, kaya 
J•bilirim. ayni derecede hayırla olacak 

Ô çok şeffaf olmak fartiJe, - Eh, bu da az bir ıey yle ıanınm ki 1960 yılı 
sıcak duyacaiız. Elektrik jejil, dinliyorum. apartımanlannda daimi bir 

b h ~'- şofısyı (ısıtma vasıtaıu) uüneşin Son•uz gUndUz geceyi a ar hü.üm sürecektir. • 
Kaldıracak Hava, daima i"Crek sıcak- bütün meziyetlerini haiz olacak. 

- Yine mukayue ile yola lılc, gerekse temizlik iti- Banyo gömleiilc havaya çıkan 
çıkayı•. Harpten enel, batır- bariyle kusursuz olacaktır. kayakcı, güneşin aktivizmine 
lar11mz, elektrik lambalar Ve aua'i ışık altında, çiçekler tabi olunca, sıfırın altında bir 
içinde kömür telleri vardı. kolayca büyüyecektir. Bugün kaç derece ıouj'a raimen, üşü-
Lamba yakıbr ve aöndürü- ıııiının yokluj-u yüzünden bu yor mıı? 
lirken telin kııardajı sörülür- kadar yorucu, yıprabcı olan - Şu halde, yazın, bizim 
dü. Yedi sekiz· ytız derece laa- l'ece hayatı, gilndüz hayatı apartmanlar da serin olacak? 
raretle yanan bu lamha o •akıt derecesinde fizyolojik bir kıy- - Bu, daha şimdiden mev-
. · h "k "d' 8 - 2000 cut olan hararet tulumbası IÇID arı a J J, urun met kazanacak. 
dereceyi bulan madeni telli - Fakat hu kadar kavra- meselesidir, azizim. Buz ma-
lambalarımız var. Ve olmuı yıcı tckil4le taıavvur ettiğiniz kinuının tersi. Bugün yapı-
lizımgelen ideal, güaefİD ıı- bu yeni bayata sıcaklık ta lan bu makioa, istenildi-
cakhğıdır,yani 6000 derecedir. vermek lb.ım. Sobalar nası ğine göre, ıouk veya sıcak 
Bu insamn bütün otardujıı iıliyecek: yapabilir. inanınız bana, hec\ef-
yerleri bqtan bap dejiftire- - Aziz doıtum, bütün hun- ten pek uzak deiiJiz 1 
cektir. işte bizi bekliyen b6- Jar birbirine kanşacak. Bizim istikbal evinin hayali kama-
yük inkıllp tenvirabmıı ayrı, teshinimiz ıan gözlerim önünde beliriyor-

- Bu biricik icadın inaaa ayn, havalanmamız ayn olmı- du.Bol havalı, bol ışıklı, nebat-
.ıayatını ._ftüst edeceğini mi yak. ileride bizim arzumuza larla ıüalü, çıplak duvarlı odalar 
abayyül cdiyorıunuz? Pardon ıröre bir "ıklimimiz,, olacak. tahayyül ediyordum. lnsaalar, 
.anıyorsunuz. diyecektim. BugUn nahlrlerl televizyonlar mucizelenen röz-

- Fakat anJamıyormuıuauz ı•ıtıyoruz ferini ainleodirmek için, düz 
Eİ evlerimizi gfineı bararetile Beni en çok kızdıran, elek· satihler anyacaklar. Herfey 
sıtacak olan iıtikbal lambaıı- trikin kıymetini biJmemekliği- birbirine bağlı. Teknik her 

IWIJ bize vereceği •tık gilaeı m'zdir. O elmasken biz oau şeye kumanda ediyor. 
&flİ'IDdaa farksız olacaktır?Bu- j'pmür gibi israf ediyoruz. - Belki kapı, pencere aç-
ma ne demek olduj'Unu ıezi- · Fizikteki Kamo preuibini maia lüzum kalmıyacak. 
ror muıunuz? Bu icadın siya- duydunuz mu biç? Bu önüne - Bu zamau pek uzak de-
..ı ıoa uçlanaı bir aklınıza ieçilmez bir kanundur. Şayle ğildir. Şimdiden iaraja giren 
ıetiri7or muıuıauz? hulasa edilebilir : _ otomobiller de fato - elektrik 

lh ıfliıa tayfı ~net " Kömürden başhyarak muh- hücreleri, evveliae vardıkları ia 
pyfmun •pi olacakbr. Tay- rik kuvvet veya elektrik ya"" raj kapıınun kendiliiinden açıl-
fu ~aze ııörlbamiy ra~ea berk-. kimi· ...l_,Ula:IPll temia ediyor. Belki2ü-

vaziyeti 
Mevsim dolayısile piyasa durgundur 
Pamuk üzerinde muameleler biraz -

hararetlenmiş 
düşmüştür Üzüm ve zeytinyağ fiyatları da 

--------~--....;, __________ __ 
Şc-hrimiz borsasının 1-5-935 

tarihinden 7-5-935 akpmma 
kadar yapılan ıabşlar ıöyle 
toplanmııhr: 

Cinsi Miktan Fiatı 
Çuval Ar. çok 

Muhtelif 
Buj'day 
Uıak arpa 
Yerli &rpa 
kaJburaltı 
Böğrülce 
Mısırdan 
Kumdarı 
Ak dan 
Nohut 

9022 3,60 
155 3,15 

4.7S 
3,50 

100 2,75 2,75 
9 4,00 4,00 

35 4,00 4,00 
22 4,875 4,875 

130 3,31 3,375 
650 4,25 4,25 

Sisam 115 9,375 9,375 
Pamuk prue 
Bal ye 40'1 
Pemuk kaba 
Harar 
Palamutbraak 

5 

41 43 

42 42 

Kental 451 430 450 
Palamat M .. 
Kental 
Çekirdebiz 
Üzüm 
Siyah liztla 
Zeytiayatı 

979 195 

3830 
24 

9 
9 

282 

10,75 
9 

Kilo 8252 23,50 24 
Paaıu çekir-
deği Kilo 9750 2,25 2,25 

Haftalık 1ab1lar hakkında 
bu rakamJan Yerdikten ıonra 
ihracat etyuını teıkil eden 
mallann laaftahk muamelit ve 
fiat vaziyetleri hakkındaki iza• 
hata sreçeblliriz. 

Arpa 
Arpa piyaıaıında reçen hafta 

görülmfit olu hararet ıon haf
ta içinde, kunetiai kaybetmiı 
ve l'eçea ıaftanıa 1280 çuval 
satışa mukaltil bu bafıa yalnız 
155 çuval Uıak arpası aatıl
mııtır. Bu meyanda kilosu 2,75 
knruştan 100 çuval da yerli 
malı kalboralh arpa muameleli 
olmuştur. Geçen senenin bu 
haftasında iıc kilosu 2 kuruf· 
tan 59 çuval yerli arpa mua
melesi borsaya tescil ettirilmiş• 
ti. Hafta fiatleri •eçen hafta
ya nisbet)e bir kaç ıantimlik 
tehavvül an.etmiştir. 

Geçen beftaki neşriyabmızda 
da izah ettijimiz fibi bu 
mahsulün idrakine pek az za
man kalınışbr. Arpa mahsu-
lünün a-ayet müsait bir vaziyet 
iıÖıtennekte olması ve Ana
dolu dahilinde stok olarak tah
min edilen arpa miktannın 
fazlalıfı alıcıları gayet aiır bir 
surette hareke l etmek mecbu
riyeti ile karşılaıhrmaktadır. 
Bu münasebetle fazla ihtiyacı 
olmıyanlar piyasadan mal mü
bayaa etmekten çek.inmekte 
ve yeni mabsuliln piyasaya in
mcsile fiatları• alacağı ıelde 
intizarcn kuvvetli itlere ıirif· 
memektedirler. 

Şimdilik piyasaya durıun 
iÖzile bakılmaktadır. 

Bakla 
Piyasada mal yoktur. 

Pamuk 
Soa hafta içinde İzmir bor

sasında apiıda göıterilen pa
pamuk sahşlan ohnuttur. 
Nev'i Miktan Fiat 

balye az çok 
Presel·ciba:ur 401 41 43 

" 2-ci " l .f2 42. 
Kaba 1-ci u 5 42 42 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
neıin ışıiı azalır azalmaz
keadiliğinden yanan otoma-
tik lambalar da l'Öreceiiz. 
Bu da imkin dahilindedir. 
Elektrik, tarakki hudutlarını 

ıonıuzlafbrmak üzeredir. 

Geçen hafta ise borsaya 
muhtelif tarihlerde ve prese 
birinci neviden 516 halye pa
muk ıatııı tescil ettiriJmit ye 
beher kileau 40 - 42 kuruı 
aruında muamele görmilfti. 

Geçen ıeae.U. bu baftaııa· 
da İle borsada qaj1clalri ip
retli pamuk sabılan cereyaa 
etmiıti: 
Nevi Miktar Fiat 

Balye aı çok 
Prese 1 e1ki ıabı 206 33 41 
Kaba 1 " .. 29 b 33 33 

.. 2 10 37 37 
Son hafta pamuk aatıflan 

~eçen haftaya niabetle miktar 
itibarile az olmakla berabea fi
atlerde biraz terakki görülmüı
tilr. Hafta bldayetleriade 40 .. 
41 kuruş arasında dolaşan fi. 
atJer hafta ortalarında 43 ku
ruşa kadar çıkmıştır. 

