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··nünde 
Yı!nyct genci kuru:tayı "~

Ç(:n halta yakısıksız bir ka~ar 
l 

Ba 
• 
ımar 

~~~Y·a!'lış.tır: Nesne o kadar 
b gerJı hır I? olmamakla bera
v:r ~örünüşü çok yakışıksız 
t I bıraz da uygunsuzdur. Ku
d~~ay~n bir bölüm iiyclcri vcr
d 1 _lerı bir takrir ile üye gün-

!lngiliz murahhasları 

''Avrupada dolaşmanın bir 
şunu gezmekten farkı yoktur,, 
Strezaya Hitlerin tekliflerini bildirecek 
hava yardım plinı vereceklerdir 

elıklerini yedi buçuk liradan 
k'ı liraya çıkarmışıardır. Bu 
d a~~r iki bakımdan yerinde 
cgıldir: 

Ve geniş bir 
? WMW HBSHM'W 

ü 1 .- Geçen yıl vilayet işleri 
d Zcrınde geJir ile gider arasın-

a denklik kurmak içın çok 
&ıkıntı çekilmiş ve bütün büt
çelerden ve memurlardan kes-
~ek yolu tutulmuştur. Eski 
b~rul~ay bunu yaparken hiç 
ır kımscnin boynu bükük kal

ra.ınası için işe kendinden baş-
ilrn~k büyüklüğünü fÖstermiş 

Veku.>:e gündeliklerini yedi bu
çu lıraya indirmişti. Bu dav
ranış çok yerinde idi. Geçen 
Yıl bu yolda bütçeye para ko
nuldu. Bir sene olsun bu ka
rarı yerine getirmeden hemen 
f~ndelikleri on lirnya çıkarmak 
ır sene önceki düşünceye 

•ykırı olmakla beraber ku-
h~ltayın durumu için ıyı 
lr ş~y ?eğildir. Seçim ile 

u us ışlcrıni iÖrmeğe çağırı
!•lanlann kendilerine dayanan 
ışler ·· · d .. uzena c daha ince dü-
şunmcleri '- . G b·· 2ereKtır. eçen yıl 

Ju9iliz lıcrl.·a11hrı·liuimı 
,<, aull'!/ B Lirfriu 

1 
utçelerde yapılan eksiltme- · 

~erden boynu büküJenler bugün .Dft~,wt: -'""" 
kyelerin karıısına çıkıp "Nasıl ··;,;~t1'~ı:;ı;, 
. endi gündcliklerinizi artbrmış 
•seniz bizimkiJeri de öyle ya-
b!nız,, deseler verilecek kar,ıhk 
ır-.z zorlaşır sanırız. 

. Beş OD JÜD öııce hastane
~1.n Hiç kartıhiı yetmediği 
çın. başka yerden para 

Almanya vaziyeti tedkike yanaşmazsa - harp korkuları artacaktır 
······························••ı••••································································································ ~IPI D IPll••••ıırır••~·•r ·-· ·-

recesinin normal haddı taşarak 
hazan tehlikeli bir mertebeye 
çıktığını ve arada sırada has
talığın yeniden patlak verip 
1914 deki veba salgınının aynı 
şiddetiyle ortalıiı bulaştırmak 
iıtidadını gösterdiğini yazabilir. 

Ver ay heklmlat-lne 
karşı isyan 

Paris ve Lokarnoda ilaçlar 
tertip olunduğu ve yakılar ya
pıştırıldığı halde, hasta
lar gerçi bula yaşamakta ~. , 
ve fakat hiç birinin sılı- y; ~'. ; 
hati normal, bünyesi sağ- · · 
lam bir mahiyet arzet- (<· ~. 
memektedir. Bun!nrın 
hepsi de V ersay hekim-
lerinin tavsiye eylemiş 
oldukları tedavi tarzı-
na karfı isyan etmişler
dir. Hiç kimse silahlan 
bırnkma ametiyatınıyap
tırmağa taraftar dej'il
dir. 

nemişlerdir .Avrupacla cevelanın 
bir t marhanc ko(uşunu gez
mekten farkı yoktur. Harba 
hazırlanmakla ~ulh feda edili · 
yor. Avrupa hepimizi o derece 
alakadar diyor ki yalnız onun 
davalarını anlamak için değil, 
lakin aynı zamanda şimdiye ka
dar bizleri mateden bu dava
ların en güzel çarsini de bula
bilmek için onun içinde olup 

ğişiklik olacaiını zannetmek 
zaferi müteakıp belki tabii, 
fakat her halde azim bir hata 
olmuştur. Harbi takibedcn ha
diselerden alınacak ibret ıu
dur: 

Bir nllletln UlkU ve 
Emellerl dejilşmedlkça 

Bir milletin ülkü ve emelleri 
değişmedikçe onun hareketi
m de değiştirmiye imkan ola-

H0Etahğın 
devası 1 ç Ba§l'ekil ce Jlm iciııe 1w:1rla1·w111 Mayur golmıun latif ~ahillerimle 

Bazılarının iddialarına JJH1Hş<rccr1.Zan Stre:a şehri 

· bitenleri apaçık görmeye çalış- maz . 
mamız lazımdır. Bazı Avrupa memleketlcri-

göre, silahlanma hastalığının 

devası daha ziyade silahlanmak
tadır. BUyUk dev!etlerln t=:arlhl nin İngiltereninkilerle taarruz 1 

Yine baziları da diyorlar ki Tezli] edilen Almanya ken- eden ulusal ülkülerini anlamak ( 
bütün bu hastalık kuruntudan disine verileni reddetti ve si- lüzunu kaydettikten sonra bay 

1 

;.~rı~mesi Kurultayda uzun 2'Ü
il~ltuler doğurmuştu. Hastaların 
b~çlarına yetecek parayı bulup 
b~tçesinc tamam koyamıyan 

~.r ku~ultayın ayni bütçe içinde 
~undelıklcrini ;ırttırmağa kalk-

ibarettir Tatbik edilen ilaçlar lahlandı.Büyük devletlı=rin uzun Baldvin sözleriııi föyle netice- 1 
dan, hele bir tanesi hastalığın birer tarihi vardı. Ve 1914 Jendinniştir; 

1 
kendinden de beter olmuş ve hadi:seleri bu tarihlerin mahi- Almanya vaziyeti tet-
yıldırım aibi yayılmıştır. Bu da yetini esas itibarile değıştirmiş kike yanafınazsa ı 

ması ue bunu onaylaması dü
bcdküz yakışık alamaz. Bundan 

d~ş a yasalarımıza da uygun 
u •. 
Şcmez. Uyelcr bütçede ol-

~ıyan bu arttırmayı nereden 

1 
acaklardır. Yapılmasını onay-

adıkJarı işleri bıraktırarak o 
~a~~Y1 1 .hu fasıla geçirtmeklc 

CS[l nu ? B .. t l d lanan . I . u çe er c onay-
m ·· k ış erı alt üst eden bu 
k una ale işleri için kıyamet 
~?Paran yine bu kurultay de
gıl midir? 

t 2- Bu yıl içinde para sıkm-
1~1 hüküm surüyor. Daha ilk 

r.unden bütçenin nasıl denkleşti
~leccii korkusu bütün üyele-
rın w d d .. agzm a ola-.ıyor. Halkının 
Y•ızde doksanı toprakla uğra-
!~" kasabalardan ikisine zira
i memuru .vermenin yo!u bu-
unamıyor. 

d Bu durumu-ı .ıcıs1m yüregın
"lk .duyan bir kurultay nasıl l . 1~ o'arak kendi gfindelik-

Herını arttınni.1yı düşünebilir?. 
ele yarın k .. ır· b .. t · k nu 1 k u ur u çesı o-

lşu.ur en bu acı eksilmiye-
cc ~ .. . ' . " ... ruıcaıüır. Belki okul!arı-
nı yapan ltöylüye hoca vermek
te zorluk çeki!ccck veri!miye
ccktir. Böyle ağır bir acının 
kar ısındn gündelik nrttırma 
Yükünü b~ımak çok güçtür. 

Yalnız sunu da söylemi ye 
borçluyuz ki üyelerin büyük bir 
bölümü saydığımız düşünceler 
altında bu yakışıksız karara el 
kaI.?ırmamışlardır. 

1 Uyelcrin onu bu kararı onay
amamış onu reye karışm&mış 
;c 

1 
gündelikler yalnız OD altı 

key c artbrılmıştır. Bu durum 
arlıaıada dahiliye bakanlı~ının 

luqili.: dı-~ balmııı ton ,...,·,,ymon 

Londra, 9 (A.A) - Dün bir 
nutuk irat eden B. Baldvin 
demiştir ki: 

Uluslar sulh yolunda değil, 
kendilerini harbe ulaştırabile
cek tehlikeli bir yolda yürü
yorlar. Ben bedbin değilim, 
lakin bazı anhu oluyor ki ken
nimi bir tımarhancdeyim sanı 
yorum. 21-ci asrın bir mi
zah muharriri halihazırdaki 
vazıyeti tasvir için, harbin bü
yük devletlerin bünyelerini 
rahnedar ettiğini nekahahatin 
uzun sürdüğünü, sık sık hasta
lığın nüksettiğini, hararet de-
••••••••••• •••r• ••••• • • ••••• • •••• •• • •••••• 
bu iş üzerine el koymasını ıs-

tiyebiliriz. Gerçi doğrudan doğ
ruya bakanlık yasalarımıza göre 
bir şey diyemez. Fakat böyle 
anlamsız ve yakışıksız bir ka
rar ıçın münal<alc teklifini 
onaylamıyarak geri çevirebilir. 

Y aşamrıda ucuzluk vardır. 

Yedi buçuk lira Uyeler için 
yeter bir paradır. Ner.cdc kaldı 
ki vilayet genel kurultay üye
liği bir kazanç işi değildir. 
Üyelikte ulusun· inanma kavuş
mak en büyük kazançtır. Ku
rultayın bu yanlış yoldan kendi 
elile dönmesi çok yerinde bir 
davranış olur. 

~- C>cako~:ıu. 

ökonomik ulus severliktir. değildir. Versay muahedesini Silahların azaltılmasını i{Ör-
Şlddetli bir IUiç daha zorla kabul ettirmekle bunu mekten henüz ümit kesmenin 
Bazı kimseler diktatörlük de- kabul ettirenlerden ziyade ve o da silahlarını tahdit et-

nilen şiddetli bir ilaç daha de- edenlerin mahiyetinde bir de- - S01m 4 üne« Sahifada -

======================·==-~ 

lngiltere hariciye nazırı 
Almanyanın neler istediğini avam 

Kamarasında izah etti 
Seyahatı neticelerini anlattı-Bugün Londradan ayrılıyor 

Londra, 9 (H.R) -
Bugün Avam Kamara
sında hariciye nazırı 
Con Saymen yaptığı 
seyahatin neticelerini 
anlatmıştır. İngiliz ha
riciye nazırı Polonyanm 
şark misakına ~irmek 

istememesi hakkındaki 
kararının kat'i olduğu
nu ifade ederken Po
lonya ricalinin Rusya 
ve Almanya ile dost 
bulunduklarını ve iki 
memleketin dol'tu ola-

hüla1a etmiıtir. 
1 - Almanya nazi 

hücum taburları ve po-
. lis hesaba katılmamak 

şartile otuz alb fırka 
yani 550 bin kitilik bir 
ordu bulundlirrnak iste
mektedir. 

2 - Deniz silibJa
rında İniiliz donanma
sının yüzde otuz b~şi 
nisbetinde bir donan-
maya .sakip bulunmayı 
şart koşmaktadır. 

rak kalmak istedikle
rini beyanla şark misa- Hny fafe14 \'arşoı.:mlır 110/ou!Ja Rciısicımı7wra 

3 - Hava kuvvetle
~·inde İngiltere ve F ran
sa ile tam bir müsavat 
istiyor. Şu kadar var ki kına girmek istemedik

lerini hikaye eylemiştir. Con 
Saymen Çekoılovakyadan bah
sederken bu memleketin her 
ne bahasına olursa olıun sulhu 
korumak içia ltlitün t•bbm 

Masicki ile gfö·üşifrken 
lere taraftar bulunduiunu söy
lemiştir. 

lniiliz hariciye naz.m Hitler
le ıörüımeleriai nak.lederkea 
Almaayanıa talepleriai töyle 

bu haTa kuTTetlerinin ayrı ayn 
Ruayaaın hava kuTTetJerine 

1 
muadil bulunmaaıaı ileri sürü
yor. Ejer Fransa Ye laıiltere 

&mu 4 tıncti sayfada 

ı:a!J Jlıtıcr 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sahlte a 

Teknik göru,ıer : 

Mimar Koca Sinan 
Manisadaki eserlerinden Muradiye 

Camii hakkındaki notlarım 
~----··--·-------Mimar Slnamn ölümünün yine ispat ediyor. Yalnız da· 

yıldön1 n~ı münasebetiyle us· hildcki sıvalar üzerindeki dı-
tadımızın ı·uhunu şat etmeyi kara kalem nakışlara sonrııaki 

m ~~ .eki ve ulusal bir vazife devirlerin acemi ve beceriksiz 
bilerek h2yatı ve eserleri hak- daha doğrusu kati! eUeri!e 
kında ·i umumi malümattan üzerilerine yenilik diye tavsif 
zivarle Koca Sinamn Ege mm- ettikleri acube nakışlarla bu 

.Manisa .Mııraıli!Je camii 
takasında tarihi ve mimari aheni'İ bozmuşlar ve camiin 
kıymeti hai:ı Manisa ıehrindeki sathi güzelliğine muvakkat bir 
eserlerinden en mühimi olan zaman halel getirmişlerdir. 
Muradiye camiini 1924 sene- Şayanı temennidir ki mutahassıs 
sinde mezkur şehirde hükumet titiz ve müdekkik eller tara-
mimarı bulunduitJm esnada fmdan bu üzerindeki badanalar 
fırsat buldukça ziyaret ve al- kazılarak eski nakışlar meydana 
dıiım notlarla mimari, inşaab çıkanlsın ve restov edilere ihya 
ve bedii görüş noktasından edilsin. 
tahlil yapmaia uiraşhm şu Hele Afgan şahının Manisayı 
yazımla mimar Sinanın bu ziyareti hasebile bu camiin son 
eseri hakkındaki kıymet Ye cemaat mahalline sürdürülen 
•eziyetleriyle şahsiyetini ifade badana ve eski oyma kapıların 
edebilsem ne mutlu bana. kendi cila ve güzelliğini üzerine 

Plin ve İllf&İ noktadan bu vurulan yağlı boyalarla ne ka· 
cami ortada büyük llir kubbe- dar fenalıklar işlendiği ancak 
nin oturduiu dört muazzam camii ziyaretten sonra anlaşılır. 
pilpaye ile bir murabba teıkil Caminin cenubi şarki köşe-
eder - ve 0 kubbe - mi\trap yıai sinde eski padişahlara mahsus 
cenup, şark •• ~arp mahalli•- bir sermahfel bulunmaktadır. 
den istinad edea Uç yanm kub- Burası Stalaktit başlıklara ma-
be ile üç müstatil illve edilmiı- lik iki mermer sütua ile tuttu-
Simal açıkhiı büyük kemer ve rulmuştur. Ayni tarzda sütun-
bolca ziya ver•• yine kemerli lar da meydana getirilmiş diğer 
pençerelerlc süslü ye ıimal ta• bir scrmahfel dahilin şimal kıs-
rafında beı kubbeli ıoa ce111a- mım kaplar. Sermahfellerin 
at mahalli ile bezeami41tir. kıyıları mermer işlemelidir. Ar-

7 kadaki kısım kadınlara mah-
Plandaki üç müstatil aynı sustur. Müradiyedc ıayam dik-

tarzda kubbelerle örtülüdür. kat tezyinattan en güzel işler 
Muradiye camiinin şu tanif mihraptadır. Buradaki çiniler 

ettiği• planile İstanbulda Şea- çok güzel renkleri ihtiva eder. 
tade camii plinı arasındaki Mercan ren2indeki süsleri çok 
fark ıudur : Şehzade camii nefistir. Tezyinat iki tuğla Si:'C-
ortada büyük bir kubbe ve nişliğindeki yollara doldurul-
dört yanında yarım kubbeler muttur. Süslerin bir kısmı gül, 
ve dört kötHiae küçük kub· yaprak ve muhtelif çiçek rc-
beler iliveıile bir mevki mey- ıileridir. Heyeti umumiyesi iti-
dana Si:'etirilmiştir. barile buradaki tezyinat gayet 

Yine mimar Sinanın Üskü- güzel ve parlak renklerle us· 
dardaki iskele camiinde (954 l'a tertip ve tersim edilmiştir. 
1'enei hicri) şimaldaki yarım Ve bunların etrafmı çerçe-
k ubbelerf c köşedeki kubbe- !iyen kuşak çok güzeldir. Di-
lerden ikisi kaldırılmak ıuretile ğer bir kısmında da dallar üs-
tertip ve tanzim edilmittir. tünde laleler, güller, karanfiller 
GörUlüyor ki mimar Sinanın kırmızı zambaklar görülmektc-
aynı eserleri arasında ırerek dir. 
eb'at ve gerekse planların tanı Pençere aralarındaki yerlere 
tanzimi itibarile birbirine bea- hattı nesih ile levha şeklinde 
zcmez ve her birinde ayrı bir ya?.ılar yazılmıştır. 
:ıeki ve iktidann başka bir Burada hattata a't hiç bir 
suretle tecellisi göze çarpar. imza yoktur. Çini tezyinat 

Büyük kubbenin gövdesi hariçte bazı kısımlardaki 
on altıncı asırdaki camilerde pençcrelere l<arlar imtidat 
olduğu gibi yükseldikçe sivril- eder. Pençerclerin üzerinde 
mektedir. Türk kemer ve mavi zemin merçan rengi ile 
kubbe tarzının o asırdaki nü- yazılar vardır. Çok i'Üzel olan 
munelerinin en iyilerindendir. bu tezyinat Türkiyenin en gü-
Y arım kubbeJerin kenarları zel çinilerini meydana gctir-
hariçten ziya alabilecek şekil· mektedir. 
de pençcreleri ihtiva eder. Ve Ahşap tezyinata gelince; ca-
kurşun çatılı düz bir tabaka minin diğer süslü bir kısmı da 
meydana getirir. sermahfellerin oymalı tavanla-

Şimal cephesi yani son ca- rıdır. Bunlar da mükemmel su-
maat kısmı daha cazip inşa rette muhafaza edilmiş, yaban-
edilmiştir. İki sıra pençereyi cı ve acemi ellerin taarruzun-
ihtiva eden büyük kemc:rJi kıs- dan masun kalabilmiştir. Bu-
rnm yan taraflarında nıinareler rada kullanılan boyalar altın 
yükselmekle o kısmın ahenk rengi kırmızı ve siyahtır. Hün-
mimarisi çok şayanı temaşadır. kar sermahfili altındaki tavan 

Camiin i'erek dış ve ~erek iki murabba kısma ayrılmış 
iç tertibatında da mimar Sinan ve her birinde birer yıldız var-
aağlamlıkla zarafeti ve tena- dır. Diğer sermahfilin altında 
süple renklerin ahengini mez- taksimat yoktur. Zemin hen-
cetmf'k kudret ve iktidarını de •'°ıv111t .J mcı ,r;.,,,111{ede -

Vergiler 
Bekayadan tasfiye 
Ve terkin edilenler 

Dün maliye vekaletinden va
liliğe vergi bakayasının tasfi
yesi hakkında bir izahname 
gelmiştir. Bunda tasfiye ve ter
kin edilen vergil~r şöy~e gös-
terilmektedir: I 

Mükellefiyeti n~kliyei aske
riye, müccceliycti asl;eriye, mu-

afiyeti askeriye, mahsu'atı ar
ziye 743 numaralı kanun mu-
cibince alınmakta olan maktu 
vergi, kayık ve mauoaiardan 
alınan şehtiye resmi, eman~~ 
aşarı, mülga temettü vergısı 

bakayasınm sene!erine bakıl
m~kmzm kaytları ki!milen ter
kin edilecektir. 

1340 m:ıli yılı bzşmdan 
itibaren müteakip senelerde 
umumi tahritleri icra edilmiyen 
ve 1331 tarihinde kayıtlı kıy· 
metlerinin 6 misli vergilerine 
matrah ittihaz edilen cüzütam-
Jarla 1931 mali }'llı sonuna ka
darki arazi vergileri bakayası 

sekiz müsavi kısma ayrılarak 
sekiz yılda tahsil edilecektir. 

1340 mali yılı başından iti
baren ıeçen seneler içinde 
umumi tahrirleri yapılmış olan 
cüzütamlarl 1933 mali yılı so
nuna kadar senelere ait olarak 
arazi vergisile munzam kesir-
lerinden borçlu olan mükellef
lerden bu borçlannın yüzde otu-
zunun 1934 mali yılı içinde 
veyahut ellisini 1935 mali yılı 
sonuna kadarki zaman zar
fında ödeyenlerin ıeri kalan 
borı;.ları terkin edilir. 

Veraset Ye intikal. hayvanlar 
ve umumi istiblik ve eylence 
ve hususi ıstihlak vergilerinin 
asıllan ile misil ve teabhur fiil
lerinden borçlu bulunan mükel
leflerle son senelerde ihdas 

Koşulara 
Bu haf ta hangi 
Atlar girecek? 
Bu hafta koşulara girecek 

atlar şu suretle tespit edil
miştir: 

Birinci koşuya Yıldır, Arslan, 
01ga, Can, Alemdar, Ayhan, 
Yüksel, Bora, Semiramis, Erol. 
Bora 

ikinci koşuya: Çi!enk: Ôzke, 
Markiz, Erol ve Ece girecektir. 

Üçüncü koşuya: Küçün Nuna, 
Ceyli:n, Sehn, Bozkurt, Kap, 
Yıldırım ve Seltcn. 

Dördüncü koşuya: Bc}·bar, 
Gosser, grandezzn. 

Beşinçi koşuya Alderviş, F e
ruh, Mesut, Hakan, Zeybek, 
Hava, A.ceylan l;ireceklcrdir. 
Bu h::ıfta beşinci koşu Hendi

kap Ko"usu ola-caktır. 
Bu koşuda S2da 62 ki

lo, Alderviş 59, Hakan 58, 
Zeybek 56, Alceylan 53, Fe
ruh 51, Mesut 49 kilo ağırlıkla 
koşacaklardır. --·· Hilaliahmer 
Heyeti 

Köyleri dolaşarak 
Hastalara bakıyor 

Karşıyaka Hilaliahmer ~eyc
ti, yanlarında Karşıyaka dis
panseri doktoru olduğu halde 
civar köylerden Çiyli, Şemkler, 
Ahırkuyu ve Dedebaşı köyle
rine giderek yatakta yatan 
hastaları muayene ettirmiş ve 
ilaçlarını meccanen yapbr
mıştır. 

Bundan başka heyet tara· 
fından köylülere sıhhi nasihat
)erdc bulunulmuş, sıhhi vazi-
yet; iyi görülmiyen Ahır köy 
hakkında nahiye müdürlüğü 
hab~r~ar edilmiştir. Heyet, her 
ay ıphdasında köyleri geze
cektır. 

ilk mektep ........ -
Sergilerinde neler 
Teşhir edilecek 
Maarif müdürlüğünden ilk 

mektepler baş okutaniarma 
gönderilen bir bildirimde ders 
aene.si sonu münasebetile melıc
teplerde hazırlanacak sergilere 
