
""'\ No. agu KIRKINCI SENE PERŞEMBE tt Nisan 9315 
4 4 ·Gazi Bulvarı - IZM IR - 44 --------.....,""""..--.."""'"""',,..--------..... """'"""'"""'"""',.._"""",,,,,.......,"""'"""""""',.....,.,,...~ 

y 

1 Blırıtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
· aşınuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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Devamı müddet Türkiye için Hariç için 
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- TELEFON : a&9.,. 

• Haraççı 
KARDEŞLER \ 
Mamulatı .. Sandal-, 

yelerini Her Yerde . 
Arayınız. 

umılmriyetiıı l'e Cıımııurıyec P:.>~•!nüı B~l.:çisi, Salıaliları Çıliar_ St!JOSi Gazetedir (eni Asır matbaasında basılmıştır. 

1 hazır •) 
1 : - ır. • . ' . 

Strezadan 
Çok şey 
Beklenemez .. 
• Str~za ko;;f;;.:;.s;top!anmak 
ll~crcdir. Gözler, Majör gölü
llıın. bahar kokulu kıyılarına 
Çcvrılmiştir. Avrupanın alınya
zısı orada görüşülecek, Avrut• buluşumlar (tesadüfler) ar
t •sında yuvarlanmaktan kur-
8ııl;ı~k mı, orada anlaşılacak .. 

il ıııanı taşıyan yüz binlerce 
~ıısan birbirlerinin )'.Üzlcrine 
. •karak soruşuyorlar: Ingilterc 
•le .beraber mi, yoksa İngiltc
kcsız mi yürünecek? Bu kuş-
uy~ taşırtan Londranın yal

~ız lngiliz assığlarını düşünen 
~Zgörcn siyasasıdır. İngiltere 
ılc beraber veya İngilteresiz .. 
Fransa - İtalya büyük güven 
Çarelerine başvuracaklardır. 
Bundao:ı. kimsenin işkili yoktur. 
işte asıl bunun içindir ki, ikinci 
şık korkunç oranlar taşımak
l;ıdır. 

Versay barışından beri yüz
l~rcc konferans toplandı. Hepi' da.ha elverişli uzlaşma gün
erini bekleyerek dağıldı. St
rezanın da sonu böyle mi ola
caktır? İtalyanlar bu konferan
•ııı , elbirliiini kurmak için, 
toplanan sonuncu konferans 
llnıasını iıteyorlar ama oluş
ır ( hadiseler ) isteklerle uyu

facak mı ? On yedi yıldır ya
rılan kombinezonlar barışı saıl
•ına baılhyamadı. Zira büyük 
1~valar ( davalar ) önünde :,ü
Yuk devletlerin görüş ayrılıkları 
ııçurumlar kadar derindir. Böy
~e olunca, ayrılıkları ortadan kal
\ı. ır~cak yeni bir kafa (zihniyet) 
elırmclidir ki uzlaşma yarım 

kalmasın. İaııiliz bakanlarından 
Stanlcy Baldvinin son söylevi 
devletlerin niçin uzlaıamadıkla
tını ortaya koymuftur. Bu çok 
llcşJi IÖy)cvden fU dört SOnUÇ 
çıkarılabilir : 

1 - Versay andlaşması Al
lllanyayı tarihi yolundun çevi
rememiştir. 

. 2 - Bir ulusun ülküsü ile 
dtcklcri değişmedikçe gidişi 

c dc&-iştirilemez . 
~ :- Bir takım Avrupa ülke

lcrının ulusal ülküleri lngilte
rcninkil~rle uyuşmaz, 

4 - Insıiltere, bir saldırışa 
meydan vermcmeh icin bütün 
Avrup~ ile beraber kendi pa
yına duşen rolü yapacaktır. (?) 

Bu sonuçlar üzerinde biraz 
dyrulunca görülür ki, İngiltere 
1918 ten sonra, bir zaman için 
kaybolmuş bulunan Alman kor
~usunun yeniden doiduiuna 
ınanmıştır. Şuna da inanmıştır ki 
Almanya 1914 ten ör:ccki ülkü
sünü bırakmamıştır. Bismarkın 
çizdiği tarihi yolda yürümek is· 
tc&-indcdir. Bu bakımdan 1914 
t~n önce lngilterenİ•ı ruyalarına 
gırcn korku, bugün de gerçek 
j'•~ilir. Yalnız şu ayırdımla ki 
ngıltere bugün, Almanyaya 
riır_şı. .üstünlüğünü, başlığını 
k akı';?•Yetini ) korumak ister-

cn dunkü koalisyonu yapan 
b~f~r yoldaşları ile her alanda 
ırl~k yürümeği düşünmiyor. 

lngıltere, A:-rrupanın yalnız Ho
!ao:~~ ~ ~el.çıka ve Ren kıyıları 
ıle ılışıklıdır. Bütün ilgi~i batı
da toplanmıştır. Bunun dışında 
~~lan ıor~m!~~· batının. güvenini 
ılışiklendırdıgı kadar inııiltcre
Yİ düşündürebilir. 

Stanley, Baldvin " Almanya 
silahları genel olar ak azaltmtya 
Yanaşmıyacai'ını açıktan açığa 
ıöylemedikçı onunla görüşme
lerden vazgeçmiyecc(iz." Dc
ınckle eıki bir tarihi anma
ınıza yardım etmiştir. 1905 
1909 yılları arasında da İn-

lJ)uslar Kurumu gelecek pazartesi günü Bay 
:1\ Rüştü Arasın başkanlığında toplanacak 

Almanİct,ra göre asıl tehlike Strezada görüşmelerin inkıtaa 
Uğramasıdır. Avrupanın yeni yasası ne olacakmış ? 

Hitlerin reddettiği misaklar etrafında Con Sayınenin sözleri 

''r ( ·oıı :.,'ll!flllf!lt 

Cenevre, 10 (A.A) - Ulus
lar kurumu konseyi gelecek 
pazartesi günü Türkiye dış iş

leri bakanı Tevfik Rüştü Ara
sın başkanlı altında toplana
caktır. 

Fransız - Rus muahe
desi hazır -

Paris, 10 (A.A)-Sovyet bü
yük elçisi bay Potemkinin bay 
Lavali dünkü ziyareti üzerine 
Fransa ile Sovyet Rusya ara
sında akdi mutasavver mua
hede hakkında uyuşulmuş ol· 
duğu anlaşılıyor. Muahede 23 
nisanda bay Lavalin Mosko
vayı ziyareti esnasında imzala
nacaktır. Bunun teknik cihet·· 
!eri ise Fransa - Sovyet dış 
işleri bakanları arasında Ce-

ncvrcdc takarrür ettirilecektir. 
Almanlara göre asıl 
t(!hllke nei'ede imiş? 

Berlin, 10 (A. A) - Bcrliner 
T ageblat gazete~i diyor ki: 

Tehlike Strcıada Almanya 
aleyhinde bir karar alınmasın
da değil, lakin müzakcratın in
kitaa uğrayıp ta devletlerin 
yeniden ittifaklar siyasasına 

rücu etmesindedir. 
Berlin Borsen gazetesi de 

' '---~-

J 

Bay J.,a,.al 

.Sfre=ada koııfercmsm loplaııacağı Borroıııe sarayı ile 
Sir Filip Sasonun V crsay mu- rck Alman yanın İngiltere ye 
abesi zamanındaki gibi idarci karşı hiç bir tecavüz fikri bes-
kclam etmesinden şikayet ede- lemediğini temin ediyor. 

------------___;;..------------=== 

Birlikler toplanbsında 
B. Avni Doğan Esnaf ve işçi menfaa

tine nasıl çalışılacağını anlattı 
Dün C. H. P, Birlikler mer

kezinde parti başkanı bay Av
ni Doğanın başkanlığında ida-

re heyetlerinin iştirakile ve be
lediye reisi bay Hehçet Uzun 
huzurile bir toplantı yapılmış-

Birinci, birliklerin eski duru
mu ne idi? 

ikinci, birliklerin kanun yo
lunda yeri nedir? 

Üçüncü, bundan sonra nasıl 
bir çalışma yolu tutmalıyız? 

Dördüncü, bütün bunların • 
tır / Fırka reisi celseyi açtıktan bağlantı ye sonu bizim vermek 
sonra aşağıdaki nutku söyle- istediiimiz hüküm: 
miştir : Arkadaılar, 

Arkadaşlar, Ben İzmire fırka reialiiine 
Epeyce 1.amandanbcri böyle ilk ıeldiğim zaman, en çok 

toplu konuşamamıştım, bugün müşkiliit ve tereddüdü, birlik 
bu vesileyi elde etmiş bulunu- teşekküllerinin vaziyeti karşısın-
yorum, sizin'.e işlerimiz için da duydum ve ilk iş olarak bir-
konuşurkcn mevzuu dörde ayı- liklerin o günlerdeki mahiyetle-
rıyorum : B. Aı•ııi Do{jaıı Sontı 8 ııncu Sa(a<la -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
giltere Almanya ile bir deniz 
anlaşmasına çalışmış ve uzlaş
ma yapılamayınca yarış başla
mıştı. Şimdi hava silahları, Bü
yük Britanya adaları için ayni 
değerdedir. Bunun içindir ki 
İngiltere Almanların ne Hol
landa, ne Belçika ve ne de 
Fransaya saldınşına göz yu
mamaz. Alman t;ı.yyare karar
gahlarının batıya doiru bir 
adım ilerleyişi bile İngiltereyi 
ayaklandırmai'a yeter. lngiliz 
siyasasının ağır baabi'ı yer ba-

tının ve dolayısilc İngiliz ada
larının ıüvcnidir. Bununla be
ra her İngilterenin bu güve• 
ıorumunu daha geniş ölçüde 
ele alarak doğu andlaşması ile 
de ilişiklenmcsinc oran verile
mez. Durum böyle olunca Strc

za konferansında, üç devlet 
arasında bütün alanlarda cl
birliği kurulacai'ını sanmak 
bot feydir. İngiliz bakanla 
rının, burada arayacakları kol
lektif garanti ıiıtemi, olsa 

olsa Lokarno andlaşması ve 
ulus ar kurumu çevresini geçe
miycccktir. Anlavııımıza göre 
Streza görüşmeleri, daha çok, 
hava silahları alanında geael 
bir anlaşmıya yer anıklamağı dü
şünen lngilterenin çeknigenlii'i 
ile karşılaşacaktır.Bundan ba,ka 
Fransanın uluslar kurumuna 
vereceği dilekçe de burada gö
rüşülecektir. Bu dilekçeyi lagi
liz bakanlarının aasıl kartılaya
caklan kestirilemez. 

llil•-vk•1. :eııaı:sı 

2000 Fransız askeri 
Romaya gidecek 

Roma, 10 (A.A)- 2000 es
ki Fransız muharibi 19 Nisan
da Romayi ziyaret etmek üze
re Romaya gidecektir, Fran
sızlar meçhul askerin mezarına 
koymak üzere Paristen bir çe
lenk getireceklerdir. Bu Çe
lenk Paristen hareket edilmez
den evvel meçhul Fransız as
kerinin mezarında bir kaç da
kika bırakılacaktır. Fransız 
eski muhariplerinin bu ziyareti 
Romada hararetle karşılanacak
tır. 