T ahminJere göre stok S - 6 
itin balye radduinde olup pi
yau.mızdaa mubayaa eyledik
leri takdirde bu miktan ancak 
ıehrimiı. meıaıucot fabrikalar • 
ihtiyacına klfi relebileceği ıöy
lenmektedir. 

Şimdilik piyasa ıa;Jam ve 
alıcılar iıtablıdır. Pamuiun ıon 
hafta ıatış fiyati 43 kuruşter. 

Zeytin yağı 
Son hafta içinde bersada 

yapılan zeytin yaiı satıı mik
tarı 8252 kilo.lan ibaret olup 
hu miktar da 23.S-24,S kuruı 
aruında muamele görmüştür. 

Halbuki geçen hafta bor
uya kaydettirilmiı olan zey
tin yaj'ı aatııları nevi, mik
tar ve fiat itibarile aıaiıdaki 
nrette ica) edil•al edtlmişti: 

Fint 
Nev'i Kilo az çok 

• Yemeklik 1750 25 50 25 50 
Sıra 53900 24 625 25 50 
Sabunluk 19650 23 75 24 25 

Geçen senenin bu haftasın
da ise borsada zeytia yajı üze-
rine muamele yapılmadıiı an
laıılınııhr. 

Geçen haftaki yazılanmııda 
tafsilen yazdıjımıx esbap do-
yııile piyaıa bu haftada dur-
2un geçmiş ve kuvvetli ınua
•ele olmamıştır. Yukandaki 
fiatların tetkikinde• anlaııla
catı ilzere ııra mallarda 

ieçen haftaya nisbctle ltu 
hafta 20 para bir kurut ara
ıında bir düşkllnlük kaydedil
miı bulunmaktadı. 

Piyasaya durgun ve fiat
lar da dilşmeye meyal ••zarife 
bakılmaktadır. 

Afyon 
Uyuıturucu •adcleler inhiun 

l.ımir tubeliare •übayaat ti•-
dilik kesilmiı fibidir. Bu nok
tada ıon hafta içinde borsaya 
afyoa üzerine muamele yazcL
nlmamıfbr. Piyasa durpaclur. 

incir 
Piyasa yoktur. 
Son haftanın üzüm sabşlan 

16yle toplanmıftır. 
Nevi Miktar Fiant 

No. Torba Ç. az çok 
6 95 9,00 9,50 
7 6 574 9,50 11,00 
8 83210,5011,50 
9 l 173811,0012,00 

10 50211,7513,75 
11 7213,5015,00 
12 1915,25 15,15 

Yekdn 7 3830 
Geçen hafta satışları aıaiıda 

ki surette cereyan etmişti. 
No. Çuval Fiat 

6 40 9 00 9 50 
7 595 11 00 10 00 
8 1328 11 25 11 625 
9 1617 11 75 12 50 

10 704 12 50 13 75 
11 124 14 ıs so 

Yekün 4408 
Son hafta satışları rere'k 

ieçen hafta ve ierek l'e· 
çen aenenin bu haftaııııa nia· 
petle az olmuıtur. Fiatlarda ise 
geçen haftaya kar§ı ıon hafta 
fiatlerinde oldukça düşkilnlilk 
kaydedilmiıtir. Borsa kayıtlarını 
iÖre 1 Mayısa niıpetle 7 Ma· 
yıstaki fiat tenezzülü •taiıdaki 
ıurette ifade olunabilir: 
No. Az Çok 

6 050 0,50 
7 050 0,625 
8 075 0,75 
9 0,75 1,00 

lJ 075 1,00 
11 0,50 1,00 

Fiatlann bu dlifkliallljtint 
ilaveten alıcılann harareti de 
azal•ıtbr. 

Seferihisarlılar Çeşmede . .... 
Güzü) bir gün geçirdiler deniz 

Eğlentileri yapıldı 
• •••• 

Çeıme, 8 (Huıusi)- Çeıme- de Ye gidiıleriade Alaçab ilı 
ye bir konaer Yermek için re- Uzunkuyu aahiyelerinde henh 
len . Se!erilıiaarlılar Uzunkuyu yeni teıekkül etmit buluaaa 
nabıyesınde ı•nçler tarafından ... ı:k t k'litla t afı d . gea~ •t ı n ar a an 
karşılandıJar. Çepnelı gençle- la ltbetl llaJ d lar H 
rin baıında kaymakam Gtbışar ~~ a . e H an ~ · er 
ve belediye baıkaaı Barbaroı ıkı nahiyede çay zıyafetleri 
bulunuyordu. verilerek eilentiler tertip 

Konuklar Çeşmeye 2elince edildi. 
parkta, birlik önünde bütün Seferihisarlılana muvaffaki-
Çeımelilere baado ile iÜzel yetini ıören Çeşmeliler bizim 
parçalar dinlettiler. Akşamı be- de bir bando edinmemizi isti-
lediyece hazırlanan ıinama yerele yilı. lira kadar para top-
binasında pzel lıtir ziya- ladılar. Buiünlerde bir bando 
fet verildi. Tam saat yirmi birde takımı alınmak üzere teşobbüı-
Seferihisarlılann ıerefine {Göm tere sririıilmittir. 
düj'ilm o Cihan ) ismindeki pi- Zeki Çamollu 
yes temsil edildi. Çok .Jkış-

landı. Ertesi a-unu kayıklara Balmumu ihracab 
binilerek bütün Çeımelilerin 
iıtirakile gezintiler yapıldı. Bu 
deniz ıeı.intiıinden sonra Se
ferihisarlı konuklarımız Urla 
iskelesine kadar teşyi edildi
ler. Seferihiaarhlar .sıelifleria-

Şarkikarahisar, 7 (A.A) -
Mart - Nisan ayları içinde ya
bancı memleketlere 450 sandık 
yumurta, 600 kilo balmwıı• 

J'Ollan•ııtu. 
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Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar k lavuzu No.34 
1 - Ö"J: Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldeğ'i (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile 

uzmanlarımızın (mutahassıs) yazılannı gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGUM olan 

HUKUNI, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. 

Teami - Görmezlikten ıel- Tecrübe etmek- Denemek-
me (Fr.) Essayer 

Teamül etmek ( Bak: adet, Tecviz etmek - Onamak, 
örf) - Törü· (Fr.) Moeurs izin vermek 

Teati - Alıp vermek, veriş- Örnek: Ben hareketinizi ona-
aek - (Fr.) Echange mıyorum (tecviz etmiyorum) • 

Teavün - Yardımlaşma· Kanun böyle hareketlere izin 
(Fr.) Aide •utuel vermez (tecviz etme?:.) 

Tebaiyet etmek - Uyurmak Tec?:iye etmek - Cezalan-
Tebaki etmek - Ailamıa· dırmak (Fr.) Punir 

mak - (Fr.) Pleurnicber . Techiz etmek - Donatmak· 
Tebarüz etmek - Belırmek (Fr.) Arnıer, equiper 
Tebarüz ettirmek - Belirt- T ecbizat - Donatı 

mek Örnek: Süel donatı • T echi-
T ebaud etmek - Uzaklaı-

mak - (Fr.) S'eloigner 
Tebdil etmek - Dejiştir

mek 
Tebeddiil - Dejitiıa 
T ebeddlll etmek - Dejiş

aek • ( Fr. ) Se cbanger, se 
modifier 

Becayiş - Yerıleiiıme-(Fr.) 
Permutatioa 

Tebellür etmek - Belirmek, 
billllrlanmak • (Fr.) Se criıtai
liser 

T ebenni etmek - Oiul edia
mek, oiullanmak-(Fr.) Adopter 

Teber - Teber {T.Kö.) 
Teberri etmek -Aklanmak, 

berileamek - (Fr.) Etre acquitte 
Tebriye etmek - Aklamak, 

berilemek (Fr.) Acquitter 
Teberru - Verit • (Fr.) Do• 
Teberru etmek - Veritte 

bulunmak • (Fr.) Faire un don 
Tebessüm etmek - Gülüm

semek 
Tebeyyün etıı1ek - Belgir· 

mek 
Tebeyyün ettirmek - Bel

ırirtmek - (Fr.) Etablir, prouyer 
T ebhir etmek - Buiulamak 
T ebid etmf'k - T enırileştir

me k - (Fr.) Etemiser 
Ebedi - Beagi - (Fr.)Etreael 
Teb'id etmek - Sürmek, 

ıraklamak 
Tebliğ' - Bildirii (Fr.) Com

munibue 
T ebliıat - Bilıririt - (Fr.) 

lnstructioa 
Tebrid etmek - Soğutmak

(Fr.} Refroidir 
Tebrik etmek - Kutlamak· 

(Tr.) Feliciter 
Tebşir etmek - Müjdele

mek 
T ecahlll etmek ·- Bilmez· 

Ienmek • (Fr.) F eindre 
Tecavüz (Bak: taarruz) 
T ecavliz etmek - Aşmak, 

geçmek, dokunmak 
MütecaYiz, tecavüzkir -

Salclırga• - (Fr.) Agresseur, 
agressif 

T ecdid etmek - Yenilemek
(F r.) Reaouveler 

Teceddüd - Yenişleme -
(Fr.) Renovvellement 

Tecelli etmek ( Bak zuhur 
etmek) 