ne gibi eşya konarak teşhir 
edileceği bildirilmiştir. 

Sergiler talimatnamesi muci
bine~ taleheain tedris hayatın
dan doğmuş ve ders yılının 
başmdanberi toplanmış eşya 

sergilerde teşhir edilebilecektir. 
Ders yalanın sonunda sırf göze 
hoş görünmek maksadiyle ta
lebeye yaptırılan ve tophman 
eşyanın terbiyevi ve tedrisi hiç 
bir kıymeti yoktur-. Bu şekilde 
eşya h~zırlanarak sergilerde 
teşhir edilmiyecektir. 

Sergilerde bu 2'ibi eşya gö
rülürse yapılacak teftişlerde 

derhal çıkarılacak ve mualli
min eyi hareket etmediğine 

hükmedilecektir. Çocuk veli
lerinin ve halkın sergileri ziya
reti de bir usule bağlanacaktır. 
Alelade ziyaret hiç bir mana 
ifade etmediğinden ziy~retçi
lere ya muallim Yeya taiebe 
tarafından hazırlanmış bir ka
iıda bakılarak izahat verile
cektir. 

Bu suretle serginin terbiyevi 
ve tedrisi kıymeti anlablmış 
olacaktır. 

.... ıııı 

Uluslarası 
Panayırı 

Uluslarası İzmir panayırı 
umumi komitesi yarın saat 
16 da belediyede Vali Gen~ral 
Kazım Diriğin başkanlığında 
ve bay Avni Doj'anm, konso
loslann, mali müesseseler mü
dürlerinin huzurlarile toplana-
caktır. 

! Karşıyaka 
- ... 'llD--· 

Su bir haftaya 
Kadar akıtılacak 
Branşmanlarını yaptıran 

lar haftaya su alacaklar 
Yamanlardan Karşıyakaya 

akıtılacak suyun Lcaynaklarında 
yapılan son bakteriyolojik mu
ayene neticesi yedi kaynağın 

· suyu temiz çıkmıştır. 
Şinıdilik bu yedi kaynağın 

suyu havuza do!durulmağa baş
lanmıştır. Buradan Karşıyakaya 
su verilecektir. Havuz yeniden 
temizletilmiştir.24 saat zarfında 
dolacaktır. 

Dün mühendisler Karşıya

kaya giderek havuzda son mu
ayenderini yapmışlardır. 

Bundan başka borular da 
yıkatılmış ve son temizlik tec
rübesi için hattın müntehası 
olan Bostanlıda borularda bir 
tahlil daha yapılacakbr. 

Ondan sonra branşmanlarmı 
yaptıranlara ssatleri takılarak 
su verilecektir. 

Dün belediye riyasetinden Kar
şıyaka su idaresine verilen bir 
emirde istida ile paralarım geri 

lmak istiyenlerin paralarmın 
iade edilebileceği de bildiril· 
mıştir. 

Diğer menbalardaki ufak te· 
fek noksaelar ikmal edildikçe 
ayn ayrı muayene edilerek 
bunların sulan da havu:a akı· 
tılacaktır. 

Karşıyakada halen seksen 
kişi hranşman yaphrmış bulun
maktadır. Yedi havuz.un suyu
nun nısfi bilo bunlara kafi ge
lebilecektir. 

Bir mahkeme 
Başkatibi 
Ağırceza da mahkeme 

Edilecek 
Seferihisar mahkemesi ba 

katibi bay Avni hakkında tev
kif kararı verilmiştir. 

Bay Avni Ağırceza mahke
mesinde mahkeme edilecektir. 

edilen kazanç, muamele ve1629 
numarala kanun mucibince alı
nan eylence ve hususi istihlak 
vergileri bakayasınm da bu şe
kilde bir miktarının terkin edi
leceklerine dair izahnamebe 
uzun izahat vardır. 

Florin Çocuğu okşarken 
Normal durumda Dört altını aşırdı 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Habereri: 

Bıçak taşıyanlar 

Bulgaristan da 
İhracatı koruma 

Nizamnamesi 
Türk ofis müdürlüğüne ge

len malumata göre Bulgaristan 
hükumeti ihracatının kontrol 
ve teşkilatına dair bir kanun 
kabul etmiştir. İhraç e.dHecek 
Bulgar malları fis, kalıtc, nu-
mune ve ambalaj bakımından 
mecburi konturol altına alın
mıştır. Gümrükler, ihraç edi
lecek malların ihracata muva
fık ve nizamname şartlarına 
uygun olduklarını gösteren bir 
ıahadedname arayacaklardır.Bu 
şadedname bulunmazsa hiç bir ~ 
şekilde mal ihraç cdil~miyecek
tir. lhracadçının kafi derecede 
bili'ili ve işten anlar olması, 

ibtıyat akçası bulunması ica
betmiştir. 

İhracatçının yeni senede 
mal iraç etmesi için, eski se
nelerde müstahsile borcu olma-
ması ve borcunu ed ıl 
bulunması şarttır. 

etmiı 

ihracatı kontrola dair hususi
nizamname şartlarına UYiUn 
olmıyon malları ihraç edenler 
500 levadan 5,000 levaya ka
dar para cezuı verirler. llı
racatm kontrolüne memur !kim
selere mukavemet gösterenler 
üç aydan bir seneye kedar 
hapis cezasiyle tecziye edi-
lirler. 
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Jiletle yaralamı' 
Birinci Süleymaniye mahal

lesinde çavuş oğlu 14 yaşında 
Ramazan, sövmek meselesin
den Ahmet oğlu 12 yaşında 
Hasanı Jilet bıçai'ı ile baldı
rından hafif surette yarala
mıştır. 

Şeh~imizdeki bankalare ge
len malümatta Amsterda"D 
borsasının kapanmadığı ve ha
len faaliyette bulunduğu anlaşıl
mıştır. Londra borsasında flo
rin fiatı normal bir durumda
dır. 

Şehrimizde dün fiorin fiatı 

lkiçeşmeliktc cedit mahalle
sinin uzun imam sokağında Ha
lil kızı Gülüzar, Erdoğan adın
da, çocuiu okşarken çöcuien 
ömuzundaki nazarlığa takılı 
dört altın lirayı çalmı~tır. 

Hırsız Gülizar tutulmuf ve 
hakkında tahkikata başlan-

Karantinada Hasan oğlu Mev
lut ile Veli oğlu Hüsnüde birer 
bıçak bulunmuş ve zabıtaca 
alınmıştır. 

Rezalet 
Lale sinamasımn halasında 

~ayrime.şru münasebette bu
lunurlarken yakalanan Karşı
yakada oturur Mükerrem ile 

84,2 kuruş idi. mıştır. Halil haklarında kanuni mua-

, ..... -----------..... , meieye başlanmıştır. -
Bayan Cavide 
Hililiahmer Karşıyaka şu

besi idare heyeti azasından 
bayan Doktor Seda Eminenin 
İzmir m'erkezine seçilmesi üze
rine yerine bayan Cavide Muh
tar seçilmiştir. ... . . . . . 

VllAyet mecllsl 
Vilayet umumi meclisi bugün 

_,aat 14 te toplanarak Ziraat, 

müzakere edılecektır. 

Ulusevinde 
Bir konferans 

Konya saylavı Bay Ali Rı
za Türel önümüzdeki Cuma 
akşamı saat 20.30 da Ulu
sevinde '' Milliyet ve bey-

nelmileliyet " meYzuu üze
rinde bir konferans vere
cektir. Okurlarımızın bu kon
feransta bulunmalarını tavsi-

!!!!!~~----(11112~-~~ 
BU AKŞAM SAAT 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane sineması 

" ÇARDAŞ FÜRSTl~ ,, serisinden ikinci 
opereti takdim edecektır. 

T·ANGOLiT A 
Hiçbir filimde görmediğiniz SAHNE, DEKOR, . REVÜ, 

TUVALET ve MUSİKi zenginliği ... Başrol!erde : . . 
Ses ve zarafet kraliçesi GITTA ALPAR ile Bıtmemış 

Senfoninin " SCHUBERT ., i HANS JARA Y 
Müzik : PAUL ABRAHAM 
Bu akşam 6 numara:ı müsabaka kuponu verilecektir 
lıave olarak PARAMOUNT JOURNAL No 11 

Bugün : 15 - 17,45 seanslarında: 

ÇOCUGUMU ÇALDILAR 
Ve: 16,30 - 19,15 seanslarında .. 

PRENSES 

Yankeslclllk 
Kemeraltında Balıkesirli Hü

seynin cebinden yankesicilik 
suretile yüz kuruş çalan Şaban 
oilu Kerim yaka1anmıştır. 

Silah atmış 

Tep~cikte zeytia sokağındı 
oturan manav Halil oilu Ziya 
sebepsiz tabanca attıiından 

tutulmuştur. 
Şapka kanununa muhalH 

Hareket 
Keçeden yapılmış Fes giy

mek .suretile şapka kanununa 
muhalif hareket eden Iııklar 
köyünden Şakir orlu lsmail 
hükümet caddesinde tutulınuı-
tur. 

Gasıplar derhal 
yakalandllar 

Seyyar yai'cı· Konyalı Meh· 
medin yangın yerinden geçtiği 
sırada üç kişi tarafından ta
banca ile tehdit etmek sure
tilc 25 lirası alınmıştı. Zabıta

ca yapılan tahkikatta vak'a fa
illerinin Rizeli Enverle lstan· 
bullu İhsan ve Ömer olduktan 
tespit edilmiştir. Üçü de tutu
larak adliyeye verilmiştir. 

Ampul Hırsızı 

1

- Birinci Kordonda Sümer 2a· 
zinosundan sekiz adet elektrik 
anıpulü çalan sabıkalılardan 

Y anyslı Halil oilu Fettah tu
tulmuştur. 
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Ozben, sevgili Ozben ben sana 
nüvi demeden yatıyordum 

Başını kaldırdı gayri ihtiyari 
•nncsile F eridin resinıl.,rine 

baktı, ve tekrarladı: 
- Evet bu iicz! Herşey 

•andığımız bu hayat en son 
hiç olduktan sonra!.. Önündeki 
lı:iiıtlara acı acı baktı. 

- Zavallı melek anneciiim 
Y•zılı: ki sen de bunlar, bu 
hasis lı:igıtlar için göçüp git
tin, Ferit amucamın tükettiği 
bütün o serveti verip seni bir 
daha bulmak kabil ol~a!.. 

Asabi bir elle kağıtları top
ladı çekmecesine koyarken .. 

Tuhaf şey bu dakika ger
çek bir babam olmadığını öğ

renmek gönlüme eksiklik yerine 
bir varlık kazandırıyor. Bugüne 
kadar içimde bir baba sevgisi 
bulamamak bana gızli bir dert 
olmuştu. Demek babam Sahir, 
Ferit değil.. 

Evet seni bilmeden görme
den bu dakika benliğimi 9aran 
hu yüksek kıvançlı sevgiyi ben 
bir gün Ferit amcama vereme
mek üzüntüsünden kurtuldum 
babam. Bir babanı• yuvarlanan 
taş gibi önüne geleae çarpması 
yıkması, ve nihayet hiç olması 
çok acı şeymiş! Böyle bir &da
ma babam var demektease, 
yüksek ülküsü uğurund& yok 
olan bir baba için ağlamak 
elbet daha az acı oluyor. Birden 
~ecenin aeuizliiinde çınlaya• 
madeni bir aea iki defa çaldı .• 

Kayanın dlifü•celeri ortası•
dan kamçılanır gibi oldu .. 

Ne lı:adar ll'•ciktim ! Sabah 
uyuyup uyumadığım dlltllnül-
1Deden kapıma vıwulacalı: ve 
hemen •ıaiı gel kumantlası 
Yerilecek !.. Babaın bu kuman
tlayı Yeri•ce ııeç lı:al•ıfa biç 
ııelemez. Bu babam aözilne 
ııüldil. Y avaşca omuzlarını oy
aattı: 

- Y ah ne çılı:ar sanlı:i .. Var• 
•ın yiae öyle olsun. Bir ı•Y 
diyecelı:. bu alııkanlılı:tan ay
nlacalı: dej'ilim ki .. 

Kaya beyaz örtünün ucunu 
çekti, soyundu bir sıçrayışta 
yataia atıldı. Atılır atılmaz 

yine yere atladı. Çıplak ayak
larla kütüphanenin önüne geldi. 
Mai atlas kutu onu bekliyor 
~biydi. 

- Ôzben, sevgili Özben sa-

TAYYARE 
Telefon 31s1 

na bon nüvi demeden yatıyor
dum. Affet. Bu gece başım 
o kadar şaşkın, öyle karışık 
umulmaz şeyler öğrendim ki, 
eğer sen o'masan bu odada 
yapayainız gözüme U} ku gir
miyecekti hiç.. Bereket sen 
Yarsın, ikimiz de seni var edeni 
düşünerek uyuyalım Özben .. 

Parmaklarını dudaklazına 
götürerek ej'ildi, tekrar y•ta
iına atıldı. 

Tatlı bir gevşeklikle ıözleri 

kapandı. Beş dakika sonra batı 
Erkulun göğsüne düşmüş, elleri· 
piyanonun taşlarıada uçarak 
kendi bestelediği morsulere 
can veriyordu... Biraz ötede 
kara saçlı kara gözlü, soluk 
yüzlü kadının mahzun yuzu 

açılıyor, gözleri parlıyor, du
dakları kımıldıyor: 

- Kaya ona dayan, ve onu 
dinle kızım, diyordu ... 

* • • 
Beyazlara bürünmüş narin 

kızın çıkardığı sesler bir sihir

baz deyneği gibi hepsini man
yatizma eimişti. Cemal Şakir 

şimdi yerine geçen talebesine 
gülüyor, başını takdirle sallıyor, 

bir elini kaldırıp indiren koca 
ıanatkiir kendi yetiştirdii'i ta

lebesine değil. de•gine bakar 
gibi hayran dudaklarile ayni 
notayı mırıldanıyordu. 

Kaya bu küçük grubun 
ertasında yalnız bir şey düıü

nüyor, bir şey biliyordu: Erkul 
burada!. Erkul onu dinliyor!. o 
dinlediği için ll'e•ç kız cotuyor, 
coıuyor, sesi yükselip alçal-

dıkça kırılacak birden kop&

cak gibi titriyor, her feyi unu
tuyordu: 

Bir ayağı pedala basıyor, 

elleri taılara dokanmadan ka

yıyor, salona yalvaran bir aık 
genç bir heves, mübhem duy
ııular yayılıyor, dinleyenleri 
peşinden sürükliyordu. 

Erkul bu dilsiz aşkın çclı:ici 
sihirile Cemal Şakire: 

- Billah Kayanın ellerinde 
piyano kızgın bir ateş oluyor 
gönülleri yakıyor, bir esinti 
oluyor serinliğe insanı kanat
lanılırıyor. 

SİNEMASI 
Telefon 3151 

B U 6 0 N 
Saat en yediden itibaren 

Robert Montgomery- Madge Evans - Walter Huston 
Robert Young - Franchot Tone 

~ibi be, büyük sinema yıldızının temsil ettikleri 
büyük HARP filnıi 

r-c~u EH~IZ Eııııpillplll!A N~NE~0 M-i 
----------------------· Vatan sevgisi - vaZ:fe aıkı - askeri disiplin - kahraman-

lık - fedakarlık - arkadaşlık duygularile beraber 
büyük bir aşkın hikayesi 

Ayrıca : Son Ninni (tamamen renkli Miki Mavz) 
FOX dünya havadisleri ( Türkçe sözlü ) 

"FOX,, son Yunan isyanında yapılan harekatı har
biyeyi ve zaf.., şenliklerini gösterdiii gibi Almanyada 

büyük askeri tezahüratı da 2östermektedir 
. _..,...~~ 

DiKKAT : Umumi arzu üzeriae bugün yalnız 15 

ıeansdmdfa ÇJLGJN KAN gösterilecektir. 
son c a 

Seans saatları : heriÜn 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 talebe seansıdır 
Cuma 13 ilave seası 
HER GUN son 21.15 seansı (ucuz Halk ıeansıdır.) 
Fiyatlar : 25 - 35 - 50 kuruştur. 

Yeni Asır 

SON GRAF 

Sümer bankın 
A 

arı 

Biı· yılda 1,617,000 liradır 
Matbuat kongresi 20 Mayısta 

İstanbul, 9 ( Hususi ) ·- Ha
zırlanan senelik raporda Sü
merbankın 934 te bir milyon 
617000 İira Lir temin ettiği 
bildiriliyor. 

Matbuat f·ongresl 
zo Mayısta 

Ankara: 9 (Hususi) - Mat
buat kon~resinin taplanma ta
rihi 20 Mayıs olarak tesbit edil
edilmiştir. Bütün gazeteler 

mümessillerinin i,tirakil:> top
lanacak olan kongrede mat
buatımızı yakından ilişiklendl- . 

ren bir çak mesleler ı:-örüşüle
cektir. 

Buğday lşlerl 
müdürlüğü 

Ankara: 9 (Hususi) - Ziraat 
bakanlığınca buğday genel mü
düdürlüğü ihdasına dair bir 
kanun layihası hazırlanıyor. 

Büyük Rus san' atkarı 
Leon Staynberg dün lstanbula geldi 

Bazı tetkilcler yapacak 
Ankara, 8 (AA) - Bugün 

İstanbııla gelecek olan Moskova 
büyük akademik tiyatrosunun 
orkestra şefi halk artisti Leon 
Steinbergin bu seyahati bu ay 
içinde Sovyet operası artistle
rının Türkiyede verecekleri 
konserlerle alakadar bulunmak
tadır. Steinberg Türk senfonik 
orkeatrasiyle bu temsillerin 
provalarını yapacaktır. 

Orkestra şefi Leon Steinberg 
1892 tarihinde Petresburg kon

serv:..tuvarından mezun olmuş

tur. Konservatuvarda bidayette 
piyanosinilini bitirmiş ondan 
sonrada Rimski - Korsakof ;re 
Solovievir. idaresi altında koru• 
pozisiyon nazariyeleri derslerini 
takip etmiştir. 

Konservatuvardan çıkar çı~ • 
maz orkestra şefliğine başlıy.an 
Steinberg ilk defa Petresburg 
oper&sında Nymphe operasını 

temsil etmiş ve ondan sonra 
Moskova büyük tıyatrosuna 
ieçmiştir. 

1914 yılında Paris ve Lond
rada verilen Rus operalarını 
da Steinberg idare etmiştir. 

Steinberır 1928 yılından bugü
ne kadar Moskova büyük aka
demi tiyatrosu orkestra şefli

i'ini yapmaktadır. Steinberg 
aynı zamanda bestekar olarak 
da maruftvr : En mühim eser
leri şunlardır : 

İki senfoni, Mirrha balesi 
Meluzin ve Uyuklayan orman. 
Senfonik şiirleri ihtilale ait ilk 
musiki eseri olan Teşrini ev
vel hantadı Lenin'in ölümü içi• 
yazılan matem ır . .ırşı ve yakın
da müte addit tiyatrolar tara
fından sahneye konacak olan 

dünvayı sarsan on gün operası. 
Son yıl zarfında Steinberg 

Kızıl meydan Senfonik şiir, ve 
tablosunun bestesini bitirmiştir. 

Musiki alanında ve içtimai 
iş alanında yaptığı büyük hiz
metlerden ötürü Steinberge 
1922 yılında Ukranya cumhu
riyeti halk artisti ünvanı ve 
1934 yılında da mumaileyhin 
musiki hayatının 40 - cı yılı 

dolayısile Sovyet hükümeti ta
rafından hallı. artiıti unvanı 

veri miştir. 

Deniz harbına azırlık 
Fransa bundan böyle donanmasını 

Arttırmağa karar vermiştir 
Londra, 9 (A.A) - Deyli 

telgraf gazetesinin bahriye nıu
habiri Fransanın bahriye sı

yıtsasında mühim bir değişik

lik olduğunu bildirmektedir. 

Fransa yiiksek bahriye mec
li isikbalde Fransız filosunun 

esasını büyük zırhlıların teşkil 

etmesine karar vermiıtir. Bn 
suretle alakadar diğer devlet 

lcre F ransanın bundan böyle 
Vaşington muahedenameıiaia 
tesbit etmiş olduğu miktar 
ile kanaat edemiyeceii yarı 
resıni bir surette bildirilmit 
oluyor. 

Bu muahedeye göre, lnıil
terenin 5, Amerilı:anıa 5, ve 
Japonyanın 3 zırhlı inıa etme
sine mukabil Fransa 1,75 nis
betinde inşaatta bulunacaktır, 

Hudutlar bozulamaz · 
İngiliz kabinesi dört saattan fazla 

süren iki toplantı yapmıştır -------
Londra, 9 (A.A) - Dün ka

binenin dört saattan fazla sü
ren iki toplantısından bahseden 
Deyli Telgrafın diplomsi mu
habiri, nazırlarda umumiyetle 
avrupa ve bilhassa şarki Av
rupada emniyet hissinin mın
takavi bir esasa istinat edil
mek suretile tarsin edilemiye-

ceği intıbaının mevcut oldu
ğunu yazmaktadır. Benun için 
Avrupayı bir bütün olarak 
telakki edecek bir plan vücude 
getirilmesi hususu tetkik edil
mektedir. 

Hudutların bozulmıyacağına 

müteallik hususi bir beyan•a
mc neşredimesi ihtimali uardır. 

Yeni vapurlarımız 
10 milyon liralık tahsisatı bütçe 

Encümeni kabul etmiştir 
İstanbul, 9 (Hususi) - Denizyolları idaresinin yeni vapurlar 

yaptırması için istediği 1 O milyon liralık tahsisatı büt\'.e encümeni 
kabul etmiştir. Bir heyet yakında Avrupaya giderek temaslara 
başlıy&caktır. Yeni vapurlardan bir lı.ısmının gelecek yaza 
hazırlanacağı tahmin ediliyor. 

B. Tevfik Rüştü Aras 
Bugün Cenevreye hareket edecektir 

lstanbul, 9 (Hususi) - Yakında toplanacak olan uluslar kuru
mu konseyine başkanlık edecek olan dış işleri bakaa1111ız bay 
Tevfik Rüştü Aras yarın (bugün) Cenevreye hareket edecektir. 

Dış işleri Kamutayda lstanbulda General 
Lüdendorf 

B. T. R. Aras 
İstanbul' da 

Uluslar Kurumuna riyaset 
İçin Cenevrc'yc gidecek 

lstanbul, 9 \Hususi) - Dış 
işleri bakanı Bay Tevfik Rüş
tü Arv. Ankara'dan geldi. 15 
nisanda Cenevre' de toplanacak 

uluslar konseyine reiılik etmek 
üzere Cenevre'ye gidecektir. 
Bay Aras doiruca Heybeli'ye 

ıiderek Başbakan ismet ln
önü'nü ziyaret etmiş ve keııdi
siyle görüımüştür. 

lstanbulda ihtifal 
İstanl.ul, 9 (Hususi) - Mi

mar Sinanın yıldönümü Süley
maniyedeki mezarında ihtifal 
yapıldı. Üstat sayı:-ı ile anıldı. 

Zafranbolu 
Beledlyesl istikraz 

Yapacak 
Zafranbolu 8 ( A.A ) - Be

lediye meclisi toplantıl"rına de
vam etmektedir. Bu yıl bele
diye bütçesi 20,000 lirayı bu
