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Almanlar sıkışınca 
Vaziyetlerini çok değiştirdiler 

Fransız -: Sovyet iştiraki mesaisi Avrupa 
için esaslı bir şart addediliyor 

sulhu 

Avrııııada lıııyıi ııliii kıı ı·ı·pf
leı·iıı 11u11·au11esi11i yösferPı. 

/Jfr ita rifa 

Berlin 14 ( A.A ) - Harici
ye nazırı Baron Fon Nöraht 
Ş1rk misakı hakkında dün Sir 
Con Saymene verilen notanın 
bir suretini Polonya sefiri B. 
Lupski'ye te\·di etmİftir. Ayni 
zamanda Alman noktai nazarı 
hakkında da nazır sefire mü
temmim izahat vermiştir. 

Alman)a vaziyeti 
değlftlrdl 

Praır, 14 (A.A) - Selihi
yettar mahafil Almanyanın Şark 
andlaşmasına iıtirakini Avru
pada sulhun istikrarı yolunda 
ciddi bir adım telakki etmek· 
tedirler. Bunlar Almanyanın 

tebdili fikir edışini tamamile 
muhakeme edebilmek için he
nüz kifi derecede sarih malu
mata malik olmadıklarını be· 
yan ediyorlar 

Gene ayni mahafilin kanaa-
Sonu 4 t.i11ctı say/atfa 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ortadan kalkmış olurdu. Bize nun yıllardanberi biriken icarı parlaarla Yunanlılardan alımı.o 
ıöre yapıl11cak iş şudur: sorulmamıştır. Madenin biriken para birlettirilerek hak sahip-

1 - Elde bulunan Yunan icarlarını almalı ve ocağı de- !erine dağıtılmalı satıılar ıona 
malları altı ay içinde kaça &'erile bugün işletenlere mal- erdii'i iÜr. buseneııin de liki· 
olursa olsun satıfa konulmalı etmeli parasını almalıdır. de edildii'i başkaca birtey ve· 
ve komisyonlara bu işi altı ay 3- Yunan mallarının ıreli· rilmiyecej[i bildirilerek ırerek· 
içinde bitirmek için kesimli rinden biriken paralarla cenup siz üzüntü 'te beklemeleriıı 
buyruklar verilmelidir. vilayetlerinde satılan bir fab- önüne ııeçilmelidir. YUreji yır 

2- Zonguldakta dejeri bir rıkanın tutan olan beı yüz biıı aıklana çektikleri yeter ol-
milyon lirayı aşan bir Yuna•· lira bir araya ıetirilmelidir. muttur. 
lının maden ocai'ı vardır. Bu· Son iki noktadan birikecek lHl. C>oeıısoaıu. 

or 

l'il/o 1Jo1Toıııe"ıie Stre:rı Jioıı/eı cııı~rnııı lup/aıııl1yı saf, ıı 
STREZA 14 (A.A) - Royter rı üç devlet arasında derhal 

Ajansından : böyle bir andlaşma ak.tine ta· 
Londra beyannamesiyle tek- raftar olmuşlar ise de İngiliz 

lif edilmiş olan bava andJaf· murahba1ları beyannamedeki 
aaaı hakkında dün öğleden bütün maddelerin birden hal· 
sonra cereyan eden müzakerat !edilmesi mütaleasında bulun-
eanasında Fransız murabhasla· - So~ 9 ımrn .~ııfuıltı --

Trakya' da 25,000 
Ev yaptırılacaktır 

Bulgaristandan gönderilen muha
cirler bugün mübadele ediliyor 

Ankara, 14 (Husuıt) - Da· yapılmasını teklif etmiştir. Me!· 
hiliye bakanlıjrı Trakyadaki vi- ele tetkik olunmaktadır. 
!ayetlerimizde buırüne kadar Yeni muhacir gellyor 
yerleıtirilmiş bulunan muhııcir- lstanbul : 14 ( Hususi ) -
!erle ileride iskin edi- Buliaristan 'ın Yeni-Cuma mın· 
lecek olan muhacirler için 25 takasından Kurfaliya iönde· 
bin ev yapılmasına karar verdi. rilerek mübadele edilecek olan 
Ziraat bakanlıjrı da bu ıreniş in· iÖçmenlerimiz 37 vaıronluk bir 
şııatta kullanılacak kereste ih- katarla yola çıkmışlardır. Mü-
tıyacının temini noktasında bu dele muamelesi yarın Sivilin-
i,Ie meşj[ul bulunuyor. Evlerin grad istasyonunda yapılacaktır. 
ahşap mı, yoksa kirgirmi ola- İki mülkiye müfettişi bu müba-
caııı henüz belli dejrildir. Zin· dele işine nezaret için Edir· 
ııal fabrikası evlerin portabf neye gitmişlerdir. 

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

Strezada sondajlar 
Bay Mossolini Ye yardımcııı bay Suviç Majör gölünde Lokar· 

nonun kayholaa ruhunu aramalı: için meşhur dalııçlardan Lava! 
'te Coa Saymeai techi:ı ediyorlar. 



Sahife a 

Cocuk esirgeme 
:Kongresi toplandı 

Kongre bazı hasbühallerde bulundu 
Ve yeni idare heyetini seçti ... 
İzmir Himayeietfal cemiye

tinin senelik konıı;resi dün sa
at 17 de Verem mücadele ce
miyetinde vali ıı;eneral Kizım 
Dirik ve C. H. P. vilayet ida
re heyeti ba,kanı Y ozıı;at say
lavı Bay Avni Doganın huzur
larile yapılmıştır. Cemiyetin 
ıenelık faa'.iyet raporu okun
muş ve çocuk esirıı;emesi hak
kında hasbihallerde bulunulduk 
taıı sonra Bay Avni Doıı;anın 
teklifi üzerine aşaitdaki zeyat 
idare heyetine seçilmişlerdir. 