Tecellüd ~östermek - Ba
lanmak: batıraımak 

Tecemmu - Toplantı, biri
kit 

Tecemmu etmek - Toplan
mak, birikmek, dıiılmak 

Tecennün etmek Çıler-

mak, delirmek 
T ecerrüd etmek Yalın-

ınak, elçekmek, soyutlanmak -
(Fr.) S'isoler 

Tecrid etmek - Ayırmak, 
soyutlamak - (F r.) Isoler de
duder 

T eccssüs etmek - Gözet
mek, çkfıtlamak - (Fr.) Espi
onner 

Tecezzi etmek - Cüzlen
ınck, tikelenmek 

Tecil- Sonratım - (Fr.) Ajo
urnenıcnt 

T ccil etmek - Sonıatmak -
(Fr.) Ajourner, rcmettre 

Tccrim etmek - Suçlandır
mak 

Tecrübe - Deneç - ( Fr. ) 
Essai 

zatı askeriye. 
Tedahül - Girinç, geri ka

lan 
Ômek: Geri kalan aylıklar -

T edahülde kalan maaşlar 
Tedarik etmek - Edinmek, 

ha:rırlamak 

Tedavi etmek - Saiıtmak, 
bakmak, eyilemek - (Fr.) Soiı-
ner 

Tedavül etmek - Geçmek, 
dolaşm2k 

Tedbir - Tedbir (T.Kö.) 
Tedhiş etmek - Ürkütmek, 

yıldırmak - (Fr.) Effrayer 
Tedehhüş - Yılım, yılgınlık

(Fr.) Epouvanter 
Tedehhüş etmek - Yılmak 
Tedenni etmek -Alçalmak, 

gerilemek - (Fr.) Baisser, dimi
nuer, etre en decadence 

Tedeyyün - Borçlanma -
(Fr.) S'endetter 

Tedfin etmek - Gömmek· 
(Fr.) Enseveli, en terrer 

Tedfin merasimi - - Gömme 
alayı - (Fr.) Entrement 

Tedib etmek - Us! r. clır-
mak, yola ietirmek 

Tediye - Ödeme 
Tediye etmek - Ödemek, 

borcunu vermek (Fr.) Payer 
Tedkik etmek (Bak; Teteb

bu - incelemek, inceden in
ceye aramak • (Fr.) Etudiler, 
examiner minutiusement 

Tedmir etmek - Sındırmak, 
tepelemek 

Tedrici - Derece) • ( Fr. ) 
Graeuel, progressif 

Teılricen - Azar azar, de
rece derece - (Fr.) Graduelle
ment 

Tedvin etmek - Dergimek
(Fr.) Codifier, former un re
cueil 

Tedvir etmek - Çevirmek, 
döndürmek • (Fr.) Diriger, to-
urner 

Teeddüb etmek - Utanmak, 
edeblenmek 

Teehhül etmek - Evlenmek 
T eellüm etmek - Acınmak, 

elemlenmek • (Fr.) Se chag-riner 
Teemmül etmek - Düşün

mek, düşünüp taşınmak - (Fr.) 
Reflechir, mediter 

Teenni etmek - 1 - Ağır 

davranmak - (Fr.) A!!"ir avec 
precaution 

2 - (Bak: ihtiyat) 
• Teeuüf etmek -

mek 
Teessür ( Bak: hüzün ) -

Üzün 
T eessÜ5 etmek - Kurulmak, 

yerleşmek 

T eeyyüd etmek - Doi'ru 
çıkmak, ıerçekleşnıek - (Fr.) 

Se cofirmer 
Tefahur - Övünç - ( Fr. ) 

Vantardise 
Tefahur etmek - Ö~ünmek

(Fr.) Se yater 
T efahhus etmek - Araştır

mak 
Tefehhüm - Anlama 
Tefekkür - Düşünmek-(Fr.) 

Reflexion 
Teferruat - Ayrıntılar-(Fr. ) 

Detaıls 
Teferrüç (Bak: Tenezzüh) 
Teferrüd etmek - Tekleş

mek, tek olmak, birincileşmek 
(Fr.) Se distinguer 

T eferrüs etmek - 1- Sezin· 
lemek, 2-(Bak : f'!raset) 

T ehassür etmek - Göresi-
mek, özlemek 

Tefessuh etmek- Bozulmak, 
çürümek, kokmak-(Fr.) Se cor: 
rompre 

Tefe'ul etmek · - Uğur amak, 
fal açmak - (Fr.) Au~urer, 
presager 

Tefevvuk - Üstünlük 
Tefevvuk etmek-Üstolmak. 
Tefevvüh - Dil uzatma 
Tefevvüh etmek - Ağza 

almak, ağız bozmak - ( Fr. ) 
Proferer 

Tefrik - Ayırma 
Tefrik etmek - Ayırmak 
Tefrika ( Bak : fesad ) 
Tefriş etmek - Döşemek -

(Fr.) Meubler 
Tefsir - Yora - (Fr.) Com-

mentaire 
Tefsir etmek - Y orıı:ak, 

yoramak - (Fr.) Commente · 
Teftiş etmek - Tefti ş etmek 

(Fr.) lnspecter 
Tegafül etmek - Anlamaz

lıktan gelmek, anlamaz görün
mek - (Fr.) Feindre de ne pas 
comprendre 

Tehacüm etmek - Üşüşmek, 
toplaşmak - (Fr.) Assaillir 

Tehalüf - Uyuşmazlık 

Teharrük etmek - Kımıl
damak, harekete helmek 

Tchassun etmek- Sığınmak, 
puslanmak, kapanmak - (Fr.) 
Se refugier 

Tehaşi (Bak: haşyet, ihtiraz) 
sakınma 
Tehaşşüd etmek- Birikmek 

yığılmak 

Tehcir etmek - Göçürmek 
Tehdid - Hötle::n, iÖzdağı

(Fr.) Menace 
Tehdid etmek - Hötlemelc, 

yumdurmak - (Fr.) Menacer 
Tehevvür etmek - Kızmak , 

köpürmek, hiddet etmek - (Fr.) 
S'emporter 

Teheyyüç etmek - Heye-
canlanmak 

Tehi - Bo, 
T ehie etmek - Hazırlamak 

Tehlike - Tehlüke (T. Kö.) 
Tehvin 'Ctmck - Kolaylaş-

tırmak, hafifletmek - (Fr.) Fa
ciliter, alleıer 

Tehyic etmek - Heyecan· 
)andırmak 

Tehzib etmek- Düzeltmek, 
temizlemek - (Fr.) Edifier 

Tehziz etmek - Titremak 
Tekabül elmek - Karşılık 

olmak, karşılaşmak, kar~ılamak 
Tekalif - Vergiler (Fr.) 

lmpots 
Tekamül - Evrim - (Fr.) 

Evolution 
Tekamül etmek - Evrinmek 

(Fr.) Evoluer 
Tekapu (Bak: Tezellül, ta

basbus) 
Tekasüf etmek (Bak: Kesa· 

fet) - Sıklaşmak, toplanmak -
(Fr.) S'epaissir 

Tekasül - Üşenme, gevşek
lik, erinme - (Fr.) Ncıligence, 
manque de soin 

Tekasül göstermek - Üşen
mek, erinmek 

T ekatu etmek 
mak, kesişmek -
ser, se coupcr 

- Çapraş

(Fr.) Se croi-

T ekatu noktası - Çatak -
(Fr.) Point de rencontre 

Mütekatı - Çapraşık, ça
tışık 

T ekaüd etmek (Bak: Müte
kaid) - Emekliye ayırmak -
(Fr.) Mettre en retr:ıite 

Teka\icl maaşı - (Bak: Mü-
tekaid) Emeklik, emekli 
aylığı 

T ekaüd olmak - Emekliye 
ayrılmak 

Tekavvüs etmek - Kavis-
lenmelc 

Tekayyüd etmek - Kayıt
lanmak 

Tekayyüh etmek - İrinlen
mek, irin bailamak 

Tekdir etmek - Çıkışmak, 
azarlamak, paylamak - (Fr.) 
Faire des reproches, repriman
der 

Tekeffül etmek - Kefil ol-
mak, üstüne almak 

Tekellüf - Yapınb, göste-
riş, özeniş 

Tekemmül etmek - Erıin
leşmek, yetkinleşmek, tamlaş
mak, tükellenmek 

Tekerrür etmek - Tekrar· 
)anmak, tekrenmek • (Fr.) Se 
repeter 

Tekessür etmek - Artmak, 
çoja:mak - (Fr.) S'augmenter 

T ekevviin etmek - Olmak, 
oluşmak, var olmak. kılınmak 

T ekid - Pekit 
Tekid etmek - Pekitmek, 

tazelemek 
Teklif - Ônerıe - (Fr.) 