lacaktır. Belediyemiz, beledi
yeler bankasından 13000 lira
lık bir istikraz yapmaktadır . 
Bu para ile kasabanın haritası 
yapılacak ve fenni bir mezba
ha inşa edilecektir. M~zbaha
nın inşaatı bir mutahassısa ve
rilmiş ve işe başlanmıştır. 

Görüşülen ve onaylanan 
Kanun layıhaları 

Ankara, 8 (A.A) - Bugün 
bay Nuri Conkerin baş
kanlığında yapılan kamutay 
toplantısında: reşit kadın tica
retinin meni hakkında 11 Bi
rinsiteşrin 1933 de Ceaevrede 
imzalaaan mukavelenin tastiki 
hakkındaki kanun ile yüksek 
mühendis mektebi 1935 yılı 
bütçesini kabul etmiştir. Bu 
bütçe kanun ile yüksek mü
hendis mektebinin 1935 yılı 

masarifi karşılıiı olaralı. 395 
bia 782 lira tahsisat verilmiştir. 

Yine bu toplantıda Suriyede 
Türklere ve Türkiyede Suriye
lil~re ait emlak hakkındaki iti-
lafnamenin altı ay daha uzatıl
masını gözeten kanun da ka

bul edilmiş ve divanı muhaıe
batta açık bulunan bir iizilık 
için yapılan seçimde bu yere 

muhasebatı umumiye müdürü 
bay Mehmet Ali seçilmiştir. 
Kaıoutay Perşembe günü top
lanacaktır. 

Erzurumda 
Han ve samanlıklar şe

hirden kaldırılıyor 

ERZURUM 8 (A.A) - Bu
gün toplanan belediye meclisi 
bundan sonra şehir dahilinde 
han ve samanlık gibi şehria 

aıhhatına tesir eden yerlerin 
kaldırılmasına karar vermittir. 

Nüfus sayımı 
lstanbul, 9 ( Hususi ) - Bu 

ıene içinde yapılacak olan ı:-e

nel nüfus sayımı hazırlıklarına 

şe!ırimizde başlandı. 

Layiha verildi 
Ankara, 9 (Hususi) - Güm

rük inhisarlar bakanlığı me
murları layihasi Kamutaya ve
rildi. 

Kadınlar kongresi 
lstanbul, 9 (Hususi) - Şeh

rimizde toplanacak olan ka

dınlar koagresinin hazırlıkları 
bitti. Murahhaslar bugün (dün) 
yıldız sarayını gezdiler. 

Habeşe doğru 
Napoli, 9 (A.A) - Leonardo 

De Vinci Vapuru ile Katanaya 
hareket etmiştir. Oradan Şarki 
Anupaya nakletmek üzere is
tihkam kıtaatı alacaktır. 

Graf Zeplin 
Haınburg, 9 (A.A) - Graf 

Zeplin balonundan alınan son 
haberlerde bu sabah saat 9,30 da 
h;ıttı üıtüvayı geçtiii bildiril
mektedir. 

General Ludendorf 
Berlin 9 ( A.A ) - General 

Ludendorfun doiumunun 70 nci 
yıldönümü münasebetile bütün 
resmi binalar donatılmıştır. 

ihtiyar Generalın yıldö
nUmU şenllkle yapıldı 

13erlin 8 (A.A) - B•y Hit
ler aşağıdaki emirnameyi neşr
etmiştir: 

General Lüdendorf yarın 9 
Nisan, doğumunun yetmişinci 

yıldönümünü tesid edecektir. 
Bu münasebetle Alınan milleti 
büyük kumandanın harp esna

sındaki unutulmaz hizmetlerini 
derin mianettarlık hisleriyle 
hatırlıyacaktır. Şükran borcu 
olan bu hissin tesiri ile 9 Ni
sanda bütün binalara bayrak 
çekilmesini emrederim. 

Dalga kıran 
Stralsund, 9 (A.A) - Rue

gen adasını karşıya bağlayacak 
olan dalga kıranın inşaatı 2e
lecek ilkbaharda bitecektir. 
Böylece Al111anyadan İsveçe 
seyahat 45 dakika kısaltılmış 
olacaktır. Bu inşaat için sim
diye kadar 2,300,000 metre 
ailı:abı toprak kaldırlmıştır. 

Çinli zabitler 
Napoli, 9 (A.A) - 14 Çinli 

zabit gelmiştir. Bunlar ltalyan 
lisanı ile tayyarecilikte ihtisas 
kurslarını takibedeceklerdir. Bu 
zabitler Çinin hava filosunda 
istihdam etmek üzere tahıil 

görmek için ltalyaya gönder
miş olduğu ilk ırruptur. 

Çocuk haftası 23 Nisanda başlıyor 
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Gangsterler kralı 
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Al Ka onun maceraları 
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Gangester er y a 
İlk defa olarak du}guya mağlup 
Olmuştu. Burada gözyaşları var ı ......... -
Köşkün büyük salonunda 

arkadaşlar hep toplanmlş bu
lunuyorlardı. Çchrclerdde bir 
ölüm acısı beliriyordu. Kaybe
dilen en iyi, en becerikli ve en 
cüretkar unsurlara mı, yoksa 
bir milyon dolar değerindeki 
iÜZclim şampanyalarla viski
lerin uçtuiuna mı yanıyorlardı. 
Belki bunların hiç birine değil 
de kolonel Turnerin tuzağına 

düşmek, ona aldanmak ağırla
rına 2"itmişti. Wilyamla birlikte 
•alona girdiğimizde muvaffaki
yctli baskınlardan döndüğümüz 
zamanki alkıılar yoktu. Bir söz 
söylemeden yüzlerimize bakı
yorlardL Fakat gözleri... Ah 
rözleri öyle korkunçtu ki.. Şa
yet bu dakikada bir polis bu 
salona girseydi muhakkak par
çalanırdı. 

Gazetelerin yazdıklarına ba
karsanız Gangesterlerin elle
rine düıenleri parçaladıklarını, 
bin bir eziyete maruz tuttuk
larını zannedersiniz Fakat ben 
Alkoponun yanında bunca yıl 
süren hayatımda böylesine biç 
rastlamadım. Böyle bir şey de 
duymadım. Fakat bu dakikada 
salonu dolduran Alkopon çe
tesinin buna muktedir olduiu
na inanmııbm. Umumiyetle iş
lerimize hiç karışmiyan, sade
ce verdiğimiz hediyeler ve 
askımızla iktifa eden kızlar 
bile ağhyorlardı. Çok defalar 
atkada~larımızdan kaybettik
lerimiz olmuıtu. Vakıtsız ölüm-
lere alıımııızdır. Bununla 
beraber ıa•panya ve vıs-
kilerini kaçırırken katlıam 
edilen 28 kiıi az görülmüı 
feylerdendi. Poliı kadar ııkı 
tertibat aldıiıaa rörc Alkapo· 
nun adamlannı diri diri de ele 
geçire bilirdi. Öyle yapmayıp 
ta. tecavür.: kudretini kaybetmiı 
yarahlan bile tabanca ile birer 
birer öldürmeleri ne adalet aa• 
lamıila, ne de inzibat kaidele
rine uyabilirdi. Kimıe koauı
mıyerdu. Bütün ıözlerdea n
dece yaılar dökülüyor. Bu evde 

duygu hakim olmuştu. Ganges
terler yuvasında görülmemiş 
bir şeydi bu. . Haydi camm ... 
Bu kadarı da Gangesterler için 
çok görulebifir. BununJa bera
ber arkadaşların boğazlarını 
sıkan şey yaralıların birer birer 
insafsı7ca öldürülmesiydi. 

Dolly de orada idi... Oolly 
bana yaşadığımı anlatan bir 
varlıktı. Boynuma atılarak: 

- Jack ... Geleceğine emin
dinı dedi. 

Onu baştan aşağı tetkik 
ediyorum. Acaba Andy'nin söy
ledikleri doğru mu? Fakat özel 
duygularımla haşhaşa verecek 
bir zamanda değildim. Ansızın 
Vilyamın bir saika gibi gümli
yen sesi duyuldu: 

- Dalaveracılar, suiistimal
cılarm başı olan şu iki yüzlü 
kolonel Thurnerden intikam 
alaca&"ım. Onu elime geçirme
den hayata K"Öılerimi kapamı
yacağım. Gözlerini oymazsam, 
onun ne kadar müptezel bir 
adam olduğunu kendi imirle
rinc de göstermezsem anamın 
lineti üzerime olsun.. Sevin 
Turner, sevin.. Senin için ne-
ler hazırladığımı göreceksin .. 
Bugüne kadar açık bir oyun 
oynadım. Bundan sonra müra
ilere kar.şı müraice davranaca
j'ım. Ta ki intikamım tam ol
sun .. 

Salondakiler seslerini çıkar
mıyor, sükutu muhafaza edi-
yorlardı amma bizim gibi dütün
düklerine şüphe yoktu. 

Centilmen Killer adını ver
diğimiz Alfoas a&"ır ağır şun
ları söyledi: 

- Jack, vakıt kaybetmeden 
Al Kaponuo nezdine ırit.. Ken-
di•İne raporunu ver. Sonra Ko
lonel Turneri bulmıya çık .. 

lu dakikada buradan çıka
rak yürümek yeniden hayata 
kavuştuiumu bana duyuracak 
gibi geliyordu. Yeni bir haya-
ta başlıyaca.k, arbk bir Kan
geıter değil, bir öçalıci ola
caktım. Tumeri bulmıya, mü-
raiyi avlamıya çıkıyordum. 

-::>11nu V•t -

Polonya ve Dantzig 
Dantzig Seçimi 
Ümitlerini suya 
Varıowa, 8 (A.A) - Leh 

ıaıetelerinin Danhig' deki hu
•uai muhabirleri nazilerin bir 
plebisit mahiyetini vermek is
tedikleri intihabat neticelerinin 
onların ümitlerini suya düşür
müş olduğunu yazmaktadırlar. 

Naziler tarafından elde edil
miş olan reyler bir miktar da
ha artmış ise de bu miktar 
kanunu esasinin tadili için za
zuri olan iki sülüs ekseriyeti 
temine kafi deiildir. 

Gazete muhabirleri, nazilerin 
yapmış oldukları muazzam in-
tihap mücadelesinden ve s\yasi 
rakiplerinin üzerinde icra ettik
leri tazyikten ısrar ile bahset-
mekte ve bu tazyikin nazi mü
ınılarınm her hanıi bir in
tihap mücadelesinde bulunma
larına mani olduiunu kaydet-

Almanların 
,düşürdü 
mektedirJer. 

Bundan baıka as1en Dantzigli 
olan ve fakat ıimdi Almanyada 
sakin bulun•n 7.000 Almanın 
intihabata iıtirak etmiş oldu
iunu da bildirmektedirler. 

Bundan başka gazete muha
birlerinin yudıklarına göre, 
merk~z fırkası ile sosyalistle
rin intilıabatta ve bilhassa 
intihabatın .aleni olarak yapıl
mıt olduğu köy intihabatındaki 
suiistimallere karşı uluslar ırn-
rumu nezdinde teşebbüslerde 

bulunmaia hazırland>klarınt bil
diriyorlar. 

Bütün ıazeteler Lehlilerin 
kazanmış oldukları reylerin 1933 
intihabatın• nazaran 6,750 den 
8.750 ye çıkmış olduiunu ehem
miyetle kaydetmektedirler. 

İsveç'ten Habeşeline Silah İhracı 
İçin müsaade verilmemiş 

Stokholm, 9 (A.A) - İsveç
ten Habe~istana .Uy• silia 
ıevkedilmi, olduğuna dair 
Adeadea verilen haberleri tef
ıi r edea sazeteler, Habeıiıta
na silih ihracı içia hiç kimse-

ye ruhsat verilm'-miı olduiunu 
fakat ihracat tacirlerinin ba_ı
ka memleketler için elde et
tikleri ruhsattan istifade eyle
miı olmaları muhtemel hulua
duiunu yazıyorlar. 

aya Su u una uğradnlar Kah!~~de 
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lntıha ha ın netıcesı Hıtlercılerın Bürosu açılıyor 
ı it•• t tt• v• Kahire, 8 (A.A)- Türk dev-yun ar nı a us e ı ıyana memnun ~!.!~mt~ı~~~~ i!~;=::ın;ı 

Dantziğ, 9 (A.A)- İntihabat nm oyunlarını altüst etmiştir. Dantzlgl Almanyaya 
neticesini mevzuu bahseden Avusturya yurtseverleri Dant- bağlamak lstlyorlarmış 
Alman gazeteleri muhabirleri ziğ intihabı neticesini Avus- Dantziı şehrinin hu~usi va-
bu neticelerin Dantziğ halkının turynda rcyiama mür2 caat et- ziyeti ve Almanya - Lehistan 
tamamile Alman oldukla- siyasetinin icapları kendi-
rını iÖsterdiğini ve uluslar lcrini mevcut teşkilata 
kurumuna yapılan şika- riayete icbar etmekte idi. 

Nazi fırkası ekseriyeti 
yetlerin esassız olduğunu "" kazandığı takdirde bunun 
kaydetmektedirler. neticesi Dantzig şehrini 
Dantzlğde muhalif- Almanyaya bağlamak ve 

ler de kuvvetlidlrler Versay muahedesinin hü-
Dantzig. 9 (A.A)- Zop- ',ümlerini umumi bir te-

pat belediye intihabatında kilde iptal eylemek ola-
N asyor.al Sosyalistler 1 S caktı. Ulusal sosyalistler 
ve diğer muhalefet fırka- kırk altı azalık kazan-
ları da 14 azalık elde et- mıya muvaffak olmuşlardır. 
mişlerdir. Fakat yetmiş iki kişiden 
Hitlercllerln oyunla- ibaret olan yeni diyet mecli 
ları altüst olmuş Jlii/cı· ı·e Almanııamıı sinema Dikloforu sinde üçte iki ekseriyeti 

Viyana, 9 (A.A) - Siyasal mek ihtimalini düıünen Nazi.. kazanmak için daha dört aza• 
mahafil a aiıdaki sebeplerden terin nikbinliiini tadil edecek hia ihtiyaçları vardır. 

malıiyette görüyorlar. Gazeteler ulusal sosyalistJi-
dolayı Dantzigw intihabatı ne- Hayal k t a ug"' rad 1 su U un 1 ar iin Dantzii de adet itibarıyle 
ticesinden memnuniyet göste
riyorlar. 

1 - Bu netice muhalefetin 
muntazam bir tarzda mukave

meti karşısında Nasyonal sos
yalizn~in hudutJannı tayin et
miştir. 

2 - Dantziğin vaziyeti mah
suaasını Avusturyanınki ile bir 
tutan Hitler propagandacıları-

Berlin, 9 ( A.A ) - Havas mcvkiini sağlamladığını kay-
Ajansı muhabirinden: detmekle iktifa etmektadirlcr. 

Ulusal sosyalist mahfelleri Bazı nazi mahafiline göre 
Dantzig intihabatının neticele- bu intihabatın teıiri serbest 
rindcn dolayı hayal sukutuna ıehrin haricinde de şumullu 
uğramışlardır. Naziler serbest' bir tat'zda hissedilmesi Jizım-
şchrin teşkilat kanunu tadil dı. Burada kazanacakları par-
eyliyebilmek için diyet mecli- lak bir muvaffakıyet ken.&ile-
sindeki azalıklardan en aşaiı rine Memelde ve Helvi de 
üçte ikisini kazanmayı ümit Avusturyada bir reyiama mü-
ediyorlardı. racaat yolunu açmıı olacaktır. 

Baldvine göre A vrupada dolaşmanın 
Timarhaneyi gezmekten farkı yoktur -- Baştaraf ı ı ııcı sahi ede ·-
mek istediğini açıkça söyieyin
ceye kadar ttlmanyayı istim
zaçtan farii' olmıyacağım. An
cak gerek Alman ve gerek 
başka her hangi bir memleket 
bu şeyleri tetkik etmek iste
miyecek olursa o :zaman vazi
yetin güçleşeceğini tasdik 
ederim. 

İngiltere ve harp 
lngiltere harbe istekli değil

dir. Bir harbın çıkmasını iste
miyor. Ve eğer mütearrızın 

kim olduğunu tayin etmek su
retiyle harbın önüne geçmek 1 

imkanı olursa Avrupada hiç bir 
zaman harp zuhur edemiyecek
tir. İngilterenin her hangi bir 
tecavüzün vukuuna meydan 
vermemek suretiyle bütün Av
rupa ile beraber kendi rolünü 
ifa edeceğine kanaatım vardır. 
Ve yine kaniim ki sulhu temin 
etmenin en iyi çaresi uluslar 
kurumunun müzaheretiyle müş
terek bir emniyet sistemi vü
cuda getirmektedir. 

Bay Hltlerln tekllflerl 
Londra 9 (A.A) - Resmen 

muhafaza edilen •ükuta rai
men İngiliz kabinesi Berlin 
müzakereleri esnasında Bay 
Hitler tarafından Sir Con Say
mene yapılan teklifleri Streza 
konferansında ortaya atmağa 
karar vcrdiii söylenmektedir. 
Bay Hitlerin teklifleri şunlardır: 

1 - Bir ademi tecavüz te
ahhüdü. 

2 - Muhtemel ihtilafları 
mümzileri arasında bir hake
me havale etmek teahhüdü. 

3 - Harp tehdidi halinde 
bir istişare. 

4 - Muhtemel mütecavize 
karşı askeri ve iktisadi mua
venette bulunmamak vadı. 

Parlamento mabafilindeki bir 
fikre göre İngiliz teklifleri aşa
iıdaki hal suretine teTeccvlı 
etmektedir: 

1 - Uluslar kurumu kadrosu 
dahilinde umumi emniyet poli
tikası. 

2 - Şark misakına bir şekli 
mahsusta katiyen iştirak etme
mek. 
Doğu mlsakına itiraz 

Etmlyecek 
3 - İngiltere hükümeti Al· 

manya ve Lehistana açık bulun- 1 

durulmak, uluslar kurumu kad
rosu dahilinde kalmak şartile 
Fransa, Sovyetler ve Çekoslo~ 
vakya arasında mütekabil yar
dım esasına müstenit bir misak 
aktine itiraz etmiyecektir. Bu
nunla beraber böyle bir misa
kın imzasından ziyade Avrupa 
eınniyelinin daha umumi bir 
tarzda tensiki ciheti tercih 
edilmektedir. 
Lokarno teyit olunacak 
4 - Avruka meselesine ge

lince Londra hükumetinin bet 
devlet arasında istip.rc
!er yapılması va.dinden ileri 
ıitmeğe mütemayil olmadıiı 
rivayet edilmektedir. İcabı ha
linde Lokarno misakı yeniden 
teyit olunacaktır. 

İngiliz polltlkasının 
umdeıerl 

Londra, 9 ( A. A ) - Bugün 
Sir Con Saymenin Avam ka
marasında vereceği iıahatın 
İngiliz politikası hakkında yeni 
beyanatı ihtiva etmesi muhte
mel deiildir. 

İngiliz hekumeti Avrupanın 
teskini için alınması ica.p eden 
tebbirler hakkındaki söyliye
ceklerini Streza konferansında 
bildirecektir. İngilterenin yeni 
mükellefiyetler taııyan bir usu
le muvafakat etmesine hiç ih
timal yoktur. İngiltere uluslar 
kurumu tarafından temsil edi
len barış sistemini takviyeye 
devam edecektir. 

Amerika mUtahlt 
Göndermlyecek 

Vaşinıton, 9 (A.A) - Hari· 

ciye nazırı bay Hul Amerika
nın Streza konferansına müşa
hit ıöndermiyeceğini söyle
miştir. 

Amerika hükümeti müzake
rat cereyan ve inkişafı hakkın
da Londra, Paris ve Romada· 

ki sefirleri vasıta,ile haberdar 
olaca"1:ır. 

lnglltera geni' bir heva 
Yardım planı tekllt 

Edecek 
LONDRA 9 (A.A) - Par

lamento mahfellerinin fikrine 
g5re. lngiltcre kabinesi Avru-

panm şarkına aid mıntakavi 

misaktan daha umumi ltir em
niyet sistemi için Streza kon

feransında hava kuvvetlerinin 
tahdidi esasına müstenid geniı 
bir hava yardım planı teklif 
edecektir. 

İngiltcrenin yüklenebilecei'i 
taahhüdlerin hududunu tayin 

etmek mümkün defilse de, 
mevzuubahs misakın Avrupa 

eski muhariplerden hiç birini 

istisna etmiyecek umumi bir 
mahiyette olacaK"ı zannedilmek
tedir. . 

Şimdi mesele Almanya bu 

•.isaka _İ!tirak etmediri tak
dırde dıgcr devletlerin takip 

edeceği hareketi bilmektir. 
Mevcut intibaplara ~öre Al
manya bu projeye iltihak et-

tiği takdirde İngilterenin as
kerlik sahasında kendisine talil 

bir müsHat tanımıya hazır bu
lunduğudur. Bununla berabe1 

alakadar bütün hükumetlerin 
içtimaından evci bu huıusta 

Strczada hiçbir karar verilmi
yeceği kaydedilmektedir. 

Gazetelerln tekllflerl 
Paris, 9 (A.A) - Gazete

lerin heyeti umumiyesi Streza 
konferansından evel vaıiyeti 

memnuniyet verici bir şekilde 
telakki etmektedir. 

alan hay Abdullah tarafından 
yakında burada Türkiyeye dair 
bir turizm bürosu açılacajı 
haber alınmıştır. 

Fifüıtin, Süriye ve direr tark 
memleketlerinde de şubeleri 
bulunacak olan bu büro Ttlr-
kiyede müteaddit belediye da
irelerinin seyyah evleri, sayfiye 
merkezleri vt: ticaret odalarile 
sıkı bir münasebet halinde 
çalııacak ve halka Türkiye ile 
Mısır ve diğer şark memleket· 
leri arasında ticaret ve turizn. 
münasebetlerinin artması i~ 
Jizımgelen malümatı verecektir. 

Ha beşe 
Gönderilen sll6hlar 

Aden, 8 (A.A) - CibutideD 
ırelen bir habere göre Habetiı
tana gönderilmekte olan lillh
lar .. e mühimmat Fransız So-
maliıinden şerbestçc sıeçmittir. 
Bu silahların geçenlerde Almaa-
ya, İsveç ve danimarkadan rlD
derilmiı olduğu söyleaiyor 

ı:iliı>iıılil~r 
istlklAI lstlyorl•r 

Maailla: 9 (A.A) - FilipinTi 
siyaıi istikliller için yeni bir 
teşebbüste bulunmuJlardır. Ô· 
müzdeki Mayısın 14 dünde biı 
plcbiıt yapılacak ve halk re
çenlerde Amerika reisicumhuru 
tarafında• tasdik edilen ana 
yaıayı kabul edip etmediklerini 
bildireceklerdir. 

Amerika ordusu 
Motörleşiyor 

Vatington, 9 (H.R) - Ame
rika ordusunun motörleıtirilmea 
için bu sene 400 milyon dolar 
aarfcdilecektir. Amerika kara, 
deniz. ve hava kuvvetleriai çok 
geniş bir mikyasta takvi1e et