Bayan Maide Ki:ı:ım Dirik, 

Fuhuşla 

bay doktor Fikret Tahsin, bay l 
muallim Mithat, bay doktor 
Oıman Yunu•, bay cezacı Ham
di Nüzhet, bay eczacı Kemal 
Aktaş, bay avukat Süleyman 
Faik, bay avukat Nahit Hilmi, 
tüccardan bay Mazhar Nu
rullah, Şerifzade bay Salahet
tin, bay doktor Necmettin, 
ressam bay Kadri. 

İdare heyetine seçilen yuka
rıda adlan yazılı zevat yakında 
bir toplanb yaparak aralarında 
vazife taksimi yapacaklardır. 

mücadele 
Fuhşa teşvikle maznun kadın 

Dün muhakeme edildi 
Dün aaliyeceza mahkemesin

de dikkate şayan bil' fuhşa 
tctYik davasına bakılmııbr. 

Dava tudur: 
Muazzez adında kırk yaıla

rında bir kadın 13 yqlanada 
Hayriye adında bir lm:ca;w 
himayesine almıı.. Hayriyenİll 

aileıi fakİr1lıİ4, Hayriye Muaz
zezin dürüstlliğüııe in&nmtf .. 
İddiaya ı;töre Muazzez burada 
kücük Hayriyeyi menfaat mu
kabilinde birkaç tanıdıiına 
aatmış .. 

Bir defa Hayri yenin zetirilece
ii vadilc para.a ahaarak aldatılan 
kuaduracı lbrabia adında biri 
zabıtaya miiracaatle, Muazzez
den daYacı oldtljıınu IÖyliye
rek, işi bilahare mahke•eye 
intikal cttiıwiı .. 

Dünkü muhakeme cclcesia
de evveli Hayriye'niıı ifadesi 
alınmı,tır. Hayriye'nia ifade
ıine göre Muazzez, kendisiıti 
menfaat mukabiliıtde yabancı 

erkeklere utmak iıtemiştir. 
Muazzez bwıların · yalaa ol

dui-unu, keıadisine iftira edil-

dizini, kendisinin temiz bir 
kadın olduj'unu, böyle şeylere 
tenezzül etmiyeceiini söyle
miftir. 

Bil.ibare aüıteki sıfatile kun
duracı Şerif oğlu İbrahim din
lenmiftiı. İbrahim demiıtir ki: 

- Muazzez bir a-ün bana 
bu küçük kw ıı;österdi. Üç 
lira mukabilinde bana onu ge
tirecej'iai söyledi. Razi oldum. 
Ve üç lirayı verdim, perşembe 
a-ünü konuşmuştuk. Muazzez 
parayı aldıktan sonra vaktin 
geç olduğunu, bunun ancak 
cuma günü mümkin olacaiını 
IÖyledi. Cuma a-ünü de benden 
25 kuruş alarak kızı sinemaya 
srönderdi Vicdanım bu kıza 
kötülük etmei• bir türlü razı 
olmadıiı için Ye bu kızı bu 
kadını• elinden kurtarmak için 
zabıtaya haber verdim. Bildi
iim bundan ibarettir. 

İddia makamı, dayanın bun
dan sonrasının ı-izli olarak de
Yam etmesini istedi ve bu is
tek kabul edilerek mütebaki 
kısmı ırizli olarak devam etti. 

Güreşçiler çalışıyorlar 
Güreş milli takım kaptanı dün 
bir muharririmize izahat verdi 

Güreş milli takımı kaptanı 
bay Saim dün bir mubarrimiza 
fU izahatı Yermİftir: 

- istanbuldan ayıa sekizin
de ayrıldı•. Evveli Eskişehire 
giderek a-üre, işlerini zözden 
geçirdim. Eskiıehrin ıı;üreş fa
aliyeti yerindedir. Gençler ça
lıfıyor, ilerisinden ümit var 
olabiliriz. Bilahare Kütahyaya 
geçtim; bu mıntakada ıı;üreş 

faaliyeti noksandır. İzmirde 

Muallimlerin 
Kıdem zammi 

Muallimlerin kıdem zammı 
farkları ile idare ücretlerinin 
geçen senelerde olduğu gibi 
1935 yılı Yiliyet bütçesine 
koıuılması maarif bakanlığın
daıı vilayete bildirilmiştir. 

bir hafta kadar kalarak ıı;ü
refÇilerimizi çalıttıracaiım. 
ızmirde müsteit ıtüreşçiler bu
lundujunu zannediyoruz. İz
mirden sonra Balıkesire ı;tide

cej'im. Oradan tekrar İzmire 
gelerek buradan Kütahyaya 
döneceiim. 

Hususi surette haber aldı
ğımıza göre bu yaz içinde Türk 
ıı-üreşçilerile Rus güreş ekibi 
arasınıia bir karşılaşma yapıla
caktır. 