Proposition 
Teklif etmek (Bak: Tekel

lüf) - 1 - Önergemek, 2 - Öne 
sürmek, 3 - yüylemek, 4 - ileri 
sürmek 

Teklifsiz - İçli dışlı - (Fr.) 
Familier 

Teklis 
tirmek 

etmek - Kireçleş-

Tekmil etmek - Tamamla
mak, tükellemek, bitirmek, bi
tirmek - (Fr.) Achever, finir 

Tekrar - Tekrar ( T. Kö.) 
Tekrim etmek - Yüceltmek 
Teksif etmek - Sıklaştır-

mak, kolaylaştırmak, toplamak 
T eltsir etmek - Çoialtmak 
Tekvin etmek - Var etmek 

yaratmak, kılmak - (Fr.) Creer 
Ttokzib etmek = Ya'.anla

ınak - (Fr.) Dementir 
T elaf uz - Lafza 
Telaffuz etmek - Söylemek 

lafzamak - (Fr.) Prononcer 
Telaki etmek - Buluşmak, 

kavuşmak 
Telakki - Anlayış 

Telakki etmek - Almak, 
saymak 

Hüsnü telakki etmek - İyi
ye almak 

Sui telakki - Kötüye almak 
Telaş - Telaş ( T. Kö. ) -

(Fr.) Hite, empressement 
Telatum - Çalkantı - (Fr.) 

Ondulatior 
T elatum etmek - Çalkan

mak, dalgalanmak 
Telebbüs etmek - Giyin

mek - (Fr.) Se vetirs'habiller 
Telef etmek - Öldürmek, 

yoketmek, bitirmek - (Fr.) Tu
er, dilapider, aneantır 

T elehhüf etmek - 1 - (Bak: 
Teessür, iztırab ), 2 - Yanmak, 
yanıp yakılmak - ( Fr. ) Se la-
menter 

Televviln - Alacalık - (Fr,) 
Versatilitc, inconstance 

Televvün etmek - Alaca
lanmak 

Mütelevvin - Alııca, dönek -
(Fr.) Versatile, inconstant 

Teleyyün - Yumuşama, su-
1 nma - (Fr.) Amollissement 

Tcleızüz etmek - Tadalmak 
tadlanmak - ( Fr.) Gouter, se 
delecter 

Telgraf = T elıraf 
Posta ve telgraf - Posta ve 

telgraf ve telefon ( P. T. T. ) 
Tclh - Acı 
Telhis etmek (Bak: Hülasa 

etmek) 
Telif etmek - Bağdamak -

(Fr.) Concillier 
T elifibeyn etmek - Arabul

mak - (Fr.) Reconcilier 
T elih (Bak: Mabud) - Tan

rıla,tırma - (Fr.) Deification 
Telih etmek (Bak: Mabud) -

Tanrısamak • IEr.) 0.-.ifier 
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Prenses Elizahetin kalbine giren 

ilk aşk kıvılcımını 
Bir delikanlı yakmış değildi 

Elizabet ırittikçe açılıyordu. 
Nüfuzunu artırmakta , kadınlı· 
ğınm büyük rol oynıyacatına 
inanmış ı. Her geçtiği yerde 
iz bırakmak, perestişkannı ço
i'altmak ümidile yeni yeni bir 
rol iycat etti. Bu oyun, Taymis 
nehrindeki gemicilerini çiçek 
bombardımanına tutmaktan iba
rettir: Gemiciler onu tanır, se
Yerlerdi. Elizabet, gemicilerin 
prens.,si olmuştu. Onun mini 
mini ellerile kucaklıyarak attı· 
i'ı buketleri saygı ile öpüyor
lardı. Fakat Taymis kıyıların
daki ıemicile-rinin hepsi merd 
ve saygılı kabadayılardan iba
ret değildi. Büyük gemilerin 
demirlemi bulundukları Dept
ford kıyılannda, sarayın dıvar
ları boyunca bir çok serseriler 
de yatarlardı. Bir bayram ak
şamı idi. Burada yatan serse· 
ailerden biri fazla içmiş keyf
lenmişti. Elizabet çiçeklerini 
:ı.tarak dolaşıyordu. Paketler· 
den birini avuçlıyan bv serseri 
karfısındaki kadını bir sokak 
kadını sanarak i~renç bazı 

je~tlerde bulunmuştu. Böylece 
13 yaşındaki Elizabet, kaba bir 
hakikatle karşı laşmıştı . O 5ece 

uyumamış, bu vakadan sonraki 
günlerde, tam bir hafta yüzü 
kızarmadan bir erkeje baka
maz olmuştu. 

Bundan sonra Elizabetin ha
yalında bir de~işiklik göze 
batıyor. Küçük Prenses gece
leri rahat uyumiyor.Hayali mü
temadiyen genişliyor, Herşeyi 
içini ırıcıklıyan bütün cinsiyet 
meseleleri açıkça öirenmek 
istiyordu. Çabuk lüzilmundan 
fazla çabuk anlamıştı ki yer
yüzünde çocuklara söylenmi-
yen garip, ırizli bir kuvvet 
vardır. Bu kuvvetin bütün 
zevkini büyükler yalnız ken
dilerine hasretmek isterler. 
Babasının hayatına hakim 
olan da bu kuvvettir. 

Sekizinci Hanri bu esrarlı 
zevkin her çefidinden tatmak 
içindir ki altı defa evlendi. 
Babasını, sırasile dört kadının 
kolları arasında gördü. Başka· 
!arına karşı merhamet.siz olan 
müstebit hükümdar karıları ya
nında ne kadar yumuş ;ıktı. 

Kendisine biç gü!miyen babası 

Tel 'in etmek - llemek (Fr·) 
Maudire 

Telkih etmek - Aşılamak -
(Fr,) İnculler, vacciner 

Telkin - Oydam -(Fr.) Suıı-
gerer 

Tellal - Çaiırtmaç - (Fr.) 
Courtier, crieur public 

Telmih etmek (Bak: ima et
mek) - (F r.) Laisser i enlendre, 
faiıe un allusion 

Te'v;n etmek - Boyamak -
(Fr.) Colorer, co!orier 

Te'v.s etmek - Kirletmek -
Salir 

Temadi etmek - Uzamak, 
sürmek - (Fr.) Seprolonger, 
dur er 

Temas - Değ-e t 

Temas etmcl; - Dokunmak, 
değmek - (Fr.) Toucber 

Temasta bu!unmak De-
ğette bulunmak - (Fr.) Etre en 
contact 
Temaşa - Seyir - (Fr.) Con

t.-.ır. pler 

karılarının, gözdelerinin yaıua· 
da şendi. Bununla beraber 
dald •n dala konmak, her 
çiçekten bı.l almak içla 
deiil mi idi ki bugün se•· 
diği, okşadığı kadını yana 
celladın baltası altına ıönde· 
riyor. Her aşk sahnesini kor
kunç cinayetler kovalallllfbft 
Etrafını alan bayanlara ka111 
bir tebessümden kaçan Kate 
Howard, Halbfield ormanında, 

aşıklarından birile buluşmak 
için ölümü ıröze almaktan çe
kinmemiştir. Mary Tudor seY· 
diği adamla evlenerek sadece 
Madam Şarl Brandon olmak 
için bütün saltanat unvanlan•· 
dan vaz ıreçmişti. 

Bu adamlar, bu bıyıklı, bı
yıksız delikanlılar ne kadar se
vinç, nete ve zevk veriyorlar
dı. Saray halkı Greennwitcb
te yerleştiği zaman, akşamlan 
parkta kaynaşan ıölgeler ne 
idi ? Kimdi bu çiftler ? N edea 
bu kadar heyecanla birbirleriae 
sokulurlardı ? Zaman bu ta· 
şırtıcı sorgulann cevaplanaı 

vermekte geç kalmamıştı. O 
asrın saray hayatı, bulunduğu 

çevre, muammanın halline yar
dım ediyordu. Zira unutmamak 
lazımdır ki Elizabet şehYet 
taşkınlıklan içinde dünyaya 
gelmişti. 

Küçük prensesi teshır edea 
aşk ona bir delikanlı kılıiında 
ıörünmedi. 

Bir tezad 
Sekizinci Hanrinin öldüiü 

1547 tarihinde krallık filosu
nun başamiralı Thomas Sey

mour Baron of Sudeley 41 
yaşına ırirmiıti. On üç yatında 
çocuklann genç kızlar arka
sında kur yaptıklari bir devir
de 41 yaşındaki amiral ihtiyar 
sayılabilirdi. 

Thomas Seymour bu kaideye 

bir istisna teşkil edecek de
~ldi ya ... Böyle iken vücudu
nun ırüzcl yap11ma, yakışıklı 
çehresine, mavi gözlerinin pa· 
rıltısına, ve büyük servetine 
ırüvcnerek o, genç ırörünmek, 
gençliğin bütün coşkunlukla
rından payını almak istiyordu. 