•ektedir. 

Con Saymon 
Avam kamarasında 

İzahat verdi 
- Boşteraft birincı ::ııılıittdt -

Ruıya derecesinde haya kuw· 
veti bulundurmıya lüzum ıör
•eue Almanyanın buau keneli 
baıma yapmak serbatieiai 
muhafaza eylemek teklifinde 
bulunuyor. 

4 - Almanya her tirli Iİ
lab imalitanda ıerbestiaiai ta· 
leb eylcyor. Ancak f'lkl .... 
varki bütün dünya .U.W.n 
kaldırmak ister veya beyael
milel bir konturala tabi tutmak 
iıterse umumi olmak kayclile 
bu anlaşmalara iirmeii •• ka
bul eylemektedir. Con Saymoa 
Almanyanın cemiyeti akvama 
dua bir vaziyette müstemleke
ıiz girmeii red ettiiini de 
açıkca söylemiştir. 

Avam kamarası bu meMle
ler üzerinde münaka,a açma
mıı, yalnız izahah dinlemekle 
iktifa eylemi,tir. Con SaymeD 
beyanatının sonunu şöyle bal
lamııtır: "Yarın başvekille bir
likte Strezaya hareket ecliyo
:ruz. Buraya ha:urlanrnış bir 
proje ile iİtmektc dcjiliz. Hiç 
bir proicramımız yoktur. Orada 
buluıacak, konuşacak we ona 
ıöre kararlar alacaiız. ,. 

Londra, 9 (H. R) - Strezaya 
gidecek olan beşvekil Mak 
Donald ile hariciye nazırı Cow 
Saymen hava muhalefetia4aa 
dolayı tayyare ile gitmekten 
vaı j{CÇmişlcrdir. Yarın (bu
iÜn) saat 11 de trenle Lea
dradan ayrılacaklardır. 



• oca Sinan gecesı 
• e l 

aa 
e yapılan ihtifal de yüzler-. 
aş hazır bulunmuşlardır 

Büyük Türk üstadının hayatı ve eserleri 
hakkında değerli konferanslar verildi 

Mimar Sinamn yıldönümü 
ınünasebetile dün akşam Hal
kcvinde saat 20,30 da bir ih
tifal yapılmıştır. lhtifalde mi
llıar bay Necmettin Emre ve 
llıühendis bay Ferruh tarafın
dan büyük sanatkarın hayatı 
tc eserleri hakkında çok alkış 
loplıyan birer konferans ve
ribni§tir. 

Konferansta, Halkevi reisi, 
hay Avni Doğan, mektep mü
dürleri ve talebeleri hazır bu
lunmuılardır. İki aaata yakın 
devam eden konf cranstan sonra 
erkek muaUim mektebi ve hal
kcyi muz.ik heyeti mando
lin ve kemanlarla iUzel parça
lar çalmak suretile ihtifale 
nihayet vermişlerdir. 

Bay Necmettin Emre tara
fından verilen konferansı aşa
ğıya yazıyoruz: 

Muhterem dinleyicilerim: 
Haklı bir gurur ve heyecanla 

namını anmaia toplandığımız 

büyük Türk mimarı Sinan 1490 
senesinin yirmi sekizinci Mayıı 
ıünü dünyaya ıeldi. 

Sinanm babasının Abdülme
nan ağa ve onun babasının da 
Doğan Yusuf ağa isminde bir 
tüccar olduğu son senelerde 
Ediraede ele 2eçen yazma bir 
eserde zikredilmektedir. 

Sinanın keadi yazdığt (T e:;:
:keretülbeyan) ile şair ve nak
lcaş Jı." 
t"" saıye yaz.dırdıiJ (Tez.kere-
ulbcyan) nında neshi hakkın

da faz.la •alumat yoktur. T e
racimi allval kitaplar:ımı:ı daha 
sahih malumat veremiyorlar. 
Müverrih Ahmet Refik beyin 
Divanı hü•ayun tetkikatına 
müsteniden Türle: tarih Encü
ıneni mecmuasında neşrettikleri 
vesikalar daha fazlaca malu
ınatı ihtiva ediyor. 

Sinan yirmi üç yaşına kadar 
memleketinde zeki hemşehri
leri arasında çalıştı. O seneler 
Anadoluda devşirme toplanı
yordu. Delikanlı Sinan da ar
kadaşlarile İıtanbula 2etirildi 
ve At meydanındaki Saraya 
ayrıldı. (1513) 

Burada yetişen gençler muh
l_elif ıanat işlerile meşgul edi
lıyorlardı. Sinan burada zama
?1;~n d yUkaclc üstatları elinde 
ıs 1 a ını gösterdi. Bir sene 
lonra 1514 de Yavuzun ordu
larile Çaldıran muharebesine, 
Mısır seferine iştirak etti. 

1517 de kapıya çıktı yani 
Yeniçeri ocağına atlı sekban 
sanatına kaydolundu. 36 yaşın
da yaya başı olarak Mahaç 
muharebesine gitti Biraz sonra 
zcnberekçj başı oldu. 
1534 te Bağdat seferine 1535 

le lran seferine iıtirak etti. 
Avdetinde hasekilik tevcih edi
lerek bakk1nda büyük bir ka-
dirfinaslık gösterilmiş oldu. 
Bu harplerdeki yararlığı bil
hasıa orduda yaptıiı köprüler 
Vaa ~ölünde İnfa ettiği gemi
lerle kendini tanıtmış idi. Si
namn istidadını ilk keşfeden 
ve onu ricale takdim eden or
du ümerasından İzmitli yedi be
la Mahmut bey idi. 

Sinanı kanuni Süleymana 
takdim eden Lütfü Paşanın 
maiyetinde ve Barbaros Hay
reddin Paşa ile beraber İtalya 
seferine gitti. Macaristanı, İtalya · 
ve Yunan sahil!erini gezdi. As
ya ve Afrikada gördüiü asar
dan ıonra Yunan ve Romen 
•ıannı da yakından tetkik im
lcimnı buldu. T ezkerctülbe-
anda: 

Her güngerei ivandan bir 
köşe ve her zaviyci virandan 
bir tüşe peyda edip yine şehri 
İ!tanbula gelip hizmet ayan 
zamanla meşgul oldum ve ka
pıya çıktım. Diyor. 

1538 senesi ki mimar Sinan 
48 yaşında idi mimar hassa 
Acem Alisi irtihal etmiı idi. Bu 
makama münasip bir zat ara
nırken Lütfü paıa Sinam ha
tırladı. Yeni vazifesi ve Yeni
çcri aiası yasıtasilc kendisine 
tebJii edildi. 

Muzaffer ordularla dolaşan 
Sinan zafer günlerinin yürekleri 
kaynatan nümayişlerini hava
larda dalgalanan Türk bayrak
larını, tahtları yıkılan preasle
rin Türk kumandanları karşı
sında mallarını yıiın yığın si
lahlar, hazineler, 2özlerinin 
önüne geliyor. Orduaun Allah 
Allah nidaları mehterlerin da
vul ve nağara seslerine karııan 
top tarakaları kulaklarında 
çınlayordu. Ocakdan ayrılmak 
istemedi. Fakat gezdiii yerler 
de 2ördüiü büyük binalar 
onun ruhunda heycan 'Ye ihti
lal uyandmşları o dini maibet
Jer, ırfane medreseler, ordula
ra köprüler şehirlere sular, 
Şehzadelere Vezirlere Saraylar, 
Ölülere Türbeler, muhtaçlara 
imarethaneler, hastalara ha-
mamlar ve şifahaneler kura-
cakh. 

Bu vazifeyi kabul etti. Fa
kat şu şartla ordu ile olan 
mağnevi rabıtasını kesmeye
cekti. Ölü111üne kadar haseki 
kavuğunu muhafaza ~tdi. 

Bundan sonra Sinanın Mi-
marlık hayatı başlar. Sinanın 
tezkeretülbülyanında muharrer 
eserlerinin adedi 324 dır Evli
ya çelebinin zikretdiği eserler
de ilave olunursa bir miktar 
hayli çoğalır. 

Ben bunları birer birer say
mayarak Sinanın Türk mima
riıinde mevkiini ve onun Şeb 
kolunu tetkik edece~im. 

Son tetkikler gösterirki ba
zı Avrupalı müelliflerin iddia
lara ramen kubbeli inşaat bi
zans malı oJmayub Asyada 

Türkler elinde terekki ruhlarını 
aşarak garba doğru yayılmış 
ve Türk idaresindeki mem
leketlerinde kemaline yaklaşmış 

Binaenaleyh merkezi kupbe 
esasını Bizanslılara Asya Türk
leri vermiıti. Osmanlı Türkleri 
kendi öz malları olan bu usul 
inşayı İznıktcki yetil camide 
tatbık ettiler. İstanbnlun f et
hinde ıonra asıladanberi ara
dıkları büyük açıklıkta ve mer
kezi kupbe etrafındaki Abidevi 
mabet şeklinin sureti hallini 
buldvlar. 

Jüstinyenin emrile yabılan 
Ayasofyada murabbaı kaide 
üz.erine korulan bu merkezi 
kupbe esası onlan teşci etti. 
Biıanslılar Ayasofya kupbesini 

yapmakla beraber kavaid inşa
iycye vukfsuzluklan dölayısile 

kupbe yıkılmış ve bilahare çev
rilen kırk kemerle yeni kubbe 
iutturulabilmi~ti. Merkezi kup
be usulünün halline yaklaşmış 
olmakla beraber ıeçirdikleri 
kerku Bizans mimarlarını rü-
cua mecbur etti. ondan ıon
ra da Bizans mimarisinde bü
kubbe inşası esasından mak
laıtıiı ıörülüyor. Fatihin mi
marı Ayas ve m!mar Hayriddia 
Bizanı mimrrisinin deYam ede-
medij'i bu iz iizerinde yüri
mekle beraber mimar Siaamn 

sanar sahasında zuhuru Türk
lerin yüzlerce senedenberi 
uiraşdıldarı muammayı hallet
miş oldu. 
Şehzade ve Süleymaniyeden 

sonra inşa ettiği Edirne Sultan 
SeJimile zamanına kadar yapıla
mıyan ve ondan sonra da kımse
cür' et edemiyeceği şah eserini 
kurdu. 

San'atında değişiklik şart
br İnkişaf, tekamülün en mü
him saiki budur. Bir millet 
mimarisinde ezberlenmiş bir 
takım esasların müteakiben 
mihaniki bir gayretle tatbik 
edildiiini tasavvur ediniz! Bu 
hal yeknasak ve usandırıcı 
eserler maydana getirmekle 
kalmaz. Son'atı da teced·düt 
ve tealiden meneder. His ve 
fikrin tevekkuf ettiği yerde 
terekkiden bahsdilemez. Mimar 
Sinanda eserleni tetkik edince 
hepsinde ayrı bir çaşını hisse
deriz. Şehzada camii Süleyma
niycnin, Süleymaniye Sultan 
Selimin biç te aynı değildir. 
Ustat Türk mimarisinin ka
rakterini bozmadan o kadar 
tenevvü göstermiştir ki buna 
hayret etmemek mümkün de
iildir. 

Mimar Sinan eserleriede 
bedii unsurlarla beraber bu
günkü mimarinin istediği mev
zu kudretinin en mükemmel 
ifadesini bulursunu. 

Mulıtdif binalar.a tahsis edi
len binalarda vücude ırctirdiği 
tertibat büyük bir kültür ifedc 
eder. 

Bni[Ün mekteplerimize, par~
lanmıza koyduğumuz bardak
sız su içme tcrtibatmı Sinan 
şadırvanlarında hususi çeşme
lerde tatbik etmiştir. 

Sinanın kudreti yalnız ken
dine mal edilen eserlerle de 
ölçülemez. O hassa mimarlığın
da bütün memleketin imar iş
lerinin de nazımı idi. 

Hassa mi•arhğı o zamanki 
devlet · teşkilatımızda en yük
sek makam idi ve salahiyeti 
bugünkü nafia vekillerinden 
daha faz.la idi. İstanbulda has
sa mimarının idaresi altında 

müteaddit mimar başılar, mi- ' 
marJar ve mimar ha lif el erile 
bir merkez heyeti vardı. Bu 
heyet bugün Avrupadaki tek
nik büro santrallara muadildi. 
Merkezde miri ve vakıf işlerile 
ve İstanbulun bütün imar işi 
ile meşgul olurlardı. 

T aırada da büyük şehirlerde 
lıtaabuldaki hassa mimarına 
baj'h mimar başılar, mimarlar 
ve bunların halifeleri vardı ki 
bunlar lıtulundukları memleket
lerde en büyük memurlarla 
hem ayar tutulurlardı. 

İşte bu teşkilabn mükemme
liyetidir ki mimar Sinan eko
lünün memleket imaratındaki 
hakimiyetini temin etti. Sina
nın hayabnda çalışan şakirtleri 

mimar Ramazan, Mehmet, Mah· 
mut, Hisam, Sülevman, Küçük 
Yusuf, lıa, Dal2'ıç Mustafa, 
Davut aialar. 

Siaandan ıonra da Sinanın 
vazettiii esasları muhafaza et-
tiler. Memleket dahilinde yük· 
ıek Herler vücuda ~etirildi. 
Sinan çıraklarıudan İsa ve Yu
suf Hindistana davet edilerek 
Moiul padiphlarının sarayla
rında ve camilerinde çalııtılar. 
Bu ıuretle mütekamil Türk 
mimariai Türkiye hudutlarından 
dııarıya da t&fllllf oluyordu. 

Solll'alan deYlet idareaile 

Sahife 11 

Teknik görUflar : 
4 sg 

Türk ticaret 
Filosunun Mimar Koca Sinan 

Manisadaki eserlerinden Muradiye 

' 
Camii hakkındaki notlarım 

-
beraber inhitata doğru yol 
alan Türk mimarisi 17 nci 
asırda Avrupac!an gelen mi
marların tesirile büsbütün ze
val buldu. 

- Baştmaıı Biı inci sahi/ede -
desi şekillerle ve yıldızlarla 
süslenmiş olup yıldızların ara
ıındaki boşluklar çiçeklerle 
doldurulmu~tur. 

Aııl methalin tavaaında da 
güzel renkli bir kııım vartlır. 

Muradiyenin ıüslü tavan1an 
aynı tipteki san'at işlerinin en 
mükemmelidir. SokulJu Alamet 
paşadakiler daha kabadır.Tak
yeci lbrahim paşa ve Rüstem 
paşa camilerinin iÜzcl süsleri 
ıon zamanlarda zevksiz bir 
surette boyanmışbr. Yalnız lı
tanbulda Boiaziçindeki amca 
Hüseyin paıa namile maruf 
Köprülü yalısının ncfiı tavan
ları cier ıimdi harap bir va
ziyette olmasaydı Muradiyeaia 
ıüslerilc mukayeıc edilebilirdi. 

Bu köıkten elde kalanlar 
ise Muradiyenin tertibatını ya
nında çok ehemmiyetsiz kalır .. 
T opkapı saray Bağdat köı

kündeki tavanlar da aynı de
recede ise daha yakın zamana 
(Muradı Rabi Mimar Davut) 
devrine aittir. 

Tarif edildiii veçhile camı 

çok renkle ve muhtelif kıy
metli tertibata maliktir, Aynı 
tarzdaki süsler ıon cemaat 
mekinin kubbelerinde bulun
maktadır. 

Merkezdeki kubbenin terti
batını eski süslere dokunulmuş 
ve bozulmuş olduğunu yukarı
da yazmıştım. 

Şimaldeki çifte kapı on al
tıncı asırdakı Türk tahta işle
rine güzel bir misal teşkil eder. 
Her kanat · üç kısma taksim 
edilmiştir ki bunlann üzerine 
kiren hatların meydaoe sretir~ 
diği hendesi ıekillerla süslen
miştir. Hatların meydana getir
diği hartuçlar hatcmkiri ma
deni mozayiklerle doldurulmuı
muştur. Ortadaki kısım yine 
hendesi şekillerle süslü bir ka· 
bartmayı ihtiva eder. Kapının 
gövdesi zengin bir surette oy
ma işlemelerle sü!lüdü Her ka-

4 - Mekteplere ve mesçi
d e her sene Mısır parası ola
rak yüz altmıı akçe. 

5 - Mahallesi &Tarizi için 
yevmiye bir akçe 

Slnanın hayatı 6 - Her !ene Muharremin 
hususlyesl onuncu günü fukaraya taam 

Türk mimarını en yüksek !ç:n 300 akçe 
zervesine çıkaran mimar Sinan 7 - Zevceıi merhume mih-
Türkçeden başka Arapça, Fa- ri binti Mahmut hatun ruhu 
risi, Rumca bilir, metin tabiatlı, için iki salih ve mecut kimse-
fukaraperver, cömertti. Her ge- lere kuranı kerim okumak üıe-
ce konai-ında misafiri eksik re birer akçe. 
oJmazdı. Ağakapısı civarında 8 - Şehit evladı Mir li•ayı 
ve Şehiremininde birer mektebi Ankara Mehmet bey rnhu içill 
vardı. Bir sebil, bir mesçit ve ayni ıekilde iki kiıiye yevmiye 
bir çeşme yaptırdı. Hayatıncla birer akçe. 
kabrini yaptırmışb. 1584 te 9 - Ruhu için lüzum görti-
yerine sadakkir mimar Meh- len yerlere kaldınm yapıl•ak 
medi bırakarak Hicaz.a 2itti. üzere yevmiye dört akçe. 

Hicazdan avdetinde dört 10 - Kızlan (Ehi han ) ve 
sene daha işiyle meşgul oldu. ( Ncalihan ) haaımlarla ıehit 
1588 senesi öldü. Layemut Mehmet bey lan (Fahri) ha-
eseri Süleymaniyenin eteiinde nımlara yevmt oa birer akçe. 
hazırladığı mezarına gömdüler. 10 - Her biri, batka oyma-

Şimdiye kadar intişar eden larla ıüslü menaer kafesler 
kitap ve •akalelerda Sinanın arasından t .. celli eden mermer 
evlidı olmadıiı yazılıdır. Hal- destarın yüz taca bedel dara-
buki son ıenelerde bulunan cık mezarında bifl, bir intiha 
vakfiyesi bütün bu fÜpheleri garalteri yok, hlli bir iptida 
halletmiştir. •ehabeti var. 

Vakfiyenin ıureti tanzimi Si- Re•gi uçuklaııp yoıua i'İlıti 
nanın yüksek ruhunu aöıterir. kalan m11ralanndan biriada ıaı: 
Bütün malını şu suretle vakf- Ruhu için fatiha ibıaa ede piri 
eder: Yicdaa 

1 - Mezarı civarındaki mek- Diyor.. Seaiu buaa ihtiya-
tep muallimine yevmiye alb cıa mı var, ey Allah yolcuıu 
akçe, bir akçesi mezannda ıen ki iyili&'• doyıaamıı aibi, 
Kur' anı kerim tilaveti için. bili, yuanlara Hbilia.lea ıular 

2 - iki mektebindeki ye- datıtbnyorsua ..• 
tim çocuklara Ramazan bay- S6leymaa ıenin i'İbi bir mi-
ramıada elbi..e ve tikye almak aall oldupu fl1ktır ehin, aen 
için birer akçe. SCUeymaıı aibi bir kadwfİauln 

3 - Mekteplerin lothk odan· ockimda yetifdijia• hamclet 
lan için )'iz elliıer akça _ ., ... , . ·~2..!~~!!!_.!..ıtaaa~~_!ll~·~··~ 

aadın ğarip bir tarzda tezyin 
edilmiş bronzdan mamül bal· 
kası vardır ki ejderha şeklin· 
deki kısmın üstündedir. Ve bu 
elki bir selçuk süsüdür. 

Diyarıbekirde saray kapısı 
için (Yesari) tarafından yapı
lan kapı halkası ayni tezyinata 
maliktir. Buna benzer bu hal
kaların altından tunçtan mamul 
(Arabesk) süsler vardır. iki 
beyaz. madalyon Ustünde dizi 
yazılar bulunan bir parça bir· 
birine raptedilmiıtir. Kapı ke
narları 2üzel işlenmiş bir met
hale ne kadar uygun getiril· 
miştir. Süsleri çizen san'atkir· 
lar tunç, tahta Ye taş üzerine 
işlenen asar aafının bir araya 
gelince nasıl bir terkip mey
dana getirdiklerine bu kapı Ye 

kapıyı ihtiva eden methal, ke· 
merler güz.el bir misal teşkil 

1 
edebilir. 
Taş işleri: Yalnız camiin ka

pısında bulunan bir şey değil· 
dir. Pençere kemerlerinde kır· 
mızı beyas renkteki taşlar kul· 1 
lanılmış ve ayni cinsteki renkli~ 
kırmızı bir hat aıaiı yukanki I 
pençercleri birbirinden ayırır. 
Yan taraflardaki kapılarda 

renkli mermerlerle süslü kemer
lerin üstüne konulmuş güzel 
yazılan ihtiva eden levhalar 
vardır. Bazı pençere boşloklan 
sekiz. ve altı köşe şekillerle 

doldurulmuştur ki bu tarz on 
1 

altıncı asrın mergup bir usulü 
idi. lstanbulda Azap kapısında 
Kılınç Ali Paşa ve bütün o 
devre ait camilerde mevcuttur. 

Minarelerin on altı dalili daı 
cephelerini çcrçeveliyen hatla~, 
minarelerin gövdesine olukJ11 
bir sütun tesiri verdirir ki ne 
güzel bir buluştur. Şerefeler 
stalaktit tezyinat ile ve ıerefe 
korkulukları pencere zeminle-

1 rinde olduiu gibi delikli açılt 
işlarle örülüdür. Cam ve alçi 
pencereler son zamanlarda is-1 

lih edilmiş ise de eski vaziye
ti bu emsaline müreccah deiil
di. Maamafih çini, taş maden 
ve tahta işlerinde görülen ince 
sauat birinci derece addo· 
lunabilir. Muradiye caıaiinin 
avlusu da bir medreseden 
müteıekkildir. Camiin ıarkınrlı 
tek baıına bir kütübhaae var
dır. Şarkda iki medrese daha 
var dırki ikincisi metlreaenin 
hütübhaneıti havlunun ceaubu-, 
na yapılmııtır. Bu laina karşı-1 
sında insan kendini hemen lı
tanbuldaki haseki hurrem ima
retini tahlil eder. Yalaız o 

imaretin planıada yan taraflan 
birbirine mütenazır defildir. 
Şimali 2arbiainde üç tarafı ke
merlerle çevrili bir havluya 

ıidilir, kemerler menfur ltaı• 
hkla atma ıutunlarla tutturul-
•uştur. 

Hilliaa; mimar Sina• bu ca-
mideki malzemenin ahenıiai 

ve kulJanıf yerleriain uy2u•· 
lup ve ziya nektaııadaa pla
nının tertibini aynı Za•aada 

medrese ue klltüphanesile bir 
kül olan bu camiayı yaratmakla 

san' at ruhunun inceliklerini ve 
iklime elan yakınlıiım ıöster· 

•İttir. EMsaliae benzememek 
dehasını bu camide de ispat 

etmekle hayranlık ve fedakar· 
lık ve fedakirlıiımı meslektaı 

v• okurlarıma ancak bir kerre 
rörmek tavıiyesile bildirmefıi 
aoa Dİr vazife bilirim. 

Mimar Mes'ut Özok -- . _.,... 
Çankırıda ilk mektepler 

Çankırı. 8 (A.A) - Çankm 
merkezi•de yapılacak olan be· 
ten arme ilk mektebin te•el 