Kemalpaşa' da 
Kaç dUnUm baO vardır 
Kemalpaşa kazasından vila

yete bildirildiğine ıı;örc bu ka
zan 45 bin düniim bai var
dır. Bn yıl 2400 düoüm yeni 
bai clikilmif Ye eski ba&"lar
dan da altı yüz dönüm siikül-

ÇARŞAMBA GÜNU SAAT 21 

ELHAMRA J. Milli Kütüphane sinemasında 
YENİ BİR ŞAHESER GÖRECEKSİNİZ 

ÇALINMIŞ AŞK 
Tamamen FRANSIZCA sözlü 

LUIGI PIRANELLO'nua ölmez romaautdan filme çekil
miftir. Sqı-oldc beyaz perden .n parlak ydd121 : 

GRETA GARBO 
Haftanııa defi! mevsimin muıraffalı:iyeti 

TANGOLiTA 
15, 17, 19 ve 21 seanslarında göıteriliyor 

Vilayet genel kurultayı 
Dün Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri masraf 

Bütçelerini 224,911 lira olarak onayladı 
~~~~_;_~~~~---=--~---

Vilayet umumi mecli i dün 
öğleden sonra Vali General 
Kazım diriğin başkanlığında 
toplanmış ve vilayetiıı sağlık 
bütçesini onaylamıştır. 

Ödemişte bayan Suadın 
3800 liraya alınmış olan arsa
sının 3000 lira borcunun öden
mesi hakkındaki istida okun
du. Bay Yusuf Ziya ( Bayın
dır ) Yüksek fiyatla alınan 
arsanın 40 lira mukabilinde 
Ödemiş etfal cemi yetine bıra
kılmış olmasının sebebini sor
du. Daha bazı üyeler söz al
dılar. İıtida vilayet encümeni
ne verildi. Kuşadası has
tahanesi yilda verilen 1,000 
lira ile hiç bir iş ıı-öre-

miyecek vaziyette kaldı-
kından dispanser halinde idare 
edilmesi ve zihirli ıı-azlara karşı 
yapılacak sıkınaklar için sailık 
bütçesine en az 3 bin lira ko
nulması ve muhtelife faslından 
935 bütçesinden 20,000 lira ay
rılması ha 'dunda sailık encü
meni mazbataları onaylandı. 
Bazı köylerin birleştirilerek 

nahiye olarak idaresinin temi
ni hakkındaki idare heyeti maz
bataları okunarak onaylandı. 

Bundan sonra memleket has
tanesi başhckimliiinde gelen 
ye hastanenin akıl hastaları ko
i-uşunda inzibatın temini için 
bademe mikdarının fazlalaş
bnlması hakkındaki teklifi 
üzerine General Kazım Dirile 
bunu tasvip ederek izahat 
verdi. 

Dr. Bay Osman Yünus (iz
mir) haıtahanedeki hademe 
miktarının 45 olduğunu, bun
lara yirmibeşer lira ücret vc
rildiiini, halbuki hastahanede 

Şehir meclisi 
DUn on dakikalık bir 

l!fplantı yaptı 
Şehir meclisi dün öğleden 

sonra Bay doktor Behçet Uz'un 
başkanlığında toplandı. 

Eski zabıt azadan katip bay 
Suat tarafından okundu ve ay
nen kabul edildi. 

Gelen evrak okundu. Bu 
meyanda azadan Hamdi Ak
yüreğin 15 gün istediği izin 
verilmiştir. Bundan başka uzun 

müddettenberi devam etmiyen 

azadan bay Fahrettin Alinin 
ınüstafa addine karar verildi. 

Sıtma mücadelesini tahsisatı 

bittiiinden bütçe ele münakale 
yapılması hakkındaki riyaset 
teklifi bütçe encümenine ha
vale edildi. 

Kadro harici bırakılan iki 
zabıtai belediye memurunun 
tazminat talebi hakkındaki 

teklifi de bütçe encümenine 
havale olundu ve başka görü
şülecek bir şey olmdığından 

Çarıamba rünü toplanılmak 
üzere celseye nihayet verildi. ............ ~ 

Muallimlerin 
Tetkikleri 

Dün lllıı tetkik yaptldı 
Maarif müdürlüJ=ü mnallim

lerin talek mütabedelerine 
hazırlıklı olabilmeleri için mu
aUimler arrsmda ve ıtehir da
hilinde hazırlık tetldkieri yap
mala.nnı kararlaŞlll'.mııttır. 

. Muallimler buıı-ün 150 kişilik 
kafile halinde Tına.a yai fab
rikasına !l'İderek ilk tetkikleri 
yapacaldarclır, Her mektebin 
muallim kadrosunu yarısı işti
rak .. decektir. 

yatacak yerleri de buluna• bu kanuni olduiunu söyledi. 
hademelerin ücretleri on, onbeş Neticede teklif sağlık encü-
ve yirmi lira iizerinden veril- meninde tetkik edilmek üzere 
diği takdirde daha fazla ha- mezkur encümene havale 
deme kullanmak imkanının edildi. 
temin edileceğini, aynı tahsi- Bundan sonra daha bazı 
satla hatta altmış hademe kul- evrak okur lu ve ait oldukları 
ıanılabileceğini söyledi ve bu 
teklif bazı münakaşalardan encümenlere gönderildi. 

Vali General Kizım Dirik sanra onaylandı. 
lstanbulda Büyük Deredeki Bundan soma hastahane baş 

1 meyvacılık enstitüsünün a-etirt-hekimliğinden ıı;e en ve memur-
ların hasthanc ücretlerinin ti2'i çok mühim broşürlerin 
kendilerinden tahsili muvafık ıı;elecek yıl Ege mıntakasında 

h kk k meyvacılık yapmak ve mınta-o!up ol mı yacağı a ında i 
teklif okundu. Uzun münaka- kayı bir meyvalık haline ıre· 
,alara sebebiyet veren bu tek- tirmek bakımından tetkiki icap 

ettiiini ve bunun ziraat encü-
lif üzerine Bay Mehmet (Çcıme) menine havalesini teklif etti. 
izahat vererek kanun muci- Teklif onaylandı. 
bince bir memurun hastahaneye Dispanserler için kaza bele-
kabulü için evvel emirde ba- diyelerine on bin liralık yardıma 
kanlıktan müsaade almak !Azım daha 5000 lira ilavesi hakkındaki 
ııeldijini, fakat acele işlerde 23 imzalı teklif birçok müna-
bunun yapılamadığını söyledi. katalara sebebiyet verdi ve 

Bay Hasan (Berııama) Bu neticede bu yardım varidat 
müsaııdenin yerinde olduiunu, bütçe1indcn temin edilmek 