·'•" u t·rır -

Temayül - 1 Eğlim (mey, 

meyel.in) 2 - Eigin!ik - (Fr.) 
lnclination, penchant 

Temayül etmek - Eyilemek, 
eğ nmek, yatmak (Fr.) S'iııeli

ner, se pencher 
Temayüz etmek - Seçkilen· 

mek, kendini göstermek - (Fr.) 
Sıt dist.ııguer 

Temdit etmek - Uzatmak 
- (Fr.) Prolonırer 

Temekkün etmek - Yerlef
mek - (Fr.) S'etablir, ,., fixer 

Temellük etmek - Yaltak
lanmak, yüzze gülmek - (Fr.) 
Flattcr 

T emcnni etmek - Dilemek • 
umunmak - (Fr.) Souhaiter 

Temerküz etmek Merkeı-
leşır.ek - (F r ) Se con ccntrer 

TemerrüJ - D;renç - ( Fr.) 
Entetemcnt 

T emerrüd etmek - Diren
mek - ( Fr.) S'entcter 

Mütemerrid - Diret:ı:en, id· 
renik 
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Sezar kollarını birbirine ka
vutturmuş, gözlerıni kıziın ba
kıtlannı şövalyeye dikmiş din
liyordu. 

Ragastan devam etti: 
- Monsinyör! Şurasını ıyı 

biliniz ki bütün hakikatlar ben
den gizli kalamamııtır. Benim 
bulunduğum şu durum sizin 
hakkınızdı. Sizin ayaklarıaıza 
zencir vurulmak gerekleşmiş
iken beni bodruma attırdınız. 
Siz katilsiniz ... Ben mazlumum .. 
Siz öldürdünüz... Ben zencire 
yuruldum. Borjiyalarda vicdan 
denilen teyin anlamı yok 
mudur? Anladım. insanlardan 
utanmıyor musunuz? Tanndan 
korkmuyormusunuz ? her ne 
lae .. Monsinyor.. Ben her şeye 
dayanırım. Eyi aklıma i'eldi. 
Babanız nasıldırlar ? . Eyimi
dirler ? doğrusu onun intirika
larma hiç diyecek yok.. Ben 
epeyce memle~et dolaştım hiç 
bir hokkabaz, biç bir paylaço 
aörmedim ki babanız kadar 
kolaylıkla ve çabuklukla onor
lu bir adam kiyafetine gire
bilsin. 

Sezar susuyor. Ra~astana 
kızaın kızgın bakıyor. Şövalye 
ile hapiMhane bodrumlarını• 

kubbelerinde dalgalar yaratan 
kahkahalar sayuruyordu: 

- Neye güldüğümü mü so
ruyorsunuz? Kendime ıülüyo
rum. Hiç um•uyordum ki ikinci 
bir adam benim kadar buda
laca sana inumayı ileri götü
rebilmiş olsua. Dtıtününüz da-
ha ilk ııörlfte sızı bü-
ytlk bir kaı.raman aan· 
dun ve buna inandım. Halbuki 
m kahpeleria en alçağı imiş-
• • Elinizdek kılıcı kahra· 8DIJZ. 

manların taııdıkJarı bir kılıç 
sanmıştım. Halbuki o kahpe
lerin bellerine soktukları sivri 
bir kama İlaif •• Bir saat önce
ye kadar ıizi kancık çetesine 
kama taıır bir dinmekle anı
yordum. Buda bir ıeydi, Fakat 
ıu dakikada kahpenia de kan
cıkhğın da en albnda rörüyo
...... O kadar aıaiı indiriyorum 
ki Garkonyonuz kadar alçak ye 
korkak bir herifsiniz... Gar
konyo benim nasıl ölecej'İmi 
Nasıl can çekiıeceii mi? Gör· 
mek için buraya i'elmişti. 
Acaba siz niçin reldiniz? 

Bodrumda zencirin topuk
larmı, bilekierim İ•citip etme

diğini görmek için öyle de

iil mi? 
Sezarın benzi kül gibi ol-

muıtu. Tir tir titriyordu. Bir
deabtre cevap verdi: 

- Hayır ! . . Bunun için ııel-
medim. 

- Ya niye geldiniz? .. 
- Sizi serbest bırakmaya .. 
- Serbest bırakmaya mı ? 
Evet.. Siz haksız yere mah

kum oldunuz. Fransovayı öldü
ren siz değilsiniz. Onu hançer-

le ben öldürdüm. Neye yarar 
ki siz mahküm oldunuz. Sizi 
öldürecekler. Bununla bera
ber ben ister.sem ve eğ'er 

sizde isterseniz bir defa 
içinde kilitler açılır, kendinizi 
kurtarır ve serbest kalabilir
siniz? 

- Ne demek istediğinizi 
anlamıyorum? 

- Anlatayım, Siz Beatris 
denilen genç kızı seviyor mu
sunuz? 

- Eve seviyorum. 
Bu cevap karşısında Sezar 

sarsıldı . Eli hançere ııirti fakat 

- Size n~... Niçin ıoruyor
sunvz? 

Diye bağıran şövalyenin üze
rine Sez.ar bürüdü. O kauar 
kızmış, o kadar kendini kay
betmişti ki önceden hazırladığı 
planları unutarak boğuk bir 
sesle haykırdı: 

- Söyliyeceksin, söyliyecck
sin bunu öğrenmek istiyorum. 
Rağastan kendini topladı. Da
ha idareli davranarak aklına 
aelen bazı planlan düşündü ve 
cevap verdi : 

- Aldanıyoraunyz Monsin
yor... Hiç bir ıey öireneceği
niz yok... Merak ettiğiniz bu 
hakikati gönlilmde beni andı
racaiımz ölüm kuyusuna bera
ber vötüreceğim. 

Sezar lcudurmuşçasına ba
ğırdı: 

- Anlı dım Alçak. . Kızı 
kirletmişsin... Lakin bilmiş ol 
ki sen de ııebereceksin. 

Demekle beraber hançet1ni 
çekti. Raiastanın üzerine 
saldırdı. Şovalye durumun 
zorluğunu kavramakle beraber 
yerinden fırlıyarak zencirlerin 
ağırlığına bakmıyarak Sezarı 
bileğinden yakaladı. Birbirine 
vuran ve şakırdayan zincirler 
ona şimdi ağır if elmiyor
du. Sezar geri çekilerek bi
leğini ku.ıtarmıya savaşır
ken Ragastan diier elile 
Sezarın gırtlağını yakaladı, 
o kadar kuvvetle sıktı ki Sez.ar 
nefes alamıyarak boialuyor, 
Demir pençeden kurtulmaya 
savaşıyurdu. Ragastan ise bü
yUk bir sevinç içinde nafile 
çabalama " K1rtlaiım yakala
dım ,, diyordu. Y linm dakika 
süren bir boğuşmadan sonra 
Sezar hançeri elinden bırakmış, 
dizleri kesilerek yere yıkılmıştı. 
Ragastan yine onun boğazını 
bırakmıyordu. Sezar cansız bir 
halde topraklann üzerine ıeri
di RagaKtan Sez.arın üstiinnü 
aradı. Kendisini· serbest bırak
mayı da Sezar ileri siirdiiifinü 
düşünerek zincirlerini kilitliyen 
kilitlerin anahtarlarını aradı. 

Bir taraftan terlerini siliyor, 
öbür yönden ceplerini arıyordu. 
Birdenbire yüzü güldü. Seza
rın belinde küçük bir anahtar 
bulmuştu. Sol elindeki zenciria 
kilidini açtı, bunu diier kilit
lerin açılması kovaladı. Tama
men zencirlerden kurtulunca 
Sezarın yaşayıp yaş~madığmı 

bir yokladı. Kendi kendine 
mırıldandı: 

- Ölmemiş. ıimdi yine di
rilir. Eğer damarlarımda Bor
jiya kanı olsaydı onu öldürür 
ve insanlığa hizmet etmiş olu
rum. lakin ne yapayı• ki ya
radlışım adam öldürmiye elve
rişli değil. 

Ragastan bu sözleri söyler
ken Seıarın da kuşağı çözmüş 
kendi beline bailamıştı. Papa-

nırı oğlunun her zaman taşıdı· 
iı başlıiı, siyah kadife şapka

yı kendi batına yerleştirdi. 

Mantosunu çıkardı, sırtıaa re
çirdi ve gülerek: 

- Oldukça Sezara benze
dim, dedim. 

Kendinden geçmiş bir halde 
yere serilmiş olan Sezara son 
bir badış attı. Hapizhaae kapı
sından fırlayıp kaçmak yolunu 
tuttu. Kaçaken biraz önce 
kendi eline ve ayaklarına vu
rulan zencirleri Sezarın ellerine 
ve ayaklarına geçirip kilitleme
yi de unutmadı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yİıae kendisini tuttu ve sordu: 

- Kız da sizi seviyor mu? Teftiş 
- Ne demek istiyorsunuz? Kadastro iılerini teftiş etmek 

Sizi lılli seYip sevmedi- üzere kadastro baş müfettiıi 
nelce de sevmiı olup bay Halit ziya lıtanltuldaa t•h-

iltiyonaa. rimize aelmiftir. ·----

Lise ve orta mekteplerde 
imtihanlar nasıl yapılacak - Kültür 
Bakanlığından bir talimatname geldi 

Bu yıl Lise Ye orta mektep· 
lerde yapılacak mezuaiyet, bi· 
tirme, olgunluk, sözlü ve yazılı 
yoklamalar hakkında Kültür 
bakanlığında hazırlanan bir 
talimatname kültür direktörlü
ğüne gönderilmi,tir. Bu tali- ı 
matnam~yi aynen yazıyoruz: 

1934 - 1935 ders yılı sonun· 
da lise ve orta mektep tali
matnamesinin eski hükümlerine 
göre yapılacak mezuniyet im
tihanlarının aşağıda yazılı şe
kilde ve zamanlarda yapılması 
uyiun görülmüştür: 

Orta mektep 
mezuniyet imtihanları 
1 - Ortamektep mezuniyet 

imtihanlarının bir kısmını ev
velce vermiş olup da yine es
ki talimatname hükiimlerine 
göre imtihanlannı vermeie 
devam edecek olan talebenin 
mezuniyet imtihanları 15-30 
haziran tarihleri arasında ya
pılacaktır. Bu mezuniyet imti
hanları yapmak üzere her 
mektepte birer imtihan komis
yonu tcıkil edilecaktir. 