~~~~m~er~uimle ya~ 
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Rekor kırılabilecek mi ? 
MÜTHiŞ ATLAYIŞ 

- ~ ---- . "'~ 

Levdokimof 8100 metreden boşluğa 
atılıp ancak toprağa 200 . metre 

kala araş·· _çını tı:r 
Halk müthiş sür'atle düşen paraşütçüye heyecnnla bakarken, o 
bileğindeki bir alete bakarak inişin seyrini takip ediyordu 200 
metreye varınca bir düğmeye bastı: Paraşut zafer tarrakasiie ~- çıldi 

~------------.;.;....------~~--...... -----~ Altim"tro 8100 metre irtifa 1 rckorunn elde tutmağa ve bun- çok kimseicrc rant rrelirs:niz. 
iÖsteriyor. Evvelce de macc- dan da ileri geçmcğe çalışa- Bunlar parnşütçü !m!üplerinin 
ralarını anlattığımız meşhur caktır. Bu maksı?tla Rusyada azalarıdır. 
Sovyet paraşütcüsü Y evdoki- bir şenlik yapılacak ve bu şen- Bunların nrasmda k&ıdınlar 
mof şimdiye kadar yüz on de- lik hem tayyarecilik, hem de çokturlar, Moskovada matbuat 
fa tayyareden bJşluğa atlamış- 11 paraşutla atlayış ,, adı ,.erilen evi yanı'll .la onlarca aza .n o~an 

tır. Buna alışmış sayılabilir. 
Fakat şimdiye kadar ~öz ka
rartıcı atlayışı bu kadar yük
sekten yaptıiı görülmüş de
iildi. Bu defa da, hiç bir defa 
~bi, titremiyor. 

Seylrcller çarpıntı 
içinde 

Aıaiıda, binlerce seyırcı, 

bökyl\zünün hudutsuz maviliii 
içinde, apansız tayyareden ay
rılarak gökü hızlı bir çizgi ile 
yaracak olan küçücük lekeyi 
keşfedebilecekleri ani yürek 
çarpıntısı ile bekliyorlar. Zira 
bugün Y evdokimof kapalı pa
tUtle, paraşüt rekorunu kıra

caktır. 

Halk, soluk alamıyacak ka
dar heyecan içinde sessiz 
dururken, Y evdokimof herva
kıtki gibi durpndur. Bir kaç 
saniye içinde bin metre mesafe 
almış ve ikinci bin metreyi ise 
daha da çabuk dftşmüşttir.Şim
di Altimetro sirasile fU yük
sekhlderi zösteriyor; 6100, 
5100, 4100, 3100, 2100, 1100 
bir gülle gibi topraja doğru 
i11en Y evdokimof, bileiine bir 
bilezik saat gibi bağlı olan 

Bifyitk sı~·1·ayışı mıwn/fakıuctle. yapaıı l..1crcloh.iıııof 
şu yeni spor için göz kamaştı- bir paraşütçü gazeteciler ku-
rıcı bir Sovyet gösterişi ola- Jübü vardır. Bunlar Maksim 
caktır: Gorki propaganda filotilası il<~ 

S•vyet Rusyada tayyarecıer. ha va gezintileri yaparlar. 
bir paraşütle atlıyan kimseler Paraşütçülük ancak 1931 de 
binlercedir. Bir çok şehrin başlamış bir spor olmakla bc-
park ve bahçelerine yapılmış raber, Rusyada diğer her yer· 

---·---.-
•. 

l')<.ffaşiil açıldılda11 s6111·a 
cihazda, bu sukutun seyrini 1 olan on yirmi metre yüksek:li-
takiptcn bir in bile geri kal- iinaeki hususi kuleler saye-
mamıştır. 400, 300, 200 !.. sinde paraşüt atlayışı yapanlar 

Paraşütü• mükemmel çiçcj'i ise 300 binden fazladır. Bura-
bir zafer tarrakası içinde açı- larda paraşiit önceden açılmış 
lıyor, Adam, iplerin ucunda, olduğu için tehlike hiç yoktur. 
hafif bir sabun köpüiü sivili- Bizim ülkelerimizde tramvaya 
liği ile Hllanıvor ve apansız nasıl atlanırsa onlar da o ka-
kendini gösteren bu yavaşlık dar kolaylıkla paraıutla at-
ıimdi gözlere yabancı düşüyor. lıyorlar. 
Yevdokimof bir dansör kıvrak- Para,ut kahramanları 
laiile topraj'a ayak basmıştır. Fabrikalarda, ·yüksek tahsil 
Dünya rekoru kırılmıştır. enstitülerinde ve hatta köyler-

Yani rekorlar de, bazı Kolkozlarda, ceketle-
Bir kaç güne kadar y evdo- rinin yakasına gök mavisi kü-

kimof, bir çok rakiplere karsı çilk l.ir paraşüt geçirmiı bir 

den daha hızlı ileri gitmiştir. 
Kendine mahsus ustaları ve 
kahramanları vardır. Yüksek 
Tuşins mektebi müdürü Moş
kovski şimdiye kadar 110 
atlayış yapmıştır. 10, 30 
paraşütcü ile bir arada yapı
l:ın müşterek düşüşleri tertip 
eden odur. Bu oyunlar ekse
riya tayyare bayramı olan 18 
Ağustosta veya hususi paraşüt 
şenlik ~ünü olan 30 Mayısta 
yapılır. Hiç bir k:ızaya uğra

madan yüz kadar atlayış y2p
mış olan tayyareciler de çok
tur. 

Askeri tnyynreci Evşcjef, 
7095 metreden boşluğa ~tıl
mış ve ancük topraktan 150 
metreye geldiği znma.n Para
şutunu açmıştır. Fakat bu re-
koru uzun müddet üurir.de ' 
tutamamıştır. Yukarıda an!at
dı~ımız gibi Y erdokinof reko
ru ondan kapmış bulunuyor. 
Paraşutu, evciden karar ver
diği iibi, topraktan ancak 200 
metre irtifama gclince,açmıştır. 
Bir genç kızın cesareti 

20 yaşında yavar, ya yok 
•bir genç kaz olan Nina 
Kamniyeva da serbest diişüşlü 
atlayış rekorunu tutmaktadır. 
Geçen yaz 3000 metre yükseğe 

çıkmış, sonra boşluğa atılarak 

2700 metre boyunca, paraşüte 
hiç el sürmeden düşmüştür. Bu 
baş döndürücü .sukut 58 saniye 
sürmüştür. Toprakla çarpışmak 
için ancak 300 metre kalınca 
yani Eyfel kulesi irtifaına inince 
genç kızın büyiik şemsiyesini 
açtığı ve bir kaç saniye sonra 
son derece zarafetle, toprai'a 
ayak bastığı görülmüştür· 

Beden terbiyesi enstitüsünde 
talebe olan genç kız diyor ki: 

- Ben atlamaktan hiç kork-
mam. insan irtjfaıa farkına 

"t Nisan 1939 - ~~ ··---~ 
''Şeytan kadındı 
Zincirlerini kırdı 

.,, 
? mı. •e 

c ........................................................... .._ ... .._ 

Marlene: 
yolumda 

Holl~vood (Nisan) - Marlene 
Dietriclı, josef von Sternberg 
tarafından Almanyada meydana 
çıkarıimış, mavi melek filmile 
sanat hayatına karışmıştı. Ar
tfotin bu filmde kazandığı mu
vnffakiyet yıldızının parlama
sına yardım etm\ştir. O gün
den sonra Marlene'i gene 
Sternbcrg'in kolunda olarak 
Amerikada görüyoruz. Ameri
kan stüdyolarında çevirdiği ilk 
film rı1Iorocco 11yam:: lrnlpler,, 
filmidir. Bu film bütün tahmin
]eri ge'ien bir muvaffakiyet 
elde edine~ M:ırlene Diet
rich ~e dün~·a sinamacıılığı
nın en tudret:i yıldızları <!ra
sında yer a!arak acuna ün 
salmışlır. Bununlabernber meş'
um kadın ro!Jarinda en seçili 
bir sima olarak tanmması ken
di arzusundan ziyade Stern
berg'in eseri sayıl3bilir. Zira 
Marlene'in bütün meslek ha
yatı bu sahne vazıinin elinde 
bulunuyordu. Onu istediği gibi 
kullamm, hatta onun istedigi 
kadın şeklini veren de o idi. 
O kadar ki i\~arlcna Von Stern
bcrg'in yarattığı bir eserdir 
diyen!er çoktu. Beyaz pc:dedc 
göründüğü gündenberi bütün 
filimlcrini Sternbergin nezareti 
altında çeviren Marlene yalnız 
"Kırık mabude" filminde Ru
ben Mamulyan'la birlikte çalış
mıştır. O gün bile buna hayret 
edilmiş. Marlenen Sternbergin 
•vucundan sıyrılıyor denilmişti. 

Fakat çok geçmeden büyük 
artisti gene aynı visayet altına 
girerek "Kızıl Kraliçe,, yi çe
virirken görüyoruz. Bu- filmin 
mali bakımdan verimi çok az. 
olmuş ve üzerinde çok müna
kaşalar yapılmıştır. 

Mar!en şimdi de ''Şeytan 
kadındır,1 filmini bitirmiş bu
lunuyor. Söy!endiğine göre 
Von Sternberğ bu fimde Mar
lene Dietrich'i "Kızıl Kraliç{',, 
filminde fazla özel dehasını 
kullanm:ıl;t.1 serbest bırakıl

mıştır. 

Ayrllık 

Bundan sonra da Marlene , 
bihnkkin ayrılmış bulunuyor. 
İleride çevir~ccği filimlerdc 
sahne vazii !-..im olacaktır, he
miz bilinmiyor. Mamafih eşsiz 
yıldızın bu.;·in Amerika mat
buatında verdiği bir enterviyö 
Josef Sternberg't~n niçin ay
rıldıklarını, bundan sonraki 
hayatını nas:l karşıladığını ay
dınlatıyor. Marlcn'in matbuata 
enterviyö vermekten ne kadar 
çok sakın~_ı_!ı düşünülürse bu -----bile vatınaz. Bazı kimselerin 
atlamaktan niçin korktuklarım 
gerçek anlamıyorum. Bilakis 
bu son derece ze ı.. kli birşcydir. 

Sadece spor değll 
Bazıları, paraşütün açılışı son 

saniyeye bırakılmak suretile 
.vapıJan bu tehlikeli atlayışların 

sadece spor muvaffakıyctJeri 
olduiunu, maddi kiymeti ola

mıyacağmı sanıyorlar. Hiç te 
öyle deiildir. 

Milinoda çıkan Koryere dcl
la Sera gazetesinde büyük bir 
roporteri; B. Beonio • Broç.yeri 
son zamanlarda Rusyada bü
yük bir hava seyahatı yapar
ken Siberyada, Kramoyarsk 
yakınında beş askeri tayyare
cinin para,üt inişine seyirci ol
muştur. Megafonlu bir mu
allim zabit bunların sukutunu 
idare etmekte idi. Muhabir 
ıöyle diyor : 

"Artık kendi talih .. .. "' . • 
yuruyecegım.,, ıyor.o 

.J/a l'il•U ·';'<.'!flftll 

beyanatm deieri bir kat daha 
artar. 

Merlene diyor ki: 
• 

11 Artık bay Von Sternber~'in 
himayesi altında bulunmıyorum. 
Yeni bir denemeve başlıyorum. 
Geçmişte bütün kararları Von 
Sternbergin tasvibine bırak
mıştım. Bundan ötürüdür ki 
yeni çalışma hayatımın ne ne
tice vereceğini bilemem. Fakat 
dünküne müreccah olncağını 
umuyorum. Bu dakikada kocam 
Rudolf Sicber'in hangi noktaya 
kadar mukadderahmı idare ede
bileceğini söyliyemcn. Ne de 
ileride, stüdyoda çevirec<'ğim 

filimlerde sahne vaziim kocam 
mı olacaktır. Bunu da bilemem. 

Ayrıhgı kim istedi? 
Meslek hayatımızı birbiriıniz

dcn ayırruamızı istiye Von 
Sternbarg o!mu'lt•Jr. Ben değil.. 
Bena sorarsanız geçmişte oldu
ğu gibi çalışmayı tercih eder-
dim Yanınızda sizin mcnfcat
lerinizle uğraşmayı bilen bir 
şahsiyete sahip olmak kadar 
~üzel birşey olur mu? Kendi 
işlerimle bizzat oiraşmaktan 

zevk alacakmıyım bilmiyorum. 

" Bu emsalsiz bir manzara 
idi. Akşamın sessizliii ve ha
vanın hudutsuzlu~u içinde bun
ların bu uçuşu sihirli bir hal 
gösteriyordu. ,, 

Fakat, bedii zevk dışında, 
Rusların harp halinde bu pa· 
raşüt :ıtlayışlarından ne gibi 
pratik neticeler çıkarmak iste
diklerinin öğrenmcğe çalışan 
ıazctcciye şu cevap verilmiı
tir l Harp halinde, bu vası
at ile. düşman ierilerine kü
çük müsellih müfrezeler in-
dirmek ve bu vasıta ile pa11ik 
uyandırmak mümkün olacak
tır . ., 

Bu tasavYur belki de haya
lidir. Fakat ıu cevap Sovyet 
Rusyadaki düşünüş tarzını 
pekala meydana vuruyor. Her 
sahade askeri kay2'ılara, kızıl 
ordunun çarpışma deicrini en 
yüksek dereceye çıkarmak is-
teiine tes•düf edilebilir. 

kad 111 rnlit ntle 
Sternberg çekillyor mu? 

M. Von Sternberg, bir müd· 
det için film çevirmemek ni
yetindedir. Sinema dışında o 
kadar çok şeylerle, bilhassa 
a·csimle meşgul bulunuyor ki ) 
beyaz perdeden biraz uzak 
kalmak i~tcmesine şaşılamaz. 
Sterberg, ayni zamanda din .. -
mck istiyor. Onun fikrince be
nim kendi talih yolumda yal
nız başıma yürümekliğ"im ıçın 

en müsait zamandır. 
Varına gelince 

Yanna gelince, modern bir 
senaryo oynamak istiyorum.Bu 
ilk filmimde sahne vazmun 
Erne::t Lubitsch olmasını çok 
arzu ederdim, Fakat Lubitsch

1 

Paramount'un şefi olduktan 
sonra bu ümidim de bir hayal 
olmuştur. Görüyorsunuz ki ne· 
çevireceğim filmi, ne de sahne 
vaziimin kim olacagmı bilmi
yorum. Yalnız şuna eminim ki 
Nevyorka dönüşümde bütün 
bunları zorluksuz halledeceği
mize eminim. O Avrupaya 2i
clccek olan kocamı Nevyorkta 

w • -

o~uruyacaıcım. 

Paramount şirketilc imza et
ti2im mukavelenin iki yıllık 

oldu~u doğru değildir. B\l 
stüdyo hesabına da iki filiıa 1 
yapacağım. Bunlardan birini \ 
hemen şimdi, diierini de 1935 
.senesi sonunda çevireceK-iın. 1 

Bu iki film arasında Avrupaya 
kadar bir seyahat yapmaklı
ğım muhtemeldir. Bu ihtimali ' 
göze aldıiım içindir ki uzun 
müddetli bir mukavele imza-

' 11ndan çekinerek serbest kal-
mak istedim. J 

"Şeytan Kadındır,. 
Şeytan kadındır, filminden 

çok bahsedilmiş. birçok kritik· 
ler yapılmıştır. \ 

Bu fimde M. Von Sternberır 
çok orijinal bir teknik kullaa-
mıştır. Von Sternberi her xa-1 

man çok ~us ur. bir artıst ol- ) 
muıtur. Fılmlerı çok özel o1aa 
hassasiyetlerini ve orijinalite- ! 
lcrini hep onnn öz varlı~ından 
almışlartlır. 
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- Hayır, liı:ım değil. Şimdi 
V•rlık içindeyim. Papa için yap
lıiırn Meryem ana tablosunun 
dcğeriıai aldım. 

Bu konuşmalar sırasında 
tablolarda arabaya yüklenmiş 
hulunduiundan iki arkada, 
evlen c saatini beklemek üze
re birbirlerinden ayrıldılar. Fı
rıncı kızın vekaletini Makyave
lin almasını onayladılar. Karar
laştırılmış saat gelince Rafail 
kiliseye gitti. İçeride bir papas 
arıyordu. Ort hkta insan na-
ına hiç bir kimseyi göreme

yince kilisenin değ«":rli eşyasının 
•aklı bulunduğu dolaba doğru 
Yürümek istedi. Bu sırada c:l
lftckandan bir papas çıkıverin
ce hemen ona seslendi: 

- Monper bu kilisede ayin 
Yapan Rahibin nerede olduğu
nu bana ıöyliyebilir misiniz? 

Papas delikanlıyı şaşkınlık 
içinde süzdükten sonra kendi
ni tophyarak dedi ki : 

- Kilisanın rahibi hasta ·"ır. 
Onun işlerine ben bakıyoauJJJ. 
Bir şey mi istiyor sunuz. 

- Evet mon per bir nikah 
işi için baş vuracağım. Bu ni
kahın gürültüsüzce bu gece 
Yapılmasını istiyorum. 

Evlenecek siz misiniz? 
Evet mon pcr. 
Gelin kimdir? 
Orasanı şimdi söylcmiye 

lüzum yok. Vaktinde sorar~ıı
nız. 

Peki oğlum! Madem ki 
nikahın 2'ece ve gizlice yapıl
masını istiyorsun. Baua bunun 
sebebini söyliyebirler misiniz? 
rapa.~lar kendilerine söylenen 
crı gızli tutmasını bilirler. 

Rafael uzun boylu söz söy
lem eden İfİ kısa keserek pa
pasla gece yarısından iki saat 
sonra nikahıll yapılması üzerin
de anlaştı ve sevinç içi:d kli
sedcn çıktı. 

Papas ise delikanlının göz
den uzaklaşmasını bekledikten 
ıonra çabucak gene camekana 
koştu. Orada ihtiyar bir papas 
evlenme ayininin yapılması iiin 
hazırlıklarla uğraşıyordu. Buna· 
şu emri verdi: 

- Fradominko şimdi kilise

den çıkıp evinize 2'ideceksiniz 
ve kendinizi hasta yapacak
sınız. 

- Ben hasta değilim Don 
Garkonyo! 

- Biliyorum. Fakat yalan
. hn hasta olup gideceksiniz. 

Bu şiddetli buyuruk karşı-
sında ı'htı'y b .. t·· . ar papaz aşus unc 
dıyerek eğildi. gar.konyo şu 
buyuruju da vcrm ~ ıi unutmadı. 

- Yarın sabah v!ne hasta
lı~mız d v.ım edec~k, kiliseye 
2'e lnıiyccc!uiıı iz. 

Rahip kiliseden çıkıp gitti. 
V • kilisenin kapıları kilitlendi. 

* "" ... 
Gece yarısından bir saat • 

ıonra idi. Bekçi Varuş mahal-
lesinde bağırarak şu buyururu 
Veriyordu: 

- Ey ahali .. Saat 1 ... Her
lccs yatsın. 

Halk evlerine kapanırken 
Ma2'anın karanlık evinde Rafa 
il ile sev~ilisi Rozita sehirbaz 
karıya tanrıya ısmarladık. di
yerek kuc.-klaşıyorlar. Ayrılık 
Yaşlarmı ~özlerinden akıtıyor
lardı. 

Rozita: 
- Anneciğim bizimle bera

ber gel daha vaktimiz var di
ye yalvarıyor sebirbaı karı 
bunu kabul etmiyerdu ... 