memurların mali yaziyetlerinia prtile her kazaya yapılacak 
daha iyi buluaduğunu bildirdi. yardım miktarı şu şekilde 

Vali bunun üzerine: teıpit edildi : 
- Bir amele ayda kırk lirıı Tire, Ödemiş ve Beri'ama 

alır, bir memur ise 35 lira, kazalarına ikişer bin, Bayın-
dedi. dıra 850, Seferihirar, Çeşme, 

Bay Murat Çinar memurların Kemalpaşa, Urla, Kuşadası, 
zaten hastaneye müsaadesiz Dikili, Torbalı ve Menemene 
kabul edilmekte ulduğunu, altı yüz elliıer lira, Karaburun 
başhekinıliiin bu teklifini bir kazuıaa 550 lira, Foça kaza-
az da garip bulduiunu söyledi. sına 400 lira olmıık üzere on 
Bay Fehmi (Bergama) haıta üç bin lira yardım enaylandı. 
bir memurun baıtaneye kabulü Ondan ıonra Memleket has-
için bakanlıktan mü8aadc al- tanesi ile Eşrefpaıa hastaneleri 
nııık işinin bir formaliteden masraf bütçeleri 224911 lira 
ib~ret olduğunu, aeele iıler de olarak onaylandı ve toplantıya 
zaten memurların hastaneye 11ihayet Yerildi. Çarşamba gü-
derhal kabul edilmeleri ve ba- nü öğleden sonra toplanacak 
kanlıktan alınacak müsaadele- olan kurultay maarif bütçesini 
tın oodan sonra alınmasının konuşacaktır. 

Kız lisesinin 
Aydın gezintisi 
Kız Lisesi talebesinden 60 

kişilik bir grubun 12 Nisan 
Cuma günü Aydına yaptıK"ı bir 
tetkik gezintisinde başta fırka 
ve evimiz idare heyetile Emni
yet müdürü bay Şükrü, İnhi
sarlar ba,müdürü bay Sırrı, 

Avukat bay Cemal, Orta mek
tep müdürü bay Yıldırım, San'
atlar mektel:ıi müdürü bay Emin 

ve bir çok muallim arkadaşlar 
olduj'n halde bütün Aydın 

halkının rösterdildcri alaka ve 
teveccühten ıı-erek mektep ida

resi ve a-erek talebeler çok 
minnettar kalını~rdır. 

Bayındır 
Belediyesi 
Hal, mezbaha ve elek
trik tesisah yapıyor 

Bayındır belediyesi tarafın 
dan kazada bir rr.ezbaba, bir 
hal ve elektrik tesisatı yapıla
caktır. Bunun için Bayındır be
lediyesi belediyeler bankasın
dan 3 bin liralık iıtikraz te
şebbiisiiade buluemu,tur. 

Esrar bulundu 
1 Uırar satmakla suçlu ve mev
kuf küçü'A. Mehmet adında biri 
dün muhakeme edilmek üzere 
h:ııpishaoeden ihtisas aıahke

mesiae rönderilmişti. Mehmet, 
hapishaneye te~ rar ıetirilıdi

i)ude ıardiyaıılar larafmdan 
üzeri arımdıjı zaıaan kibrit 
kut1JS1> içinde i6ç 1••111 esrar 
balım•UJlur. ~lu halduada 
tekrar zabıt tutularak mahke
""\&Y• _ : •• denlmiıtir. 

İdare hey' eti 
OUmrUk ldaraslnl 
haksız Gördü 

Vilayet idare hey' eti dün 
Vali muavini bay Sedad Eri
min başkanlığında toplanmış 
Kahve ve Piril\Ç idhali mese
leıinden iki tacir tarafından 
kendilerinden istenen gümrük 
resmi fazlaıı münasibetile 
ıı;ümrük idaresi aleyhine açıl

ını' olan iki idari davayı ne
ticelendirmiştir. İdare hey'eti 
mururu zamanı nazarı dikkata 
alarak ıı;üaırük idaresinin tali
binin yersiz oldujuna karar 
vermiştir. . . ..... ·-

23 Nisanda 
Çocuk esirgeme kurumu

nun tebrik tefgrafna-
m ... rı 

23 Ni•an ulusal ttyramı 
yaklaşıyor. Bu bayramda da 
tcbriklerinizi büyüklerini:ı: ve 
doııtlannız çocuk Esirge111e 
Kurumunun " Lüks ,. telgraf 
kiatları üzerinde okumalarını 
isterseniz, çelcecejini:ı telırraf 
müsvcddesi•in üzerine " Lüks ,, 
kelimesini yazmanız ve 15 ku
l'Uf fark vermeniz kafidir. 

Lüks telııraf kaadını kul-
lanmakla ·hem muhatabımza 
fazla hürmet ye hem de z""a
fetinizi gostermiş olursunuz. 

Ölçü işleri 
llrosat bak:aıalığında• vflaye

te ıcleıı bir bil41irimde ölçü 
iudibım• temiai için yeni 
tedbirlıeri ilrtiYa. ~cka bazı ka· 
naalamı yakında ~ ... utayda" 
çıkacaK-ı ve vakte kadar bele
diye ayar me•urlaru .. n vıtzi
fcleri..r dtklı:atk ifa~ma çalı

tililıası bildirilmiştir. yeni ka
nunla bu teşekküller tamamen 
bakanlıklık emrine alınacaktır. 

1s Nisan 193& 

Yurdumun sayın 
Kadırılığı .. 

Yıldızın parlıyor 

Arsıulusal kadınlar birliji 
kongresi, bu ayın on yedinci 
zünü İstanbulda toplanıyor. Bu 
satırları yazarken içimde tatlı 

bir heyecan duyuyoru•. İ•ti
yorum ki coşkun kadıa sesleri 
ırazete sütunlarını doldur.1un ... 
Bu sevimli toplantıya niçin d -
ier verdiğini bildirsin. Şüphe 

edilemez ki 17 nisan tarihi 
Türk kadınlığının unutulmaz 
tarihlerinden biri olacaktır. 

Zira bu toplantı, bütün dünya 
kadınlığına bizi ı;terçek hüvü
yetimizle tanımak fırsatını ve· 
reccktir. 

Yıldızın muhteşem salonla· 
rında asıl parlıyacak olan Türk 
kadınının yıldızıdır. Ona imre
nenler çoktur. Düne kadar biz 
ne idik? Batı için en hafif an
lamı ile bir (fantom nuvar) ... 
Bugünse yırtılan kapkara pe
çelerin altından sıyrılan, ka
feslerini parçalıyan Türk ka
dını yüzünün akı, ıı-özlerinin 

ışıltısı, kafasının olgunlaıa• 

bilgisile ıörünüyor. Bu ııörü
nüştür ki dünya kııdmlıtınıa 

ilıtisini üzerimize çeYiriyor. 
Yıldızda toplanacak olu 

konıı;rede dünya kadınlıiını il
şiklendiren meseleler ıı-örüşü

lecek, hele bütün iılerin ba
şında olarak ıı;enel barışa ka
dınlıiın verdiii büyük değer 