2 - Bu yıl ortamektepler-
de şu 2'rupların imtihanları 
yapılacaktır. 

a: Riyazi İlimler 
b. Tarih- Coğrafya-Yurtbil

gisi 
c Fen bilgisi 
3 - (Bu yıl a) (Riyazi ilim

ler) Tarih Coirafya-Yurtbilgi
ai pruplarının soruları Veka
letten aönderilecek ve bu im
tihanlar şu ıünlerde yapılacak· 
br. 
Riyazi ilimler: 16 Haziran pazar 
Tarih-Coğrafya-Yurtbila-iai 18 

Haziran Salı 
il. Lise mezuniyet imtihanları 

4 - Lise mezuniyet imti
hanlarının bir kısmını ev· 
velce vermiş olup da yine 
eski talimatname hükümlerine 
Köre imtihanları vermeğe de
vam edecek olan talebenin 
mezuaiyet imtihanlan 15 - 30 
hudran tarihleri arasında ya
pılacakbr. 

Liselerde olgunluk yoklama
larını yapmak üzere teşkil 
edilmiş olan heyetler bu me
zuniyet imtihanlarını da ya
parlar. ISazı derslerin mezuni
niyet imtihanı için baıka mu
allimler almak icap ederse, 
böyle muallimler de imtihan 
heyetine alınırlar. 

5 - Bu yıl liselerde şu 
i'rupların imt hanları yazılı ya
pılacaktır. 

a. Riyazi ilimler 
b. Tarih, Coirafya 
c. Fizik ilimler 
6 - Bu yıla) Tarih. Coğraf

ya b) Riyazi ilimler soruları 
v ekilettea. aöııderilecek ye bu 
imtihanlar şu iÜnlerde yapı
lacaktır. 

Riyazi İlimler: 16 Haziran pazar 
Tarih-Corrafya 18 " salı 
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1934 - 1935 ders yılı sonua

da, yoklama talimatnamesine 
göre yapılacak yazılı ye sözlü 
yoklamalarla olpnluk yokla
masının aşai'ıda yazılı ıekilde 
ve zamanlarda yapılması uygun 
görülmüıtür. 

Vazıh yoklamalar 
1 - Ortamekteplerin biriaci, 

ikinci ve llçüncü sınıflarile lise
lerin birinci ve ikinci sınıfla-
rında yazılı yoklamalara bu yıl 
11 Mayıs 1935 Cumartesi g ünü 
başlanacak ve 26 Mayıs 1935 
Pazar akşamı nihayet verile
cektir. 

Lise son sın.tın sözlU 
Yoklam•ları 

2 - Liıelerin son snufıada 
16 Mayıs 1935 Perşembe a-ünU 
6ileden sonra dersler kesile
cektir. 

3 - Lise son sınıfın sözlü 
yoklamalarına 21 Mayıs 1935 
Salı günll sabahı baılaıup 5 
Haziran 1935 Çarşamba 2ünü 
akşamı aihayet verilecektir. 

4- Liselerin asli talebesin
den olınadıkları halde, yokla
ma talimatnamesinin 90-102inci 
maddelerine göre Liseyi bitir
me yoklamalarına dııardaa gir
melerine müsaade olunanlar 
da lisenin aıli talebesile bir
likte ve aynı iÜnlerde sözlii 
yoklamalara gireceklerdir. 

Dllar sınıfların sözlU 
Yoklamaları 

5- Ortamektebin birinci, 
ikinci ve üçüncü sımflariJe 
lisenin birinci ve ikinci sınıf
larının sözlü yoklamalarına 1 O 
haziran 1935 Pazartesi günü 
sabahı başlanıp 25 haziran 
1935 Salı günü akşamı niha
yet verilecekt:r. 

6 - Ortamektebin asli ta
lebesinden olmadıkları halde 
yoklama talimatnamesinin 90 
102 nci maddelerine iÖre orta
mektebi bitirme yoklamalarına 
dışardan girmelerine müsaade 
olunanlar da ortamektebin 
üçüncü sınıf talebesile birlikte 
ve •)'ili 2'inlerde sözlü yokla
malara gireceklerdir. 

7-Bu yıl lisenin son sınıfına 
haziran devresinde bitirmeie 
muvaffak olan talebe için ya
pılacak haziran devresi oliun
luk yoklamalarına 15 haziran 
1935 cumartesi günü başlana
cak ve bu yoklamalar 30 ha
ziran 1935 iÜnü bitirilecektir. 

8 - Olgunluk yoklamaların
•• talebeye yazdırılacak Türk
çe kopozisyonun mevzuu ile 
edebiyat koluna mahsus tarih 
dersinin va fen koluna mensup 
tabiiye dersinin yazılı yoklama 
soruları bu yıl Vekalette• gön· 
derilecektir. 

9 - Soruları Vekaletten gön
derilecek yoklamalarıll yapıla
catı günler şunlardır: 

Edebiyat ve fen koluna mah
sus Türkçe kompoz;syonu: 20-
Haziran Perşembe 

Edebiyat koluna mahsus ta
rih yoklaması 22 Haziran Cu
martesi 

Fen koluna mahsus · tabiiye 
yoklaması 25 Hazirn Salı 

Buna göre i' görülmesi, bu 
tamimin alakadarlara ve alındı
ğının orta tedrisat umum mü
dürlüiüne bildirilmesi rica olu-
nur. 

Maarif Vekili 
A. Özinen .. M;;·~~·~i~;·: ............. . 

Serbest bırakıldı 
ln~isarlar Alsancak sigara 

fabrıkasının ana makinesinin 
ıu valfı~ı açmak ıuretile maki
neye swkast Y•pmıya teıebbüs 
etmit olmakla nıaznun olarak 
zabıtadan adliyeye verilmiş olan 
mezkür fabrika servis •eflerin
den bay Rahmi, iıçilerden Nebi 
çavuş ve bay lbrahimia ilk 
soriuları dün sulhceza mahke
mesiade yapılmıtbr. Maznunlar 
sorgudan sonra serbest bıra
kılmışlardır. 

Feci bir ölüm 
Dün Narlıdere civarınd~ fe

ci bir kaza olmuş ve Bay Fer · 
had adında bir zat bisiklet!e 
Narlıdere'ye iİderken kartı 
taraftan gelen bir arabaya çar
parak yere yuvarlanmış ve 
başından ağır surette yaralan-
mıştır. 

Bay Ferhad aldıiı yaranı• 
tesirile birkaç dakika sonra 
ölmüştür. Bay Feradıa cenaze
si dün parlak hır merasimle 
kaldınlmııtır. 

Zabıta Haberleri: 
Metresini kıskanmı' 
lkiçeşmelikte Aziz oğlu Os

man, metresi Latif eyi Ali 
otlu Yusuftan kıskanmış ve 
Yuıufa bıçak çektiğinden ya
kalanmıştır. 

Bir hırsız yakalandı 
Manisada geceleyin bir evin 

kapısını kırmak s:uretile bir 
takım elbise ve bir pantalon 
çalmış olan Bitlisli Abdülkadir 
dün :zabıtaca elbise ile birlikte 
yakalanmışbr. 

Bıçak ta,ıyanlar 
Karşıyaka'da Ali oilu Hü

seyin, Alsancak' da Şaban oğlu 
lbrahim'de birer bıçak, Kemer 
de Halil oğlu Süleyman ve 
Mustafa otlu Ali'de birer ustra 
bulunmuştur. 

Çakı ile yaralamıf 
Azizler sokaiında Cemal 

oğlu Selim ; kızı Melahat]a ala
kası olduğunu şübhe ettiği 
Ali oilu sıvacı Mustafaya rast 
lamış ve aralarında çıkan kav
iada Mustafa çakı ile Selimi 
ıol baçağından yaralamışbr. 

Mektep hırsızı 
Bayraklıdaki ilk mektebe gi

ren belirsiz bir hırsız tarafın- ' 
dan çekmect":dc bulunan, mek
tep kooperatifine ait beş lira 
çalınmıştır. 

Hırsız aranmaktadır. 