teraçaclaıı biı· giiriiş 

Almanyanın lstedlklerl 
Londra, 10 (A.A) - Sir 

Con Saymen düa Avam kama
rasında Geçe• Berlin mükiıle
meleri esnasında B. Hitlcrin 
550,000 kitilik bir ordu, İngi
liz donanmasının tonilate itiba
riyla yiızde 34 iae mualiil bir 
donanma ve İngiltere, Fransa 
ve İtalya'nın haYa kuYvetlcri
ne muadil bir de hava kuvve
ti istedii'i ve Sovyet'lerin umu
mi kuvvctieri tahminden daha 
fazla olduiu takdirde Alman
yanın da bu bu miktarları tez· 

~~~ 

Hay H it/el' 
yit edccci'ini söylediiini beyan 
etmiştir, 

General LudendoM' 
Ne diyor? 

Munih, 10 (A.A) - General 
Ludcndorf Nahtausgabe gaze
tesinin Munih muhabirine aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Almanyada mecburi askerlik 
usulünün iaeesi sulh için bir 
zamandır. 1914 de Almanyaya 
taarruz kolay olmuştur. Zira 
düşmanlarımız Almanyanın bü
tün müdafaa kuvvetlerini birden 
kullanamıyacağını biliyorlardı. 
Silah taşıyabilecek beş milyon
dan fazla İnsan askeri terbiye 
görmemişlerdi. Bunun ne demek 
olduiunu bizzat muharebede 
kumanda etmiş olanlar bilirler. 

Londra 10 ( A , A ) - Na
zırlar meclisi dün öiledcn son
ra toplanarak Strcza konferaa
sında görüşülecek meseleleri 
münakaşa etmiıtir. 

Hltler mUtekabH yardım 
Misakı tehllkell buluyor 

LONDRA 10 (A.A) - Avam 
kamarasının dünkü celsesinde 
Sir Saymen B. Hitlerin Avru
panın şarkındaki alakadar dev-

- öouıı 6 ıucı sııhıf, il~ --

iki cAml arasında binamaz 
Bay Eden'in dönüıünden sonra... Sir John Simon (Hamlet) 

rolünde ... 



V.Genel Kurultayında ı 
Nafıa, baytar bütçeleri müzakere 

Ve kabul edildi 
.Şaşal suyunun ucuz ve temiz sahlmasını, yeni 
tesisat yapılmasını planlaştırma komisyonu seçildi 

Vılay;,t genel kurultayı dün 
vali P,"ener:ıl Kazım Diriğin bq· 
ka· ı ıi{ ında toplanmq eski zabıt 
ok unarak onaylandıktan sonra 
e-v rak ve encümenlerden gelen 
mıt <' at:ı ar okunmuştur. Bunlar 
aras ı ı> a zınir, Bergama, şose
sıs:n lenemen içinden geçen 
kısmının vaziyeti, otobüs ve oto· 
mobiller;n kaldırdıiı tozların 
umumi sıhbat üzerindeki fena te· 
ıirleri görüşiilmüş, neticede bu 
kısmın taşları idarei bususiyeden 
ihzar edilmek ve inpatı bele
diye tarafından deruhde olun
mak kaydile kaldırıma tahvili 
muvafık görülmüttür. 

Bucada bir mektep in,asıoa 
ait takrir bütçe darlıiı dolayı· 
sile kabul edilmemiş ve bat· 
kan "Bu sene yeni mektep İn· 
tası imkanı yoktur . Bu 
mevzuu dütünemeyiz bile " 
demiş ve kira ile Buca-
da bir mektep binası tedariki 
muvafık görülmüttür. Halk tq, 
toprak, kireç gibi le~azimi ha
zırlarsa seneye inşaat için yar· 
dım derbiş olunacaktır. 

Maarif mildürlilifinün ve 
Öılemiş muallimler birliiinin 
935 bütçeeine muallimlere mes· 
ken bedeli konulması hakkın
daki talepleri maarif encüme· 
aine verilmiştir. 

Tirenin Güme yaylasında bir 
nahiye teşkili hakkıindaki tek
lif onaylanarak Dahiliye ba
kanlığı nezdinde te11ebbüsatta 
bulunulması muvafık görül
müştür. 

Tiredeki idarei hususiyeye 
ait otelin mektebi olmıyan dar 
köyleri çocuklanna yatı mahalli 
yapılması hakkındakı teklif 
kabul edilmi, •e bu münase
betle General Kazım Dirile 
demiştir ki : 

-Tire kazası hakikaten dar 
köylerindeki yürük çocuklarıaı 
si11e1inde banndırmak ve 011lan 
eyi beslemek va okutturmak 
yolunda bütiln kazalanmızdan 
llstiln bir varlık göıtermittir. 
Bu kararıaız Tiralileria g6ater· 
dikleri yüksek hamiyet eseri· 
ne gllzel bir mukabele te,kil 
edecektir. 

Müteakiben Şata! suyunun 
memurlar kooperatifine devri 
hakkındaki taleb üzerine buna 
imkin bulunmadıiına dair 
muhtelit encümen nin kararı 
okunmuştur. 

General Kazım Dirik Şaşa! 
suyunun bayab, tarihçesi ve 
aıhhi faydalan hakkında izahat 
vererek hususi idarenin ·bu 
varlıj'ının inkipf ettirilmesini 
va 60 paraya mal olan bir 
fite suyun 5 kuruşa sattınlma
sının günah oldaj'unu anlata
rak kararı meclise terkedil
aıiştir. 
Ödemi~ üyesi Ekrem demiş· 

tir ki: 
- Geçen günkü şaıal se· 

-
yahatimiz çok isabetli olmuş-
tn.ı. Generalm , ... ı için duy· 
duj'u aşkı bütün arkadaş· 
lar kalplerinde hissetmişler· 

dir. Koynumuzda büyüttüğıi 

müz bir nazlı gelin manzara· 
sı arzeden bu sevimli gü· 
zel sıhhat kaynağını kurultay 
biç bir kimseye veremez Ar
kadaşlar gördükleri ma.ıızara

dan memnun olarak bu hu
susta her,eyi yapmakta müt
tefiktirler. Şaf&lda vücuda ııe· 
tirilmeıi istenen tesisat ve su· 
yun ucuz, temiz tehirde satıl
masını temin için beş senelik 
bir prof?am onaylamamız la
zımdır. 

Binaenaleyh bu proiramı ha
zırlamak için bir komisyon 
seçelim demiftir. Bu tek
lif ittifakla onaylanmıf, komis· 
yona Hasan, Kamran, Ekrem, 
Ömer Lütfü, ecıı:acı Ferit se
çilmitlerdir. 

General meclisin bu yüksek 
alakasına heyecanla tefekkür 
etmi' ve meclise Şapl için 
büyük ve yüksek kararlar al
dırmıya saik olan memurlar 
kooperatifine de kurultay na
mına teş~kkür ettiğini söyle
miştir. 

Cels beş dakika tatil edil
miştir 

ıkinci celsede nafia bütçesi 
konuşulmuf bütçe encümenle· 
rının ayn ayrı mazbatalan 
okunmuftur. Bütçe encümeni 
ile nafia ancümeni mazbata· 
larında aynhk noktasını tetkil 
edip mesele yalnız bedeni mü· 
kellefler için ayrılan 35 bin li
ralık itin varidat bütçesine de 
ilave edilmeıi keşfi idi. Bay 
Ekrem dedi ki: 

- Varidat bütçesi konu u
lurken bu faılın gelirini 550 
bin lira olarak tespit ettik. 
Bunda bede11i mükellefiyet olan 
otuz bet bin lira da dahildir. 
Eğer bütçe encümeninin noktai 
nazannı kabul edersek varidat 
bütçesine 35 bin lira zamme· 
deriz ki bu hayali bir bütçe 
olur. 

Çünki yekün 585 bin lira 
eder. Halbuki mükellef adedi 
96 bia olduj'una ve yol vergisi 
6 lira olduj'una göre yüzde 
yüz tahsilat nazara alsak bunun 
tutarı be, yüz yetmiş altı bin 
lira eder. Tahkkukat fevkinde 
gelir teminine imkan yoktur. 
Bütçe encümeni namına izahat 
veren bay Nuri Fettah geçen 
sene 9 aylık tahsilatın 490 
bin lira bulunduiun ve mah
subu yapılmamış bedeli mü
kellefiyetler olduianu bir bu
çuk milyon lirlık bakayadan 
yapılacak tahsilitla 585 bin 
liralık gelirin elde edilebilece· 
j'ini söyledi. 

General Kazım Diriiin de 
geçen sene iktisadi vaziyetin 
iyilipden, toprak ürümlerinin 

ELHAMRA J. MiJ)j Kütüphane sineması 
Avrupanın en :;ıüzel sesli kadını : <.ilTTA ALPAR, 

" Bitmemiş Senfoni .. filminin " ŞUBERT " ı : HANS 
JARA Y tarafından oynanan büyük operet : 

'"ı ANGOLi TA 
( SAVOY OTELiNDE BALO ) 

Eğlendirici bir mevzu, DANS çılgınlıjı, DEKOR ve TU
VALET zenginliji ..• BALE, REVÜ, CAZ, GiTAR ve PA 
UL ABRAHAMIN coşgun MUSiKİSİ. .. 

İlave olarak : PARA ~.OUNT JOURNAL (En yeni dün
J• haberleri ) 

Seanslar: Hergün 15 - 17 - 19 ve 21 de, cuma gü
-" 11,30 d• ucuz seans, perşembe günü 13,30 ve 15 te 

Kent kurultayında 

Şehir meclisi, dün öğleden 
sonra saat 16,30 da bay dok· 
tor Behcet Uzun başkanlığında 
toplandı. Eski zabıt azadan 
bay Suat tarafından okunarak 
onaylandı ve ondan sonra ge· 
len evrakın okunmasına baş· 

landı. Azadan bay Kasımın İs
tanbula nakli dola yisile istifası 

okundu ve onaylandı. Azadan 
bay Mehmet Ruşene bir hafta 
izin verildi. 

Arsa borçları 
Müteakiben 9 ve 13 numa· 

ralı adada arsa alanlann istida 
ile yaptıkları müracaat okuna
rak müzakere edilmiştir. 

931 yılından önce arsa fiat
larının yüksek olduj'u sıralarda 
bu iki adada aldıklarını ve 
bundan mütevellit borçlarını 
bir tilrl& ödeyemediklerini, bu· 
günkü şartlar altında ödeme· 
nin de imkansız bulunduğunu, 

belediyenin bu arsa bedellerini 
kanun yolile tahsile te-şebbüs 
ettiii takdirde alakadarların 

iflasları muhakkak olduğu zik
redilerek: 

- Biz, bu iki adaya sahip 
olanlar borçlarımızı değil yirmi 
taksitte, 50 taksitte bile öde
yemeyiz. İsteğimiz faiı.lerin ta
mamen kaldınlması ve bu iki 
adadaki arsalara yeniden, bu
günkü rayca gl>re kıymet tak
diridir, denil111ekte idi. 

Azaların mUtaleaları 
İstidayı verenlerin acındırıcı 

halleri üzerinde tevakkuf eden 
azalardan bazıları izahat ver
diler ve alakadarların hususi bir 
şekil bulmak suretile müşkil
den kurtarılmaları isteğine iş

tirak ettiler. Öte taraftan bir 
kısım azalar da, arsa bedelle
rinin taksitlenmesi hakkında 

meclisce verilen kararın çok 
kat'i ve sarih olduiunu, bunuu 
haricinde istisnai muamele ya· 
pılmasına imkan olmadığını ve 
istisnai muamelenin kötü bir 
cereyan açacağı miltaleasında 

bulundular. Teklif reye kondu 
ve alakadarların isteklerinin 
yerine getirilmesine imkan gö
rülmediğinden reddine karar 
verildi. 
Kavaflar çar,ısını te,kll 

edenlerin müracaatı 
Bunu takiben bulvar şirke

tinden beş taksitte ödenmek 
üzere arsa alarak kavaflar 
çarşısını teşkil edenlerin istida 
ile yaptıkları bir müracaat 
mecliste okundu. 

Alakadarlar muhtelif iktisadi 
sebı:bler tahtında bulvar şirke
tine olan taahhütlerini ifa ettilı:
lerini, Belediyenin arsa bedel
lerinin yirmi taksitde ödenmesi 
hakkında bir karar verdiğini 
bunun ır6z önünde tutularak 
magza bedellerinin hiç olmazsa 
on taksıtte ve on senede 
ödenmesinin onaylanmasını is
teyorlardı. 

istek reye kondu önce ni
zam encümeninde ve ondan 
sonra bütçe encümeninde tet
kik edilmesi onaylandı. 

Kar,ıyaka istidaları 
Sıra muhtelif imzalarla, be

lediye bqkanlı(ı yoliyle mec· 
lise gelen istidanın idi. isti
dayı verenler Karşıyakalılann 
bir ·türlü Ya:nanlar suyuna ka
vuşmadıklarını, 15 • 80 lira 
tutan ve belediyece tahsil edi
len branşman ücretlereinin 

Kar,ıyaka su ı,ı 
Mühendis bay Aziz, Karşı

yakada evlere neden su veril
mediğini sormuş ve belediye 
baş mühendisi bay Cahit fenni 
izahat vererek son defa Ya
manlar suyu membalannda yap· 
tırılan hakteriyolo jik tahlilin iyi 
netice verdiğini, yedi membaıo 
sularının temiz bulunduğunu 
tasrih eylemiştir. Ancak yapıl· 
makta olan yeni bazı tesisat 
ve kabul muvakkat muamelesi 
ikmal edilmeden Karşıyakada 
su tevziatına başlanması imkan
sız görülmüştür. Braşmanlarını 
yaptıranlardan sabırsızlık gös
terenlerin verdikleri paralar 
iade olunacaktır. Bu izahat kafi 
gillı-lllm liştür. 

Vezir ve Osman 

1 

ağa suları 
Sıra azadan bankacı bay Ha

sanın Vezir ve Osman ağa 
suları hakkında verdiği bir 
takririn okunmasına geldi. tak-

Türkofis 
Mü~ürlüğü 

Bay Akil Emrullahın lstan
bula tayin edilmesinden inhilal 
eden şehrimiz Türkofis müdür
lüğüne Mersi!' Türkofis mü
dürü Bay Zıya Orırun tayin 
edilmiştir. Bay Ziya Orgun 
şehrimize geldi~t~n ve bütün 
muamelatı kendısıoe devrettik
ten sonra Bay Akil Emrullah 
İstanbula gidecektir. 

Bay Kemaleddin 
Memnuniyet~e .haber aldıiı· 

mıza göre şehrımız esbak Borsa 
Komiseri bay Kemalleddin Öko
nomi bakanlığı de'!'iz milatqar
lığı limanlar tubeıı müdürlüğü
n-! tayin olunmut ve keyfiyet 
kendisine bildirilmitrir. 

Bay Kemaleddin uzua •eneler 
muhitimizde çalıtmıt biytlk bir 
eser olan Borsa bina11nın İllfa· 
aında faaliyeti tebarüz etmit 
ve çok ıevilmiş bir arkaa,tır. 
Dej'erli arkadaşımızın yenı va
zifesinde ele muvaffak olaca
ğından hiç şüpfiemiz yoktur. 
Bay Kemaleddin bir haftaya 
kadar Ankarayı gidecek yeni 
vazifesine baılıyacaktır. 

Güreş kaptanı 
Geliyor 

Milli güref takımı kaptanı 

bay Saim yarın Kütabyadan 
ıehrimize 2elecektir. Bay Saim 
lzmirdeki gürefçilik faaliyeti 
hakkında bazı tetkiklerde bu· 
lunacaktır. 

Mektep mUsamerelerl 
Bütün mekteplere yapılan bir 

tamimde mektep temsillerinin 
ancak mektep müsamere sa
lonlarında verilmesi hariçte 
müsamere tertip edilmemesi 

rir sahibi Vezir ve Osman ağa 
ıulannın mülkiyetine bir ecnebi 
nin sahip çıkarak işin mahke
meye intikal ettij'ini ve açılan 
davanın maalesef belediye aley
hine neticelendiğini bildirmek
te ve izahat istemekte idi. 1 

Bunun üzerine azadan bay 
Faik fU izahatı vermittir. 

Bir zat bir tapuya maliktir. 
Bu tapu Vezir ve Osman ağa 
suyu civanndaki araziye aittir. 
Tapu sahibinin iddiasına göre 
Osman ağa suyu mülkiyetinde
ki arazi dahilindedir. Halbuki 
belediyenin iddiasına göre Os
man ağa soyunun bu tapunun 
mülkiyeti içindeki arazide ol
madığı merkezindedir. 

Belediyenin hukuk müta· 
viri merhum bay Sait su
yün belediyeye ait olduğu
nun mevcut bir vakfiye ile 
meydana çıkarmtt, ancak 
bu vakfiye bir phsıo elin
de olduj'undan mahkemeye 
ibraz edilememiş ve bu suretle 
belediye davayı kaybetmiştir. 
Fakat işin arkası bırakılmamış 
dava yeni bir safhaya dahil 
olmuştur. Elimizde mevcut ta
pularla bu suyun belediyeye 
aidiyeti sabittir.Bunu mahkeme
de ispat ederek hakkımızı tek
rar elde edeceğimızden ortada 
kaybolmuş bir şey yoktur. Tak
rir sahibi verilen izahatı klfi 
görerek izahatın kifayeti reye 
konuldu ve onaylandı .. Başka 
müzakere edilecek bir işi ol
madığından celseye nihayet 
verildi. Pazar günü meclis tek· 
rar toplanacaktır. 

Kümes hayvanları 
Hakkında bir öğüt 

Kümes hayvanları hakkında 
vilayet köy bürosu bir öğüt 

hazırlamıfb. Yakında bu öiüt 
bütün köylere gönderilecektir. 

Bunda küme• hayvanlannıo 
verimini arttırmak için bakım 
tarzları, hastalıkları, bunların 
tedavi çareleri tavşancılık ve 
bunların yiyecekleri, tavşan 

etinden yapılan yemekler, tav
şan hastalıkları hakkında mu
fassal malümat vardır. -
Sayım vergisi 

Maliye bakanlırından vilaye
te gelen bir tamimde hayvan· 
ların kayıt muamelesinin ya· 
pıldıiı mali sene içinde doian 
davarların vergidea müstesna 
tutulduğu bildirilmiştir. 

Bu ıene niaanın birinden oa 
bqine kadar yapılacak olan 
kayıt Haziran 934 ten bugüne 
kadar do;muı olan kuzu oğ
laklar vergiden muaf tutularak 
kayıt defterine yazılmıyacaktır. 
934 Haziranından evvel doi· 
muş olanları ise kayda geçiri-
lerek verg~ye tabi tutulacaktır. 

Tahniye Ücretleri 
Belediye halka ucuz ekmek 

yedirebilmsk ıayesile belediye 
un fabrikasınca kilo başına 
alınmakta olan altmış santim 
tahniye ücretini lcırk santime 
indirmittir. 

Seyyahlar geliyor 
Salı günü limanımıza gelecek 

olan Atlantis vapurile muhte
lif tebaaları mensup 400 sey· 
yah gelerek Efez harabelerini 
gezeceklerdir. Seyyahlar bura· 

· eklerdir. 

•• 
KOŞEMDEN 

Korku dağları 
Bekletir 

, 

Siyasa adamları da eğlen~.:!
ye saptılar. Yahut bu mizah 
kızgınlıktan doj'an bir fey ol
sa gerek, Baldvin, Avrupayı 

timarhane koruşuna döndür
milf. Orada gezenleri de ti
marhanede gezen insanlara 
benzetiyor, şu halde Avrupa 
halkı baştan başa deli bu de
liliği ben biraz da tabii görü
yorum. Çiçek falına bakar gi
bi harp mı, sulh mu, harp mı, 
sulh mu, diye artık bıktırıcı 

düşünceler, kuşkulanmalar alrıl
larının zar tahtalarını eynattı. 

Halk ve baştakiler Almanya• 
dan, Fransadan, şuradan, bu
radan çıkan sesi, bit blofu, bir 
ökıürüğü gözleri kulak, kulak
ları göz kesilerek azalannın 
dört bir tarafile dinleyip de· 
dirgin oldukça ne başlarında 
akıl kaldı, ne de yaşayıflannda 
rahat ve huzur. 

Şimdi kopacak, şimdi kopa· 
cak diye bekledikleri kıyamet 
midir Yoksa pamuk ipliii mi· 
dir beUi değil, fakat Baldevinin 
dediii gibi akıl çarhlann kay· 
tanı koptu galiba. 

Barış, görüş bir türlü yoluna 
girmiyor, burada ırörüfen ba
rışan ötede bloflar savuruyor, 
yahutta birbirlerinden koşku· 
lan yorlar, birisi bir tayyare 
uçursa .bir tek tayyare koca· 
man bir tayyare filosu, bir ti
caret gemisi atlan tikleri tutmuş 
büyük bir deniz kuvveti olu
yor. Anlaşılan Avrupa evhama 
tutulmuş. 

Deliler koğuşunda, delilerin 
kimisi allah olur, kimisi pey· 
gamber, kimisi ilim, kimi i 
şair, ve her birisi kendisinde 
olmıyan büyüklOklerle 6i'ü· 
nürler. Yahut bunun aksi 
o!arak her şeyden korkarlar. 

Teşbihte hata olmaz amma 
Avrupa' da bundan ileri ııeç· 
miyor. 

Hani bir hikaye vardır: Bir 
hortlak her gün bir eve da
danmış evin kapısından her 
gece! Geliyorum, geliyorum der 
ortalıia bir korku, bir helecan 
salıp, evin içinde uykuyu ra· 
hatı kı.çırdıktan sonra içeriye 
ırir'tleden bir şey yapmadan 
çekilir ııidermiş, bir böyle, iki 
böyle aylarca böyle. İçlerinden 
birisi bir gün çesaretlenmiı 
hortlak yine geliyorum ıre
liyorum korkusunu kapı arka
sından salıp homurdanırken, 
yerinden fırlamıf, kapıyı arka