üzerinde durulacaktır. Eminiı 

ki manevi terki te1lihatı hanr· 
lıyacak olan kadın dunrusn 
kadın ı;tücü ırenel barışın da 
temeli olacaktır. Konıı-re· 

nin ıörüşmelerinden doğacak 
akisleri zününde tedkik ederiz 
Şiadilik bildiğimiz bir şey 

vardır: İstanbul bütün medeni 
dünya kadınlığının dileklerini 
sinesinde toplamıttır. Her yan
dan gözler Türkiyeye çevril
miştir. Ajansların vereceği ha
berlere, telsizlerin duyuracağı 

seslere kulak kab:ırtılıyor. Biz 
Türk kadınları da ayni hassa
siyeti besliyoruz! lıteyoru;z; ki 
bu konıı;re kadınlığın evrensel 
olan dileklerine makes olsun. 

A e J::>ı.a :eı.ıı:;; t :ıı ___ ..,... ___ _ 
Küçiik Haberler: 

Muallim mektebi telebes& 
Şehrimiz erkek muallim mek

tebi talebeleri dün öğleden son· 
ra vilayet ı-enel kurultayı top
lantı•ına ı;'elerek bir müddet 
dinlemişlerdir. 

Bir tayin 
Cumhuriyet kız san'at ensti

tüsü müdür muavinliiine ayni 
mektep okutmanlarından bayan 
Nuriye tayin edilmiştir. 

Sarta ucuz tren 
Aydın Demiryolları kumpan

yası tarafından Efez harabele
rine tertip edilen hususi seya
hat trenleri için gayet az üc

ret alındığı halde yedinci iş· 

!etme müfettişliği tarafındaa 

Sart için tertip edilecek bir 
seyahat için pek çok masraf 
istenmi~tir. VilAyetçe Nafia 
bakanlığına müracaııt edilenlr 
halkın bu gibi hıısıısi ııe:ı.inti
leri için tenzilatlı tarifenin tat
biki hususunda te,cbbiiılerde 

bulunmu,tur. 
Ku,adası tapu lsk~n 

MemurluOu 
Kuşadası tapu dairesinde bi· 

riken iskan işferini bakmak vt 

bitirmek üzere Uzun köprü tıı
pu akan ınemuru bay Bedri 
tayin edilmiştir. 

Köylerde Türkçe 
OlmtyaR lltllar 

Bmno•• C. H. frrlı::ıtsı bq
kaııı bay Cemal Kııvukçu ejlıı 
ve belediye başkanı bay F'ebmi' 
Yi.fin -biye ile ltüti:.ıı kiıy· 
ferde yen~ Türkçemiu ayııl# 
olmıyan adları• dcğiıtirilmeııi 
İçin teşebbüsata ı;tirişmifle.lir. 
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yalvaran bir ses: "Sizi 
lf ırr nn ıni Bay l~rkol .. , İ)'ord u 
v· - ··-··· .... E ol. · ·· \ o, um . Bay Daha demin onun şikayet-

h lcrini <lın!erken : 
u itiraf · . [Ykk K ı G c! E : I .. 1 • ettıgıne şaşarak - ı at et aya . . cnç 
ye YUZlin{i .. u··ı kız'ığa giriş en nazik bir inkı-

0 k;ı lar .. ~r u... liibın başlangıcıdır. Yanlış bir 
bir h · '!üze • gönül alıcı adım, doğru ve hızlı bir hamle 
şırd a.~ v rdı lci E kol da şa- gösterememek ' hayatle çarpış-

ı. .öJ buh h" · · ·· ·· ·· 1 d · pek . ranm ma ıyetını ma gucunu parça ar, emışti. 

çırır aı~b~ın~dan ağzından ka- Bunu söylerken bir numa .. a 
Sö I g~ 1 bır söyleyişti bu... yapıyor, onu aldatmak mı is-
rcı cdıkteıı sonra da bu tit- tiyordu yoksa ... 

tut lYumuluş beynini kalbime Hayır, hayır Kemal Şakirio 
umuş 'b' bu en özlü eserini daha yap-

rini l gı ı ağırlaşıyor, fik- rakları çevrilmeden kendi cllc-
ın 1 a t üst ediyor, kanı da- rile parçalayıp bir daha açıl-
~ arını yakıyordu. mamak bzere kapatmağa nasıl 

kız ka~a onu s;viyo! .. Fakat bu cesaret edebiliyordu?. 
ınıdi? Erkol yine o moı'um sancıyı 

Avuç! duymuştu. Midesi kopacak gi-
1_ arı içinde döktüöü K kl d •alı I • bi sancıyordu. ula arın a 

. P arın canlı bı"r model"! A · v ld Ş .ı~ ı .. rnanın sesı ugu ayor: 
ıınui k d" · 1 b H k k 1 l 

en ·· 1 
en ının o an u - er er e ne o ursa o -

d h iUZe eseri benimsemek 
b~ ~ yakından harran olmak 

rsıle kapa ll . - d'" k U nan c erı çoz u, 
l ~- •rını kolları altından kös-
••:liy•rek .. v •• k . G " gogsune çe tı. 

ı. enç. kız kanatları kınk bir 
K.Uf 0 b' d gı ı avcısının cJinde kımıl-

arnadan duruyordu. 
.. Erlcol eğildi.. E<Yildi.. Yüzü 

Yuz'" • f unc yanaştı. Kızgın bir ne-
• es Kayanın benliğini eritti 
ırades· ·· "Jd- ' l 1 çozu u, ı:-erçek bir ka-
lıp gibi kendini bu çelik kol-
•ra bıraktı. Şiddetli bir ıspar-
Dıoza tutulmuş l'ibi tit-
reye titreye kolJarı ara· 
a~na yumulan bu yumuıak 
'YUcut bir an ıüren şaşkınlıkla 
Erkola acı hakikatı duyurdu. 
Kayanın yüzünü yakan du

daklarını, volkanın aizına ya· 

naş~ır~a~an ani bir hızlc geri 
çJ ckildı. Hayatını onunla p-a.y-
aşmak bu ti - . k h" . mu u gune erışmek 
a ıl ınıydi? .. ,, 

Kaya hayretle bakıyor ~ir 
ıes b ·· b" ' ' .r soz, ır s-ev2"İ bekli-
yordu .. 

d"~rkol Erkal diye Arnaya de-
~21 2ibi bir parmak balın 

aguda kalan acılığile içinin 
Yandığını duyuyor. Bo2-ucu du
~~nlar kafa tasn•dan fışkırmak 
ı~ın beynini karıştırdıkça, si
nırlerinin dokumaları, çözülü
yor onu sarsıyordu. 

Kafası yine işlemeğe başla
ınış, mukavemeti bozulur 2'ibi 
olan sinirlerini yine hükmü al
lına almıştı .. 

Ne olmuştu? Neye kaçmıştı 
sanlci? işte Kaya birşey anlı
Y~raıyarak bakıyordu. Belki 
hır dakika dönen başile sıcak 
nefesinin d w h w ona uyurduıru sar-
oşlugu hala üzerinde idi .. 
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sun daima kandırıcıdır, o, ka
dım, okşayışlarına, öpüşlerine 
kadar hep aldatır aldatmak 