Göztepedeki hırsız 
Zabıtaca yakalanmıttır 

Evvelki gece Göz.tepede Ali 
kızı F ıtnabn evine girerek iki 
teacere, bir tepsi, ayni iece 
Göz.tepede Mısırlı caddesiade 
Zarife kızı H•lisenin pençere 
camını sökmek suretile içeri 
~irerek evinden 12 lira kıy
metinde 11 parça eşya, aynı 
gece Arap Hasan çeşmesinde 
Ali o&-lu saraç Hamidin evinin 
pençere kanadını sökerek 11 
Jira para ve bazı eıya çalan 
sabıkalılardan Mustafa oilu 
Kayaserli Ali suç üstü tutul
muştur. Suç ortaiı Kayaıcrli 
Ahmet kaçmııtır. Bunlann ayai 
Kece Arap Hasan çeımesinde 
S\ileyman oğlu Baydarın dam 
kapısını açarak bazı eşya çal
dıkları da awlaşılmıştır. 

Dinamitten 
Yaralandılar 
Ödemiş kazasında yeni açıl

makta olan Dabbay Halkabunar 

köy yolunda çalışan ameleden 

Ereklili Yusuf otlu 35 yaşla
rında Recep ve Burdurlu 27 

yaşında Hüseyin oğlu Mehmet 
ile Eiirdirli 19 yaflarında Murat 
oilu Ahmet bir virajda kaya
lıldarı parçalama&'• çalışırken 
patlatılan dinamitten yaralan
mışlardır. Recep ve Mehmedin 
yaraları ağır ve Ahmedin de 
hafiftir. 

Dlklll mezbahasında 
Nisan ayı içinde Dikili mez

hahuında 343 kuzu, 136 ot
lak elmak üzere 479 baş hay
yan kcailmiıtir. 

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

SATILIK 
MOBILYE 

Bucada Tevfik Fikret soka
iında bay Veb'in 4 numaralı 
evindeki modern mobilye satı
lıktır. Her gün saat on dört 
ile 18 arasında ev ziyaret edi
lebilir. 
8--9-10-15-16-17 (632) 

Borsa Haberleri 
DUn Borsad• 

Yapllan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
356 S Solari 1 O 25 11 
333 S Süleymano 8 50 12 

250 M J T aranto 9 11 37 
236 Ş Remzi 10 11 25 

58 T Debbas 11 11 75 
50 Şınlak Z bi. 
30 H Alyoti 
20 S Em F Mu 
22 Y t Talat 

1390 Yekun 

11 
11 50 

10 50 
10 25 

13 50 

11 87 
14 50 
11 25 

Z•hlre Borsası 
:çu. Cinsi 
3762 Buiday 

40 Akdan 

Fiat 
3 80 

3 37 
4 45 
3 37 
2 25 150 P. çekirdeii 2 25 

237 balye pamuk 42 43 , 
Para Piyasası 

7-5--1935 
Alış 

Mark 50 20 
İıterlin 608 
Fr. Fransp 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 25 
ltalyan lireti 10 35 
İsviçre F raa. 40 62 
Florin · 84 87 
Kr.Çekoslov 5 24 
Avustr.Silini 23 50 

Sabş 

50 70 
613 

8 30 
79 50 
21 75 
10 40 
40 87 
8S 12 

5 27 
24 

iLAN 
Felems nk Konsolosluğu 

23 Eylul 1934 tarihli Fe
lemenk - Türk klering mu
ahdeai ahkamına tevfiken 
Tllrkiyeden F elemenğe ihraç 
edilen emtia için ihracatçılar 
tarafından Ticaret odasından 
alınmakta olan menşe ıaha
detoamelerinin İzmir F ele
menk konsoloıhanesince de 
tasdik edilmit olması lazım 
olduKunn konsoloshaı..ıemiz: 
alakadarların naz:arı ıtlaıaa 
arz ile kesbi ıeref eyler. 

(621) 6-7- 8 

............ ! ........... . 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baa3ı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

Efes'e büyük 
Gezinti 

Turİni oto11tobil kulübün 

ikinci ıezintisi bu cuma günü 
Efes'e yapılacaktır. Fiatlar Bi-

riaci 200 ikinci 150 üçilcü 

mevki 100 kuruştur. Yemek 
50 kuruştur. 
Biletler Kemeraltında Ehram 
maiazaıı 

Odun pazarında Sümer Baak 

Aydın Demiryolunun Alsan
cak, Kemer istasyon kiteleri 

ile Kresteciler, içindeki ıehir 

emtea kalemi telefon 2411 
Karşıyaka Kemalpqa cad

desinde Bay Haydar 
Alsancak vapur iskelesi 
Kitapçı Şöve ve elden sa

tılmaktadı.. 
Hareket Alsancaktan 7 /30 
Efe3ten 17 de 

Satılık gaz motörü 
Onaltı beygir kuvvetindedir. Pek az gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasıaın en meşhur mo:!elidir. Temiz bakılmıştır. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 1-26 636 
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iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

Hamui Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu ham karşısında . ...................................................................... 

Yenı Asır 

Muvaffakıyet· n 

RADYOLİN 
Laboratuvarlarda insan dişleri 
üzerinde yapJlan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

Si rı 

1 
B!r yandan diş~eri bP.yazfabp leke ve ki~leri izale eder, 
dışlere tatlı bır parlaklık verir, nefesı tatlılaşbnrken 
2iier taraftan diş etlerini de tedavi eder ve kuvvet
lendirir, dişlerin en büyük düşnıanı hamızlarla müca-

1 dele eden tül<rüC!ü coi!albr, mikroplan öldürür. 1 

BAi YOl~ıN 
Kullanınız 

Dain a Sabit Daima Tabii 

TEL BRIS'!_OL 4A 
Birinci Sınıf--

Lüks Otel 
Hiitiirı lzınirliler burada buluşurlar 

==== T epebaşı Beyoğlu == 
Müsteciri: BUtUn lzmlrillerln teveccühünü 

LÜTFÜ' dür 
' . -""'... ~ ..,.. -

LA T 
Makina Fabrikasının 

NAMl)AR (~IKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No ::!34 IZMIR 

Juvantin Saç Boyaları 
f ~ GİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan Ju· 

vantın saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını ltumral ve siyah oJarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek .suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtnyat maiazalannda arayınız. 

Umum Hastalano azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi glüzurr. österiJen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsaJar, 
ka~ık bağları, düztabanJar için taban korsaları gayri tabii 
dogan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastahklan neticesi husule gelen kambur
luldarı doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnas1nda fır
~aran kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıçıo korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RA<.iBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

~a.hrl Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 1 O ili 12,30 öi'leden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 (355) S.7 

~zmir Def terda lıiından: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına iÖre 

haczedilen Ahmcta : a mahallesinde Saiır sokağında kain 5 eski 
50, 52, 54, 58 yeni 56 ve eski 68 yeni 80 sayılı depo tarihi 
ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldıiından 
pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kelemine a-eJmcleri. 

?.3-28-3-8 1172 (553) 

Paris Panayırını ,-
--Ziyaret Ediniz .. 
18 Mayıs 1935 

1935 e 

ten 3 Haziran 

kadar 
Fransız general konsolosluğuna yahut bmir Fransız tıcarct 

odasına müracaat edilmelid; 

Bııyanlar 
En büyük tehlike ihtiyarlıkhr 

Bu tehlikeyi önlemek istiyenler tuvaletlerini 
MİNİK kadın berberi Sıtkıya yapbrmalıdır. 

Keçeciler caddesi 122 aumaralı 3 kallı yeai binaıında. 
Telefon: 3101 1-7 (528) 

lnşRatınl?. •çın ntıdokıtbtiyaçlarınızı pek ucuz t ıy ltlarla 
temtn etmek ısterseniz Halım n~a çarşıaıoda 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethanesine müracaat edinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne»l çlçekll 

Çın/ ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalaı ve bunların 
tefeTtüatı enl'aı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 

CI musluklar ve kanalızasyon için demit dökme boralaı 
ve lngiüz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

f tvatlaı ıeka/Jet kabul etmez 
Yeril Çlmentoi••, BlitDn •••k•I•• 

En Müeeit Şer•itle 
••i•z•mızda S•t•l•P h 3 

. .- - ~ 

Yety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERIDÇILER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

• wwwMuayenehanewww Nik11° 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiftir. Tel. 3956 

Evi K_. antina tram\·&-y cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Yurdumuzun en güzel 
traf bıçağı 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıçağıdır. 

Cildinin sıhhatını seven
ler başka bıçak kullanma
malıdır. Denemesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoğlu 

:: Antalyalı Sait 
maj-azası Numara 29 

' +ı 

Doktor 

Osman Yunu 
Deri ve tenaslll haa

tahkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalannı kabul eder. 

Müzayede 
ile fevkalade satış 

Acele yolculuk dolayııil• 
önümüzdeki cuma iÜ•Ü mayı
sı• onuncu günü öileden evvel 
saat onda Göztepe vapur iske
lesini ıeçince 986 numaralı 
hanenin tam kar11ısıadaki so· 
kakta 419 numaralı baaede 
ltir ecnebiye ait bir çok udide 
mobiJyalar bilmü.zayede sahla
caktır. 

Dikkat : 
Y anlışlıia mahal kalmamak 

için sokak başında müzayedeyi 
gösteren adam,mız buluna· 
caktır. 