sına kadar açmış: 

- Gel be, demit. Gel de 
ne yapacaksan görelim. · 

Arkası ne olmuş bilmiyoru•. 

Fakat şu harp var, ıuJh var, 
korkuları tereddütleri içinde 
telaşla öteye beriye baş vuran, 
silah çoğaltan, asker teplıyan, 
konuşup konutamayup latı ge
diiine koymadan olduj'u yerde 
bırakan Avrupanın hali de buna 
benziyor. Hani insan canı sı· 
kılıyor da: 

- Harp mı var? Yapın da 
görelim şuau diyecej'i ıreliyor 
amma nerede. Avrupa millet· 
!erinde harp edecek cesaret.. 

Hemen dilerim ki Allah ken· 
dilerine şifa versin .. 

,; 
TOKDIL 

Ulusevinde 
Bir konferans 
Konya saylavı Bay Ali Rı

za Türel 6nlimllzdeki Cuma 
akıamı saat 20.30 da Ulu
sevinde " Milliyet ve bey
nelmileliyct ,, mevzuu üze· 
rinde bir konferans vere-

1 
cektir. Okurlarıaızın bu kon
feraıııta bulunmalarıaı tavsi-

' ye ederiz. 2 - S 
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Şöhret.. {) bir rüzgar gibi en giiz<~I ıneyva-
hırı dii~:ii·"ir. en kuru ağa~·lara ~arpar 

- Şak;r gü'erd.: 
·- Öyle büynk bir ıstiıfat 

parlak bir ıstikbal hazırlıyacak .. 
Takıluak: 
- Kendi elinizle bir ıakip 

yetiştiriyorsunuz üstat! 
- Rakip mı? Yok ra,ıın, 

Kaya benim öz eserimdir. Ba
kınız ne sade ne zorluksuz gi
dişi var altı ya~ından beridir 
ben bu istidadı seziyor ve al
danmadığıma seviniyorum Er
kul. Bu ıcne konservatuvarı 
bitirecek sonra da .. 

Kaya son parçayı bitirir
ken hocasının son sözleri i 
d~ymuştu Erkulun hayran ba
kışlarına nasıl karşılık vcrece
tini bilemiyerek kızardı. Sonra 
\"'. mal Şakire cevap vererek: 

- Sonra da bu çalışmanın 
•c on yedi yaşımın yıldönümü
nü batlı başıma vereceiim bir 
konserle kutlulamak istiyorum 
becerebilir miyim hocam? 

- Becermek mi? Hiç fÜp
bem yok. Kendi beiendiiin 
hususi parçalan bazan öyle 
çalışın var ki ben aczimi itiraf 
ederim. Kaya hiç korkma. 
V ercceğin koaserde muvaf
fak olacaksın, ve belki bu 
konser ilk hamle olacak, 
bir yanar dai tepeıinden 
fışkırmak için ! delik arayan 
lavlar ı,ribi bu ilk hamle bütün 
gizli istidatlannı meydana vu
racak dır. Kızım oa-Un içia bu 
günden çalış ikimizde birbiri
mize dayanalım acn yolunu 
bulmak için yörü. Ben ıeai 
gözetecetim. Asıl nıv•affalıi
yctini kendi ırUcün ve ieteğin 
kazandıracak Kaya. 

Kaya kıp kırmızı olarak 
Hocasına koıtu başını onua 
kolları ara11ııda gizleyerek : 

- 8\itün varlı(ım slıiıı ese
rinizdir hocam. 

Cemal Şakir renç lcııtın HÇ-

larını oktıyarak: · 
- Öyle olsun sevjili Kaya 

ben de son ııUnlerimde ancak 
bu eserimle kı•anç duyuyorum. 

Siıt ne der~iniz bay Erkul? .. 
- Ben mi? Bütün gücümle 

sizi kutlularım. Bir san'atkir 
içia en büyük zevk eserinin 
takdir edildiğini görmektir. 

- Şüphemi var, hele o san
atkir omuzlarım çökerten 60 
yılm •iırlığı birden on altıya 

• 
TAYYARE 

Telefon a1s1 

i'ldiği, yeni baştan ya?ayacı:
ğını r,örürsf! ... 

Kaya heyecanla: 
- Bana vakıhız bir ~rur 

bermekten sakınınız se\•giii 
hocam!.. 

Erkul ciddi: 
- Bırakınız Kaya.. S,zin 

için belki biraz erken fakat 
hocanız için çok haklı olan bir 
ııurur. Biz de mutlu olsun di
yelim. Çünkü sailığında bu 
zevki içebill"nler, ektiğinin ve
rimini toplıyabilenler çok azdır. 

Etrafınıza bakınız, herkes 
•arlık ve hilııiçlik iddiasında .. 
Biri diierinin yeriae gozcu, 
koşan, düıen, çıkan, bu hırs 
dalgaları arasında asıl yaşayan 
ve yaşatabilen başın önünde 
durmak güçleşiyor. En fenası 
lııcnce yalancı şöhrete kapılan
lar bu ünlü başı ara
yıp bulmağı bile düşünmt:zler. 

Cemal Şakir başını salladı. 
Acı bir sesle : 

- Şöhret ! O bir rüzgar gi
bi en güzel meyvaları düşür
düiü gibi en kuru •&'açlara da 
çarpar. Gelir geçer!. Ancak 
devrilemiyen hakikatler her 
bilginin kökünü mahiyetine uy
gun surette araştıra bilmekte
dir, Kaya bu canlı hakikatin 
köküne varacak genç kafası, 
anlayışlı zevkleri ile belki Tür
kiyede inkılabımızın yepyeni 
reformuna erişecektir. Fakat 
bu derin \.ahsın münakatası 
bana derslerimi geciktirecek 
diye korkuyorum. 

Saatına bakarak ... 
- Şimdilik bana izin •eriaiz 

yine görüşelim Erkul. 
Arna da Cemal Şakirle birlik 

kalkmıştı. 
- S•mı V•r -

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

Ankara da 
Turizm kongre•• 

lSTANBUL, 10 (Hususi) 
Tilrlı:ofis teşebbföıille hazırla
nan Turizm kongresi bugün· 
lerde Ankarada toplanacaktır. 
Kengrede bakanlıkların murah
hasları da bulunacaktır. 

Manisanın 
Murahhasları .. 

Manisa, 10 (Hususi)- Oda
da bugün yapıla• seçimde 
Ankarada toplanacak olan ti
caret odaları konıresine vi
layetimiz namına oda başkatibi 
bay Şemsi tonak ile 1:.urgut
ludan bay Hasan Şevki üzeren 
ittifakla seçilmişlerdir. 

SİNEMASI 
Telefon atst 

B U G Ü N 
Saat on yediden itibaren 

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

gibi bef büyük sinema yıldızının temıil ettikleri 
• büyük HARP filmi 

• IJENıi ALTINDA 

1 CEHENNEM 1 
---------------------· Vatan sevgisi - vaz:fe a,kı - askeri disiplin - kahraman-

lık - fedakir!ık - arkada,lık duygularile beraber 
büyük bir aşkın hikayesi 

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

b' F~X .. son Yunan isyanında yapılan harek&tı har
ıyeyı ve zafn şenliklerini gösterdiii gibi Almanyada 

büyük askeri tezahüratı da ı;röstermektedir 
. r//////////////.AL//L:iT/?/l-

DJKKAT : Umumi arzu üzerine bugün yalnız 15 

:~:nsd:~: ÇJLGJN KAN gösterileceldir. 

Seans saatları : hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Per~embe 13 - 15 talebe seansıdır 
Cuma 13 ilave seası 
HER GÜN son 21.15 seansı (ucuz Halk seansıdır.) 
Fiyatlar : 25 - 35 - 50 kuruştur. -

SON TELGRAF HABER ERi 
• 
1 Bu garelinde tilil? 9 Mayıs 

C. It l>. dördüncii 
büyiik kurultavının 

toplanae:ı~ı µ;iindiir 
Sabık aşbakan kralı devirerek 

• • 
ıstı yor Ankara, 10 (A.A) - C. H. Cumhurluk ilaı1 etmek 

İstanbul 10 (Hususi) - Zağ· 
repte çıkan Novosti gazc!esi
nin Sofyad ı n a 1 dığı hahere ::ü
re Bulgaristanda hiik;'ımct a!cy

hinde hareketler hazırlanıyor. 

Sabık başvekil Gorgiyefle Kral 

aleyhtarı Velcef birleşm:ştir. 

Kanlı hadiseler bek eniyor. 
Gorgiyef taraftarlarının hedefi 
kralı devirmek, saltanatı yıka-

rak cuınhurivet ilan etmektir. 
Bunlar orduda bir çok taraf
ı arlara m:ılik bulunuyorlar. 

Oiğer taraftan bütiln eski 
sol cemılı fırkalarına mensup 
o!anların da krallık aleyhindeki 
harekete iştirak edecekleri 
tahmin ediHyor. Hükümet ko
münitler aleyhindeki takibatın
da şiddetle devam etmektedir. 

Bir ihtilal ihtimaline karşı 

Sofyada fevkalade askeri tet
birlcr alınmış ise de vaziyet 
nezaketini muhafaza ediyor. 

Sofya, 10 (A.A) - Nevro
kop divanıharbı eski bir za
bitin öldürülmesile alakadar 

olan Makedonya ihtilal komi
tesine mensup üç kişiyi idama, 

üç kişiyi de müebbet küreğe 

mahküm etmiştir. 

Partisi genci haşkanhğmdan 
bildirim: 

Cu:nhurivet halk partisinin 
dördüncü büyük kurultayı 9 
Mayıs Perşembe günü saat 
15 te Ankarada kamutay ku
rağında toplanacaktır. Parti 
nizamnamesinin 24 üncü mad
desine uyarak bildiririm. 

C.H.P. Genel Başkanı 
KAMAL ATATÜRK 

Büyük 
Koca 

ürk 
Sinan 

aahisi 
•• •• gunu ... 

Yunanistan' a gidecekler 
Adam başına 7 500 drahmilik bono
larını pasaportlarına kaydettirecak 

Tür ki yenin 
Saygı ve 

her köşesinde 
ile anıldı • 

sevgı 
Ankara, lO(A.A) - Türkofis 

başkanlıiından: 

portlarına kaydettirmeleri ve 
Yunanistan 'a vardıklarında da 
takas bonolarının nıımara ve 
kıymetlerini Yunan gümrü 
memurları vaııtasıyle pasaport

larına işaret ettirmeleri, son

radan güçlüklere uiramamıWarı 

için lazımdır. 

ANKARA 9 ( A.A ) - Mi
mar Sinanın yıldönümü müna
sebetiyle bugün halkevinde bir 
toplantı yapılmış ayni zı:manda 
kültür bakanlığı tarafından 

sergi evinde Türk mimarı Si
nan sergisi adıyle ve kültür 
bakanı B. Abidin Özmenin bir 
söyleviyle bir serııi açılmıştır. 

Bu sergide eski Türk abidele
rinin mimar Sedad tarafından 
yapılan rolevlerleri teşhir edil
miştir. 

TeklrdaAında 

Tekirdai, 9 (A.A) - Bügün 
bütün yurddatlarımız: A t•.tiir
kiln heykelini selamlıyarak 
Koca Sinanin kendi eseri olan 
camiye gitmiılerdir. Camide 
ıöylevler verilmiş, Sinanın yük
ıek varlığı anılmıştır. Bu gece · 
balkevinde bir toplantı yapı

lacak soysal konuşmıılardan 
ıonra bando ulusal parçalar 
çalacaktır. 

Edlrned• 
Edirne, 9 (A.A) - Selimi

yenin yüce mübdü Koca Sina
nın ölüaünün 347 nci yıldönü
münasebetile bugün öğledea 

sonra Selimiyede büyük bir 
ihtifal yapıldı. Hallııevi ihtifal 
komitesi zengin bir program 
hazırllllmııtır. Kalabalık bir halk 
kütlesi ile gençlerin ve mek
teplilerin hazır bulundutu bu 
ibtifalde büyüle ölünün adı 
sayiı ve şükranla anıldı. Mer
humun hayat ve eserleri hak
kında heyecanlı söylevler söy
lendi, ve Edirne gençliii Koca 
Sinaaın aan'at yolunda yarat
mak ve bıkmadan ve u1anma-

Gazeteciler ı 
Berline gitmeğe 
Hazırlanıyorlar 
Ankara, 10 (Hususi) - Al

man reisicumhuru bay Hitlerin 
Berline davet ettiii yirmi Türk 
gazeteciıiaden tehrimizde lııu
lunmakta olanlar hazırlıklarını 

yapmağa baılamışlardır. Türk 
ıtazetecileri ayın yirmisinde İs
tanbulda bulunacaklar ve Ber
linden gelecek iki büyük tay
yare kendilerini alacaktır. 

Zilede dolu 
ZİLE 10 (A.A) - Dün öğ· 

leden sonra şehrimize ya~mur
la karışık dolu yağmıştır. Do

lu hasar yapmış, etraftan sel
ler gelmistir. 

dan çalışmakla geçen hayatını 
örnek alarak bunu ülkü edine
ceklerine dair andlar içtiler. 

Burdur'da 
Burdur, 9 - (A.A) - Bu

gün Miıaar Sinan'ın günü ol
mak münasebetiyle halkevinde 
büyük ölünün bayat ve asarı 

hakkında bir konferans veril
mittir. 

lsparta'da 
Isparta, 9 (A.A) - Büyük 

Tilrk san'atkarı Mimar Sinan'ın 
Isparta' daki eseri önünde mek
tepliler ve kalabalık halk oldu
ğu halde ölünün yıldönümü 
ihtifali yapılmış kaca Tiirk'Un 
hayatı ve eaerleri hakkında 
'1itabelcr Yerilmittir. Bu ak,am 
hallcevinde bir toplantı yapıla· 
calı:tır. 

Orduda 
ORDU 9 ( A.A ) - Buıün 

büyük Türk mimarı Sinanm 
lllümünün yıldönUmü dolayısile 
halkevinde bir toplantı yapıldı. 
Büyük Sinanın Türk kültürüne 
yaptığı hizmetleri anılmış, öl
mez eşsiz eserlerinden bahse
dilmiştir. 

Eskl,ehlrde 
Eıkişehir 9 ( A A ) - Bu 

akşam halkevi salonlarında yüz
lerce kişinin iştirakiyle bir top
lantı yapılmıı ve koca Sinötnın 
hatıraları anılmıştır. Sinan hak
kında konferanslar verilmittir. 

Eskişehir 9 ( A.A ) - Uluı
lar arası hava kurumu başkanı 
Pr~mı Bibesko yarın Kabiredea 
uçarak şehrimize gelecek ve 
tehir ha va kurumu tarafından 
misafir edilecektir. 

Ankara 

Yunanistan'• seyahat eılccek 

Türkler'in beraberlerinde gö

türebilecekleri adam başına 

7500 drahmilik takas bonola
rını Türkiye'dc kambiyo mü
dürlükleri tarafından pasa-

Eski müttefikler 
Bulgar kuvvetlerinin tezyidi Türki

yenin itirazlarını davet edecek 
Londra, 10 ( A.A) - iyi ba

lııer alan mehafil Londranın 
Almanyanın eski müttefiklerine 
.. keri statu müsavatını prensip 
itibarile tanımai'a oldukça ama
de bulunduğunu, bununla be
raber Bulıtaristanın coirafi va
ziyeti buıusi müşkilat ihdas 
etmekte olduğunu bildiriyor. 

Bu mehafile göre, Blgar as-

lı:erı kuvvetlerinin her türlü 
tezyidi Türkiye•in itirazlarını 
davet edecek ve Türkiye Ça
nakkaledeki ayni ukeri. mın
tıka rejiminin tadilini istemek
te hakh olacaktır. 

Buna binaen Bula-ar statuıu 
meselesini hu•uai bir tarzı bal· 
le bağla•alıı icabedeği •ilta· 
le asında bulunmaktadır. 

Cenevreye doğru 
Bay Tevfik Rüştü Aras dün hareket etti 
İstanbul, 10 (Hususi) - Uluslar kurultayı konseyine başkanlık 

edecek olan Dış işleri bakanı bay Tevfik Rüştü Aras bu akşam 
(dün) ekspresle Cenevreye hareket etmiştir. Bay Tevfik Rüştü 
Aras Sirkeci istasyonunda merasimle uğurlanmııtır. 

Posta ve Telgraf 
Yeni projede en aşağı maaş 

17 ,5 Lira olacaktır 
IST AN BUL 10 ( Hususi ) - Posta ve telgraf teşkilatına ait 

yeni proje hazırlanmııtır. Yeni kadroda en aşarı memur ma
•tı 17,5 liratlır. Memur maaıları arttırılacaktır. 

Esrar kaçakçıları 
İıtanbul, 10 (Hususi) - Deniz ve kara yollarından ecnebi 

Avrupa Telefonu memleketlerine esrar kaçıran sekiz kitilik bir şebeke y•kaıan-
ANKARA, 10 ( Huıusi ) _ mıttır. Samatyada evlerinde araştırmalar yapılarak 250 kilo carar 

Ankara - fıtanbul -Avrupa Te- bulunmuıtur. Tahkikat devam ediyor. 

ıefon devrelerinin çoğaıtı1ma11 Yunan divanıharplerinde on iki 
lı:ararlaftı. Bütçeye bunu için 
20 bin lira tahsisat konacaktır. Kişinin idamları istenmiştir 
Kadınlar kongresi İstanbul, 10 (Hususi) - Selanik divanıharbı müddeiumumisi 

İstanbul, 10 (Hususi) - Şeb- Makedonya asilerinden beşinin daha idamını istedi. Atina divanı-
rimizde toplanacak olan ka- harbı müddeiumumisi de yedi kişinin idamını istedi. 

dınlar konğresine iştirak ede- 1 k 1 1 
cck mürahhaslardan bazıları spanya ra ının og"' u 
bayan saylavlarımızla görüJ
tüler. 
Frc:n ; ada kadın polisler lstanbula geldi · l\fiizeleri gezdi ve gitti 
İST ANBuL, 10 (Hususi) - İstanbul, 10 (Hususi) - Eski ispanya kralı Alfonı'un oilu 

Paristen bildiriliyor: Fransada prens Bourban'la karısı prenses Heloin Salia İstanbula geldiler. 
kadın polisle bugün ilk defa Şehrin şayanr- temaşa yerlerini ve müzeleri gezdiler. Yeni evliler 
olarıık işe başladılar. Bunlan bal ayı seyahatlerine devam etmek üzere akşam üzeri şehrimizden 
lacivert elbise hiyiyorlar. ayrılmışlardır. 
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Gangsterler kralı 
Al Kaı:onun maceralan 

-6-

Alkaponun karargihı 
lngiliz ve Fransız heyet- Mek!enburg Canavar:. •• 

leri Streza yolunda On yedı Yavruyu oldur
Kolonel Thurner jfe telefonla bir mü
lakat - Mürailerin başı ne diyordu ? 

Şikai'onun bir foburgu olan 
Sisero da Gegesterlerin karar
j'ihına gelmiştik. Kaçakçılar 
reisi olup bitenlerden haber
dardı. Büyük Hull buğazına 
kadar dolmuştu. 400 den fazla 
arkadaı orada toplanınıı bulu
auyorlardı. T elılike ipreti ve
rilmişti. Stad Aventi'deki bas
kından soma kaçakçılann bu
radaki seael kararphın da bir 
eukıa bekleniyordu. Otomo
biller, motosikletler gidip ge
••6,or, telefon merkezi müte
= ıliıea ~ronlaı. 

Alkapon telefon 
eline aldı. 

ahizesini 

Memel meselesi uluslar kurumunda 
görüşülecek midir? 

mekle müttehem bir sefil 
65 yaŞında bir saatçi yakalandı. Fakat halk bu 

korkunç cinayeti "Çelik Miğferliler,, in eski 
bir reisine atfediyor 

itte O'Conw, Alkapoaua 
malaafıdar rem ele s&illadii. 
Daba on yedi arkadaşımla 
W.&:te, ltea ele, tlıotruclaa 
deiruya om wi alb•da 
~· O'Couor pnç 
ol-.-• rap.en ,..._ yeriJ-
miyecek kadar teaüeli, sen 
•V.kirdır. Bnim takunda iki 
preuip caridir: Souk kanlılık, 
Mri eadaht. 

O'Co11nor bapmızdan geçen 
laldise hakkmcla bm istic.ap 
aderken tebessüm ediyordu. 

- jack, felaketin çocup 
l»u yamu ......... lnutllla
ltildin demek ? Ya seta Vilyam 
sea de kurtuldun &yte mi ? 
L..kaaz .. , '"'· Patroa mi 
yukarda bekliyor. Vak'a hak-
k..._ .wlea •u nMla •e 
urilı bir rl!JMW • .,. • 

Fakat •>ar•- yanı• ly
le kolay blay Kidilir - ? 
o·c ............. bdar ilize 
tefabt etti. fılulu6d•ra pmu
la11 91y1Mi. Aı lre w..lik 
Burada mentiow yeıktw. Al
bp m• IMJa...r .,.....anda 
.. lll,le4ir. Palr• -ı• 
twr• ' n mkiw .._ b• 
tekli tı.rcila etmııldıetlir. 

Yakan kata çıkınca altıl mu
bafazla kuplqtak. Ellerimizi 
aıkba... o.--. • wrükr: 

- Gene taliİlai& ..,.... ki ... a1a...... k...-...... 
elediler. 

Nilaayet Alkapemua çal&fma 
........ , ... Bizi sarhce ba
.... kaldırdı. Yiidiadea çok 
hi•detli oldup be li idi : 

- N...ı .W• da lmrhllabil
diniz, detli. a... hiç te um
ıe111ordum. Jack, sen birinci 
ka•,...ta dep miydin ? 

- E•et .. Fwt .bulwa olun
ca ıeriye kaçmağa vakit bul
d-. Onii• ltannabi1dim. 

- Ya V°llflllD? 
- O dördüa~ lm•,...a 

olduiundan kendini emniyet 
alhna alahitmiştir. 

- Bu oyunu bize oynıyaa 

koJonel Tlıurnerdir deiril mi? 
- Hiç ~uphem yok.. Onu 

emirlerini verirken göznmte 
ıördüm. Neler söylediiini ltit
tia. Ketime kelime aynaa '8•· 
ları söylüyordu: "Diri diri tev- 1 