- Hayır olamaz .kızım. Bu
rada kalmalıyım. Belki size 
daha sonra Floransada lıcavu
ıururn. Burada görülecek işle
rinı bitmcmiıtir. Onları bitir
ıneliyim. 

Sihirbaz kadın bu sözleri 
o kadar seri ve kat'i söylüyor
duki Rafail ikinci bir söz!e 
yalvarmadan vaz geçerek: 

- Pekala öyle o!sun sizin 
yokluğunuz Rozitanın sevincine 
bir kara nokta olacaktır. Tan
rıdan çok yakm zündc Fioran
sada bize kavuşmanızı dileriz, 
dedi. 

Rozita da ayrılık acılarını 
iÖZ yaşlarile anlatıyordu. Bu 
sırada Rafail tekrar söze ka
rıştı: 

- Son bir şey daha yalva
racağım. Rozitayı korkutan 
düşmanların kim olduklarını 

ve Rozitanın babasım bana 
söylemek için söz vermiştiniz. 
Bunu yerine getirir misiniz 
Maga? 

- Rozitanın babasını öğren

mek istiyorsunuz. Söyliyeceğim. 
Fakat henüz sırası gelmedi. 
Siz şimdi çabukça Ramadan 
savuşmanın yolunu bulun. 

- Araba bizi bekliyor. Beş 
gün sonra Floransada olacağız. 

- Haydi öyle ise yolunuz 
açık olsun. 

Tekrar tekrar sarmaştılar. 
birbirlerini göğüslerine ba~tılar. 
Göz yaşları arasıada ayrıldılar. 

İhtiyar kadın karanlık oda
sına çekildi. Kendi kendine 
mırıldanıyordu. Şimdi hepsi 
olup bitti Rozita gitti. Yaşa-

yışımda ki bir yıldız da söndü. 
Artık intikam almak zamanı 
geldi. İntikam... İntikam ... 

**" 
Rozita ile Rafail adımlarını 

sık sık atarak 4'melekler ma
bedi) ne koştular. Tam gece 
yarısını iki saat geçe klisenin 
içine ıirdiler. Yanan iki bal-
mumu etrafa ıönük ziyalar 
saçıyrrdu. Nikah şahitleri 
gclmiı odada bekliyorlardı. 

Yanın da okuyuculardan birçok 
bulunduğu halde papaz came
kandan çıktı. Etrafta derin bir 
sessizlik vardi. Rozita titriyor
du. Rafa.il kollarını sıkarak 
kendisini toplamasını hatırlattı. 
Papaz ayini yaptı. Nikah yü· 
zükler takılarak tamamlandı. 
Herşey tamam oldukta• sonra 
Makyavel Rafailin yanına yak
laşarak dedi ki: 

- Sonu var -
•• ®"=4• 

Hava taarruzları 
Paris, 9 (A. A) - Resmi ga

zete bugün sivıl ahalinin hava 
taarruzlarına karşı himayesine 
dair olan tedbirlere müteal!ik 
kanun metnini neşretmiştir . 
Bu kanuı1 gerek tayyarelere 

ve gerek baloniara karşı mü
dafaa tertibatı almak hususun
da iç işleri 1-akanına geniş ve 
tam salahiyetler vermektedir. 

Con Saymen 
Edenin aldığı bütün 
Neticeiere vaklftır 

Londra 8 (A.A) - Sir Con 
Saymen bay Edenin ziyaretleri 
sayesinde :elde ediJmiş o!an 
neticelerin kaffesine şimdi ta
mamilc val{ıf ve bu baptaki 
vesaik elinde olduğundan, ka
bine Avru , anın nazik vaı!ye
tini tetkik etmek, İngiliz siya
setini esas hatlarının kararlaş
tırmak ve Stre:.a konferansına 
gidecek İngiliz heyeti azasını 
tayin eylemek için bu saba\ı 
toplanmıştır. Heyete iştirak 
edecek zevatın kimler olduğu
nu bugün A vaın kamarasında 
Sir Con Saymcn ki bittabi 
heyete dahildir tarafından bil-
dirilecektir. 
lngllterede lfslzlerln 

Sayısı 

Londra 9 (A.A) - Martta 
İn2ilteredeki işsizlerin sayısı 
2,153,870 idi. Du naiktar Şuba
tın 25 ine nisbeten 131.593 ve 
geçen ıencyc nisbetle de 47.707 
azdır. 

Yeni Asır 

Fransız -Rus ittifak 
Kızı ordu iyi bir nıüttefiktir diyorlar 

--~--~------~~------~· 
Ruslaı·ın garp komşularına \{.arşı vaziyetleri pek sağlaın 

Parls . • • Mlan 
B. Navalm yakın '.a Mosko

vaya yapacağı seyahat Fransız
Rus itH;:ı!a me>=legin: ğünün 
işi yapmıştır. Ru~ya Freıns:ı 

için işe yarar b~r mü::tefik mi, 
değil mi ? bu sorguya başka 
başka cevaplar veriliyor. Umu
mi harpte Romen hududunda 
bir fırkanın erkamheırp reisli
ğini yapmış olan bir Fransız 
zabiti, meseleyi askeri bakım· 
dan göz'.:!<!n geçirerek diyor ld: 

İspanyolların meşhur bir sözü 
var! "Karısını aldatmak büyük 
bir günahtır. Fakat insan bunu 
işliyccek olursa, hiç olmazsa 
güzel bir kadınla olmalı.,, 

Sai cenah adamlarile bunla
rın sol cenah rakiplerinden 
bazıları için Rusya ile bir askeri 
anlaşma da günaha oldukça ben
ziyor. Birincileri bunu, Sovyet 
nazariyelerini zımnen tasvib 
manasına alıyorlar. İkincileri 
ise bu işde, eski ittifaklar si
yasasına bir dönüş seziyorlar. 
Onlarda, bunlarda bu .siyasal 
sadakatsızlığa daha fazla kız
mak için şu sebebi buluyorlar: 
Sovyet Rusya bu " Zina ,, yı 
mağdur 2'Österecek kadar gü· 
zel değil. Onunla bir askeri 
anlaşma barışı sağlamlaştırmı
yacak ve Fransaya muhakkak 
zafer temin etmiyecekmiş. 

Haklı mı, haksız mı bunlar? 
İlk önce şunu göz onune 

2etirelim ki Rusyanın ve kızıl 
ordunun askeri kıymeti ne 
olursa ol~un, bu kıymet Polon
ya ve Almanya karşlsmda 

kendiliğinden iki uç ıtus!i olur: 
zira bitfoin siyasi kurumu, ~i
ğerlerinin de ırln teşekkülü 
her ikisini Sovyctlcrin vuruş

larına çok açık tutuyor. 

Muhasematm başında olma
sa bile, bir az sonra-bilhas
sa vaziyet güçleşirse - bazı 
siyasal mülahazalar müessir ol· 
maz mı? 

Bu mülahaza bizce bugünkü 

Rusya için varit degildir. Rus
yanm çok büyük olan nüfusu 
ahalinin ancak bir kısmını silah 
altına çağırarak zararlı veya 

ıadece şüpheli görülecokleri 
ordudan uzak tutmak imkanını 
verecektir Umumi harp ista
tistiklerine bir göz atılırsa bu 
an!aşıhr. Çar hükumeti, pek 
ihtiyatsızca, 20 milyon neferi 
silah altına çağırdığı halde bun-

. )arın yarısını ancak kullan:ıbil
miştir. 

Rusyanın coğrafi vaziyeti, 
nazisinin genişliği, toprakları

nın husu,iyetleri - ve ayni za
manda bir h-.rp ihtimaline karşı 
Sovyetlcrin 2'Üttükleri siya.sa -
onlara bir çok üstünlükler ver
mektedir. 1914 de Rus hududu 
sınai ve nispeten iyi techizatlı 
ülkeleri ihtiva ettiği halde Bu
günün yolları ve demiryolları 

mefkut sınai merkezleri hiç 
denecek derecece az olan 
Rus stepinin en uc noktasıdır. 
Vakıa tarihin dersleri hiç bir 
zaman bir işe yaramamıştır.On 
ikinci Şarl ile Napolyon ve 
müttefikleri 1919 da aldıkları 
ders, ayni yolda yürümek isti
yenleri şaşırtmıyacaktır. Bu
nunla berabe göze çarpar ki 
Ru ya bir düşman hücumuna, 
bilhassa çok kat'i olacağı söy
lenen hava hücumuna karşı 
Rus tayyarcciliğinde dünyanın 
mükemmel bir hava kuvveti 
olduğunu düşmanları da tas· 
dik ettij"inc göre, ahalisi ke
sif sınai mcrkezJcri ltir ~~·aya 
toplanmıf oian Polonya ve Al
manya için bunun ne kadar 
korkulacak bir silah olduğu 

bellidir. Varşova Rus hudu-

IJay l'JJe11 Mo korndıı ilwı 
dundan ancak bir buçuk saat nefer bir hayvana muadildi. 
mesafededir. Alakadar erkanı Dövülür, tahkir edilir, hor gö-
harbiyeleri muhtemeldir ki bu- rülürdü. Zabitler neferlere sert-

t ı Jikle hitaba nizamen mecbur nu unu maz ar. 
Ş d ·ı· d ı· ._. idiler. En iyi kahveler ve umu-

unu a ı ave e e ım Ki .. f 1 k l · d" 
_ Rus ordusunun askeri kıymeti mı yerler ne er ere apa ı ı ı. 
hakkında fazla malümata sahip ~~k~~i~ me~~ni . v.aziyeti de 
olmaksızın dahi- çar ordusun- busbutun degışmıştir. Sovyet-
dan üstün olduğunu söyliyebi· lerin kendi h.asımları da. Rus: 
liriz. Buna üç sebep var. ya~a. askerlerın ve hatta ~skı 

Eski çar ordusunun techi- reıımın . paryaları ol~n alela_?e 
zatı pek bozuktu ve iaşede neferlerın ne kadar rıayet gor-
kusurlu idi. Halbuki SovyetJe- düklerini ballandıra ballan~ıra 
·n sanayi sahasında ne kadar anlattıklarından bu nokta uze-

rı kk' tt' - . . k" I . d rinde israra lüzum yoktur. tcra ı e ı2ını ra ıp erı e . • d 1. k" 
tasdik ettiğine göre, kızıl ordu Yalınız şunu ılave e e ım .. ı 
. . . b"' l d _ "ld" propaganda sahasındn eşsız 
ıçın vazıyet oy c egı ır. 1 S 1 ··h· . usta o.an ovyet er en mu ım 

Eskı çar ordusunda kuman- propagandayı da orduya tahsis 
da heyeti bozuktu Orduda ettiklerinden kızıl ordu ef ra-
terfi değere değil, iltimasa, d anev"ı kuvveti ve bu-

l t b -ı "d" D - . k' ının m asa e e ag ı ı ı. e2'ersız ım- l b' likte harp kudreti hiç 
ı k d k

.. nun a ır 

se er .u?1a? a mcv ıme .ge- şüphesiz çok yükselmiştir. 
çerlcraı. ıktıdarsızhkları ve ıha- B t l Alman oı·dusu 

. lb k' u sa ır arı, . 
netlerı cezasız kalırdı. Ha u !• kumandanlarının geçen Tem-
Sovyetler ne kadar tenkıt muzda mareşal Hinde;ıburga 
edilirse edilsin bir nokta verdikleri rapordaki malümata 
muhakkaktır! Saraya daya- dayanarak yazmıştım. Demek 
nanlara, iltimaslılara karşı oluyor ki bu efendiler, Versay 
müsamaha rejimi yerine şim- muahedesini alt üst etmeğ-e 
diki demir rejim, sadakat.. katiyen karar vermiş bir Al-
sız, kifayetsiz veya sadece manyaya karşı bir Fransız -
bedbaht generallere karşı vak- Rus askeri mukavelesinin ne 
tile Fransız ihtilalinde Konvan- kadar tehdit teşkil edeceğini 
siyon tarafından kullanılmış anlamışlardır. Fransanın da bu 
olan arni şiddetli usulleri tat- mukaveleden ne kadar fayda 
bik etmektedir. , göreceğini kaşki biz de ayni 

Nihayet Çarlık zamanında suretle hesaplayabilsek! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Polanya askeri mehafili 
Şark misakına muhalif 

Lehistan Rusya gibi Almanya ile de 
IMürıasebetinin bozulmamasını istiyor 

- ...__ ...... ._._ . 
Varşova, 8 (A.A) - Askeri 

mahafil n fikirlerini yazan Pols
ka Zbojn:ı gazetesi _.l\vrupa 
gazetelerinin ve bilhasa lngiliz 
gazetclermin mütalealarına ba
kılırsa, Şark misakının almış ol
duğu şekilde akdi suya düş
müştür, demek caizdir müta-

1 leasında bulunuyor Leh hüku
metinin hattı hareketi açıktır. 
Lehistan müşterek bir sis~eme 
iştirak etmekten imtina etmez, 
fakat sulb meselesinin gayri 
kabili tecezzi telekki edilmesi-

olmamasını ister. 
Bu gazete mütalealarına de

vam ederek diyor ki : 
Harici siyaset sahasındaki 

bütün teşebbüslerimiz aşağ'ıda-
ki üç unsura istinad eder : 

Bizzat kendi kuvvetimize 
olan itimad hissi, normal kom
şuluk münasebetler ve aktediJ
miş olan ittifaklar. 

Leh siyasetinin bu esasları 

göz önüne getirfünce şark mi
sakmın Lehistan tarafından ka
bul edilmiyeceii kolayca anla
şilir. Bay Edenin ziyareti mü-

ni ve Lehistanın harici siyasc- nasebetile İniiliz ~azetelerinde 
tinin onun ş"rk ve garp kom- görülen mütalcalar bizim nok-
şuları ile olan münasebetleri- tai nazanmızın İnıriliz efkarı 
nizden eJde etmiş olduğu ne- umumiyesi tarafından anlaşıJ-
ticelerin bu sistemde mütcssir mış olduğunu ıöstermektedir. ....... 
Garip bir hadise ı Ko.op_e~at~.fle~ . 
Urlanın Gödence köyünde Ödemışte ıncır mustahsıllerı 

Yusuf kızı bayan Meleği öl- itibar kooperatif bankası, istih-
dürmeklc suçlu bayan Eminenin lak kooperatifi ve urıancılar 
muhakemesine dün aiırcezada kooperatifi heyeti umumiye 
devam edilecekti. Sudu Emine- toplantılarında iktisat bakanlığı 
nin gaçen celsede söyledi~i komiseri sıfatile bulanan vili-
baıı sözler üzerine ve Urla yet hukuk işleri müdürü bay 
müddeiumumiliğine yapılan mu- Fuat avdet et•İştir. 
racaattan sonra Ali bey oilu .... ••••• ••••• • ••11 

••• • •" • •" • • "" • • •• • • 

Mustafa denmekle matuf biri yor. Eski maznun Eminenin 

hakkında tevkif kararı veril
miştir. 

Yapılan tahkikatta katilin 
bu Mustafa olduiu zannedili-

bazi itirazatı hakkında Urla 
müddeiumumiliiinden izahat 
istenmek için muhakeme baş
ka bir iÜ•e bırakılmıştır. 

Sahife 7 
==ı 

ltalyada 
,. .... -

Bir Takas komis
yon o mu 
Teşkil edildi ? 

Triyestede "Con.sorziyo Tri
cstino peri Traffici coll Estero,. 
İsmile bir müessese ihdas edil· 
miştir. Bu teşekkülün en esaslı 
gayesi, bilhassa Triycste lima
nını tr&nsit yolu olarak kulla
nan yabancı memleketlerin mal 
mübadelelerini teşvik ve ko
]aylastırm2ktır. Adı geçen kon· 
sorsiyom, İtalyan malı ihracat
çısı İtalyanlarla, her nevi ecnebi 
malı ihracatçısı ltalyanlan mü·, 
naaebete getirecektir. Bu ens·. 
titü İtalyan tacirine her hangi~ 
bir işin intacı hususun~a heri 
türlü izahatı ve mukabıl tara
fın tediye kabiliyeti hakkında 
da lazımgelen malümatı, mcs· 
uliyet kabul etmeksizin vere• 
cek ve yine, her iki ülke· 
nin alakaear makarnalı nezdinde 
teşebbüsatta bulunmak suretilo 
döviz alım satımına dair a kam 
mucibince lazımgelen muame
leleri gerek dahilde irerekse 
hariçte ifa edecektir. Ayrıca 
İtalyan tacirlerine ierek kon• 
tenjante edilmiş gerekse edil
memiş ma11ar için basit veya 
muhtelif takas ruhsatiyeleri 
tedarik etmek üzere ltalyan 
makamatı eezdinde icabeden 
teşebbüsatta bulunacak, bun
dan maada İtaly n firmalan 
vasıtasile satılan ve Triycste
den transit suretile ecnebi ül· 
keler~ g-önderilen ecnebi mal
lara mukabil yapılacak ithalat 
için kolaylık gösterilmt!sini te
min edecektir. 

Triyestenin transit ticaretli 
menfaatine olmak üzere: bu 
konsor.siyom ecnebi memlt"ket·J 
Jerin, araJannda cari Kliring' 
münasebetleri nispetiade, millll 
bankalardan İtalyan tavassutu-

1 tunun kombinezonlarını bulma-, 
ğa gayret edecek ve ecnebi 
memleketlerdeki debloku kre· 
dilerin ithalata tahvili işile dot 
iştigal edecektir. Hulisa ola-' 
rak bu konsorsiyomun İtalyanı 
tacirlerine işlerinde her türlü 

kolç:ı:~:i~~:kya 1 

Hububat inhisarı statüsü 
• 

nü değiştirilmektedir 
Hububat İnhisarı Statüsünll 

de&"iştirmcktedir. Bu İnhisarın 
faaliyet sahası 0 0 50 hububatı 
havi karışık hububata ve hu
bubat sayılan saman halinde
ki hububata ve yemlik otlara 
teşmil olunacaktır. Bütün hu
bubat ve yemlerin ithali İnhi
sarm müsaadesile kabil olabi
lecektir. Hükumetin vereceii 
tazminat mes'elesi şu suretle 
hallolunacaktır. İnhisarın, Hü
kümetin yaptığı muamelelerlien 
hasıl olacak zarar ve ziyan ni
zami ihtiyat akçesinden veril
mezse Devlet tarafından taz
min olunacaktır. İnhisar şirketi 
rekolte durumuna ıröre çifçinin 
teklif ettii"i mahsulün bir kıs
mını satın almamak ve bunu 
kendisine muayyen şerait da
iresinde bırakmak hakkım ha· 
iz olacaktır. Kendisine, tespit 
olunan müddetten sonra teltlif 
olunan hububatı şirket kabul 
edebilirse de bedelini esas fi. 
at üzerinden yani aylık zamlan 
nazarı itibare almaksızın tedi
ye eder. İnhisar şirketi çifçi
nin telif ettiği miktardan yüz .. 
de kaç daha az veya daha 
çok teklif edebileceğini tahkik . 
ve tespit etmeye mezundur. 

... ......... . 
E'ek aygırları nasıl 

Bakılacak? 
Kıbrıstan getirtilmiş olan 

eşek aygırlarının bakımları için 
vilayetçe hazırlanan ~alimatna
me köylere tevzi edilmiştir. 
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S• hlfe a Yenı Asır 

Romanın 
üdafaa 

yeni Ulusal 
kurumu ... 

nanya Skoda silah fabrilcaları 
e yeni bir mukavele yaptı .. 

RO \1EN B. VEKiLi TAT ARESKONUN BEYANATI 
L'ın<lerıcndance Roumaine 

Romanvanın yeni " Milli müda
faa ,, başlığı altında yazdıi'ı 
bir yazıda diyor ki: 

"Milli müdafaa ihtiyaçlarını 
karşılamak için milli müdafaa 
bakanlığının normal proııramı 
dışında t.tbik edilmek üzrere 
hususi bir plan ha:r.ırlanmıştır. 

Bu planın tatbikatı için de 
"Milli müdafaa,, namiyle ayrı 
bir tahsisat verilmektedir. Bu 
tahsisat ordu ihtiyacı için bil
hassa ayrılmıı olan mali kay
naklara ve milli müdafaa büt
çesinde tecbizat ve Hava müs
teşarlıiı bütçelerinde ayrılmış 

olan tahsisata dayanmaktadır. 

Dahili istikrazdan iki mil
yar ley, bu planın tatbi
katı için ayrıldıiı ıribi ayrıca 2 
milyarlık !eylik "Milli müdafaa,, 
tahsisatı adlı ıı.:, bütçe yapılmış
tır. 

Bu bütçenin tahsisatı şu ııe
lirlerle temin edilecektir. Em
lak üzerine yeni bir vergi, şe
ker, un ve ıraz istihlak resim
lerile lüks ve kazanç vergile

' riniu arttırılması ve hariçten 
ırelen bazı eşyanın taksimatın-

büyük memurlardan bazılarının 
İşe fesad karıştırmış oldukları 

iddiası ıreçen yıl içinde ortaya 
atılmış ve bu Romanya afkarı 
umumiyesinde büyük bir heye
can uyandırmıştır. 

Jtrıııırıı 1.'rat ı Karo/ 
Hükumeti elinde bulunduran 

Nasyonal Liberal fırkası işin iç 
yüzünü meydana çıkarmak için 
bir taraftan hükümet tahkikatı 
yapılırken diğer yandan da 
derhal bir parlamento tahkik 
komisyonu teşkilini ileri sürmüş 
ve parlamentodaki fırkalardan 
ekserisi buna iltihak ederek 

lJtıkn~şlcıı biı· lıt(lllZ<fftı 

lda degişiklilder yapılmak sure- mesele bu komisyona tevdi edil-
tile ithalat vergisinin çoğalbl- miştir. 

ması. Bunun üzerine hükumet bu 
Bunlardan elde edilecek işte alakadar bulunan memurlar 

ıııiktarın 2 ailyara varacaiı ile Skoda aleyhinde takibat ve 
tahmin edilmektedir. tahkikata girişmiş ve Skodanın 

Bütün verilen bu tahsisabn Romanyadaki şubelerinde yap-
11rf Milli Müdafaa itlerinde hi'ı taharriyatta bir çok vesi-
kullanılmasını temin için tah- kalar ele geçirmişti. Parlemen-
ıilat milli bankada " Milli Mü- to tahkikat komisyonu ise tet-
dafaa tahsisatı ., adiyle açıla- kikatı neticesini geçen ay için-
cak hesaba yatırılacak ve bu- de bitirerek meclis heyeti 
susi bir komisyon tarafından umumiyesine vermiş ve suçlu 
ıarfedilecelctir. gördüiü milli müdafaa nazırı 
ROMANYA HÜl-.ı~METININ Stefeneo Amza ile adliye na-
SKODA MÜESSESESi İLE zırı Mihayipopoviçi adli mab-
y APTIGI Y t:N ı MUKAVELE kemeye sevkedilmelerini iste-
Bükreşten oildirildiğine göre miştir. Ve parlemento da ko-

Romanya hükumeti ile Skoda misyonun bu talebini iki taraflı 
müessesesi arasında u:r.un :r.a- münakaşalardan sonra kabul 
mandanberi devam etmekte etmiştir. 

olaıı müzakereler neticelenmiı Bu suretle uzun zamanlardan 
Ye buna ait mukavele ımı:a beri Romanya efkarını meşgul 
olunmuştur. eden Skoda meselesi bir yan-

Bu mukavele ile Romanya dan yeni mukavelenin akdi 
hükiımeti ordunun tecehhüı:ü diğer taraftan eski mukaveleye 
için Skoda müessesesine 600 fesat karıştırmak ve bu yolda 
milyon çek kronu değerinde yapılmaia başlanan adli taki-
top, silih ve cephane sipariş batı işgal etmekle suçlu eşhas 
etmektedir. hakkındaki kerarlarla kapan-

Bu mukavele 1930 yılında mış yayılmaktadır. 
ir.:ıza edilerek bilahare feshe- ROMANYA BAŞVEKİLİ B. 
dilmiş olan mukavelenin yerini TATARESKONUN BİR 
tutmaktadır. Ve eski mukave- NUTKU 
leye nazaran yüzde on beş nis
betinde lehte bir fark ile ak
.ıedilmiı bulunmaktadır. 