ister .. 

Kendi kendini yokladı, o da 
öylemiydi ? O da, bu görgüsüz. 
kızcaiızı ezecek, kıracak alçı 
kırıkları ~ibi parça parçamı 
edecekti . Uz.un iecelcrinin 
en ıüzel eıcri olan Kayanın 
başı avuçlarından kurtulmuşta 
ayakları ucuna düımüş parça
lanmış gibi acı duyuyor bu kı
rık başın tozları ayaklarını ya
kıyordu. Geri geri çekilerek 
mırıldandı : 

- Yazık !.. Of ne yazık !.. 
Yanı başında yalvaran bir ses: 
- Sizi 2'Ücendirdimmi bay 

Erkol ? .. 
Hemen başını çevirdi 2"Ülme-

2'-e cabahyarak : 
- Ne münasebet ? .. 
Ne bileyim, her şeyi buldum 

sandığım bir anda birde kalk
tınız, ve yüzüme ile bakma
dan ~itmeğe davranmanız. 

- Çocuk!.. 
Kaya hırçın .. 
- Hayır hiç çocuk dciilim 

bay Erkol. Hem yalvarırım ba
na bir çocuk gözilc bakma-
yınız. 

Size kendi kendime bile söy
lemekten korktuium bir şeyi 
nasıl söyledim? Meçhul bir ses 
bana bu itirafın çok şaşırhcı 
bir şey olduğunu söylüyor. 

Belki de demin söylediğiniz 
ilk ruhi devrime bu d'1y{lumu 
itirafla giriyorum. Bunun 
için korkuyorum. Benliğimde 
bu anlaşılmaz heyecan gücümü 
eritiyor, dört yola çıkan bir 
geçidin eşiğinde yalnız kal-
maktan ürküyorum, of, beni 
tutunuz, bırakmayınız, bay 
Erkol.. Herşey beni şaşırtıyor. 
Artık.. Bütün bildiklerim, o bil
mediiim belirsiz gelecek gibi 
beni korkutuyor, korktuyor ... 

Sonu Var -

SİNEMASI 
Telefon 3t5t 

B U G U N 
Saat on yediden itibaren 

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

gibi beş büyük sinema yıldızının temsil ettikleri 
büyük HARP filmi 

• u E N iZ A L T 1 N D A • 

1 CEHENNEM 1 • • Vatan stvgisi - vaz:fe aşkı - askeri disiplin - kahraman-
lık - fedakarlık - arkadaılık duygularile beraber 

büyük bir aşkın hikayesi 
Ayrıca : Son Ninni (tamamen renkli Miki Mavz) 

FOX dünya havadisleri ( Türkçe sözlü ) 
Son Yunan isyanında yapılan harekatı harbiye - Se

lanikteki büyük zafer şenlikleri - Siroz, Drama ve Ka
valanm zaptı - Tahrip edilen Elli kruvazörünün Selanik 
limanına muvasalatı ve hükumete teslimi - Almanya
daki büyük askeri tezahürat ve saire .. 

V ////Z/////7.7../.7J:/7/7Z7ZJ';ZL 
Seans saatları : hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
HER GuN son 21.15 seansı (ucuz Halk scansıdır.) 
Fiyatlar : 25 - 35 - 50 kuruştur. 

• 
incir ve Uzüm ihracatımızı 

ak · çin tetkikler eşki ala dır 
1Bir istatistik .. -

İstanbul 14 (Hususi) - Tu

tulan istatistiğe a-öre 934 sene

sinde İstanbul bapıshanesine 
2338 mahküm g rmiştir. Bun

lardan 286 ~ı kadın 116 sı da 

katildir. 

Ankara 14 (Hususi) - Ökonomi b~kanlığında ihıacatımızı teşkilatlandırma müdürlüğünden bir 
heyet Üzüm ve İncir hakkında tetkiklerde bulunmak üzere İzmire gidiyor. Bakanlıkta çalışan 
Alrt~an mütehassısları da heyete işt!rak edecektir İzmirde ) apılac~k tetkiklerden sonra Üzüm 
ve incir ihracatını teşkilat!andırma i~ine başlanacaktır. 

•
1
•••

1
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eş 

))tin yapılan bu ikinci k.arşılaşına 
2- 2 b rahere bitti 

Selanik divani l1arbinde 
Serez topçu 

Zabitler 
alayından bir çok 

mahkum oldular İstanbul : 14 ( Hususi ) - Şehrimizde bulunan ATusturya 
profesyonel futbol takımlarından Libertas takımı bu2"iln ( d'ün) Selanik, 14 (A.A) - Diva- tir. Bu zabitlerin fermabrı sö-
ikinci maçını Güneş takımımızla yaptı. Bu maç ta cuma ı:ünkü nı harp Serez topçu alayına külecektir. 
ma~ ~ibi beraberlikle bitti. Netice 2-2 dir. mensup zabitlerden ikisini Diger taraftan birçok ıa-

K d 1 k • müebbet hapse on taııeaini de hitlcr de 6 aydan 4 yıla ka-

a in ar Ongresı dar hapis cezasına mahkum 
be~ten yirrui yıla kadar mu- ediluıişfcrdir. 6 zabit te beraat 
vakkat hapse mahkum etmiş- etmiştir 

Hergün yeni mürahhaslar gelmektedir • ...... • · 
İstanbul, 14 (Hu5us1) - Feminızm kogres:ne iatirak edecek F a ı k t• . 

Fransız, Yumm, İsviçre, Ho!anda ve Romen mürahhasları şehri- f nsanın mem e e )ffi)• 
mize geldiler. 

Sovy_e_t_b __ Ü~y~··~ .... :k~··-a-r_t_i_s_tleri ~~a. ~ ~~~d!~~ b~~~~~~!.~.~u-
1 } d k } k b ofisten bildirilmiştir. 1935 yılı hHıulmaktadır. Bakla 27,900 San' at.bar ara ura ta par a ir ikinci Ye üçencü ay için Fran- kental, fasulya 2000 lceııta.I, 

k ı 1 t sanın memleketimize vermiş Nohut 2, 700 kental, Mercimek 
arşı anma yapı mış ır olduğu kontenjan hisseleri aşa- için de ttyrıca hisse istenmiştir. 

Ankara, 14 (A.A) - Türki
yede birkaç festival verecek 
olan Sovyet Rusyanın büyük 
artistleri bu sabah Anadolu 
ekspresile buraya gelmişlerdir. 

San'atkarlar durakta kültür 
bakanlığı, halkcvi, Sovyet bü
yük elçili2'i erkanı ile gazete-

ciler tarafındötn karşılanmış ve 
kadın artistlere buketler veril
miştir. Misafirler Ankara Pa
lasa inmişlerdir. 

San'atkarlar heyetinin baş
kanı bay Arkanof öğleden 
evci kültür bakanı bay Abidin 
Özmeni ziyaret etmiştir. 

Yeni Nahiyeler 
~~~~~~--~---------~~~~ 