lrif istemez. V.arahlana da it- f 
leriai laitiriaiz. Solu• leflui ; 
yaa yaoa koy11nuz. Tanzifat j 
arabaları ka1d111r. 

Bir polis memuru şu cevabı 
YS•İfti; t 

- Ba,iistüne ko1onel.. 
S.. •u...Lıavereyi şimdi sue 

anlattıiım ribi duydum. 
Alkapon bir kat claha kız-

- Bana emniyet müdliriye
tini veriniz ve koloDel Tunıeri 
çaimnız, dedi. 

Çok reçmeden zil çaldı: 
- Allo, allo ... Kolonel Tbur

ner mi? Burada, bea Alkapon .. 
Nuılsınız dostum. Adaalammn 
aleyhindeki l,ukım menetti
aiz dejil mi? Pek tabii kolo
nelim. Pek tabii:.. Bu temiaa
ta •• lthum var? Sözünüze 
inanırım. Baskın olurken eYi
aizde miydiaiz? Olar ,ey de
p... Şu halde baskını kimin 
idare ettijiai aöyleye bilir mi
siniz? Hayır mı? ô;renmeii 
çok isterdim. Hayır, laayır al
chjuuz 20 hin doları afiyetle 
reyin. Belli ki IHr teY 7apa· 
maz, baskının ÖDÜiie •eçemez• 
diniz. Haydi allaha umarladık. 
Yine ıöriitUrüz. 

Villam kendini tutamıyarak 
sordu: 

- Allah aılnna patron söy
le.. Poü midüriyetinde bu 
malıavereJi duymadar mı? 

- Sana ne? Deiil mi ki 
öjrenmek istedin. Söyleyim 
de için ralaat etaia. Gizli bir 
telefon hattı bizi polis miidü
riJetine ......... Na1aue
remizi kimse duymaz. 

- Şu 1aalde IMa haa&ır he
rife - diye ltu kadar neza
ketle m•-• ettiaia? 

- 0r.. -- ait detil.. 
Eter seaaa bfaa da kolların 
bclar kMNtli olu,da diaya· 
- - .. , .... dct"ri .. elur-

·-·· ,. ......................................... . 

Türkiye' de 

Londra, 9 ( A.A. ) - Bugün 
A•am kamarasında dıı itleri 
bakanı bay Saymen günün me
selelerini görüşmek üzere bir 
lngiliz heyetinin Strezaya ve 
oradan uluslar kurumunun fev
kallde toplanbsında bulunmak 
üzere Ceoevreye ııideccğini 
ı.:u:-:.d: uuuu uup.ar. 

Bay Saymen ingilterenin par
lamentoda müzakeresi yapıl
madan Strezada hiç bir taah
hüde viriıroiyecej'ini ve Streza 
konferansının yapılan göriiş

meler silsilesinden olacağını 

söylemiı Ye ulu•!ar kurumu 
toplantısının da dojru oldu
ğunu ve fakat orada da biç 
bir lngi!iz adamı111n memleketi 
namına her hangi bir taahhüde 
ıirişmiyecejini ve esasen me
Mleain bu top!aııbda .aa saf· 
haya erişebileceğini zaanetti· 
iiai beyan etmittü'. 

Bay Saymen Memel mese· 
lesinin de bu seferki uluslar 
karumu toplaatıu.ada göriitil· 
lüp ı&aşülmiyeceiine dair bay 
Çemberlayaın bir saaliae ver
mif oldup cevapta, İngiJtere
nia bu meselenin eheauniye· 
tin pz illinde bulundurarak 
Ga1'a ~eçealerde 30 martta Ro-

Almanya 
8ovyetlen aoo mftyon
lutı lkrazda bulunacak 

Berlin: 10 {A.A) - Sovyet 
Hey' eeti murahhasasile ökono-
mi nazırı araSJnda diln imza
lanan itilif mucibince Sovyet 
Rm1uın beı yılda ödenmek 
.-tile ve Aımanyadaıı hazı ıı

•i maautat •e aciml• makina 
Alm alnnnak üzere 200 milyon 

Konserler verecek .. n: ikraz edilecektir. 
Amerika baymdniık 

Olan Rus artisleri ProJ•l•rt 
Mmkcma,' (A.A) _ Mub- Vaıinfton: 10 (A.A)-Ayan 

telif ~••-'er vermek Qzere mecllai 30 •ilyon dolarlık ha
Tiimye•ye piecek olan bü- ymdwbk projesiai bbal et
ylk c!met tiyatı •• wtistleri aıiftiı'. 
1Juradan lıarekete bqlamııtar- Nazar Pro.,.gaa 
eır. He,.tt. fU ...tistler var- Yapanlar kovwacak 
dır: Amaterdam: 10 (A.A>- Mu-

Büyük akademik devlet ti- &1r PNJ>acudalarda bWaııan 
yatrow orkettra ıefi Steinbeıv ecneôi&eria kona..._ içia a~
piy•niat beltakir Sostokovi~, im Ulftdtt bmpms baslin 
ltq Piroıof lıleueıliprano ilk defa olarak 1 A,man komii-
Makaako~a SoprAae Banova nisti ıetirilmiftir. 

Balet ariimti Ma.et'er Selist lsveç te 
Yadan ve Nortzcm Balerin Ordusunu 
Daıiaakp pi,aaist Oborib ft Kuvy,r'La-l!ri11NW 
Makorov. .::uaKD 1 --

Heyet büyük devlet tiyat- Stoldıoı.., 10 (A.A) - De-
rosu mftdür muavini Arkanof iliz ft bfa erkAmh•rbiyt re
idaıesiadeclir. O.rkeatra •efi iıleri Ufİnlusal, ukv ıru.iyetin 
Steinberz ayın li~ün4e h:re- bejipaesi i&eriae u'9f'erekcn 
ket etmiştir. Dii'tt 111'tist1er bir tdı:bre yaztp Kİleta hm-
ayıa 11 inde Oduuan kalkan "-••••• tayyneleri eatm .tıa-
~apurla İstanbufa hareket ede- ••nm istemit!erdir. 
ce1dcrdir. Heyete datm bulu- Hllrinet es•• •• .a. ... ta 

O 
1933 soalaruada bir karar al-

nan viotonist İsb'a1ı aym on mıı iken satın alma muamelesi 
dirdônM 11n'lriye'ye hareket teehhür etmif onbaa•yonk. 
edeceklerdir. Gidenler Moıko-
.a'dan hareket ederlerken Manevralar 
başta büyük eiçi B. Vasıf Çınar Meydana çıkarılacak 
old~ llakle ltlth ~lik er-
kittt, c1q :itleri komilerliii Brükse1, 9 (A.A) - Adliye 
,akselc memudan artİ8t.ler ft Belçika frangının sukutuna se-

•ııtı: behiyct vermit elan manena-pzetec:iler tar.an.dan -tur-
- Ne utanmaz adam ... Ay- Jarı meydana .çıkarmak için 

larca bizimle beraber çalıtb. lunDJtır. , .. , , - muhtelif bankalarJa mali ~a-
~--;-.ı~.ercle ..tetikai• ka- Formoztl• lar!NMI ate iMr~ •Afbt'-

INzden para aldı. Ac• Tokyo, 9 (A.A) - Fer .. z maiara giritmiıtir. Malim ol-
• liiwia 20 bia .&olar 1 Maı.da lalkia aaı.ekte •1-ı clujıa üzere 8a luasusta •IHllll 

,_ uli 1ai?Geakmedeta J : ~a. t.irçok IR•lan t6- _ı __ ~ta1ı-kik11·.at-icrnı ~elli~. it.kant ...,,__ __ 

ma ve Paris hükümetlerile bu 
meseleyi görüştiiiünü, ,imdi 
bu hükümetlerin kat'i noktai 
nazannın ne oldup beklendiği 
.-e bunu da Strezada anbya
cağmı beyan ebnİftir. 

Loadra, 9 ( A. A ) - Sabah 
Londranın bir mahallesinde ha
va taarruzlanoa karfl korunma 
için büyük hava manevraları 
yapılmıştır: 

Bir tayyare fil osu mahalle 
üzerine dumanlı meşaleler at
mı~tır. Bu ı rada maskeli hi
liliahmcr teşkilatları balkı mah
zenlere ve bazırlaDBllf olan 
tahaffuz mehallerine ıizlcn
mi§lerdir. 

LONDRA 9 (A.A) - Yana 
bay Mak Donald ile bay Say-
man tayyare ile ıaat 13,40 da 
Parise ıidecelder ve aradan 
ıaat 19,40 da trenle Strezaya 
hareket edeceklerdir. 

PARIS 9 (A.A) - B112fia 
toplanaa kat.ine içti•a..cla1a 
sonra neşredile• resmt teblii
de deaitiyor ki : 

Kabine miinhuıraa Streza 
ve Cenevrede tetkik edilecek 
me.elelerle ~· Fraasız 
bafbakaaı ile dıpn ifleri ba-
kam INa top.laatılarda Fraasa
yı teasil edeceklerdir. 

Ha beşe 
Aalcet- sevklyabntn 
Arkaat kestlntlyor 

ROMA 10 { A.A) - Gavi· 
ana fırkunua erkim lıarl>iye 
heyeti ile takribea 2100 kiti· 
lik bir kuvveti hamil Gange va
puru Ş.rki afrikaya hareket 
ctaiıtir. 

Gidealer veliahtla harbiye 
müsteprı reneral Baistro.kki 

" kail bir kalabalık ta;.fın
da• $rı...tlarct... Aıtbazi
ya npmıı da 10 11e11 topçu 

_alayına naenıup 500 efradı ha
mil.en dün öjleden sonra ha
reket etmiftir. 

Mısır - İngiltere 
Londra, 10 ( A. A ) - Mıar 

heyetinin l..anka.-ya uimetia
dea bir giia e~veJ lal'iltere 
•n•Ji fcd u-..,_u ile ticaret 
edaian tarafı-'aa Yerdea zİ• 

yafetin sena11 .. ıvft Hafu: 

Afifi paşa ve rerdc harici ti
caret nazırı bay 1'.olvn tap
._. - llMu- Ako11omi müzake
releri hakkımda nikbiaaae aöz
]er IÖyJeenitlerdir. 

Irak parlamentosu 

Hamburg.. nisan 1 Hep yahudl çocukları 
Meklenburg ve bilhassa iki seneden beri bu eıran-

Şverio mıntakası ahalisi biruç enriz kaybolmalar tesebül 
haftadanberi derin bir üziiDtü •ttiii halde Polis, " Meklen-
iç.indedir. Her u sekizde. on burg Conavarı " denilen kati-
iki yaf1Da kadar küçlk ~o- lin izini buJamamııtır. Bununla 
cuklar esrarengiz şekilde or• beraber zavallı kurbanların 
tadan kaybolmaktadır. Şubat umumiyetle müıevi aileleriaia 
ortaııadu beri beı kayıp va• çocukları olması dikkata pr-
kaaa daha olmut ve ortadan pıyor. 
kaybolaa 'ocuktaraa sayuı iki Bu cinayetlerin ayni pjı1S 
yıl içinde on yediye çıkmıpr. tarafından yapılGıiından ve bu 

Çocuklar k•ylloluror herifin . yahudi düpnanı bir ah-
Sırta ura liç çocapa soa labız olduiundan kimae ıü.p

günlerde ortadan kaybolmau lae etmeyor, Büt6a yavruculr-
bütü.a memleketi delafet iç.iıadı lar boplarak öldürnlmi1t viicut· 
bırakDllfhr. va bet ~in önce ları daima ayni ıekilde 
Hans N eumama ialllinde bir parçanlaamııtır. Cesetler üze
mektepli iz b1ralaudaa kay- rincl. hiç bir parmak izi bu-
boldu. Arkadqlarile Wrlikte 111U1Dadıjmdaa katilin listik 
melrteptea çıkmıfb. Yolda, alcliYeıılerle iı ıördüjil zanne-
annesi için bir yere uj"rayacaj'a 4iliyor. 
vesilesile u11zuı arkadaılana- Çellk mljferllden 
dan aJnldı. Akp.m eve d6a- flpbeler 
medi. GQaluce aramldı. Ni- Memlekette e• karııık ha-
hayet phirdea birka~ ldlomet- berler clolqıyor. Çelik miifer-
re .._fede hir •maacla .Ot- liler tetkilAt11ua eski relsleria-
hif 1aalde parçalanmıı cae4i den Maks Lass iMainde birine 
bulu11da. karta büyük ıüpheler ileri 

Bir hafta so•a, 11 yaııacla slrll•üftür. B• adanı 1932 
Hainz Zimermaa adlı bir aek- _. kAnu-da kendi kızile 
tepli hemea lıawn aylli ıekil- mUa•sebette buıuaduiu için 
de bJhoWa. A.aai alqaa clirt yıl hapae ye beı yıl me
oau ite beri aJmap flacler- deal halrta11 .Wumiyete mah
miıti. Yemek Yaktı çopık da- kim olmuıbı. O vakit on, o• 
ha .lfnm==ifti. Poli•e haber bir ve on alta yqlanDda elan 
verildi. Bir iz INlu-adı. D6rt bç kwnı u bo&mllftu. Ea bü-
gün .... - yel keaanada rijiiadea - de cocuiu ol

b• ~ ela e•Hti, ayni •· 
Ntle puçaa.._.. ~ ltulua
d•. Katil aftla ~ te
••I aletlerini k-.ifti . 

Mbayet '°'ea pa ıekiz 
yatında Tomu adla 1nr çecuk 
kayboldu. Saba1ı mektebe li
derken ~elac*ta. Ak
şam bir polis tebrin puluacla 
ce11dW kM. Bir çak yara· 
... tAtl~ ...... 

Kayboı.. oa y.&i ~oc.jm 
~tfWiW. ceıetJeri bulaama
mlfbr. Kaülin baı.ı kvbala
IW ŞTeıria t'ilime attiic fa11e-
41i1İJor. 

maıtu. 

Lus HitJer rejimi kunııluaca, 
iki ... &ace Mt'but bırakıl
.. ç.c.klana ert..&aa kay· 
ltolılluı a e w.aluttabvi baı
lar. 

Bir tevkif 
ŞYerin zal.İtul elin '5 ya

.-cla INr sa.atçıyı iM ciuyetia 
faili olarak rakaleelfltr. 

S.. kaJINMn aMa çeaıiun 
katili bu ımif. Polia küçlik 
T ... sı t:u.ia eifireni.ıı bu 
aclua old9janu meydana çı· 
karmamıı. S.aatçiai11 itirafta .._up .}uüumamj'ı hoaüz 
ltiliuü7or. 

Zırai ala Türkiye 
Rusya arasında iş birliği 
Sovyet Rusya ziraat komiserliği 

Şeflerinden Lejcvanın raporu 
Mo.bva, 9 (A.A) - Scwyet 

Rusya ziraat komitediii Utlı 

Feshedildi - Ostiift ci..-. zeriyatı __.esi 
idaresi ıefi Lejeya soa .zamu
larda Türkifecle bu Dffi zeriyat 
Gzeriade Mtkikatta btal ...... 
•lan So•7et lt~etitaia elde et
tiji neticeler ve Tnrkiye ile 
zirai alanda iı birliji mesele
leri hakkında Sovyet Rusya 
ticaret odauna ltir rapor ver-

Baıdat, 10 (A.A, - Knd 
parJamentoyu fesbehnit ve ye

ni illtila~ ,.,.ı ..... wet
mİfbr. Ba karana ••İki ptWla= ••o ile nuwlu .,.._. ~ 
bir !feçllüe tefriki me9aİ ina
k.im mewcut .lmamuıclar. 

Hareket ettiler miıtw . 

TllrkiyeDİn toprak kaltilipeti 
•• ıidim prtlan hattı ı•va 
c.an nebatuua .oa der~ce in
kipfına ve halea zeredilmit 
.ı..ıamun c&aha ziyade ı.,ü
meleri11e mhait bulunmak ... ır. 
Ruı ticaret odast Türkiye 

ve Rusya zi.rai tcıkilitları ara• 
suıda ilim ve iş münHebet.le
rinin ıayaıu arzu olduiunu ve 
.bu maksatla çauıacaiını bildir-

Stttzara Paristea trenle 
gidec~klerdir 

Londra, 10 (A.A) - B. Mak
denalt1a Sir Coa Saymea ljle 
Yakti tayyare ile Parise hare
ket edecek ve oradm da Iİ· 
meatliferJe yollanu de•.,. 
edeceklerdir. 
· LoMra, 10 (A.A) - 8. Mak

doıutlt ~e Sir Con S.ymea 

-•-• ilıl •l'lar 

Leiev• bu raponaada Türki
ye bü1dimet erklaı ile ziraat 
İfleri bakanı UWaliıa Erb.ea •• 
Ziraat INb•lıfl rlesası tarafıa
daa Sovyet heyetine kar11 
ııerek tetkikatlarını ko1aylaftır
•ak •e rerek Sovyet Rn•yec:la 
yetittirilmesi mümkh e1- •-
cak memleketler nebatlanaa 
ait ko1189iyonlar ve ..-....ıer 
vumek suretiyle ghterdikteıi 

ltlyik tlakayı kaydederek *' 
... ili: 

.miftir. 
04a, ayltİ z.amaada Sovyet 

Raıyacia bu &Janda elde e4il
miı otan netic.deri tantttınaak 
.. k .. dile bu ~ibi zuai netri
Jat• Tih'kçe eılarak ta baab· 
..... ını fayda.la IMaldu;u ribi 
Iİraat ve mut ilmi alanların 

- s .. ,,et R.ısyaau:a talaakkuk 
ettirdiii e.erleri röstermek 
lzere T-iirkiyeye beyetler -n-
4enme(i de y~rila .. girmek· 
Wir . 
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- Araba şehri çeviren du
varların dışında Floransa ka
pııı başında bekliyor. Ben . ka
pıyı açtırmak için önden ıı-ıde
reiim. Sen çabuk ol. 

Makyavel ıı-özden uzaklaşır
ken Rafail va Rozita da kili
ıeden çıktılar. ŞabitlOlr tebrik
lerini yaparak ayrıldılar. Evliler 
baş başa kaldılar ve adımları
nı sıldaştıra'rak Floransa yolu 
kapısına doiru yollandılar. 
Dar bir sakakdan geçerken 
ansızın önlerine on beş kadar 
insan ıı-ölgesi çıkıverdi. Bun
lar biç ıeı çıkarmayorlar. 

iki ıı-encin etrafını sarmıya uj'
raşıyorlardı. Refa!l korkulu du
rumu anlayınca hemen palasını 
çekti.Zavallı Roziata korkusun
dan acı acı bir baiırtı kopardı. 
Rafail ağzını açmaksızın karısını 
lııir koluna takarak obür elinde 
hançer yolunu kesen alçakların 
lh:eriae ıaldırdı. Bir kaç adım 
atamadan ayaklan dolaştı kal
dırımın üzerine düştü. Çünkü 
Rafailin başına indirilen kılınç 
darbesi onu sersemletmiş, ba
yıltarak kendinden geçirmişti. 

* .. * 
Rafail kendine ıı-eldiii vakıt 

yine ortalık karanlık içinde idi. 
Gözünü açınca çatılar arasından 
yıldızların parlamakta olduğunu 
iÖrdü. Yüreğini parçalayan bir 
ıesle baiırdı: 

- Rozita ... Neredesin sevgili 
Rozita neredesin!. 

Ellerile kaldırımlar üstünde 
Rozitayı arıyordu. Fakat avuç
ları taş parçalarından ba,ka 
bir şeyi bulmıyerdu. O da an
lamıştı ki Rozita düşmanları 
tarafından kaçırılmıştı. Yapa
cağı biricik iş başınd;m geçen
leri Magaya anlatmaktı. 

Sihirbaz karı bir çok şeyler 
bildiği için şüphesiz fırıncı kızı 
Rozitayı kaçıranların da kimler 
o!duğunu bilmekte zorluk çek· 
miyeceğini düşündü. Esasen 
Maia genç kızın Romada kor· 
lru altında bulunduğunu ve 
Floransaya gitmelerini isteme
mişmi idi. Rafail başına yidiği · 
darbenin sersemliği altında sen· 
deleye, sendeleye varoş mahal· 
lesinin yolunu tuttu. Soluk 
soluğa sihirbaz kadının evine 
girdi. Odanın köşesindeki san-· 
dığın açılmış çekmecelerin, alt
üstedilmiş olduiunu gördü. Bu 
evde de bir şeyler olduğunu 

s . zerek: 
- Maga ... Mağa 
Diye haykırdı. Bütün odala.-ı 

aradı. Evde hiç bir kimse yok
tu. Maga da ortadoın kaybol-
muştu. 

Kara Topraldar 
c.lıtnda 

Rafail ile Roztianın evlen· 
meleriniıı gizli yapıldıiı gece 
Şövalyc- Dö Rağastan da ( gü· 
zel Janos) otelinden ayrılmıştı. 

• Daha doğrusu Fransuva Bor
jiyanın katili olarak halk tara· 

fından parçalanmak istenildiği 
ıece Sezar Borjiya Şövalye için 
(Sent Anj) şatosunda hususi 
bir saklanma yeri hazırlanmıştı. 
Fakat genç Fransız hiç bir 
korkudan ıı-özünü kırpmadığı 
için bu teklifi onaylamamış ve 
Papanın oğluna demişti ki: 

- Hazırladığınız yer benim 
için çok sıkıcıdır. Ben kafes 
arkasında vaşayamam. Çocuk
luğumdanberi baisız: gezmeye 
ve dolaşma;a alış•14ıa. Hal 
buki Sent Anj şatosunun ka· 
pıları gece saat 9 da kapanı
nıyor. 

Seıar Borjiya Şövalyenin 1 u 
karşılığı üzerinde durmadı. Şö
valyenin halk tarafından parça
lanmak istendiği dakikalarda 
g(istcrdiği yiğitliği çok beğen-

ıerbest bıraktı. Rag~ ta. n hayli 
karanlık sokaklarda dolaşdık· 
tan sonra nihayet A iyen cad
desine vardı Bu uz n yolun 
iki yönünde de me arlar var
dı. Ay ışığının üzer e urması 

mezarlar üzerine be, az bir le· 
ke · canlandırıyordu. Ragastan 
kendi kendine şöyle konuştu : 

- PrimYer bana snldan yir· 
mi üçüncü mezar de işti. Yer· 
diii parolada Roma kelimesi· 
ain tersi olan Amor idi. İşte 
ıöylenilea yere geldim umarım· 
ki lııu Amur kelimesi benim 
için eyi bir ıtık olacaktır. 

23 üncü mezarı• önüne 2el· 
diği zaman deli kanlının kalbi 
şiddetle uraaya başladı. Etra· 
fında hiç bir şeyi görmeyince 
acaba " erkenmi 2eldim, yok· 
sa ieçıni geldim ,, 

Tam bu sırada şövalyenin 

çok yakınında sık bir korıınun 
karanlıkları içiaden bir seı 

yükseldi: 
-Roma!. 

Şövalye titriyerek ceYap ver· 
di: 

- Amor!. 
- Sonu var -

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

idare heyeti 
Vilayet idare heyeti dün öi

leden sonra vali muaYini bay 
Sedadın ba,kanlıiında toplan· 
mıştır. 

Bay Ynsuf 
Denizli saylavı bay Yuıuf 

Aıakara vapurile dün lstanbul