Hatırlar dadır ki, Skoda ile 
yapılmış olan eski mukavele
nin akdi esnasında iktidar mev
kiindeki kabine azalarından ve 

Birtakım milli ihtiyaçları 

karşılamak için bazı vergilerin 
artırılmasını gözeten mali ka
nunların hükumet tarafından 

parlamentoya teklif edilmiş 
olmasındaki sebepleri anlatmak 
icin sövledii!:i bir nutukta 

Romanya Başvekili Tatares
ko umumi iktisadi vazivetin 
selahı için sarfedi!en me3a1nın 

bütün dünyada gittiçe artan 
güçlükler ile l:arşılaşmakta ol
duğunu işaGet ederek bir ta
raftan hükumetler arasında 
yükselen maniaların, paranın 

kıymetini korumak için alınan 

tedbirlerin, beynelmilel istihsa
latın denkle~tirilmesindel-i güç
lüklerin yarattığı iktisadi tat
bik neticesi milletlerin çektik
leri tıkıntı ... 

Diğer taraftan zirai istihsa
lindeki buhranın Romanya top
rak mahsulleriıı"in beynelmilel 
piyasalarda düşük fiyatla sa
tılmasını intac eylemesi yüzün
den ve Romanya devlet büt
çesinin rlaima açık gösterdiği

ni ve bütçede bir denkleşme

nin tahakkuk ettirilmesine im
kan bulunamadıiını ilave eyle
miştir 

Tataresko, sözlerine devam 
ile mali selahıo temamını teş

kil eden bütçe denkleşmesi
nin içinde bulunulan yıl

da tahakkuk ettirilmesine 
çalışacağını hükumetin bu mak-

Roıııaııycı lı<ı~lıol<cı ııt B. Ta/aı·eı<ko 
ıatla bütçeye içindeki bütün 
vazifeleri ırözden geçirecek 
fuzuli olan ve hatta yapılma
ımdan çekinilmesi imkanı olmı
yan bir takım masrafların da 
kaldırıldığını şimdiye kadar 
hükumetce bu kadar büyük 
tasarruflar yapılmadığını işaret 
ve hükümetin memur kadrola
rında ve masraflarında yaptığı 
bu tasarrufJarın 1,5 milyar ley 
tuttnğunu söyliyerek sözü mem
leket müdafaası için ihtiyari 
zaruri olan masreflara gttir
miş ve demiştir ki: 

SULHA SUSAMIŞ 
BİR MİLLET 

"Biz sulha susamış bir mille
tiz. Tarihi idealimiz tahakkuk 
etmiştir. Kimseden bir şey is
tediğimiz yok. Yalnız sulh 
içinde bırakılmamızı ve sulh 
için yaşamamızı istiyoruz. Bu
nun içindir ki buıı-üne kadar 
bütün Romen hükümetleri hiÇ 
bir ayrılık düşünmeksizin her 
türlü tecavüze karşı birer 
kalkan teşkil eden ittifak 
ve itilaf siyasaları takip 
etmitlerdir. Fakat bütün 
bu ittifak ve itilaflar, mu
kaveleler ancak maddi bir kuv
vete dayandıiı zamandır ki 
manevi bir kıymati haizdirler. 

Sulh yolunda hakiki bir kuY
vet unsuru olarak kalmak için 
tensik edilmiş bir askeri kuv
vet olarak bulunmamız lazım
dır. 

Bunun içindir ki buırün her
zamandan ziyade askeri hazır-

l Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
-<XlHP+a:liillX 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
171 K A Kazım 12 14 
170 S Süleymano 10 25 12 75 
146 H Z Ahmet 11 12 
136 Alyoti bi. 11 50 13 50 

75,5 Y t Talat 11 11 76 
62 Koo ittihat 12 13 
34 J Taranto M 10 12 
20 M J Taranto 9 12 75 
19 M Alberti 11 25 12 
11 T Debas 12 50 12 75 
10 D Arditi 12 12 

6 Vitel 13 50 14 
860,5 Y ekfın 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 

1973 Buğday 2 60 4 50 
62 Susam 9 37 9 37 
29 Börülce 3 97 4 50 
50 Akdarı 

, 
37 3 3 J 

2621 K Palamut 200 430 
40 balye pamuk 39 50 40 

Para Piyasası 
9-4-1935 

Alış Satış 
Mark 50 15 50 70 
İsterlin 605 50 610 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 1 O 79 50 
Belıra 21 25 21 75 
İtalyan lireti 10 42 10 47 
İıviçreFran. 40 62 .fO 87 
Florin 84 75 85 12 
Kr.Çekoslov 5 24 5 27 
Avustr. iliai23 50 24 

Iıklarımız vatandaşların birinci 
vazifeleri ve idarecilerimizin ilk 

uğraıacaklan iş olmalıdır. 

SİLAH ŞAKIRTILARI 
GELİYOR 

"Hudutlarımızın öte tarafın
da her gün daha artan silah 
şakırtıları gelmektedir,, diyen 

Tataresko, her tarafta silah

lanmak için görülen çalışmaları 

anlatbktan sonra, her yerde 

elemiştir; bir silah yarışına şa

hit olmaktayız. Büyük bir ce

saretle ıröz önünde bulundu

ruliııası icabeden bu vaziyet 

karşısında mesul şahsiyetlerin 

hidiseler ve vak'aların inki
şaflarını takip etmeleri icap 
eder. 

Tataresko bu sözlere şunları 
ilive etmiştir: 

" Eğer dünyanın bu köşe

sinde bize dü,en vazifeyi ifa 
etmek istiyorsak askeri kuv

vete dayanan mevkiimizi mu

hafaza etmeliyiz. Ordumuz ifti

har edeceğimiz İnsan kuvvetine 
maliktir. Askerlerimiz ve ı:a

bitlerimiz herhangi bir ordunun 

iftihar edebileceği yüksek bir 

değerdedir. 
ORDUYU TAKVİYE 

IHTİYACI 
Ordumuza asri harb tekni

ainin icabettirdiği malzemeyi 
o 

verelim. Bu ıuretle elimizin al-

tında her ıeye hazır budutla

rımı:r.ın ve memleketimizin is

tiklalinin ye ayni ı:amanda sul

hun ko. unmasına yardım ede· 

cek olan bir kuvvet bulunclur

muf olaca&"ız. Bu büyük va:r.i

fenin ifası içindir ki hükümet 

bufiin memleketten fedakarlık 
istemektedir. 

Ordunun teçhizabaı göı:eten 

program h>zırlanmıştır. Bu pro

gram derhal ve tamamen tat

bik edilecektir. Yalnız bunun 
için fevkalade para kaynakla
rına ihtiyaç vardır. Bu kay
nakları elde etmek için de hü
kumet yeni bir takım resimler 

alinmasına lüzum görmektedir. 
Öyle ki her vatandaş bu ver
dikleriyle hudutlarımızın çevresi 
pekletti v~ onu• sayesindedir 

ıo Nlsanıs;;;i:a 

TAÇLI 
~DELiLER 
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Uçüncü 

Tarihi Tefrika 

• 
ile 

Petro Katerinanın emri 
nasıl boğazlanmıştı? 

Üçüncü Petro tahttan de•- miştir. İsveç tahtında saltanat 
rilerek bir köy evine kapatıl- sürmekten beni mennetmeleri 
dığı gündenberi altı gün ıreç- yetmemiş gibi şimdi de canımı 
mişti. Bir sabah kont Aleksi almak istiyorlar. 
Orlof'la Teplof adlı bir zabit Oda hizmetçisi efdndisi 
mablu çarı ziyaret ettiler. Bu lehine mücadelede bulunma-
:ı:iyaret çok esrarengiz bir ne· ğa teşebbüs etmiş ise de 
tice ile karşıla1tı. Zira Kont Kont Orlof ve zabit T eplof 
Orlqf ve zabit Teplof Petronun bu tehlikeli şahidi odadan kov-
yanından ayrılırken daha bir muşlar, işlerinde devam etmiş-
hafta önce Rusyanın mukad- !erdir. Bu kavga ve boğuşma 

deratını elleri arasında tutan esnasında Çarın muhafazasına 
deli hayata gözlerini kapamış memur kuvvete kumanda eden 
bulunuyordu. en ırenç prenslerden Baryatins-

Bu ziyaret niçin yapılmıftı? ki içeriye girmişti. Bu dakika-
Odada neler olmuştu? da Orlof Petroyu yere devir-

Petro taraftarlarının iddiala- mİf bulunuyordu. O kuvvetli 
rına bakılırsa ziyaretçiler çara ellerile mahlu çarın boğazına 
kurtulması yakın olduiunu 'söy- sıkarken Teplof ta boynuna 
lemişler ve günlerdir yemekten bir ilmek ıreçirmek suretile bu 
kesilen zırdeliyi bira:r. teskin cinayetin ikmaline yardım edi-
ederek sabah kahve altısına yordu. Petro can havlile boiu-
kandırmışlardı. Mutad olduiu şurken prens Baryatinskinin 
ü:r.ere önce votka şişeleri ıreldi. suratına bir tekme yerleştir-
Teplof mahlü çarı eylendirme- mişti. Genç prens bu tekme-
ye çalışırken Orlof ta bir ka- nin alnında yaptığı yara izini 
deh doldurmuş ve içine bu senelerce taşımıştır. Petro mü-
maksatla hazırlanmış müthiş cadeleden kesilince cinayet ik-
zabri atmııtır. Bu zehri hazır• mal edilmiştir. 
lıyan saray doktoru Krustu. Petronun ölümünden sonra 
Hizmetine mükafaten ırrandük faciaya şahit olan hizmetçi 
Pol Petroviçin hususi dokteru Petrograda aldırılmış ve orada 
tayin edilmiştir. gördüklerini kimseye söylemi-

Petro fUpheye düşmeden yecagıne yemin ettirilmişti. 
ur.atılan kadebdeki votkayı Buna rağmen bu sırrı yalnız 
içmiştir. Az sonra zehir tesiri- Çfansıı: sefirine tevdi etmiştir 
ni göstermiş, kıvranma başla- ki 0 da gününde bükiımetini 
mıştır. Orlof guya çarın san- haberdar etmiş bulunuyordu. 
cısmı gidermek için ikinci bir İkinci Katerina, kocasının 
kadeh daha vermek istiyince: öldüiü haberini alınca hiçbir 

- Alçak herif ... Eserini çok hayret eseri ıöstermemişti. 
beiendin galiba ... Daha birkaç Bu da Orlofun ciaayetini 
dakika fazla yaşamaklığıma te- Katerinanın emrile yaptığını 
hammül mü edemiyorsun göstermeğe yeterdi. Diğer bir 

Diyerek ikinci kadehi yere rivayete göre ise cinayeti yap-
vurmuştu. tıran zabit Teplof olup sadece 

Petro bir çocuk gibi ailı- emirler vermek suretile hu işi 
yarak: bitirmiştir. Üçüacü Petroyu Is-

- Siıt, süt diye feryada veçli bir zabit öldürmüttür. 
haşlamıştı. Bu dramdan yirmi sene sonra 

İki suikutçı çara süt vere- bahseden ikinci Fredrik 
cekJeri yerde kollarından kıs Katerinanın Kont Segur'la 
kıvrak tutarak bir kadeh ze- mülalı:abnda kocasının ölümünü 
birli votkayı daha içirmeie ça- haber alınca büyük teessüre 
!ışıyorlardı. Tam bu sırada Pet- kapılmış gibi göründüiünü ve 
roya çok sadık olan Fransız böylece bugün kendisine tevcih 
hizmetçisi odaya koşmuştu. ed.len ittibamları daha o daki-
Petro hizmetçinin kolları ara- kada hissetmiş olduğunu anla-
sına atılmıı: tıyor. 

- Aman beni kurtar. De- - Sonu Var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,...Kadın Tipleri• 
Bayan Rebia Bilgin'in ırazetemizde büyük zevkle okunan 

"Kadın tipleri" romanı İıtanbulda basılmış olup İzmirdeki 

bütün kitapçılarda ve bu meyanda "Hükumet konağı karşı

sında 32 numaradaki" yeni Yavuz kütüphanesinde satılmak-

3-6 

ki yine ordumuı:un o kadar 
ısrarla iatediz'i silah •e cepha
neyi dökebiliyoruz. 

MEMLEKETTE ESLlHA 
F ABRIKALARI 

Memleketimizde silah ve cep
hane yapabilmek imkinını elde 

etmek programımızın en mü
him bir kısmını başarmak de
mektir. 

Hudutları içinde silah ve 
cephaneyi yapamıyan memleket 
müstakil bir memleket değil
dir. Çünkü diier bir memle
ketin kuyruiuna takılmak mec
buriyetindir. Teklif edilen mali 
llyıha esasen büyük fedakir
lıklar yüklenmiş olan mükellef
lerin yeni fedakar4klarıaı istil
ı:am etmektedir. Fakat bu fe
dakarlıklar e-ISzümüzün önünde 

bulunan diier milletlerin yap
tıkları gibi olmalıdır. 

Tatareako sözlesini bitirdik
tea sonra kasaba ve köyler 
münevverlerini Romanya .,. 
keri kuvvetlerinin arttırılma31 

ırüden maksat ile ahenktar bir 
hava yaratmağa çai'ırmış ve 
demiştir ki: 

"Kurmak istediiimiz eser 
ulus işidir. Bundan dolayıdır 
ki bunun tahakkuk etırıesi 
için her kesin yardımını isti
yoruz. 

Yeni verıri fedakarlıklar, 
sınırlarımızın muhafazası için 
bir siırorta primidir. Bunlar 
bugunün emniyet teminatı ol
duiu kadar yarının bilinmiyen 
tehlikelerine karşı da ıraran
tidir.? 





fifilli to • === 
Anadoluda halk dellerl 

Adak adayanındır adağı
nı tutmak ta kabadayının 
ADAMAKLA MAL TÜKENMEZ .. · 
ALLAH VERMEDEN SAKLASIN.· 

insanlar ne kadar tekamül 
etse, ne kadar medeni olsalar 
bu ezeli ve ebedi huydan vaz
l'eçmezler. "Adak,, kelimesinin 
Osmanlıca bir mukabili de 
.. vadü nezr,, dir ki h~rkcs ha
yatında bir deiil, beş dciil, on 
değil binlerce vaadde bulun
muş, binlerce viad almı,hr. 

Adamakla mal tükenmez, 
Allah vermeden saklasın. 

• .. . 
.. Adak,, ın A•adulu halkın-

.la milli, dini hayatlanna gi
nn ictimai cepheleri vardır. 

Bir kısmı zamanla kendiliiin
.ten, bir kısmı hükumet, devlet 
yuaklariyle ortadan kalkma
mna rapea hill tetkika şa
yan, meraklı taraflan vardır ve 
yapmaktadır. Ben eskidea ye
llİye doğru normal bir akııla 
aklıma geleni, aotumda olanlan 
kaleme alacaiım. 

* • • 
Yaimur yaimayıp ta 

kuraklık topraklan ka· 
nı karı, açarken büyüklere, 
küçüklere bir teJiı, bir kayırı 
çöker, kimisi cimi cimi dua 
ederler, a-eniı alanlara çıkıp 
avuçlarını yere açarak bu ters 
ıaziyetleri fibi ters dualarla 
tı\llahtan yaimur dilenirlerdi. 
Bir taraftan da kadınlara dü· 
ten a-ayret mahalJenin bütün 
çocuklarını ayaia kaldırtırdı. 

Kadınlardan birisi: 
- Komtular kuraklık kıthk 

Yerecek, AU.h ılstenneain. 
.Mahallenin çocaldannı toplıya
hm da yaimur relini bari yap
amJar, arkasından çocuklara 
adak aşı yapanz, eler .. 

- Kız .. m. ilk doran ço
çuiun erkek defil mi? Haya
lar baksana •• kadar sıcak. 
kuraklıktan topraklar ıibi du
daklarım da çathyor, ldettir 
setir "' Hnin otlaaı suya ba
ulım .. 

- Basalım, kız basalım .. 
Bir taraftan çocuklar suya 

haaılıp, ıalablırken .. Adak" 
atını itilen mahallenin kız oğ· 
otlan biitiin çocukları birikir, 
içlerinden birisiaın bqıaa tüylü 
büyük bir deri arterler, üzerine 
yufka açtıkları ıeniı bir saç 
korlar, saçıa ilatüne oklavu ve 
bir parça yaj, iıte yağmur ge
Jiai olmuttur. ilk çıktıjı evden 
tepesine bir desti su dökerler, 
l>qındaki saçıa kenarlarından 
8U çarkı a-ibi sular atarak dö
)Jllea suyun altında çocuk dö
aer ve yolt çıkarlar, evce ~vce 
•ezilir, her evden bir par-
ça, yat, bulp, elhasıl 
• koparsa uçın üstüne 
konulur. Bir saat iki saat ba
;ıra çajıra gezen çocuklar ilk 
pkbkları eve dönerler. Hele 
bir de dönerken tesadüfen 
1armur başlayıverirse mahal
lenin, çocukların sevincine pa
yan yoktur, adak aşlan piıer, 
pifer, sofralar kurulur, seYİnç, 
tenlik içinde yerler, kalkarlar. 

u 

" " Şeker bayramının, Kurban 
bayramının arife wtlnleri sabah
leyin rahatçe uyku çekmek 
Anado!uda kimseye nasip ol
•az desem yalan deiilclir, 
l'erçi şimdilerde ta>1sadı amma 
bundan on, on beş sene evvel 
asla rahat olmazdı. Mahallenin 
sokaklan: 

.. Adal.<, adak, yailı dudak, 
izim çöpü, kestane kabup 
armut sapı" 

fe~·atlarile çın çın çıalardı. 
llahallenia batün çocuklan bi
ılls 11. k~rine birisi bat •at Wr Wtüncv• 

leri stravari ıererlerdi Arife 
günü çıkan bu çocuklara "adak 
çocukları,, derler. Her evden, 
meseli, büyücek ı,ir sahaa üıüm 
lebJ~bi, elma falan fısbk ço
cukJar hediye edilir, hayram
dan bir fiin evvel kendi zor
larile adak istiyen bu çocukla· 
nn baflan bunlan birer birer 
daiJbr ilkin lokmaaın en bü
y&itinü de kendisi yutardı. 

* • • 
Her tehirin bir yatın, yürü 

dedesi, adak adanacak yerleri 
olurdu. Eline mumunu alıp ço· 
cuiunu kırk defa, yedi .defa 
etrahada dolaıtıracaiı yürü 
dedelere kadınlar bu mumları 
dikerler, adaklarını adarlar, 
hastası iyi olunca yapacaj'ı 

adak için büyüklü, küçüklü 
hülyalar beslerlerdi. 

Çocu~unu yürüten, haıtası 
iyi olan era apğı bir horoı ol
sun keser, çünkü böyle "adak,,
lar için mutlaka kan çıkacak
tır. v~ .. adak " yerine geti
rilmez, bir kan akıblmazsa o 
ailenin başı ferah gitmiyeceği 
kanaatı a-önüJlerde kökleşmiıtir. 

Kesilen horoz veyahud her 
hangi bir kurban büyükse ko
nu, komşuya fıkaraya kimilen 
daiıhlır. Ev etten ev halkı as· 
Ja bir Jokma aJamaz. Eier kü
çükse zatea •• Adak ,, yapbran 
şeyi de küçüktür, mahlenia ço
cukları topJatıhr, fıkara topla
blır. Etile pilawla basit Yeya 
mükellef ltir ziyafet verilir, 
adak yerine getirilir. Ne 1_arib 
bir adettir ki bu gibi "Adak" 
lar için daiına çocuklar göz 
6alhle getirilerek onlara yidi
rilir içirilir ve onlann bafıra
rak : .. AdaiJn kabul olsun ,, 
climeleri bir uiur sayılır. 

Anadoluda "Adak" kadın
lara mahsus bir adettir desem 
pek mübaleğa etmi, elmam. 
.. Adak,, adayan erkek azdır. 
Ve zaten "adaiı" yaptıracak 
sebepler kadınlan daha çok 
metsuJ eden aebeplerdir. 

- Bir oğlan evladım olsa 
yedi mahallenin fıkarasıaın kar· 
aıaı doyuracaj'lllı, yedi fıkara
mn sırtını yapacatım, yedi 
dedeye mum datıtacatım 

Ş6yle edeceiim, böyle ede
ceğim diyenler kadınlardı ve 
kadınlardır. 

Şimdi bu "Adak,, lar asri
leıti de balolua, falanlara çev 
rildh 

- Bir oilan çocuğum olursa 
dört başı mamt1r bir ziyafet, 
ltir balo verece;im. 

- Eier gelecek seneye ka
dar çocuium olmazsa dostlara 
bir ziyafet vereceğim. 

- Seain itini ıörüraem ne 
adarsın bana? 

- istedi tin fihi bir ziyafet. 
"Adak adayamndır, adaiını 

tutmak kabadayınındır,, 
TOKDIL 

Doktor 

1 Hiza Unlen 
KesteJli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lJnlen 
DOOUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

ilk ve orta mektep 
Talebe velilerine 

ilk ve Orta mektep tale· 
beleri yetiıtirmej'e muktedir 
bir muallim hususi ders ver
mektedir. Arzu edenler ( Ye
ni Asır ) da S. C. adresine 
müracaat etmelidirler .• 

t-5 

f'enı ..... 