Tokatla - Turhallı arasında 
Tokat, 13 (A.A) - Tokr.t 

ile Turhal arasında yeni bir 
nahiye ihdas edilmiştir. Güney 
ismini alan bu nahiyenin plan 
ve projeleri başmühendislikçe 

tanzim edilmiştir. Dart köyü 
merkezinde toplıyacak ol~n bu 
nahiyenin tam manasile mo-
dern olmasına dikkat edilmiş
tir. Köylü toplantı ve pazar 
meydanları ve her bir ihtiyaca 
karşı gelecek köy evi tipi ve 
bir yatı mektebi 2'üzcl bir hü
kumet konaiı ve köy gazinosu 
ile nahiyenin umum kanalizas
yon işlerini temin eden plan 
nümunelik bir nahiye merkezini 
meydana gctirm.-:ktedir. Bu işin 
behemcthal başarılabilmesi için 
gece a-ündüz çalışan valimiz ve 
nafıa fen heyeti dört gündür 
köylünün yaptığı şenliklere iş
tirak ediyor. Meydanın ve ev
lerin arazi taksimatile planın 
ana noktalarını tespit etmeye 
çalışıyorlar. Vahyi de iş başın

da ıören 300 köylü bütün ara-

b JariJe bul:Ün taş ve kum gibi 
malzeme nakliyatına başlamış
lardır. Yapılan iş programına 

göre Dökme tepe mevkiindc 
kurulmakta olan bu yeni ııabi
ye merkezi sekiz ay içerisinde 
bitmiş olacaktır. Köylünün bu 
iş için gösterdiği canlı çalışma 
bu işin az zamanda başarılaca
ğına tam bir delil sayılmak
tadır. 