dan fehrimize gelmiştir. 

Maarif inzibat komisyonu 
Maarif inzibat meclisi dün 

öğleden sonra maarif müdür· 
lüğünde toplaamış ve bazı 

muallimler hakkında kararlar 
vermiştir. 

Eve taarruz 
Kahramanlarda Süleyman kı· 

zı İrfana sarkıntılık Ye eviae 

taarruz eden İsmail oğlu Hü· 
seyin zabıtaca yakalanmifbr. 

Blçak tafıyanlar 
Saman iskelesinde Ruim 

oğlu HüHyinde, Kemer cad· 
desinde Zeynel oğlu Recepte 
birer biçak bulunmuş ve 7abı
taca alınmıştır. 

Yangın başlangıcı 

Keçecılerde kadı hamamı 

hacası kurumları tutuşarak yan
gın çıkmış ise de derhal sön
dürülmü~tür. 

Bir iddia 
Kömürcülerde araba tamir

cisi Yusuf oilu Ali zabıtaya 

müracaatla komşosu lbrahim 
oğlu Veysel tarafından yirmi 
lira değer.ndek saatın çalındığı 
iddia etmiştir Zabıtaca tahki
kata başlanmıştır. 

Alman yada 
Otomobil haftası 

Berlin, 9 (A.A) - O:omo
bil haftası başlamıştır. Bir çok 
otomobillerin servise çıkarılma

" için ruh,at verilmiştir. Bu 
ruhsatiye'erin miktarı Alman
yada yüzde altmışı geçmiştir. 
Motosiklet ruhsatiyelerinin mik
tarı üç mislinden fazla art· 
mıştır. 

Amerikada ihtiyaç 
Nevyork 9 ( A.A ) - Rei

sicumhur bay Ruzvelt ihtiyaç 
kanuunu denilen kanun layiha
sını imzalamıştır. Bu kanun 
malum o'cluğu v~çhile işsizliğe 

karşı yapı':ıcak mücadele için 
beş milyar Do!ar tahsisine da-

• 

Piyasad«ı umumi durgunluk r elriku 
............. .....•...........••........•..............•..•••....•.••......•...• ~ 

ihracat mac ldeleri üzerine muamele--n :
4

:: •• 
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ler kesiln. iş gibidir. Muameleler ~:~:1:d:~~~-;~ra hem 
aynı şekilde yaramış v 

dahili ihtiyaçlar içindir ~:::~;:e s::;ı:~~ıa::r 
3 Nisan 935 sabahından 9 

Nisan akşamına kadar şehrimiz 
borsasında muamele görmüş 

olan mcvaddın satış miktarları 
ve fiatları şöyle toplanmıştır: 

Satılan eşyanın 

çaval Fiatı 
Nev'i miktarı en az en çok 
Buğday 4887 4,05 4,75 
Uşak malı 

Buğday yerli 55 
" Mersin 2915 
" delik! 111 

mal 

4,30 
3,75 
3,85 

Arpa Uşek 84 3,50 
malı 

Mısrdarı 
Fasulye 
Akdaj. 
Böğrulce 
Çavdar 
Nohut 
Sisam 
Kalın 
kepek 
Pamuk 
çekirdeği 

22 
11 
50 
65 
65 
50 

142 
kilo 

6136 
5200 

4 
7 
3,375 
4,50 
3,10 
4,375 
9,375 

2,50 
2,40 

4,50 
4,275 
3,85 

3,50 

4 
7 
3,375 
4,75 
3,10 
4,375 
9,50 

2,50 
2,40 

Arpa, bakla, pamuk, 
palnmut, afyon, zeytin
yağı, çekirdeksiz uzum 
ve inciri er hakkında a,a. 
§ıda ayrı ayrı malOmal 
verilecektir. 

Arpa 
Kilosu 3,5 kuruşta• yalnız 

84 çuval arpa satışı olmuş ve 
başka nevilerden mal satılma-
mıştır. 

Geçen hafta arpa piyasa· 
ıında görülen gevşeklik bu 
hafta içinde biraz daha ken· 
dini hissettirmiş ve yapılan 
muamele esnafa münhasır kal· 
•ıt gibidir, ihracat için mua
mele olmamaktadır. 

Bakla 
Hafta içinde borsada bakla 

lizcrine hiç muamele olmadı. 

Pamuk 
Son hafta iç'.nde şehrimiz 

ticaret ve zahire borsasına 

kaydettirilmiş olan pamuk sa
tışları aşaiıda gösterilmektedir: 
Nev'i Balye Az Çok 
Prese birinci 
hazır 

Prese 
vadeli " 

Prese ikinci 

169 39,50 40 

62 40 40 

hazır 9 36 36 
Yekun 240 

Son hafta içinde pamuk sa
tışları geçen hafta olduğu gibi 
yine hararetsiz olmuş ve fiat· 
larda yeni tenezzüller kayde
dilmiştir. 

9-4-935 tarihinde hazır 

malla: 39,5 ve vadeli mallarda 
40 kuruş üzerinden muamele 
görmüştür. 

Şu hesaba göre son hafta 
fiat:arında geçen haftaya nis
betle 1,5 - 2,5 kuruş kadar 
düşüklük vardır. Geçen se
ne fiatları da 40 - 42 kuruş 

arasında idi. 
Liverpuı ve Nevyork pamuk 

piyuasına müteallik olup ala
kadarların• iclen telgraflara 
göre cihan pamuk piyasasında 
da cüz'i tenezzüller kaydedil
mektedır. Bunun tabii bir ne
ticesi olarak piyasamızda da 
düşkiinlük husule gelmektedir. 

Palamut 
Son hafta icinde şehrimiz 

ticaret ve zahire bor.asında 
cereyan etmiş olan palamut 
satışları nevi itibarile aşağıda 
hülıisa edilmiştir: 

Nevi Kental Fi. 

Tırnak 
" engin 

Keba 
Refuz 
Yekun 

1961 
270 

2910 
216 

5357 

az çok 
390 440 
400 400 
205 300 
190 205 

Son hafta palamut satışla
rında bariz bir hararet görül
müştür. Esasen mevsim iptida
sından heri palamut piyasamız· 
da görülen sabit vaziyet mem· 
nuniyete şayandır. 

Zeytinyağı 
Hafta içinde borsaya kay· 

clcttirilmiş olu zeytinyaiının 
nevi, miktar Ye fiatları aşaiıya 
aynca dercedilmiştir: 

Nevi Kilo Fiab 

Yemeklik 
Sabualuk 
Sıra malı 

2700 
1200 

60800 

Az Çok 
23,75 23,75 
23 23 
23 24 

Geçeıa hafta ve ıteçen aene· 
nin bu haftasında borsad& zey• 
tinyağı üzerine hiç bir mua
mele olmamııtı. 

Piyasa durgualuğunu muha· 
faza ediyor. İhracat içia mua· 
mele olmadığından fiatlarda 
iıtikrar yoktur. 

Afyon 
Soıa hafta zarfında uyuştu

rucu maddeler lahisaraın mü· 
bayaatından olan 735,5 kilo 
afyen satışı borsaya kaydetti
rilmittir. Muhtelif derecelerde 
morfini ilttiva eden bu miktaı 
afyoaların beher kilosu 708 ile 
815 kuruı arasında fiyatlarla 
muamele görmüştür. 

İncir 
Son hafta incir satışları 163 

çuval hurdaya munhasır kalmıt 
ve bu mal da 4.625 kuruş 
üzerinden satılmıştır. Başkaca 
muamele yoktur. Esasen incir 
piyı.ısası kapanmış sayılmak

tadır. 

Çekirdeksiz üzüm 
1934 Senesi ilk çekirdeksiz 

üzüm mahsulünün İzmir piya
sasıııa ilk arz ve satışı tarihin
den 9-4-935 akşamına kadar 
şehrimiz ticaret ve zahire bor
sasında satılıp kaydettirilen 
çe . irdeksiz üzüm miktarı 298858 
çuval ve 1150 torbaya varmış
tır. Muhtelif nevilerin teşkil 

eylediği bu miktarın beher ki
losu 5 ile 25 kurut arasında 
muhtelif fiatlerle satılmıştır. 

Son hafta muameleleri nevi 
miktar ve fiyat nokta!arından 
aşağıdaki gibi bulunmuştur : 

F 1 AT 
No. çuval torba az çek 
6 135 00 9,00 9,00 
7 86 00 10,00 11,00 
8 7:.!1 7 11,25 12,00 
9 1311 6 12,00 12,25 

10 814 00 12,50 14, 
11 39 00 14,50 15 

3106 Yekun 
3/4/935 tarihinde çckird~k-

siz üzüm fiyatları şu şekilde 
tespin edilmişti : 

Numara Azawi 
7 10 
8 1125 
9 1175 

Asgari 
1125 
1175 
1225 

10 1275 14 yanda mahalle bekçisin 
11 1450 16 surette yaralamıştır. 

3/4-Nisan-1935 tarihlerinde Yaralıların yekılnu o 
fiat vaziyeti bu tekli muhafaza 
etmiş isede gayet cüzi muame
leler olmuş ve piyasa gevşek 
Ye durıı-un bir manzara arz et· 
miştir. 

6/4/935 tarihinde ise fiyat
ların on para kadar bir tenez· 
zül arz eylemesi üzerine mua
melede nisbi bir hararet iel
miş ve gündelik satışlar 500 
çuvalı tecavüz etmeğe başla
mıştır. 

9/4/935 tarihinde üzüm fi 
yatları 3-4-935 tarihli fiyatlar 
dan on para aıağı olarak be
sab olunmuştur. 

Dahili piyasa vuiyetimizde 
mahsüs bir kararsızlık varsa 
da rekolteden mütebaki mik-
tarın mühim bir kısmı henüz 
kuvvetli müstahsiller eliDde 
bulunup fiatlerin müsaadesiz
liği hasebile piyasaya arzedil
memekte olduğundan piyasa 
sükiinetini koruyabilmt:ktedir. 

Piyasamızdaki kuvvetli ihra
catçılann klering memleketlere 
Türk parasile satış yapmak 
hususyndaki ittifak ve karar· 
larının tatbikinden istihaal 
edilecek neticeye intizar olun· 
maktadır. Bu kararın istibl!k 
piyasalarındaki alıcılarca ka· 
bulü takdiriade döviz yüzün· 
den ihracatçıların karşılattık· 
ları bazı güçlüklerin zail ola· 
cağı ümit ediliyor. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
398 Koo ittihat 11 
259 H Z Ahmet 10 50 

77 Ş Riza Halef 11 
64 K. A Kıi:ı:ım 11 50 
62 J Taranto M 10 50 
43 S Süleymano 12 
11 Şınlak Z bi. 11 50 
8 L Reciyo 12 
6 A Muhtar 10 50 
2 H Alyoti 14 

930 Yekun 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
480 Buğday 4 25 

31 Mısırdarı 4 
20 Akdarı 3 37 
91 Börülce 3 97 

199 K Palamut 200 

13 50 
12 50 
12 62 
12 00 
14 
12 
13 50 
12 
10 50 
14 

4 87 
4 
3 37 
4 50 

255 

bulmaktadır. Yar-alı aı 
tanesinin aldıkları yar 
ıörüldüğünden memle. 
tahanesine nakledih 
Kemal derdest edile 
yeye verilmiştir. 

Pirinç zert 
Aydın. 9 (Hususi) 

Aydın ovasında pirin 
yapılacak idi ve bu ze 
birçok mahallerden 
ıelmit iş adamları ha 
ikmal etmiş bulunuyo 
duyumlara göre piri 
sahasının üç kilome 
baında köy ' ırôzö· 
meskun) hiç b~aaıl 
1nıyacağı kaycfı ~.ıı 
!Aydın ovasından is.. 
olmiyacaktır. Çiften· 
· oluna girmesi içi 
bulunmuşlardır. <:cat 
göre hareket e$ye· 
ruridir. Aydın taı· 
zcriyatının ment"İr. 
kın mühim bir m 
dan kaldırmış ola 
bir ~u. ı:tte bu işin 

Ye !>irkaç sene iç" e 

1riln.esi faideden ~
ı:al.. ıse de ieiec 
höre işi baıar•a1' .. , ,. 
kalıyorl •. ~ 'ınca - lan 

ra-
ÇocıJaedi~di. 

Gazi ılk Aterına 
derneğinin h oara
olduğu kostümlü ·, 
bu sene de lzaıi re 
rında verilece t
Cuma güııi ve. Je sik 
nun bu yıl , ·ah 
neıeli ieçmesi i 
tadır. Çocukla 
lence ve kah ••••• 

b '" e& ve ah~}'.· .. 1 _ (Fr.) 
bu şenlıg~cu 
!ıkla bekl _ . 
çüklerin sısteiı 
..,örm kt l hareket ,,, e e . t -· 
da ha teır ıs eıınce 

müınkün 
tertip kL 
türlü fedt r.) Appe· 

Bor li - ( Fr. ) 

konffr.) Obı· 
Zehirli 

Cuma gi; ortadan 

" ı 
novada ( ortadan 

Para Piyasası Iiı-a .. t t ___ _ 

1 
1 

bay Reş-.ı-10-4-1935 
Alış Satış a-azlar h•erine, her 

Mark 50 IS 50 70 verilecektİda çıktı-
İsterlin 609 613 Memune bir ay 
Fr. Franıı 8 28 8 30 Abdi o~ yeni bir 
Dolar 80 15 79 55 nıed oğlu er. Bun-
Belia 21 20 21 70 kasa\,,. ~I kıitipli-
İtalyan lireti 10 45 10 50 F• altında gönderi-
İsviçre Fran. 40 62 40 87 \ 
Florin 84 87 85 12 ' k ı· \ 

5 27 
l ı . . . . . e.ımesi· 

~-;.~:.o~~:~ 2~ ~Ö 24 zda .. · .. karşı-
Liiıiiiiiııii:iiiıiıiliiiiııiiiimiıılıeıııııiiıııiılı-·lygun ( yahut : yeter ) 

AtatUrkUn tarihi nutkı- ~rum. 
.!. CI 

Kültür bakanlığından maarn ''<ıs~ca) ..... . 

d; . . 
}dur: .... (1) 

İmza 

/, f ,. Ollt rue !}(1..V/1'1·11111 

müdüriyetine gelen bir emirde 
ulu önder Kamil Atatürkün 
tarihi nutkunda gençliğe hitab 
eden kısmı bakanlık tarafından 
hususi tablolar şeklinde bastı
rılıp hazırlandığı ve bu levha· 

l ların mekteplere da~ıtılarak 
dershanelere asılması lüzumu 
bildirilmiştir. 

· u:f'rine iı· ,.,.,, Jl'•/İt· t 
ı:. 2' ~· 

• 



ın en ev
Gangste~ balonla gidilecek 

Zeplin ,, in kardeşi "L. Z. 
Alka yanus üzerinden saatte 

K01'15~ ilometre ile gidecek 
Brezilya, Japonya ve 

Hatları kurmağı 
Rusya hava vapur 
düşünüyorlar 

emirleri 
sördüm. .. 

ti& K .. ., .CiM•· 
laıı söylüyordu: 
lrif istaaez. Y.·-·'l.N
leriai laitiriniz. ·-yaa y~ koy11ı1uz.,8 
arabaları kaldınr. 

B. oı· ta 
ır p ıs memuru " 

Y ... İfti; t 

- Ba,üstüne k'-
S. •tthavereyi 

anlattıiım ıibi du ..._: 
Albpon bir kal-: 

-m 
••ıb: 

- Ne utanmaz a~ 
larca bizimle berabe
_...._.~era ...f 

ltizdea para .ı,• 
......... 2D. 

•-•-~G 

Ameı·ikalılann .Makon balonu 
yenisinin silr'ab saatta 155 ki
Joqıetre olacakbr. 50 yolcu ve 
54 tayfa taşıyabilecektir. Yan
gın tehlikesinin önüne geçmek 
için benzin yerine ham petrol 
kullanılacak ve bava gemisi 
13000 kilometrelik yola yete
bilecek kadar petrol alabile
cektir. 
Bir Transatlantik rahatı 
Yeni bava gemisinin uzun

luiu 244 metro, kutru da 41 
metrodur. iki güvertenin yu
karı 19smı baıtau başa yolcu
lara bırakılacakbr. Bunların 
ikişer yataklı kamaralan ola
cakbr. Bu kamaralarda tuvalet 
kabineleri, elektrik ıııaı ve 
yolculann bizzat işletebile
cekleri vantilitör tertibatı ola
cakbr. Tayfa kamaralan dla 
islah eclilmiftir. Şimdiye ka
dar k•dlanalan ve çok yan
mak istidadı olan hidrojen 
yerine balon helyum pzı ile 
ıişirilecektir. Her seyahatta 
bava gemisi 50 yolcu, yanm 
ton posta çantuı, 1 S • 20 ton 
mal tqı1abilecek ve senede 
40 seyahat yapacaktır. 

Dr. Ekener Avrupa ile Ame
rika arumda muntazam ha
va seferleri için tertibat al
mak ilzere son aylan Ameri
kada geçirmiftir. Gelecek yaz 
ayı içinde "Graf Zeplin" ve 
"Lz 124" baJonJarile 6ç dlrt 
ay sürecek olan tecrübe uçuş
lan yapacaktır. Lakhunt Ame
rikan deniz nu61h1rekesini kul 
lanmak müsaadesini aldıj'ı gibi 
Ameri"a postalan mektuplan 
küçük bir zam mukabilinde, 
jeplinle ıöndenneii dütlimek
tedir. Bir kaç ay evvel Londrada 
bulunduj'u vakıt Dr. Ekener 
zeplinile b&tün dlinyayı kaplı
yaeak bir hava yolu kurmak 
tuavvunmu ileri ılrmllftilr • 

Avrupa - Amerika hattı bunun 
ilk halkası olacakbr. Bu açı
lacak yollardan biri, şimdiden 
mevcut olan Fridrikshafen ile 
Rio dö Janeyro arasındaki 
doiru hattır. Bir diieri Rio 
dö Janeyrodan Vaşingtona 
ve oradan Avrupaya gidecek
tir. Bir başkası da Amerikanın 
bir merkezinden Pirene dai
lanna ve buradan Felemenk 
Hindistanına uz.anacakbr. 
DUnyayı aaa-acak bir aj 
Birçok ülkele; üzerinde zep- t 

linle seyahat hatlan kurmak 
için plinlar tetkik ediliyor. 1934 
martında Brezilya hükümeti Al
manlarla yapbiı bir mukaveleye 
uyıun olarak, Rio da janey
reda bir bava Iİ•anı yapmak 
için lizım olan tahsisatı ver
mittir. Geçea son teırinde Ja
punya 193S bahannda .. Blyllk 
Okyanuz Dirijabl kumpaayaaı" 
adını taşıyacak bllyllk J,ir 
tirket kunnata karar vermif
tir. Bu ıirket tiç Dirijabl ifle
tecektir. 

Bunlardaa birini Almaalara 
sipariı etmiıtir. Bunlarda• biri 
Tokyo ile Mançuri ara11Dda, 
ikinciai Tokyo ile Sinrapor 
aruında ve llçtlncUaii Japonya 
Amerika - Havay adalan ara
ıında işliyecektir 

Bununla beraber Rusya da 
bu hareketin dıtında kalmak 
istemiyor. Orada derin araı
brmalar yapılmaktadır. bk Rua 
kabiliıevk baloı.u şimdiden 

yapılmıt bulunuyor. Rus hüku
meti bunun muvaffakıyetini 

temin etmek için hiç bir şey
den çekinmemektedir. Bir mu
kavele ile bu it için Ruayada 
çahımakta olan ltalyan ıenerah 
Nobileye çok kolaybk ı&ıte
rilmP-kte ve mlithiş para tahsis 
olunmaktadır. 

us ar urum pazartesi günü Bay T. 
R. Ar!_sın başkanlığında toplanacak 

- Baştarafı 1 ncı sahiıede - sası muahedenin 10 - 16 ve kaydolunmaktadır. Strezada şu 
Jetler aruında bir ademi te- 19 uncu maddeleri ile tavzih iki meselenin ınevzuu bahso-
caYilz miıakına müıaid oldup
nu söylemittir. Fakat B. Hitler 
buirünkü vaziyet karıısında 

Litvanyanın böyle bir misaka 
ginnesine müsaade gösteremi
yeceiini söylemekte ve ademi 
tecavüz misakın imzalamaları 
muhtemel o!an bazı devletler 
arasında bir mütekabil yardım 
misakırun tehlikeli ve şayanı 

tenkid o!acaiı kanaatında bu
lunduSi'unu ilive etmektedir. 

Bertin orta Avrupa 
Misakı istemiyor 

Orta Avrupa misakın:. ge
lince, Sir Saymen Berlin'ia 
böyle bir arJaşmıı fikrini rd
ecdcccğe bc"lz ediğ•ai anlar · 
gibi oldugtmn fa"'at bunda bir ~ 
fayda görülmediğini ve liıtelik 
Avu tury~ya müdahale keyfi- · 
yetinin an 2mını izah etmenin 
fevkalade güç eldupnu söy- . 
)emiştir. Buna m~kabil Varıova 
orta Avrupa nisakına karıı Y.İ 
bir vaziyet alacaia bcnzemeli
tedir. 

Sir Saymen hir söylevin sor• 
guıuna karıı, Stre:ıa konferan
sını tamamen istihbari bir ma
hiyette tellkki ettijini ıöyle
aııbr. 

Avrupanın yeni yasası 
Berlin, 10 (A.A) - Havas 

ajanıındaD: 

Streza konferansı arif esinde 
reımi mahafiller lnıiliz hüku
metinin ulualar kurumu çerçe
vesi içind11 bir anlaıma for
millil bulmak i~in sarf ettiii 
ıayretleri ltili kaydüıart tasvip 
etmektedir. Aynı muhafiller 
muahedenin on. bet ve onalbncı 
maddelerinde zikredilen müte
kabil yardımın Almanya tarafın
dan esaslı itirazlar yapılmadan 
tavzih ediJebiJecejini bildirmek
tedirler.Bununla beraber tuav
vur edilen Avrupa emniyet misa
kının ancak muahe41lelerin sulh-

edilebilecektir. Bu maddelerin lacağı söyleniyor. 
10 , ... ~u ıudur: Evvela Almanyanın silihlan-

Miıakı imzalıyanların siyasal ması veyahut ki gene Alman-
iıtiklilleri ile topraklannın te- yanın muahedeye muhalif oJa 
mamiyetlerinin zaman altına rak ittihaz edeceii tek taraflı 
alınması. her hangi bir karar karşııında 

16 ıncı madde: Mütekabil İngiltere, Fransa ve İtalyanın 
yardım ve mütearrıza karşı mu- müşterek tavır ve hareketleri 
kabil tctbirler, bahsında, ltalya bu devletin 

19 uncu madde: Tatbik edil- bu kabil hadiselere mukubele 
mez bir hale gelmiş muahede- için önceden mliıterek ve ener-
lerin yeniden tetkiki prensibi. jik bir hath hareket tayini 

Bedin yüı·uşmeleı·i ııde (yıwaı·lak masa) efraf rnda Jlitleı· A lmmı 
ricali, Cmı Saymeu "e bay Eden 