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

ze : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli me•c• ~öre ayar edilmiı 
deneli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve müzik fenninin en son tekimülitını nefsinde cemetmiıtir . 

Yüksek tevettürlü hususi devreli bir pentod ve deiiten has
sasiyetile müşterek çalııan antifedinl' limbaları vasıtasile •a
kinenin her tüli mevcde aym mükemmel randımanı vermeaini 
temin eder . 

HAKİKi RADYO ~ 
dL) 

Satış yerj : ARTHUR VETTER ( Sahi1>inin Sesi) 

Saman İskelesi 22 Telefon: 2547 
6 - 150 ( 411 ) 

KAMBUR FELEK 
Çarpmba Güaleri Çıkar Siyasi Halk Gazetesidir 

Bütün dünyayı 
Çenberinden geçiriyor! 

PAHALI ALMAYINIZ! 
HER YERDE (3) KURUŞTUR. 

1 - 4 (478) 

....................................................................... . 
• . . . . . . . . . . 
• 
' • • . 
• • 

TAZE TEMiZ UCUZ ~ . . 
iLAÇ : 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞlTLERı 

Bam•l Jr6.z11.et 

Sıhhat Eczanesi 
Baıdurak Büyük Salepçıeilu hanı karşısında 

························~······························· .. ··········· .. 

Muğla Sıhhat ve lçti lr.ai Muave· 
net müdürlüğünden: 

6,000 lira muhammen bedel ile Muila Memleket hastanesine 

alınacak • Simens Tüto " Marka Rontken makinası 2 Nisan 1935 
Günlemecinden itibaren bir ay milddetle açık eksiltmiye konul

•uttur. 2/S/1935 tarihine müsadif Çarpmba günü saat 16 da 
Villyet makamında ihalesi icra kılınacaktır· istekli olaalann 
taraitini anlamak için Vilayet Genel meclisine mtiracaat eyleme-
leri illa olunur. 10-15-21-26 1049 (499) 

Türkiye ·Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ta• lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
katlanır kırmızı ve mav("boyaların çe,itJeri. 

FİA TLARIMIZI iSTEYiNİZ 

i Z Mi R 
Yünlü Mallar Pazarı 

F. Kandemiroilu . 
Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 

( Yülü mallar pazarı ) namı alhnda açbj-ım maiazamda ( ıZMIR 
HALKAPINAR ) Fabrikasının methur mevsimlik fantazi ç.ulaki, 
kazmir, battaniye ye sair her çe~it mamulitım pek ucuz bir fi-
atle aatmakta olduiumu muhterem müşterilerime arzeylerim. 

H. 3 8 - 13 ( 379 ) 

uayenehane 

Doktor 

· Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram't'allj' cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Yety EXTRA 

' 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Ak belen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

Bayanlar 
Almanyaya ıipariş ettiii 

en son model ve aletleri 
almak üzere İıtanbula a-i
deıt Minik kadın berberi 
Sıtlu avdet etmiş ve müş-
terilerini kabule baılamıf
tır. San'atın en son yeni
liklerini iÖrmek içi• bir 
2'Ün eveliaden randevü 
alı•ı:ı. 

Kcçeqler Nu. 122 
Telefon: 3101 

1 - 7 s. 10 (474) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassııı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 4-13 (218) • • Aydın demlryolu umum 
mUdUrlUOUnden: 

515 numaralı hususi tereya
iı tarifesidir: 

Müddeti 15-11-1933 tarihin
de biten Ortaklar - Aydın ara
sındaki istaıyonlaran Baladız 
ve Kuleönüne beher tonu 2050 
kuruıluk ve Umurlu - Nazili 

arasındaki istasyoulardan Ba

ladız ve Kuleönüne beher to

nu 19SO kuru11luk 515 numa
ralı tereyaiı tarif esi 11-4-1935 
tarihinden 30-6-193g tarihine 
kadar yeniden mevkü meriyete 
konulmuıtur. 

ıo Nisanıeas 

lzmir Birinci İcra dairesin 
den: 

Gayri menkulün mevkii v 
hududu: 

1 - Birahane mcvkiinde şar 
kan Cemal bağı, garbcn Sc 
diköyü yolu, Şimalen Ömer ağ 
bağı, Cenuben parlak Mehm 
bağı ile mahdut 

2 - Papas kulesi arkası me 

kiinde şarkan Yusuf bey vere 
sesi tarlası, iarben Mustaf 
tarlası, şımalen Ecaebi tarla 
cenu8en Rahime ve Yusuf ba 
iı ile mahdut. 

Cinsi ve miktarı: 

1 - Yedi dönüm iki evle 
mukabili 6893 metre murabba 
ında olup derununda bir kuy 
ve harman yeri kısmen çeki 
de1uiı ve kısmen razakı bai• 
dört hi~scde bir hissesi. 

2 - Dört dönüm tarla mu 
kabili 3675 matre murabb 
olup derununda 17 zeytin 
incir aj'açları ve bir kuyuy 
havi tarıaıun dört hissede b' 
hisseıi 

Takdir olunan kıymet: Ye 
dönüm iki evlek bağın beye 
umumiyesi 600 lira ve dö 
dönüm tarlanın heyeti umumi 
yesi 100 lira kıymeti mu ham 
menelidir. 

Buca istasyon caddesind 
bakkal Muzafferin 236 lira 
kuruş alacağını teminen hac 
zcdilip yukarıda tafsilatile söy 
lenen 700 lira muhammen kıy 
metli ve borçlu Bucada Dram 
muhacirlerinden Abdülkadi 
oilu Memişin bai ve tarJad 
olan dört hissede bir hisse 
ba tapu uhdei tasarrufund 
bulunan gayri menkuller 9-5 

955 tarihine mfisadif Perşemb 
günü saat 11 de icra dairesin 
de ihale edilmek üzere biri 
arttırma yolile satışa çıkarıl 

mıştır. Şanname ve sair evrak 
müteferriası 24-J-935 tarihin 
elen itibaren herkesin görehil 

•esi için açık bulundurulmak 
tadır. 

fhaJe pnü mal muhamm• 

kıymetin yüzde 7S ini buldui 
surette ihale yapılacaktır. Ak 

halde soa pey sahibinin taah 

hildü baki kalmak üzere •rt 
tırma on lte, ıün dana temdi 
edilmiş olacajından on heşia 
ıüne müsadif 25-5-935 tarihin 
de Cumartesi ıüaü ayni saat 
ta yine mal muham•en kıy 
metin yüzde 75 i bulmadığı su 
rette 2280 numaralı kanun 

tevfikan arttırma ıeri bırakı 

lacaktır. İpotek sahibi alaka 
darlarla diier alikadarları 

gayri menkul üzerindeki hak 
larıoı hususile faiz ve masraf 
dair olan iddialarını evra 

müsbitelerile yirmi a-ün içind 
icra dairuiae bildirmeleri akı 
takdirde haklan tapu sicilleri 

Je sabit olmadıkça saht bede 
linin paylqmuından bariç ka 
lacakları ve irtifak hakkı sa 

hiplerinin de aynı suretle ha 
reketleri icabedeceii ve talip• 
)erin muhammen kıymetleriıl 

yüzde 7 ,5 nisbetinde p~ ak• 
çesi veya milli bir banlıadaa 
teminat mektubu icra dairesinı 
bildirmeleri ilin olunur. 

1052 (498) 

PERŞEMBE 
Haftalardanberi lzmirde, İstanbul ve Anadoluda genç, 

ihtiyar, kadın erkek herkesin heyecan ve merakla bekle
dikleri Türkiyenin en büyük ve en gllzel mecmuası. 

ilk -Y••• çıkb, mUvezzllerlnlzden isteyiniz • 
Mahmut Y eaarinin en son romam, Nizameddin Nazif, Su

at derviş, Kandemir ve Ensarı Bülendin yazıları. 
Dikkat: Perşembe'nin ilk müsabakasındaki birinci ikra

miye olan altın saatı İzmir erkek lisesi onuncu sınıf talebe
lerinden Ba Melih O,man Yazar kazanmı,br. 

1-4 (483) H 3 
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Çok Hassas 
••• 

Dünyanın en eyi 
J\ad.yola\'mdan 
Sit>idir 

.-üRı<•vr. l E D i SON Müessese.si 
UMUM . 

ACfNT .. 5 1 AF JF ŞEŞ BEŞ 
. • . TE~EFON 
IZMIR,sam't.nlsketesıH~26 2 51.7 

Dain a Sabit Daima Tabii 

-) 

/ · 
Yuvantin Saç Boyaları 

İNGİLİZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Yu

Van~in saç J.,oyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 

•'.up saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Yuvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

5zerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sab.t o'arak temin edi

len renk yıkanmak, terlemtok hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve <omniyetli markadır. 

Fczane!erd : . : ıtrıy.ı'. majazalarınJ;ı. arayınız. 

AZ r ARA iLE [OL 
ISI~ , 

YALNIZ IÇl CiAZLI 

Lan baları Temin Eder 

Mehmet 
Elektrik, Telefon 

PEŞl~El\IALCIIJAR 

Tevfik 
l\1:.lzt>mesi l)eposu 
77 - 79 ·reı. 3332 

Yeni Asır 

YALNIZ HEŞHU 

OUf il PLAY 
TRA$ BİÇAULARI 

MUllANINIZ 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

A • o 

mı 
• 
1 ar 

. "V"' :E 
, akitsiz ilıtiyarlık 

HOBllOBIN 
Hormobin tabletleri : ~~~~~:rit~ 

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul ~ Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

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

7 - 40 (376) " .................................. .,,, 
Üşümekten mütevellit 

En seri Tesir, en 

~---
·ı) 

Grip, nezle ve soğuk 
algınlıklarında 

bilhassa müessirdir 

GRi 
:····························· 
: Romatizmalara ~ 
~ ehemmiytotle tavsiy<o : 
: edilmektedir. E . -. . •••••••••••••••••••••••••••••• 

G 
R 
• 1 

p 
• 
1 
I\l 

iztıraplara karşı 

kat'i Netice 

l 
Bat ve diş 

ağrılarını sür'atle 
dindirir 

PiN 
•••••••••••••••••••••••••••••• - : 
: Kırıklığı giderir, • 
: bel v<o adcle ~ 
~ ağrılarını keser : . . •••••••••••• •••••••••••••••••• 

;·riuıun·ecuneierae·büiünü·r:··1=1aii··:;:s··kürü''iür·: •••.•••............•....••....•..•.......•...•••••••...•.•.....•........••• ~ ...... : 

Numrotaj için ı Kabar~ma, Sağlam Boyalı 
Bına Numaraları 

En mükemmel olarak yapılır. Daima HAZIR bulunur. 

MAHALLi MÜRACAAT : İzmirde Birinci Beltodiye c:ıd
desi 2 numarada Muzaffer. 

• 
1 ,ı -'••1. ~ • # ı . .. ~ 

' C·-oıl 

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

Türki}·e Ziraat 
Su besinden: 

bankası lzmir 

Mevkii Sokağı cinsi No. 
Bornova Topuz Hane 37-29 

Karşıyaka Fevziye fınn 39-35 

Buca Mecidiye hane 82 

Bayraklı menemen caddesi 
" 

24 

Ikıçtoşmelik asmalı mescit dükkan 175-153 

Daraiaş demirhane kutu fabrikası 33-3 5 
., Sepetçi Pirina fabrikası 123-12 7 

Muhammen K. 
6500 

5100 

10200 

6000 

6000 
97800 

Stoydiköy Mazgana m<ovkii 1-5 hiss<o foskolo çiftliği 

52400 
9700 

10000 

17500 

Buca gül sokağı han<o 11-9 

" istasyon caddtosi " 77-21 

" Halk " 23-9 

" istasyon caddtosi " 81-21 

Reşadiye bahçeler arası hane bahçe 8 

Darağaç tramvay caddesi 7 .. 24 hisse depo123-121 

" Selamet arsa bili 

" tramvay caddesi " 14 

" " " kahvehane 53-69 

15000 
20000 

10500 

15000 

12000 

48500 

7200 

" " 1-6 hiss<o un fabrikası 119-117 15000 

Buca mecidiye forbes 7956 metr<o murabbaı tarla 6000 

Alsancak mecidiye caddtosi arsa 184 10000 
" mesudiye " " 162-192 5600 

Altındağ köy altı kander<o 3-4 hiss<o 70 dönüm zeytinlik 8000 
ikinci kordon hane 162-422 35000 
Darağaç tramvay caddesi maa müştemi-101-133 40000 

lat depolar 
Yukarıda <ovsafı yazılı <omvali gayri mübadil bonusu veya pe

şin para ile 5-4-935 taribindton itibar<on kapalı za:f usulile satışa 
çıkarılmıştır. Kıymeti muhamminesi iki bin lira ve daha ziyade 
olan emvalin ihalei kat'iyeltori istizana tabidir. Malın utıldıiı 
seneye ait devlet v<o bcltodiye v<orgi v<o r<osimltorile sair masraf
lar müşteriye aittir. ihale 24-4-935 çarşamba günüdür. Talipler 
istedikleri mala ait teklif mektubunu bir zarfa koyup mübürli
yeckltor ve üstüne muvazzah adreslerini yazacaklardır. Bu zarfı 
talip oldukları malın muhammen kıymetin yüzde yedi buçuiu 
nisbdinde teminat mektubu veya banka mtoktubiyle birlikte 
ikinci bir zarfın için<o koyacaklar ve bü zarfı da mühürliy<octokler 
v<o zarfın üstün<o talip oldukları malın adresini yazarak ihale ıünü 
saat 14,30 za kadar bankada müteştokkil satış komisyonu riya
setine müteselsil numaralı bir makbuz mukabilinde v<or<ocekler
dir. Taliplerin ihale günü saat 14,30 za kadar ziraat bankasına 
müracaatları. 981 (497) 

Paris Panayırını 
--Ziyaret Ediniz .. 
18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 

19 3 5 e kadar 
Fransız gcn<oral konsolosluğuna yahut lzmir Fransız hcaret 

odasına müracaat edilmelidir ••. 
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Fratelli Sperco 
V aour Acentesi , . 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
TELAl\.QN vapuru clyevm lima- DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

MOREA vapuru 15 nisanda 

bekleniyor. 20 nisana kadar 
nımızda o'up 1 nisanda Anvers 
Rooterdam, Amsterdam ve 
Hamburrr için }ül: alacaktır. 

STELLA vapuru 5 nisanda 
beklenmekte o'.up yükünü bo
şalttıktan sonra Anvcrs, Ams
terdarl', Rotterdam ve Ham-
burg limanları için yük ala
caktır. 

UL YSSE5 vapuru 8 nisan
dan ] 1 ı1isana kadar Anvers 
Rotterdaın, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ERIAND vapuru 2 mayısta 

Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Gdynia, Dantziğ. Gote
hurg, Oslo ve lskandinavya 
)imanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen-

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük C\lacaktır. 

DERINJDE vapuru 5 nisanda 
bekleniyor. Anvcrs, Hamburg 

,.e Bremendcn yük çıkaracaktır. 

JOHNSTON VAREN LINES 

LTD - LIVERPUL 

DROMORE vapuru 8 nisan-

da b~klcniyor. Anvcrs ve Li
verpoldan yük çıkarıp Burgas 

Varna, Köstence, Galaç ve 

Braila için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MİDDELHAVS 
LlMJE D/S D/S Spanskelinjen 

OSLO 

BOSPHORUS vapuru 16 ni-
hage, Dantzig, Gdynia, Gote- sanda bekleniyor. Dippe ve 

burg, Oslo ve Iskandinavya Norveç limanlarına yük ala-
limanlan için yük alacakbr. 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda ca.ktır. 
Rotterdam, Hamburg, Copen- NEPTUN SEN NA VIGATION 
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote-
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

COMOANY L TD. Budapcşt 
DUNA vapuru 5 nisanda 

~ATIONAL STEAM NAVIGA bekleniyor. Doğru Braila, Bu-
TION Co. OF GRECCE dapcst, Bratislava ve Viyana 
ızmir - N evyork arasında için yük alaçaktır. 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 25 nisanda THE EXPORT STAEMRHIP 

( Doğru ) Nevyork için yük CORPORATION 
1 alacaktır. EXMOUTH vapuru 9 ni-
SERVİCE MARiTiM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

sana doğru bekleniyor. Nev

york, Filadelfiya ve Baltimor 

PELES vapuru 6 nisanda limanlara için yük alacaktır. 
gelip 7 Nisanda Malta. Bar- EXCELSIOR vapuru 3 ma-
ıclon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

Jimam için yük alacakhr. 
I mayısta gelip 15 mayısta Malta, 

1 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 

EXMINISTR vapuru 19 ma-

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

limanı için yük alacaktır. 

ki değişikliklerden acenta mes
J uliyet kabul etmez. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

[-= = ~fon~.!°2.4::0:~ .. ~~07.,..3- ,...2:aoo.s_=:ıı11Dım ___ _ 
, 

Eczacı başı 

S. Ferit 
Şifa • 

eczanesı 

Sıhhi ve tuvalet korsaları 
Fenni gözlük 
Göbek, kasık bağları 
Lastik eşya 
Hassas 

Baromelr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Doktor reçeteleri azami 
sür'atle hazırlanır 

ize de 

S. Ferit Şifa 
eczanesini 

tavsiye ederim 

GöZLüK 
Gözlük cins ve çeşitleri için İzmirde tek bir laf vardır 

Eczacı Kenı a A ır ~ aş 

• 
a..czanesı Hilil 

Doptan Ve Perakende 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. VAPURCULUK TÜRK 

ANONİM ŞİRKETi 
IZMİR ACENTELİGİ 

LiMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 

~AKAllYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam t& da 
hareket ederek PAZAR-

CtTY OF OXFORD vapuru 

nisan başlangıcında Londra ve 

Anversten gelip tahliyede bu

lunacak ve aynı zamanda 

Londr ve Hull için yük ala

caktır. 

TESi günleri saat 1&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 
Ay~ vapurherpe~embe 

j'Ünleri ıalata rıhtımından 

tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da İzmire varır. ROUMELIAN vapuru 10 ni

!anda LiverpooJ ve Svnnsea

dan gelip yük bosaltacaktır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 RUNO vapuru nisan sonunda 

Londra, Hul ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve 

ayni zamanda Londra ve Hull 

için yük a!acaktır. 

Bremen ve Anvcrsten gelip 
yükünü boşaltmıştır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
1 \'apurlann isimleri üzerine mes'u 
! liyet kabul edilmez. DELOS vapuru HJımburg, 

OTEL ISTOL 
Sınıf-

--Lüks Otel 

• • 
ırıncı 

Biitün IzmirliJer burada buluşurlar 

==== Tepebaşı Bey~ğlu == 
Müsteciri: Bütün lzmlrlllerln teveccUhUnU 

LÜTFÜ' dür 

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

neticesi lüzurr. gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için .ta~~n .. kor~lan v gayri tab_
doğan çocukların vücutlarındakı ıgrılıklerı dogrultma cı, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsaJar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik e) ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

11~11.hri Rlza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar . 

ı 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi 
22- 20 355) 

Jt :ıı ı ı ı ıı .,, ıt; ıı ı atı ı I c k ı ı l ı f ı y 11; ıa r 111 ı /, ı 

• 111111 cıııı .. k 1-1ıt•rt-cııız Halım aa-a 

nou7. 1 ıy.lllarla 

çaı "ısuıda 

Kavalaıı asan Nuri 
tıcareı lıaııf'ıo;ın" miiracant odanız 

Çi E:.NTO 
Çubuk dornrır ve l?et ne1 . çiçekli 

Çını ve ıevazwa sdıhi}·eaen Uivhalar ve bunlafln 
teıe11üatı envaı banyolar ve tumosıfonlar ve her cins 
musluklm ve kanalızasyon ıçın demir dökme borulaı 
ve Jngllız kiinkıerı ve bunla11n te/e11uatı vesaire ... 

f ıvaflar rekabet kabul etmez 
Yer-li Çimentolar, BlitOn •••k•lar 

~n Miiaaıt Şaraitla 
Mağazam~zda Satıhr 

Zonırnldak 
l\~i<1 ıeı.. ömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakend~ satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade könıürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Majazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

10 Nisan 1935 

ta::ZZ!?J:E'PZ2'iB"Wl'lf77..:n7..7ZZZTn ~----------~ Göz Hekimi DENIZYOLLARI 

'M•t t o ı İŞLETMESİNİN 
~ 1 a re Gülnihal Vapuru 
N Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat- Bandırnıadan 
N baası yanında. 10 Nisan 1935 Çarşamba 
~ Numara: 23 12 .. ,, Cuma 
~ T clefon: 3434 16 ,, ,, Salı 
rtalifrQ",.r..r; 1 wam 9-26 (22~ Saat tam (23) de İstanbula 

Satılık 
Mobilya 

Asri mobilya ve Alman ma

mulatından bir Piyano satılık
tır. Bucada Cami soka2"ında 
_( Eski Dokuz Çeşme ) 2 No. lı 
eve aaat 14 ile 18 arasında 

pazar gününden başka her 

ı?Ün müracaat edilebilir Ye ya

hut Telefonla ( Buca 43 No. h 
telefon ) müracaat vakti tayin 
edilebiJir. 3-3 

Bandırmadan kalkar. 
Fazla tafsilat . için İstas

yonlardan ve lzmir acen-
telii-inden malümat alınır. 

----------·-Acele satılık hane 
İkinci Süleymaniye mahalle

sini11 Hadi bey sokaiıııda 33 
ve 35 numaralı iki ev acele Ye 
çok ucuz bir fiyatla satılıktır. 
Her ikişer evde ikişer claire 
olup ayrı ayrı veya hepsi bir
den satılı~a. çıkarılan bu okaz
yon maldan istifade edi•iz. 
Fiyat çok ucuzdur. 

Müracaat: İzmir Taşcılarda 
kereste tüccarı bay Şaban ti
carethanesine müracaatları. 

1-5 h: 3 (482) 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

~AKTİ:W 
ile ba,ıayınız. 

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

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

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

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
J~'('ZA DlıJl'OSfJ 

'-ı--=------=-------------' 
Kırıklık, baş aı?rısı 

ve ~ilbassa 

SITMAYI 
karşılamak ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli buluuınak 

Kina Lutfi 
içmekle kabilclir 

Ya içenlerden sorunuz veya sizde bir şişe alınız 
Her ecza:nede vardır 

1 • ,. . ~. ... . ... 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGl 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 