Sablacak eıyalar meyanında 
a-ayet lükı maundan 1aybur, 
anahtarlı ırar• masa, şemsiye
lik, on parça Avrupa mamullh 
hazaran koltuk takımı, etajer, 
j. Pef yefer markalı Alman 
piyan••u ve taburası, paravana 
ilci adet broa:ı kesme karyola 
maa somya, lavuman tuvaletile 
duYar saatı, çifte kanatlı ayaalı 
dolap, salon yerli aynalı dolap 

tek kaaatlı aynalı dolap,ceviz
den mamul karyola maa .somya 
şezlong, Edison marka ~lon 
iramofonu maa plak, 3 ayaah 
kadın tuvaleti, markiz kadife 
koltuk takımı, beıara• sandalye 
çocuk karyolası, perde ve yaila 
boya Jevhalar ve birçok halı 
Ye kilimler ve seccadeler ve 
saire birçok mobilyalar \.ilınü
zayede satılacaklır. 

Fırsab kaçırm~yımz. 
Fırsat artbrma salonu 

Aziz Sınık telefon 2056 
1-3 (633) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 6 mayısta 

gelip 9 mayısta Anvers, Rot-
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-
caktır. 

CERES vapuru 10 mayıs 
ta gelip yükjnü boşalttıktan 
ıonra Burgas, V arna ve Kös
tencc limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta gelip 23 mayısta An-
wers, Amsterdam ve Hambur2' 
limanlan için yük alacaktır. 
SVENSKA ORiENT LİNİEN 
BLALAND vapuru 20 mayısta 
Rottcrdam, Hamburg, Copcn
hagc, Gdynia, Dantzi2'. Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanforma hareket edecektir. 

NORDLANDvapuru 2 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Os!o ve Iskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

"NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lmıir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 14 mayısta 

( Doğru ) N evyork için yük 
alacakbr. 

T AMESIS vapuru 20 hazi-
randa İzmırdcn (doğru)Ncvyork 
için yük alacaktır. 

!SERVİCE MARITIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

1JNr muntaz am sefer. 

PELES vapuru 26 mayısta 
ıelip 27 mayısta Malta. Bar
Hlon, MarsiJya ve Cczaire 
iareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
'Siranda gelip 21 haziranda Malta 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 

K:ezaire hareket edecektir. 

. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda. 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 

Auvcrs, Roterdam, Hamburg 

uc Brcmcn için yük alacaktır. 

ALıMNıA vapuru 8 Mayısta 

bekleniyor Anvcrs ve Ham

burgtaıı yük çıkaracakhr. 

AKKA vapuru 19 mayısta 

bekleniyor. Hamburg ve An- 1 
vcrsten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT t 
HAMBURG 

HANSBURG vapuru 5 1\fa- ı 
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anvcrstcn yük çıkaracaktır. 

1 
SERViCE DIRECT DBNUBIEN 

Tuna hath 
HERAKLEA vapuru 13 ma· 

yısta beklcnivor. 16 mayısa 
kadar Dünkcrk ve Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hamburı ve Bre
men limanlarına yük alacaktır. 

TISZA vapuru 5 hu:iranda 
bekleniyor. B1ı1dapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekkniyor. Budapcştc, Bratis
lu a \'C Viyana için yük ala
caktır. 

JOBNSONWARREN LinesLTD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 20 
mayısta bekleniyor. Livcrpool 
dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru halen 

limanımızda olup Ncvyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTR vapuru 15 ma
yısa doğru bekleniyor.Ncvyork 
limanı için yük alacaktır. 

Tenl Ası .. 

Oliver e Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMA } LINES L TD. 

ALGERIAN apuru 18 ma
yısta Liverpool \'e Svansca'dan 
beklenmektedir.Ve ayni zaman
da doğru Liverpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvers, Londra ve 
Huldcn gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacakbr. 

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Livcrpool ve Svan
sca' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGA TION Co. L TD. 
Adjutant vapuru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 

ULM vapuru 15 mayısra 
Hamburg, Bremen ve Anvers
tcn beklenmektedir. 

ANCORA vaparu halen li-

A • em 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütchaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T cdeavilcri 

Yürüycmiyen ve bilhassa 
RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. 1-13 (21&) ··-------
manımızda olup yük başaJt

maktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

iktidar 
-VE 

\' okitsiz ilıtiyarlık 
OBBOBIW 

Hormobin tabletleri: :t:~:rit~ 
tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul H Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatı 1so kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

"---------------------------' MAYIR,BAŞKA 
~ BİCAltLARDAN 

, ' Anneler çoçukfarınız için ilk mamaya 
A e 

LAK TIN 
ile baflayınız. 

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

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

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

Umumi Depo: 

LUT Fi KRO~l 
ECZA DEPUSU , 

Kınklık, baş airııı 
Ye bilhassa 

SITMAYI 
karıılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimclerini 

alanız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Dikkat 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıorunuz Yeya aizde bir ,işe alınıı 
Her eczanede vardır 

ılindaki hareket tarihlerinde 
'ti değişikliklerden acenta mes
Üyet kabul etmez. 

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

Vurut tarihleri ve vapurlann 1 
isimleri üzerine mesuJiyet ka-
bul edilmez. 

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

. HEn ! 
YALNIZ 

Zonr;nldak 
Mi en Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Telefon: 2004-2050 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

dökülüyor mu? SAçınız 
KEPEKLENl

YORMU? 
Ôyle ise Yakıt 
•eçirmcden 

Ferit 
Saç Losyonu 
Kullanınız 
Saçları besler, Uzatır 

Kepeii yokedcr 
Tabii parlaklık verir 

Başırn1.1 Ferit 
Tuvalet aabunlarile 

yıkayı•ıı. 
Sıhhi ve her itibarlc 

~arantidir 

At deoo 
S. J:'erit Şifa eczanesi 

Hfık tin1et sırası 

iz .ir Defterdarlı~ından: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili cm •al yasasına göre 

haucdilen Hasan hoca mahallesinde yol bedesteninde kain Hki 

38 yeni 28 sayıla maiaza tarihi ılandan itibaren 21 gün müddetle 

satılıf'a çıkarıldıgından pey sürmek istiycnlcrin defterdarlık tah· 

sillt kalemine müracaatlan 25-29-4-8 1189 (566) 

lzmir Defterdarlığıııdan: 
iuisiain verıi borcundan ötürü tahsili emval ya,asına 2'Örc 

haczedilip ilk ihalesi icra ediJmi~ olan Halimağa çarşısında kain 

1 - 1 sayılı dükkanın ıon ihalesi yapılmak üzere tarihi ilandan 

itibaren on gün müddetle müzayedeye ç.ıkanldığmdan pey sür

mek iıtiyenleria deftndarhk tahsilat kalemine gelmeleri. 
1338 (635) 

POIEA 
PLAY 

• tflıı LS...,,fDram 
Jmum Deposu 

Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ti carethanesidir. 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruı 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 1 O - 12 

F. Perpinvani 
Ma;azasında bulacaluınız 

Telefon 3937 

lzmir milli 
lüğünden: 

emlak müdür-

lira 
• d Karşıyaka Bayraklı Mahmut ıokaiında 20 No. av 10 

ödelliiş Bet ediyesın en : Abmetaia mahallesiıaia Bakır liedesteniode 39-1 No. dolap 18 
1 - 700 Lira Muhammen kıymetli 72 parça matb~ evrak. ikinci belediye caddesinde 11-2 No. dUkkin 30 
2 - 250 Lira Muhammen kıymetli 46 parça Kırtasıye Mayısın Yukarıda yazılı emvalin bir seaelik icarı 16-5-935 perıembc 

on dördüncü salı günü saat on dö~~ buçuğa kadar. açı~ 
eksiltmeye bırakıldığından taliplerin 0 ilin ~e ı~atta Bel~dıyedekı fünü ıaat 14 te ;bale edimek üzere müzayedeye koaulmuıtur. 
Komisyonuna \'e şartname ve numunelerı ıormck ısteyenler Talipleri• o aaatte •İlli emlik müdürlüğüne müracaatları. 
de kaleme müracaat eylemeleri ilin olunur. 678 1301 (615) 1240 (631) 

•••·············•··•••••••••••····••·•••••·······•·••·•·••·•••·•••·•• ···········································-=··············· ···•···················••••······•••••·••••••·•• 

için j• Doktor 

.Kemal Aktaş A. Hiza Unlen 
Gözlük 

Hilal Eczanesi 
Gözlük, Barometre, 

büylik fenni 

Haşaratı 

İyromctro ile 
ölçüler 

öldüren 
T ulumbah ilaçların her cins ve çeşidi için 

Ke 
ktaş 

Yine 

Hilal ecza nesi 

Kestelli caddesi N o. 62 
Doktor Ali Riza \.Jnlcn 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

9CI ................. . 

Devlet 
Demiryollarından 

4/5/935 Tarihinden itibaren 
kükürt, göztaşı, potas ve sül
fat dö sut nakliyatından en 
a~aiı bir ton miktannda olmak 
veya bir ton ücret verilmek 
tartile ton ve kilometre ba~ına 
üç kuruş ve bir tam vagon ba
mulesi olmak veya- bu miktar 
üzerinden ücret verilmek şar
tiJe de ton ve kilometre başı
na iki kuruş ücret alınacaktır. 

Fazla tafsilat istasyonJardan 
alınır. 6-8 1 ~11 16?0\ 