Resmi mahfeller bu üç un.su- için mutabık kalmalannı is-
run bir araya toplanmasının temektedir. Saniyen, Londra
sade statukonun muhafazasına da tavsiye elunan umumi 
deiil, hakiki sulh zamanlannın emniyet sisteminin ne derece-
ortaya a-elmeıine müsaade ede- ye kadar yaşa•ak kabH ~tini 
ceğini zanntmektedir. haiz bulunduğu bahsında İtalya, 
Romanın noktal nazarı bunu ıüpbeli görmekte ve 
Roma, 10 ( A. A) - Havas meslenin unsurları olan garp 

ajansından: ve Şark ve Tuna andlaşmala-
ltalyanın noktai nazarına gö. rıadan her birinin ayrı ayrı 

re Streza konferansı üç ıarp bir tetkik mevzuu olması li-
dev1etinin aynı zamanda hem zım geleceiini tlOşünmektedir. 
bir muntazam emniyet sistemi Nihayet ltalya Strezada bir 
hem de Avrupadaki askeri sureti hal bulunmıyacak olursa 
kuvvetlerin tcsavisini tlerpit bunun 1 bilihara Cenevre' de 
ey1edikleı'i 7 son kinun tarihli .bulqnaca;ına fek. pvenme
Roma itilifJarife 3 Şubat ta- mek icabettiii kanaatındadır. 
rihli Londra mükilemelerinin Bilikis Roma tu fikirdedir ki, 
ıayri muntazır fakat mantiki Ceaevre'ye Fransa, lngiltere 
bir lihikasıdır. ze ltalya tarafından .allftere

ken ahmnıt teahhhütler anet
mek lizmubr. 

Bir tek muelbet varıhr 
Paris, 10 (A.A) - Pöti Pa

riziyenin bqyazıanı .&rfİ ulu
saf durumu Stre:aa konferauı
mn arifesinde ıiztl• ı•çin
rek diyor iti: 

1'1oskQva qöt·üşmeleriııde bay Litvinof, bay Eden 

Y eailmeain kenditine kay
bettirditi lae11eyi ıeri almıya 
hazırlanmıt bir ulus durup din
lenmede• .-Ubı hazırlıyor. Ba
n .. ı bozmanm '1'f kendiaine neye 
malolacaiını Almanyaya İyi
ce:ıe anlatarak Avrupa.la ıulbu 
aa;:lamak lizımdır. 

pener bir tekilde yeniden tet- Almaayamn 16 Martta kea
kikine bir yol açbiı takdirde di•e vermit old11iu kararla 
sulh için hakiki bir zaman teı- kendiıinin fiilen tahakkuk eden 
kil edebileceii de ilAve edil- askeri musavabnm karıılıiı 
mektedir. olu emaiyet aiatemı mlizake-

Baylece Avrupanıa yeni ya- rabadaa kaçmaak iatediii 

Konya şehir 
Meclisinde 
Koaya, 9 ( A.A ) - Şehir 

meclm topla•mıı ve belediye
nİD 935 blltçui, maliye ucll
meni memurin maa .. b fulma 
2316 liranın mtmakale yapılma
sına, mezbaha rilamnuaun indi
rilip indirilmemni hakkmdaki 
llyibanıa tetkiki için maliye 
eacllmeniae verilmeaine, ziraat 
bankamdan bakiye kalan 21 
bin kll&r liranın ıureti tediyeai 
hakkıada mbeyyel mukavele
Dİll heyeti 11mumiyede okuna
rak kaltulllne, elektrik firketi
nin ıermayeainia teuili hakkın
daki liyihanın herayi tetkik 
maliye enclimenine verilmesine 
ve umumi içtimalann pazartesi 
ve perıembe ıtinli yapılmasına 
karar verilmittir. 
Belçlkada iktisat lflerl 
Brüksel, 9 (A.A) - Kabine 

dün aktamki toplanbıında ikti
sadi kalkınma itlerile uirafa
cak milli bir ofiaia teıkiline 
müteallik projeleri mllzakere 
etmiftir. 

Adana haberleri 
Adana, 10 (A.A) - Villye

timizdeki bai, ltahçe ve tarla 
ıulanmuma kullanila• l1llarclaa 
birer kiloluk lrnelder tahlil 
edilmek ve ıonu bildirilmek 
llzere Ankara yllluek ziraat 
enatitilllne 16aderilmifti:. 

Adana, 10 (A.A) - Şehri
mizde ruam mllcadeleıine ara
hluız devam edilmektedir. Ml
cadelellİD baıladıtı 1~10-1934 
den burtıne kadar 2894 hay
vea ıözden ıeçirilmittir. 

Adana, 10 (A.A) - 13 Ni
aaada latanbulda toplanacak 
uluslar aruı kadınlar birliii 
kongresine kadmlanmızın muh
telif yerlerde çalıtmalannı ve 
aoyaal kurumlardaki ldevlerini 
gösteren fototraflar bir rane 
kadar 16nderilecektir. Bunlar 
aruında bilhaua çift türen, 
çapa yapan tohum eken ve 
fabrikada çalıtuı Türk kaclın
lannın deierli fototraflan bu
lm~lctır. 

Bay Muuolini de, Con Say
-men de Flandenle LaYal de 
Niçellİn tU a6ztlnll hahrlama
bdırlar: 

"Bir tek hakiki muıibet 

Eskişehir' de 
Maçlar 
Eakifehir, 10 (A.A) - Ea

kitelair kulilpleri aramada ya
pılacak lik maçlanaa üç ku

l&p P.•kt•n vazıeçmif w 
futbol heyetiai protute etmit· 
)erdir. Deminpor kulllbtl, hik-

L· • cili""" l- ...... mea •lnD rı aazanm-r-. 
A,... ıs inde de T•ldye rü· 
tef birinciliklerine baılua· 
caktır. 

Uluslar arası 
K•ınlar blrllll 

kongresinde 
Samaun: 9 ( A.A) - Uluslar 

arası kadınlar birliti konıreai 
mlinuebetile açılacak olan Tnrk 
kadını çahıma sergisinde tet
hir edilmek nzere kadmlar 
yardım kurumu tarafından de
terli çah1111alarla Tlrk kacluı
hjına ait birçok eıya Ye ••
mullt toplaamaktadır. 

• 



sınan. 'ıcadan Türkçeye !,.~rşılıklar kılavuzu No.14 
1 - · Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T .Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile 

uzmanlarımızın (mutahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine g öre, F raıısn:caları yaıılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Tü kçe olan kelimelerin bugünkii işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

HUKUM, Türkçe ÇEK kö!ün~~ielen ŞEKiL gibi. --------------
T emcnni etmek -- Dilemek belirs!z (duyulur duyulmaz) bir Gaz.ab ebnek - Kızmak Gudde - Bez 
Gayet - Pek, p !kçok haldedir. Hiddet - Öfke Gudruf - Kıkırdak 
Gayret (Bak: cehd, say) - Gayri malüm (Bak: meçhul)- Örnek: Hiddetle kalkan ıa- Gulırule - Çığıltı 

Çalışma, çabalama, düşünme BilÖ!nmdik, bilinmez rarla oturur - Öfke ile kalkan Örnek: Derken bir gulgule 
Gayrete ı-elmck - Davran- mek: 1 • Ortada gayri ma- xiyan!a oturur. koptu - Derken bir çıitltı 

aıak, canlanmak Jum bir şey kalmamıştır· Or- Hiddet etmek - Öfkelen· koptu. 
Gayrete 1retinaek - Dav- tada bilinmedik bir şey kalma- mek Gulüv - Üşüntii 

randınnak, canlandırmak mıştır. Örnek: O kndar hiddetlen- Gulüv (kıyam anlamına) -
Gayretkeş - Yardakçı 2 - Bu işin akıbeti nereye dim ki kendimi tutamıyarak Ayaklanma 
Ôı nek: Arkadaşlık iyi şey- varaca2'ı irayrl malumdur - Bu kaba kaba söylendim - O kadar Gu•ab - Karga, kuzı-un 

dir, gayretkeılik kötüdür ·Ar· işin sonu nereye varacağı bi- öfkelendim ki kendimi tutamı- Gurbet - Yadcl 
kadaşhk eyi şeydir, yardakçı- linmez. yarak kaba kaba söylendim. Örn~k: Gurbette kaldım • 
lık kötüdür. Gayri mamur - Şenliksiz, Gazüb - Klzgan, kızgın Yadelde kaldım. 

Gayr - Öıı• yadbayındır Örnek: Gazup çehre!linin Gurubu Şf'.:ms - Günbahmı 
Örnek: Gayrendit .. Öıgecil Gayri memul - Umulmadık neler anlattığını ben hilirim - Örnek: Gurubu şems sıra· 
Gayri - Yad-, sız, -maz Örnek: Ea gayri memul bir Kızgın çehresinin neler anlat- ınnda - Gün batımı sırasında 
Öraek: Ca&ip - Gözea, gayri sırada karşıma çıkıverdi - Ea tıitnı ben bilir~m. Gurubu kamer - Aybatımı 

cazip - Yadıöı:e• • milli - Ulu- umulmadık bir sırada karşıma Gaıal - Ceyi~n Tu!fıu şems - Gündoiuma 
aal; gayri milli - yaduluaal. çıkıverdi. Gazanfer - 'Aslan Tuluu kamer - Aydoj-umu 

Gayri muYafık - Uypmuz Gayri meauı - Alışılmamıı Geda - Dilenci, yoksul Gurur - Gurur 
Gayri kahili icra - Yapı- ııınılmamıı Gehvare - Beşik Mağrur - Gururlu 

lamaz. Gayri meskün - Bot. ıssız Gencine - Gömü, ha'Z.ne Gütz - Topuz 
Gayri ahlAkl (Bak: ahllk ta· Örnt:k: Gayri meskun bir (T,Kö.) Guın - Dal 

lumı) -Yadahllkaal ("L,, ince ada - lssıı bir ada. Ger.lan - Boyun Gus!a (Bak: gam) - Tasa 
okunur), ahliksız:ca Gayri meakfın ltir ey - Boş Gerdune - Araba Gfıya - Sanki, diyelim ki 

GayrielUtiki - E1Demez bir eY. Germ - Sıcak, ıssı Cüfte (terim) - Deyiş 
Gayriiradi, pyriilatiyari - Gayri mesul - Yükümıüz Germi - Hız Güftügii - Dedikodu 

iradesizce, iste•ebiaia Örnek: Gayri mesul makam- Ômek: Aralarındaki dost- Güruh - Alay, takım 
Örnek: 1 - Gayri iradi lıare- larm müdahalesi - Yükümsüz luğu bir kat daha iermi ver- Güzaf - Boı soı: 

ketler için ka11ua cezayı tahfif orunların lc.arııması mek için - Aularmdaki doıt· Güzergah - Geçek 
eder - iradesizce hareketler Gayri muhtemel - Olamaz, luia bir icat daha hız vermek Güzide - Seçkin 
İÇİ• kanua cezayı azaltır. elasız için. H 

2 - Gayri ihtiyari olarak Örnek: Gayri muhtemeldir - Gcştü güzar - Gidip, do-
habrıaızı karclaa • Istemekıizia Olamaz:, olasızdır. laıma, irezip tozma 
laabnaızı kırcL.. ihtimal - Olabilirlik, elası- Gıbta - imren 

Gayri ka\,iti afiy - Bafıaı· lık, olasal, iktimal (T.) Örnek: imren (gıbta) bir ah· 
!anmaz 

·· Ômek: Bu iıt• kazanmak lik eksij'i değildir, sakınılacak 
Ornck: B• kusurunuz eayri 

olanlıit ( iktimalı ) röremiyo· olan şey ~ünü (hased) dür. 
kabili an• aetayiç teTlit et- rum - ıktimaldir - Olabilir, ola- Gıbta etmek - imrenmek 
mittir - Bu •uçuauz baİ'flaa- sıdır. Örnek: Öyle güıel bir eser 
maz sonuçlar clotunnufblr. 

Gayri kat.il ialüaa _ Bn- ihtimali - Oluık, iktimalii yazmış ki okuyunca adeta gıbta 
kilmex Örnek: Bu kadar ihtimali bir ettim - Öyle güzel bir eser yaı-

Ôrnek: Oaua l'•Jl'İ kal.ili şey üzerine 'harekete ~eçmek mış ki okuyunca bayaiı im· 
inhina Wr yaramlıp •&Nar_ doiru mudur? - Bu kıclar ikti- rendim. 
Onun b&külmez bir yaracldlfl maili bir ttY. üıerifte harekete Haıed -- K11kaaçhk, güft'il 
vardır. ıeçmek dojru mudur? • Ha..d etmek - Kıakaamak, 

Ademb1ıtimal - Olamazhk, tılinllleaıe 
Gayri kal.ili itira& - S6z- olasızhk Ha.ad - Ktskanc, güncn 

i'Ötür.mez 
Ör1tek: B.., ıayri kaWi iti- Gayri mutaltık - Uymaı:, Gıda - Besin 

uyUfmU Örnek: Gıdaaız vücut, yavaş 
raz bir IMulaettir • • akıl- Ônaek: Kaa11na •ayri mata· B • • b d türmez bir bultelliktir. • yavaı yıpranır - eıınsız e en 

b&k bir bareket - Kanuna uy· 
Gayri kabili kıyu - Bam- maz bir hareket - Kaaunla 

baıka, etıiz 
Ô L O L--= 

1 
• uyuımaz bir hareket. 

rae.:. , a.-.ramJ e ıayn 

kabili kıyas Wr çocuktur .. O, Gayri muti - Dikbat 
Gayri mümkün - ImWnıız 

tayd&flanadaa bambqka lair Mümkün _ lmkinh 
çocuktur. 

Cayri kaWi :L.- _ o-ı.. lmkiu. - lmkin (T.Kö.) 
nta Ademiimkin - Imkaaınzhk 

!llaz, ......... O Gayri mllnasib - Uypnıuz 
mek: B. laa•tabk ıayri ka- Örnek: Gayri mhuip hare-

oili tif adır - S. hutahk onal- ketlerde bUlunanlar ceza ıö-
-.Z ( .. Y..,..aa) bir lautahkbr. rirler. 

Gayri kabili talaa•mül - b' ç k 
1""-L:a_ Gayri mün ıt - ora 
~.W.ez Ô bi · O rnek: Gayri mün t arazı -

~ek: O.u aAbiyeti arbk ç k k' 
&'•Jn kaWıi ~laamm61 bir de- ora t•pra 
r Gayri müsmir - V erimıiz 
eceye relcli - ,..._... .uairlili ... rt k VD •· Örnek: Gayri müsmir mesai-

• 
1 çekil.es bir dereceye VeritUiz çabpnalar 

ıeldi. 
Gayri miUt:akar - Dursuz 

Gayri kabili telafi - YerİRe Örnek: Siyaai vaziyet henüz 
1c .... 

ô iayri müstakar görünüyor -
. . rnek: Bu, bütün beteriyet Siyasi durum henüz duruıuı: 
ı~m ı-ayri kabili telifi bir ziy• 
olu~ - Bu, bütün insanlık için 
yerme ~°"ID.ar. bir kayıp olur. 

Gayn kabıli teıclıül - Sar· 
' .. ~ . d · ~az, ycrm en oynamaz 
Omck: Tiirlıdüjia terakki 

'Cdeceğiae gayri k•bili tczelril 
bir imammız vardır • Türktü
~iin ilerliyecciine sarsılmaz bir 
•Dıanaı vard.ar. 

Gayri kafi - Kcsimsiı:, kes
tirilemez 

Gayri mahdut - Smıraıı, 
çevrilmemiş 

Örnek: 1 - içimizdeki çalış
ma hevesi gayri mahduttur -
içimizdeki çalışma isteii ııaır-
11zdır. 

2 - Gayri 111ahdut araı:i -
Çcvrilm~miş topraklar 

Gayri mahsus - Belli , be
lirsiz, duyulur duyulmaz, du
Y\llrnıyacak kadar 

Örnek: Oadaki tebeddül he-
~ ' 

nuz a-ayri mahsus bir haldedir-
Oadaki dejiıik, henüz belli 

zörünüyor. 
Gayri tabii -Dışnomal-(Fr.~ 

Anormal 
"Dışnomal,. deki son "L,, 

ince okunacaktır.,, 
Örnek: Bu çocuiu• bu yaşta 

bu kadar boylanması gayri ta
biidir - Bu çocuiun bu y~ta 
bu kadar boylanması dıtno
maldir. 

Gayri tabii - Yaaıç - (Fr.) 
Contre-nature 

Örnek: Gayri tabii yol~rdan 
~dilerek özlü bir iş yapılamaz
y anıç yollardan ridilerek özlü 
IDir iş yapıfamaz. 
~ayz - Hınç 
urnek: Gayz ile hareket 

edenler ekseriyetle haksızhia 
doiru yürümüş olurlar - Hınç 
ile hareket edenler çok kerre 
hakzızhia doiru yürümüı olur
lar. 

G.ızab - Kııgtnhk 1 
Örne'k: Gazaba uğradı - Kız· 

ı gınhğa uiradı 

yavaş yavaı yıpranır. 

Mujaddi - BHinli, besleyici 
Gayri muiaddi - Besinsiz 
Ômek: Bazı yemekler var-

dır ki pek lenetlidir, fakat 
gayri muıaddidir - Bir takım 
yemekler vardır ki pek tatlıdır, 
aıacak beıinaizdir. 

Gilif - Kın, kılıf 

Gina, iatij'na - Doysalık, 
bakkmhk, naz (T.Kö.) 

Örnek: Ayni yemekleri ye
melıtten gına geldi - Ayni ye
mekleri yemekten bıkkınlık 
geldi - Bu adam, iıtiina nedir 
bilmez - Bu adam doyulık' ne
dir bilmez:. 

Gına getirmek - Doyuma~ 
ltıkmak 

Müstağni - Doyuk 
Giriv - Çıilılc 
Gıta - 7.ar 
Gıybet - Çekiftirina 
Gıybet etmek - Çek;~tir-

mek 
Giran - Aiır 
Giranbaha - Değeri çoh 
Giran gelmek - Ağırsınmak 
Örnek: Onun bu yaıiyeti 

bana çok iiran ield • Onun 
bu durumunu çok aiıraı•dım. 

Girdab - Çevrillti 
Girdibad - Kaurga 
Girift - Girinç 
Örnek: Önümüzdeki meıele 

çok ~rift bir işdi" - Önümüz
deki sorum çok ~rinç bir iştir. 

Giriftar olmak (muaab ve du
çar olmak) - Tutulmak, yaka-
lanmak 

0irive - Çıkmaz 
Omck: Onun bu iİriveden 

nasıl kurtulacaiını bilmiyonım
Unun bu fıkmazdan aHtl kur
tulacağım bilmiyorum. 

Girye - Ailama 
Grup - Grup (T.Kö.) 
Gubar - Toı 

Hah - Uyku 
Habide - Uykuda 
Habaset - Kötlilük, p;_,;ik. 

alçaklık • ( Fr. ) Mechancete, 
sceleratesse 

Ervahı habise - Kötü ruh
lar (Ruh:T.Kö.) 

Habbe - Tane 
Haber - Haber (T.Kö.) 
Me-smuat - Duyuklar 
Havadis - Biliet 
Örnek: Bu havadisi kimden 

aldınız - Bu bilgeli kimden al· 
dınıı:? 

Habib - Sevgili 
Haca]et - Utay 
Hacet (Bak: lht:vaç, zaruret) 
Haciz - Ayn 
Hicle - Gerdt:.-~ 
Haceri ıemavi - Göktaşı, 

betil (terim) 
Hacnı (Bak: cirm) - Oylum 

(Fr.) Volumc 
Örnek: Bu cismin hacmini 

mesaha etti - Bu cismin oylu
munu ölçtü. 

Ateş olsa 
yakar - Ateş 

yer yakar, 

cirmi kadar yer 
olsa oylumunca , 

Hacmi i~tiibi - Sıygı 
Örnek: Bu gcmiain hacmi 

istiibisi 3 bin tondur • Bu ge-
minin sıyguı üç bi.n tondur. 

Hid - Keski.u • (Fr., Aigu 
Örnek: iktisadi buhran bid 

bir dereceye geldi - Ökonomik 
bQhran ke.kin bir devreye 
geldi. 

Hada.et - Küçüklük 
Gmek: Hadaaeti .sionioden 

ds"ere a!madaJar - Yumın kü
çükliiiündnn dolayı askere al
madılar. 

Hıtd - Derece 
Ömek: Haddini biJmez bir 

adam • Dereceaıni bilmez bir 
adaın . . 

Haddi kifayet - Yeterıe 
Ömek: - Verilen fiat haddi 

kifayeti bulmadı - Verilen fiat 
yeterı-eıini bulnıadı 

Haddi layık - Tameciej'er 
Haddi vasat - Orta 
Haddini aşmak - Derecesini 

aımak, jfcri gitmek 
Örnek: Büyük harpta paha

lılık hadiini aşmıfb - Büyük 
harpta pahalılık derecesini aş
nnştı (aşırı ~tmiıti) 

Haddini bildirmek - Dere-
cesini bildirmek, ağımın payını 
vermek, boyunua ölçüsünü ver
mek, ~iıının ölçüsünü vermek. 

Haddinden fazla - A,ın 
Ômek: Haddinden fazla bir 

~melde - Attn 'bir emelde 

TAÇLI 
DELiLER 
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Tarihi Tefrik<t 
No."24,, .... ,. 

K&terina kocasının ölümünü 
Duyunca gözleri yaşla dolmuştu •. 
. -·-·--·---Üçüncü Petronun ölümünü ıröre cesedi ziyaret edenler 

duyunca, Katerina'nın derin aizından öperek son ihtiralll 
bir teessüre kapılmış 2'ibi g~- yapıyorlardı. lıte bu yakın aa 
rl1nmcsi ille görüşte masumi- tetkikJ~r Petronun çehresinde 
yetine delil sayılabilirdi. Fakat ve ellerinde bir çok siyah le-
roUcrinde o kadar muvaffak kelerle dolu olduiunu meydana 
olan, bir artist gibi istediii koymai'a yardım etti. 
anda gü!meyi ve aglamayı bi- Bu ciuayette Katerinanın payı 
len bu kadının hayatında ilk nedir? Bu cihet tamamen tet· 
defa alarak tabii bir heyecan bit cdilmomiıtir. 
ve teeullr ı:-österm"ı olmasına O tarihte Petrgrat'ta bulu· 
inananlar pek azdı. nan ecnebi sefirlerin kanaat• 

imparatoriçe ölüm haberini ları cinayetin Katerinanın em• 
~ofrada almıştı. Derhal göıleri rilc yapıldıiı merkezindedir. 
yaila dolu olarak yerinden Fransız elçisi bir mektu'bundı 
kalktı. Kurtizanların, yabancı şöyle yazıyordu: 
memleketlerin sefirlerine yol "Çok zalim bir tabiatte olu 
verdi. Özel apartmanına ka- Katerinanm ellerini koca11Dm 
panarak günlerce samimi i'Ö- kanına da bulaşhrıp bulafbr-
rünen teessür ve iıtirap içinde madıiJn kat'iyetle kestirecek 
yaşadı. Bu aralık imperatoriçe deyilim. Mamafih bu cinayet 
Katcrina adına olarak ıu be- etrafındaki derin eararı ~özl· 
yanname neşredildi: nüne getirerek hu ölümdeta uıl 

" Tahta çıkııımızın yedinci müstefid olan imparatoriçenirı 
ıünü, mahlu imparatorun daha müthit suikastı emretmit bu-
önce de bir kaç defa geçirdi- lunduğu şüphsini izhardan keta-
ii ıiddetli bir dizanteriye iu- dimi alıkoyamam. 
tuldu unu haber aldık. Dinin Suikast hakkında tahkikat 
ve mukaddes kanunlarımızı• yapıfmamıt olmaSI da ciaaye-

· bİ%e tahmil ettiği vazifede ku- tin imparatoriçe nazarında tu-
&ur etmemek için bu çok teb- vip edilmiş olduiunu gösterir. 
likeli hastalığın önüne geçile Katerinanm saltanatı ıama-

cck tedbirlere baş vurulmasım nında umdeleri şunlardı: "Ka-
emrettik. Bununlabcraber dün rarlarda aıimkir olmak ııerek-
derin bir teessür ve teessüfle tir.,, "Fikir dejiştirmektenH 
ölüm haberi!e k.-qıfattak. Ce- .fenalık yapmak eYlldır.,, "Ka-
aedinia defnedilmek üzere nrsızlar yalnız ahmaklardır ... 
New.sk,Y. .maouhrıua naldedil- ikinci Fredrik Ruayada bq-
nıcaini ~mrettik. ., - it&ıteren ibtilAli haber alınca 

Bu beyanname suikast hak· Kont Finekenıtayna şunlan 
kındaki şüpheleri eksiltmek yaımışb: "fıte Rusya impara-
şöyle dursun arttırmıştı. Üçün- to u karısı tarafından katledildi. 
cü Petronun cesedi, üç pa, Bu netice beklenirdi. Kateriaa 
ziyaretçilere teıhir olundu. Bu :ıekidir. Eıki Yunan impara-
tcşhirdcn bir ikinci maksat ta torlarından Zenoaun ikinci bir 
onun adını •larak saltanat iddi- cildidir. Zavall aÇÜncü Petro 
aaına kalkışması muhtemel ise büyük ball &~ı taklid et-
olanların oyunlarına meydan mek istedi. Fakat onda eksik 
vermemekti. Petro Prüaya lini- olan Büyük PetronuD deha• 
forması ile teşhir edildi. O ıa· idi.,, 
man Rusyada cari olan uıule - Sorıu Yor -

....................................................................................... 
Hadsiı (Bak: Bihad) - Tü- Hah nihih - ister isteme& 

kenmez Bedhah - Kötücül - (Fr.) 
Hadnifİnas - Şımarık, küs- Malveillant 

tah, kendini bilmeı Dilhih - Gönül isteii 
Hudut - Buç. (Fr.) Limite Örnek: Dilhahınca hareket 
Örnek: Edeh hududunu te- edemedim - Gönlll isteiince 

ca•Üz etti - Edeb bucunu aştı. 
HHdut - Sınır - (Fr.) F.on

tiere 
Örnek: Fransız - Alman hu-

dudu - f ranııı - Alman sınırı 
Hadaka - Göz bebcii 
Hadid - Öfkeli 
Hadika - :Bahçe 
Hadise - Hadise (T.Kö.) 
Had,c Kocunma 
Hafoıa - Hafıza (T.Kö.) -

(Fr.) Memoire 
Hafi - Gizli - (Fr.) Secret 
Örnek: Hafi bir anlaıma -

Giı:li bir anla~ma - Une entente 
ıecrete 

f-1 afif - Hafif (T.Kö.~ 
T ahaffüf etmek - Hafifle

mek - (f r.) S'all~er 
Tahfif etmek - Hafifletmek 

{Fr.) Alleı:-cr 
istihfaf etmek - Hafifsemek 
Örnek: Onu istihfaf ediyor-

du - Onu hafifscyordu. 
Hafifmeşrcb - Y etnik 
Hafid - Torun 
Hafiye - Karakulak· (Fr.) 

Espion 
Hafretmck - Kazmak 
Hafriyat - Kaıı - (Fr.) Fo

uille 
Hafta - Hafta (T.Kö.) 
• hih - ister 

hareket edemedim. 
Hayrihih - ıycil 

Hihiş - istek - (Fr.) Appe
tit, desir 

Hahişker - istekli • ( Fr. > 
Desireux 

Hail - E•ıet - ( Fr. ) Ob.
tacic 

Ornek: Bu hail de ortada 
kalktı - Bu eniel de ortada• 
.kalkb. 

Onergeler 
Kılavuz sözleri üzerine, her 

listenin (Yeni Asır) da çıktı
iından baılamak üzere bir ay 
içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri sürebilirler. Bun
lar T. O. T. C. Gnel katipli
ğine şu şekil altında gönderi
lecektir: , "' 1 Osmanlıca . . . . . kelimesi· 

ne Kılavuzda ...•. karşı
hğmı uygun ( yahut : yeter ) 
görmüyorum. 

Sebebi : (kınca) . 
. . . . . . . . . . 

Önergem şudur : . . . . (1} 
imza 

l> /;m·aaa b,,. (ıllıl'{J" !Jtı.'ıfet lmi 
yen 'IJazıft,,. u:erhu• ir ~ı·u 11•1/n
lrt -r,f 11nca1:tn 
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ir ikler topl ntısında 

Hn '' wıı bınnci stJlmede -
rini tetkik etmek istedim. Şim
di idare heyetlerinde bulunan 
bir çok arkadaşlar hatırlarlar: 

Halkevinde bir toplantı yap
tık. Bu içtimada ben her şey 
den evvel, fırka ve birliklerin 
biribirine karşı olan vazife ve 
yekdiğerlerini anlama tarzlarını, 
.bizzat arkadaşlarımın dillerin
i den duymak istedim, bir çok 
arkadaş!ar söz aldılar. 

İdare heyetlerinizden bir 
e-enç kalktı ve dedi ki: 

Biz esnaf ve işçi teşekkülü
_rüz. Ancak heyeti umumiyemiz 
.menfaatı namına iş yapmak is
tiyoruz. Hükümetle hiç bir ala 
kamız yokur, <e olmamalıdır. 
Halbuki hükümet bize katibi 
ıımumilcr koyarak bir kontrol 
.tesis etti.Bu bize inanmamaktır, 
bize karışmaktır. Bunu istemi
yoruz. Birlikler birleştirilmelidir 
federe olmalıdır.Bu teşekküllere 
/hüküm ve kaza hakkı, yani 
icabında ameleye, sermayeda
ra ceza vermek için kanuni 
müyyedeler verilmelidir. Bir
likler ancak bu suretle faideli 
olabilir. 

Dii'r biri dediki : 
Birlik hey' eti umumiyeleri, 

Yermiş oldukları ayıdatın hüs
nü suretle idare ve sarf edil
ıınediklerini aöylüyorlar. binaen 
:aleyh, hey'eti umumiyye ile 
~dare hey'etleri arasında ahenk 
ye anlaşma yoktur. Bir birine 
ffivenemeyorlar 

Üçüncü bir arkadatımız da : 
Biz fırkaya kayıtlıyız. Para 

,ftı-iyoruz, tefkilat yaptık. Fa
·kat fırka bize yardım etmiyor. 
•Bunların harcinde de hususi 
ba:ıı fikirler ileriye ıürüldü. 
ilk söz alan arkadaıımın bir
liklere kaza ve hüküm hakkı 
istemesi ıon cereyanlara ait 
fikirlerin ileriye atılması mahi
yetinde ıörUlebilir. 

Fakat o arkadaıımız bilerek 
Ye ilteyerek yapmıı deiildir. 
Eauea bu memlekette bizim 
tarihi ıeliıimise, milli ve 
içtimai telakkilerimize uymıan 
bu cereyanlar hakkında doiru 
dürüst bir çoklarının malümab 
tam deiildir. O içtimada bunu 
koau,muıtum. Bir daha tekrar 
edeyim. 

Bu son cereyanlar, mülkiyet 
hakkını mutlak surette fertten 
alıp devlete vermektedir. Bu 
cereyan karşısında hiç kimse
ain şahsi malı yoktur. Çocuk 
cemiyetindir. Kadın umumun
dur. Milli ter?iye ve tarihimiz 
bakımından Türk işçisinin bu 
cereyana kapılması imkan ve 
lhti•ali yoktur. Yani, o arka
d&1 ta bunu söylerken nuıl 
bir cereyanın tesiri altında 
kaldıiını bilmiyordu. 

İdare heyetleri ve heyeti 
umumiyeler arasındaki ahenk
ıizlik 11 e varidatın eyi idare 
edilmediii fikirleri, hakikaten 
çok yerinde idi. Demiyorum ki, 
o arkadaşlar parayı buğazla· 

rından geçiriyorlardı fakat bil
fisizlik vardı. Maksat teb;,rüz 
ettirilmemişti. 

Arkadaşlar, 
Birlik!erden maksat, Fırkaya 

bir ordu, bir te,kilat yapmak 
değildir. Fırkanın kendi teşkilii.tı 
vardır. Birliklerin kanun na
zarındaki mevkii tamamen iç· 
timai ve iktisadidir. Sırf, ken
di heyeti umumiyesini teşkil 
eden esnaf veya işçinin içti
mai ve iktisadi menfaatlerini 
bir araya getirerek temin et
mek, bir, üç, beş ferdin yapa
mıyacağını bin kişi ile toplu 
olarak ve kolaylıkla yapmak
tır. Herhanıi bir birlik teşek-

külünün senede verdiği parayı 
o teşekkülün heyeti umumiye
sinin menfaatlerine harcamak 
icap eder. Halbuki, eskiden 
bin lira veren bir teşekkül 

vaziyeti tetkik edilirse, bu 
paranın 900 lirası kira bede
latı, maaşlara, ziyafetlere, şura
ya, buraya yani asıl parayı ve
ren fertlerin menfaatına çok az 
kalmak şartiyle - sarfedilirdi. 
Bunu ispat ederim. 

Sir esnaf, bir işçi tasavvur 
ediniz ki, ayda verdiği beş on 
kuruştan on parasının bile ken
disine faide getirmediğini gör
mektedir. Onnn şikayete ise 
hakkı vardır... Binaenaleyh 
vaktiyle hazır olarak buldu
iumuz birlikler asıl mak
sadı idrak etmiş ve o su
retle hükümet daireleri ile 
de vaziyetieri telif olunmamış 
bulunuyordu. Çalışmaya atılmış 
bulunmuyorlardı. 

Üçüncüsü, kanun nazarında 
birliklerin mevkii: 

Arkadaşlar: 
İster cemiyetler kanunu ister 

medeni kanunumuz, ister bir
liklere ait heyeti vekile kararı 
-.e nizamnamelerin toplu olarak 
ıstihdaf etmiş oldukları 
ıaye, birliklerdeki fertleri, 
içtimai, iktisadi sahada ve ken
di kendilerini yükseltmektir .. 
İzah edeyim: 

Efrat arasında sailık işlerine 
bakmak, esnafa sermaye, kre
di temin etmek, aralarında ucuz 
mübayaat içm istihlak koope
ratifleri açmak, taavün sandık
ları teşkili suretiyle çalışamı
yaa, sakatlanan her haafİ bir 
sebeple zarurete düşenleri pe
riıanlıktan kurtarmak .• 

Birliklerimizi• kanun aaza
rındaki mevkii bu olduiuna 
göre yeni idare hey' eti arlı:a

daflarımızın ve bi:ıim, üzerinde 
iırarla çalııacaiımız vazife 
kendiliiinden meydana çıkmıt 
oluyor, demektir. Yani hey'eti 
umumiyelerden alacaiımız pa
rayı, iıtihlik kooperatifleri ta
avvün sandıkları teşkiline, kre
di teminine, esnafa, işçiye yar
dım itine sarf etmek mecbu
riyetindeyiz. Bunun için de 
ISnümüzdeki ıene bütçesi, ıı-ine 
hey'eti umumiyeniz müvacehe
ıinde ve büro şefimiz Bay Os
man ve arkadaşları tarafından 
hazırlanmıştır. Yeni bütçe 100 
bin liradır. Yedi, ıekız ay 
evvel 30 - 40 bin lira idi şimdi 
efradın muvafakat ve alakaları 
ile 100 bine çıkmıştır. Çalışır 
ve muvaffak olursak gelecek 
ıene yüzelli bine çıkacaktır. 

Görülüyor ki 35 birlik 50 bine 
yakın efradı, başlarına, seçtik
leri size ve çalışkan şefimiz 
bay Osmana ve Fırkamıza ina
narak verimlerini arttırmışlar

dır. Biz de buna karşılık, bor
cumuzu yerine getirmeliyiz. 

Yeni bütçenin varlığının en 
az % 70 i, bv parayı veren 
esnaf ve işçinin iyiliğine ay
rılmıştır. Doğumda, sakatlıkta, 
hastalıkta, ölümde, yardım için 
büyük tahsisat ayırdık. Bir
liklerin revirleri olacaktır. Mü
teaddit doktorlar seçilmiştir. 
Hasta otomobili bulunacaktır. 

Her am~lenin hem kendisi 
tedavi edilecek, hem de evin· 
de hasta varsa doktor ayağı
na ıı-idecektir. ilacını da biz 
vereceğiz, devlet dairelerinde 
muhakemelerde ve kendi ara
larında çıkacak ihtilaları da hal 
ıçın hukuk müşavirleri, 
Avukatlar tahsis ettik. Ar
kadaşlarımızın istihlakatı me
sela hem san' atlarına ait 
malzeme, hem de sahsi ıru.l~ 

giyecek vesaire ihtiyaçları ıçın 
kooperatifler teşkilini istiyoruz. 
Bütçede maaş kısmı ancak 
yilzde 32 - 33 tür. Şu vaziyete 
göre, biz, kanunun tari.f ettiii 
bir yol üzerinde bütçemizi ha
zırlamış bulunuyoruz. Arkadaş
larımız da vazifelerini öğren
mişlerdir. Bütçe, önümüzdeki ay 
içinde hükümetçe de tasdik 
edildikten sonra geniş mikyasta 
faaliyete geçmeklij!imiz lazımdır 

Arkadaşlar? 

Sözlerimi bir çerçeve ile hu
lasa edeyim: 

Fırkamız ıktısat nazariyesi 
olarak şunu almıştır: 

Memlekete zararı olmıyan, 
cemiyetin menfaatına çalışan 
sermaye ve sermayedarı sevgi 
ile karşılariz.Onun yanında, 

alın teriyle çalışan İşçiyi de 
ayni sevgi, ayni alaka ile dü
tünürüz. Yani, sermayedar veya 
işçiyi, birbirinin aleyhine yük
seltmek istiyen bir fırka de
ğiliz. 

Her ikisini de devlet ve yurt 
menfaatı için kanun önündede 
bir tutmak istiyoruz: 

İş kanunu kamutayden çıkın
ca ve alın teriyle çalışan arka
daşlar, kendi işlerinda daha 
iyi çalışır bir hale geldikten, 
ve birliklerde vazifeierini tama
men yaptıktan sonra. esnaf 
ve işçilerimizde bir genişlik 

doiacaktır. Bu neticeyi gö
ren birlik azası da kendi te
şekküllerine ve fırkamıza daha 
yaklaıacaklardır, 

Arkadaşlar! 
Hayal arkasında ko,mıyalıın 

hiç bir kimse bilfiil m eafaatı 
ılSrmediği bir işe, bir davaya 
inanamaz. Azalar, verdikleri 
paranın kendilerine tavsiye et
miı bir karıılığını, bir fayda
aıaı ıcörmek istemekte haklı

dırlar. Binaenaleyh bu teşek
küller efrada daha faydalı ola
cak, bu suretle hem birliklere 
hem fırkaya, ısınacaklardır. 
Yahut ta birliklerin manası kal
mıyacaktır. Bu takdirde ille 
işim, derhal birlikierin heyeti 
umumiyelerini toplıyarak hep
aini birer birer dağıtmalı: ola
caktır. 

Yani efrada yardım etmez, 
sıhhatına bakmaz, verdiği pa
ranın yüzde 70 ini onlara bir 
menfaat olarak iade etmez, 
kredi bulmazsak bu birlikl"rde 
fırkamızın ve efradın ne faide
leri olabilir? Binaenaleyh bütün 
işimizi, maksadımızı heyeti 
umumiyelerin, yaci esnaf ve 
işçinin faydalanmasına doji-ru 
yürütece&-iz. Buna muvaffak 
olamazsak, demin aöylediğim 
ıibi, vazifemiz, bu teşekkülleri 
dağıtmaktır. Çünki çalışaınıyan 
ve maksadını bataramıyan bir
lilderi memlekete ve fırkaya mu
zır telekki ederim. Umuyorumki, 
siz ardaşlanmla bu maksat 
üzerinde birleıecek ve muhak
kak muvaffak olacaiız. Akıi 
takdirde, mazarrat yapmaia da 
hakkımız olmadığını teslim et
meliyiz. 

Sözümü bitirdim arkadaşlar? 
İçinizde bu mevzular üzerinde 
konuşmak veyahut bir şey 
sormak iıtiyenler var ise ken
dilerini dinlemeğe ve cevap 
vermete hazırım. 

Bay Avni Doianın nutku 
hararetle alkışlandı ve eyi bir 
tesir bıraktı, bundan sonra 
otobüsçüler birliği reisi doktor 
bay Berrak Işık kürsüye geldi. 

- Bize yaşama ve söyleme 
kudretini veren Atatürkü öz 
yürekten gelen saygı ile selam· 
ladığını bildirdikten sonra bir
liklerin muvaffakıyeti iç_in çok 

V. kurultayı ı 
-Ba.~ tarafı 2 iııri solıifcde- 1 

yüksek fiatla satılmasından 

1 
tahsilat işlerinin yoluuda git
tijini •e bakaya tahsilabnın 
arttığını söylemiş bütçe encü- 1 
meninin noktai nazarına iştirak 
eylemi,tir. Bu hususta hayli 
uzun süren müzakerelerden 
sonra ekseriyetle bütçe encü
meninin noktai nazarı onaylan
mıştır. Mevcut yolların daimi 
muhafaza ve tamirat masraf
larını teşkil eden adi bütçe 
yekünu (81,940) lira olarak 
onaylanmışbr. 

Nafıa fevkalade bütçesine 
yeni yol ve köprüler inşası 

içill (70700) amelei mükellefi
ye ile yapılacak yollar için 35 
bin, istikraz taksitleri için 60 
bin yol parasından nafia his!e
si için (83500) lira konmuş ve 
fevkalade bütçe yekünu da 
(248200) lira olarak onaylan
mıştır ki nafıa fevkalade ve 
adi bütçcluinin yekunu 
(330140) lira o]arak kabul edil
miştir. Yeni yapılacak yollar 
ve köprüler şunlardır : 

7500 Lira Karaburun yolun
daki ahşap köprülerin kısmen 

betona tahvili, 8500 lira Kara
burun yolu şose inşası, 4000 
lira Bornova - Manisa yolunun 
bozuk olan kısımlarının tamiri, 
2500 Foça yolunda mevcut kır
ma taş ferşiyatı ve silin~ir~jı 
Ye köprüler, 2000 Mersınlı -
Çamdibi yolunda mevcut kır
ma taş ferşiyatı ve silindirajı, 
1000 lira Seydiköy Cuma
ovası yerlerindeki taşların 
ferşlyab ve silindirajı, 1000 
lira Urla - Çeşme yolunda
ki taşların fertiyatı ve silindrajı 
1500 lira Bergama yolundaki 
taşların ferıiyatı ve silindirajı, 
1000 lira İzmir Torbrlı yolun· 
daki 200 metre dıvar inşası, 
1000 lira Torbalı - Tire yolu
nun mütebaki kısmının ikmali, 
1200 lira Tire - Aydın yolun
da iki baraka inşası, 1000 lira 
Mevcut 21 baraka tamiri, 
1000 lira Karaburun yolundaki 
amelti mükellefenin yapama
dıjı kayalıkların atılması, 
4000 Umum yollara lazım ola
cak malzeme işçilik ve saire, 
8000 lira Berg~ma - Soma yo
lu tamiratı esasiyesi, 5000 lira 
Dikili - Altınova köprülerine, 
5000 lira Tire - Aydın yolu, 
3000 lira Kahrat köprüsü, 10 
bin lira Çatal - Tire, Çatal -
Ba-yındır, Çatal - ödemiş, 1000 
lira Kusadası - Aziziye yoluna 
yardım. Yekün 71700 liradır. 

Baytar hütçesi hemen hemen 
geçen senekinin aynı olmak 
üzere müzakere ile kabul edil
miştir. Yalnız hayvan ıergisi 
için bir sergi binası inıası 
esas olarak kabul edilmiş bu 
sene için bin lira tahsisat ve
rilmiş ve bütçe yekünu ıı-eçen 
seneden üç bin lira fazlasile 
15763 olarak oaaylanlanmışbr. 

Meclis pazar günü ııhhat 
bütçelerini müzake etmek üzere 
celseye nihayet vermiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
u&-raşan ve alaka gösteren 
fırka reisimiz bay Avni Doğana 
teşekkür etmekten başka yapı
lacak bir fey olmadıiını söyledi. 

Bay Av11i Doğan birlik idare 
heyetlerindeki zevata, her han
ıi bir ıahıs veya müessese ile 
temaslarında nazik, inre, iş 
adamı olarak harekat etmele
rini tavsiye ettiktell sonra de
di ki : 

- Sözümü bitirmezden evvel 
bu teşkilita hakikaten anlayış 
ile başlıyarak çok iyi çalışan 
büro şefimiz bay Osman Şene 
idare heyetlerine ve umumi 
katiplere teşekkür ederim. 

Bu nutuktan sonra birliklerin 
mümesillerini kabul ederek 
belediye reisile birlikte birlik
lerin dileklerini dinliyerek tesbit 
edilmiş ve öğle yemeiini bir
likler merkezinde vimişlerdir. 

Yemekten sonra F oçadan av
det eden valimiz general Ka
zım Dirik birlik merkezini şe
reflendirmiş ve gördüğü fev
kalade intizamdan dolayı cid
den memnun olduğunu ve bu 
birliklerin yaşıyacaklarını söy
lemiştir. 

İzmir askerlik şubesinden 
ihtiyat zabiti yetlşflri

lecek kısa hizmet
lilere alt 

1 - İhtiyat zabiti yetiş
tirilecek kısa hizmetlilerden 
330 doğumlu ve bunlarla 
muamele görenler ve daha 
evvelki doğumlulardan olup 
muhtelif sebeplerle geri kal
mış deniz sınıfından gayri 
sınıflara ayrılmış olanlardan 
yalnız askeri ehliyetnamesi 
olmıyanlar 1 mayıs 935 ta
rihinde ihtiyat zabit mek
tebinde bulunmak üzere 
sevkedileceklerinden 26 ni
san 935 tarihinden itibaren 
askeri ehliyatname, hüviyet 
cüzdanı ve mektep şalia
detnamcleri beraberlerinde 
olduılu halde şubeye müra
caatları. 

2 - Tam vaktında mek
tepte bulunmıyacaklar hak
kında kanuni muamelenin 
tatbik olunacağı ilan olunur 

Şirketlerin 
Blançoları .. 

Maliye bakanlığından vila
yete gelen bir tamimde, ka
Zl'nç kanununnn üçüncü mad

desinin A fıkra~ı mucibince 

ana merkezleri ecnebi memle
ketlerde bulunan şirket ve 

müesseselerin ana merkezleri
nin umumi masraflarına iştirak 

etmek için karlarından ayıra

bilecekleri miktarın, ana mer
kezin o seneki blinço, kar ve 
zarar hesaplarının mahallince 

noter tasdik usulü dairesinde 

konsoloslarımıza vize ettirilecek 

suretlerine nazaran tevsik edil

ıµesi lazımgeldiği bildirilmiştir. 

Mantarcılar 
Tirede yakalandılra 
İki gün eve! İlciçeşmelikte 

Mehmet oğlu Mehmedin 16 
lirasını mantarcılık ıuretile 

alanların Tango Nuri ile Boş
nak Cemal ve jandarma Meh

met oldukları anlaşılmıştır. Ti

rede üçü de tutularak adliy~
ye verilmişlerdir. 

Ölçüler 
Üzerinde tetklkler 

Romaaya, Macaristan, Avus

turya, Yuıoslavya ve Bulıaris
tanda ölçüler tatbikatı etrafın

da tetkikatta bulunmak üzere 

Ökonomi bakanlığı ölçüler ve 

ayar daire~i müdürü bay Bekir 

Sıtkı Köster.ceye hareket et

miştir. Bu tetkikat ölçüler teş
kilatı için hazırlanacak yem 

kanun projesinde göz önünde 

tutulacaktır. Ölçüler ıçın ha

zırlanacak yeni teşkilatta bele

diye ayar memurlukları iılah 

edilecek, ihtısasları ve maaş

ları arttırılacaktır. Büütün be
lediyelerdeki ayar memurları 

kurılarda yetişecektir. 

Zabıta Habereri: 
Palto çalmı' 

Kanlar polis merkezi idare
ıinde Girit hanında Kuşadalı 
toför bay Alinin kamyonundan 
on be~ lira deierinde paltosu 
çalınmıştır. 

Kavga 
Mezarlıkbaşında çıkan bir 

kavgada Salih oğlu Recep de
mirle Meded oilu Servati ba
şından yaraladığından yakalan
mıştır. 

Bir çuval kömUr çalınmış 
Küçük tuhafiyeciler çarşısın

da kömürcü Ali oğlu İsmail 
zabitaya müracaat ederek bir 
çuval kömürünün sabıkalılardan 
Kemal tarafından çalındığını 

iddia ettığinden tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Satılı 
Mobilya 

Asri mobilya ve Alman ma

mulatından bir Piyano satılık

tır. Bucada Cami sokaiında 

( Eski Dokuz Çeşme ) 2 No. lı 

eve saat 14 ile 18 arasında 

pazar güııünden başka her 

ıı-ün müracaat edilebilir ve ya
hut Telefonla ( Buca 43 No. lı 

telefon ) müracaat vakti tayin 
edilebilir. 3-1 

Muayenehane Nakli 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka, antina tramH • cad
desi No. 596 Tel. 2545 

... ı; & UWQI 4bot ~~· 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi N o. 62 

Doktor Ali Riza \.ınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
· Telefon : 2987 

~== =. 
ilk ve orta ınektep 
Talebe velilerine 
İlk ve Orta mektep tale

beleri yetiştirmeie muktedir 
bir muallim hususi ders ver
mektedir. Arzu edenler ( Ye
ni Asır ) da S. C. adresine 
müraı:aat etınelidirlet .. 

1-5 
~, 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyl~r Numan 

Zade .Okağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
~ - Telefon: 3434 ! 9-26 (229) 

!•------Bayanlar 
1 

Almanyaya aipariı ettiii 
· ~ en son model ve aletleri 

almak üzere İstanbula ıi
dea Minik kadın berberi 
Sıtkı avdet etmiş ve müş
terilerini kabule başlamıı
tır. San'atın en son yeni
liklerini ıörmek içi• bir 
ıı-ün eveliaden randevü 
alınız. 

Keçeciler Nu. 122 
Telefon: 3101 

5 - 7 s. 10 (474) 
.. ~/VY.4<ı~"llllllliıın119':141!1111Mıiımılllliııı 

lzmlr beledlyeslnden: 
400 lira bedeli keşifli Şev

role otomobil şaseaı üzeriae 

cenaze nakline mahsus karoseri 
yapılma•ı iıi belediye batki
tipliiindeki ,artnameai veçhile 
ve açık eksiltme ile 13/4/935 
Cumartesi fÜDÜ aaat l 6da ihale 
edilecektir. iştirak için 30 lira 
muvakkat teminatle söylenen 
ı;:-ün ve saate kadar komisyo· 
na gelinir. 908 

29-3-8-11(417) 
- 600 lira bedel keşifli De

ğirmendağı caddesindeki şose
nin tamiri işi belediye baş ka
tipliiindeki şartnamesi veçhile 
ve açık eksiltme ile 27-4-35 
Cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. İştirak için 
45 lira muvakkat jeminatla söy
lenen gün ve saata kadar ko· 
misyona gelinir. 

11-16-21-25 1075 (502) 



ile dün~a ~· dola şo bilirsini·~ 
Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi

t• : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmiş 
deneli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
"- mü:r.ik fenninin en son tclı:imülihnı nefsinde ccmctmiştir. 

Yüksek tcvcttürlü hususi devreli bir pentod ve dei'işen has
aaaiyctile müşterek çalışan antifedinz !imhaları vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 
t.ıııin. eder. 

ı~AKİKI RAQYO _ ' 
l:Jt) 

Satı, yeri: ARTHUR VE'ITER (Sahibinin Sesi) 

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

0mum Depost 
.J ~ıu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
T ıcarethanesidjr 

G R 1P1 I'I. 
En şiddeti! ba' ağrılarını derhal keser 

. Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe 
dış,_ bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte
vellıt ıstırablara kal'fı bilhassa müessirdır. 

~ ~ 

1 1 

Yeni Asır 

r/I · 
1 PERŞEMBE 
1 Haftalardanberi İzmirde, İstanbul ve Anadcluda genç, 

ihtiyar, kadın · erkek herkesin heyecan ve merakla bekle
.dikleri Türk.yenin en büyük ve en güzel mecmuası. 

ilk s;ayısı çıktı, mUvezzilerlnizden isteyiniz. 
Malımut Y esarinin en son romanı, Nizameddin Nazif, Su

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

miye olan altın saatı İzmir erkek lisesi onuncu sınıf talebc
lernden Bay Melih o~man Yazar kazanmıştır. , ." .... : ,· ... -"'" ~ : ~ .... -. ~ :•, 
.~ • - • • • • ~- '> 4-4 (483) H 3 

Toptan Satış 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 

iç ticaret un um nıüdürl" ğün
den: 

30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun hilkllmlerine göre tesçil 
edilmiş olan ecnebi şirketlerinden İtalyan tabiiyetli "Banka Ko

merçiyale İtalyana - Banca Comerçiale İtaliana,. şirketi bu kere 

müracaatla banka nizamnamesine bazı fıkralar ilave9İnı; karar 

verildiğini bildirmiş ve lazımgelcn vesikayı vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilin 
olunur. 1070 (501) 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 

Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 
tarafından imal edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Flatı 7 , kuruştur 

Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanını, ı:üzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 

mahafilindc rağbet bulmuş ciddi bir mark .ıdır. Çilleri ve buru

şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh

nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsaınin kremi kati• 

yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 

1 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 

kullanan başka krem kullanam:.ız. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
1 bi:.yük ccıanelcrdc bulun1Jr. 

Sahife 3 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprime/erin üzerinde halis

/iğin timsali olan EB markasını arayınız 

lzmir Tra .. __ vay 
şirketinden: 

ve Elektrik 

Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 12 Nisan 1935 Cuma 
günü saat 7,30 dan 18 e lıadar: 

Birinci Kordonda Konaktan Cumhuriyet meydanına kadar; 
ikinci Kordonda Saman iskelesinden Cumhuriyet meydanına 

kadar; 
Vali Kazım paşa caddesinde ve mücavir sokaklarda kesilcce&'i 

muhterem abonelerimizin malumu olmak üzere ilan olunur. 
- -

VN!WlV>IDlN 
• 

Adana: ~illi Mensucat Fabrikası 
Limitet Şirketi lY üdürlüğünden 

Fabrikamızda son sistem makinalar ile techiz ettiğimiz: boya• 
hane kısmında kasarlı kasarsız her nevi iplik ve bezler mükem
mel bir surette ve arzu edilen renkte boyanmakta olduğu ıribi 
resmi ve hususi her daire ve müesseseye, bekci, poli~, jandar
ma ve mektep talebelerine ve bütün halka yarayışlı claisclik 
kumaşları hazırlamakta olan fabrikamız muhterem mÜf
terilerifD;İZ tarafından vaki olacak iplik ve bez siparişlerini 
arzu edılen renkte boyamağı kabul ve taahhüt edeı iz. 

Yeni fabrikamızın son sistem ve elektrikle işli yen iplik maki
nalarında imal edilen her numaradaki ipliklerimiz Avrupa iplikleri 
ayarında olduğu gibi Japon mallarına faik nefasette bulunan 
c .. C ~ şapka markalı kaput bezlerimiz ile yurdamuzun her 
koşesınde tanınmış arslan markalı kalın kaput bezlerimiz renkli 
kumaşlarımız ve yeni çıkan ipliklcrimiz hakkındaki sözlerimizin 
doğruluiunu İspata kafi goleccğini muhterem halk ve müşteri
lerimize arz ve talep edilecek nümunclerin memnuniyetle müş
terilerimize yollanacaiını ilan ederiz. 

İzmir ve havaliıi mümessili 
AHMET ETEM BULDANLIOGLU 

Tclgr. EHEM. Telef. 3991 
1-8 (503) h - 1 

lzmir Yün Mtnsucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
T clgraf adresi : İ:ı:mir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LIMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirdc Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeci şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
fELA ~lON vapuru elycvm lima-
nımızda o!up 1 nisanda Anvers 
Rooterdam, Amsterdam ve 
Hamburg- için yük alacakhr. 

STELLA vapuru 5 nisanda 
beklenmekte oJup yükünü bo-
şalttıktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rotterdam ve Ham-
burg limanlart için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 8 nisan
dan 11 nisana kadar Anvers 
Rottcrdam, Amsterdam ve 
Ham burg limanlan için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ERIAND vapuru 2 mayısta 

Rotterdam, Hamburg, Copcn
' hagc, Gdynia, Dantziğ. Gotc
burg, Oslo Y'C Iskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 
VIKINGLAN vapuru 2nisanda 

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

iJATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 25 nisanda 

( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

:SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
: . Garbi Akdeniz için ayda 
bır muntaz am sefer. 

PELES vapuru 6 nisanda 
'\ gelip 7 Nisanda Malta. Bar
Mlon, Marsilya. ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 15 mayısta Malta, 

[ Ceno~a Marsilya ,Barselon ve 
Cezaıre hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uJiyet kabul etmez. 

F az!a tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliği.ne 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 
f • ·lii 

Ademi 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
MOREA vapuru 15 nisanda 

bekleniyor. 20 nisana kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ~lacaktır. 

DERINJDE vapuru S nisanda 

bekleniyor. Anvers, Hamburg 
ve Bremenden yük çıkaracaktır. 

jOHNSTON VAREN LINES t 
L TD - LIVERPUL 

DROMORE vapuru 8 nisan

da b~kleniyor. Anvers ve Li
verpoldan yük çıkarıp Burgas 

Varna, Köstencc, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MİDDELHAVS 
LİMJE D/S D/S Spanskelinjen 

OSLO 

BOSPHORUS vapuru 16 ni

sanda bekleniyor. Dippe ve 

Norveç limanlarına yük ala

caktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY L TD. Budape:şt 
DUNA vapuru 5 nisanda 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu

dapest, Bratislava ve Viyana 
için yük alaçaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXMOUTH vapuru 9 ni
sana doğru bekleniyor. N ev

york, Filadelfiya ve Baltimor 

limanları için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doğru beklcniyor.Nevyork 

limanı için yük alacaktır. 

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuJiyet ka

bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 
E%SCt!i!Ma BM fi P il ,., -

Eczacı başı 

S. Ferit 
• Şifa eczanesı 

Sıhhi ve tuvalet kor.saları 

F cnni gözlük 
Göbek, kasık baiları 
Lastik eşya 
Hassas 

Barometr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Doktor reçeteleri azami 
.sür'atle haz1rlanır 

Size de 

S. Ferit Şifa 
eczanesini 

tavsiye ederim 

iktidar· 
-VE 

,-akitsiz ihtiyarlık 
HOBllOBiN 
Hormobı·o- t hl ti • • Erkeklerde a e e rı . vakıtsız ih-

tiyar1ıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gcvşck
lijfoi tedavi eder. Tafsilat için İstanbul 11 Galata posta 
kutuıu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flab tso kuruştur. 

1 

Yaşamak neşesını iade eder. 
u 7 - 40 (376) 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 

C1TY OF OXFORD vapuru 
nisan başlangıcında Londra ve 

Anverstcn gelip tahliyede bu

lunacak ve ayni zamanda 

Londra ve HuH için yük ala
caktır. 

ROUMELIA N vapuru 10 ni

sanda Livcrpool ve Svansea

dan gelip yük boşaJtacaktır. 

RUNO vapuru nisan sonunda 
Londra, Hul ve Anverstcn ge
lip tahliyede bulunacak ve 

ayni zamanda Londra ve HuU 
için yük a '.acakbr. 

DELOS vapuru 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİ 

IZMiR ACENTELIGİ 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam t 6 da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat u:.da 
istanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri galata r)htımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA ııünu saat 16 
da İzmire varır. 

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

Brcmen ve Anverstcn gelip 
yükünü boşaltmıştır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 

. liyet kabul edilmez. 

OTEL BRISTOL -
Birinci Sınıf--

Lüks Otel 
Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

== T epebaşı Beyoğlu ==== 
MUsteclri: BUtUn ızmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Zonguldak 
W::ideı Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende salış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mai"azasında bulacaksınız 

Telefon 3937 .,, 
AZ r ARA iLE EOl. 

ISIK 
YALNlz iÇi ll-AZLI 

La» hala.-ı T eoıin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elel<trik, Telef on 

PEŞTE~1Al ... ClLAR 
~1H1zemesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

:•···································································· • • . . . . . . . . . . 
TAZE TEMİZ UCUZ 

iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ham.mi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

·············································~······················· 

, 11 Nisan t93=-

, '.,, 
Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

Ll.KTİN . 
ile başlayınız. 

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

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

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

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
El'ZA DEJ-ıOSU 

'-ı.mw~---------------------' 
Kırıklık, baş aırısı 
~ ve bilhassa 

SITMAYI 

_karşılamak ıçın 

Lutfi kinin 

, 

Komprimelerini 
alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
İçmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz Yeya sizde bir şişe alınız 
Her eczanede vardır ' _, 

• • •• 'il; ... ·.. :... • .4·. ~ r. .. . ~ 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGl 

En ufak yedek parçalairyle be1·aber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

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

Yaşasın Nasirol Kemal 
Nasır ilacı 

Eczacı Kemal Aktaf mustahzaratından ( Nasirol Kemal) na .. 

sın 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 

yaş•sın eczacı KemaJ Aktaş, yaşasın Hilal eczanesi diyeceksiniz. 