A sarayın satma 
mücadelesi 

Aksaray, 13 (A.A) - Sıtma 
mücadelesince kurutulmaya baş
lanan Gelcgüle Çineli Uzartık 

köyleri bataklıklarının kurutul
ma işi sona ermişt\r . .Scleiüle 
köyü önünde kuruyan 45 hek
tarlık toprak a~açlık yapılmak 
üzere köylüye cfağıtılacaktır. 
Her iki bataklıkta açılan ka
nalların uzunluğu 4405 metredir. 
Helvadcre ve Sinasa köyleri 
bataklıkları kurutma işine de 
dün başlanmıştır. 

Şehircilik Tetkikleri 
Profesör Y aıisen Adanada tetkikle

rini bitirince Mersine geçti 
Adana, 14 (A.A)- Üç gün

dür şehrimizde tetkikler yapan 
tehir mütehassısı profesör Yan· 
sen bugün Mersine iitmiştir. 
Yarın Tarsusa da uj'rıyacaktır, 

Profcfesör şehrimizin her 
yerini gezmiş ve şehircilik, imar 
bakımından Adananın inkişafa 
çok müsait bir durumda oldu-
ğunu ve t'!tkiklerindce mem
nun kaldığım söylemiştir. 

Adana, 14 (A.A) - C. H. 
Partisinin açtığı serbest kurs-

1 
lar devam etmektedir. Bu kuu
larda fırka idare heyetleri ve 
diier fırka mensupları bulun
makta ve konuşmalar Hatlerce 
sürmektedir, 

Adana, 14 (A.A) - Geçen 
mart ayı içinde belediye dis-
panserine müracaat eden has
taların ycküna 794 kişiye var-
mıştır. Aunlardan 527 sine 
bedava ilaç verilmif ve 265 
hasta memleket içi ve dııarı 
hastanelerine gönderilmiştir. 

ğıda 2'Österilmiştir. 2 - Nisan, Mayıs ve Ha1i-
l - Nisandan Eylül sonuna ran ayları için olmak üzere üç 

kadar olmak üzere 6 ay için aylık kabuklu ceviz 450 kental, 
yumurta 375 kental mısır 62,500 :kabuksuz ceviz 765 kental, 
ayrıca muvakkat kabule tabi taReli hulasalar 325 kental, 
olmak üzere 50,000 kental deri 476 - A. dan 600 kilo mo-
arpa, 4,544 kental, bu mikta- dus mucibince 476 - B. den de 
rın modus mucibince 14,000 hisse verilmesi için teşebbüs 
kental olması icabettiğinden edilmiştir. ........ 
Strezada Habeş meselesi 
Etrafında görüşmeler •. 

Streza, 14 (A.A) - Kon
ferans üzakcra.tmm haricinde 

İtalya murnhhası· B. Guarna
seJli ile İngiliz murahhası ve 
İngiltere hariciye nezareti Mı-
sır işleri şube müdürü B. T omp

son arasında Habeşistan işle
rine dair mükalemeler vuku
bulmuştur. Bu mükalemelerde 
ekseriya müsellah olup yJlm 

Y unanistanı 
B. Politis temsil edecek 

Atina, 14 ( A.A ) - Hükü
met Nisanın on beşinden son
raki uluslar kurumu toplantıla-

rında Yunanistanı temsil otmek 

, vazifesini Paris sefiri B. Poli
tise havale etmiştir. 

, Bu vazifenın sabık hariciye 
nazırı B. Maksimosa tevdi edi-
leceği evvelce haber vuilmiş 

sonra da tekzip olunmuştur. 

İki nazır 
Makkemede 
Bükreı: 14 ( A.A ) - Meb

usara meclisi tiddetli milna
kaşalardan sonra askeri mal
zemenin teslimi hakkında 1930 
ıenesiadc Skoda ile aktedil
miı olan konturato İfİ hak
lunda tahkikat icrasına me
mur cncümonio raporuau 
kabul etmiş ve nazırların mes
uliyetine dair olan kanun 
mucibince sabık harbiye ba

kam ieneral Cihas1'.i ile eski 
maliye bakanı bey Popoviçin 
temyiz mahkemesince muha
keme edilmelerine kara ver
miştir. 

bazı aylarında İngiliz somali
sinden Habeşistana ve ltalyan 

som.ılisine geçen yerli kabile
lerin vaziyetleri mevzuu bahsol-

muştur. Bu mükalemeler kabi
lelerin mütemadi y~r değiştir-

meleri meselesinin hudut me
saili ile sıkı surette alakadar 

olması dolayisile şayanı ehem
miyettir. 

Bütçeler tetkikte 
Ankara, 14 (Hususi) -

Bütçe encümesi mülhak büt
çelerin tetkikini bitirmek üze-

redir. Devlet bütçesi ay so

nunda başlamak üzere matba
aya verilecektir. 

9 ilo daha 
lstanbul, 14 (Hususi) - Ana

doluda 9 silo daha kurulacaktır. 

Belediyeler banka ı 
Ankara, 14 ( Hususi) - Be

lediyeler bankası ıenel mü

dür1ü2'üne Sivas valisi bay Sü
leyman Sami tayin edilmittir. 

Beraet etti 
Bükref, 14 (A.A) - Eski 

maliye bakanı bay Popoyicia 

Skoda i~i dolayısile yüksele 

temyiz mahkemesine seki hak
kında meb'usan mecliıi tara-

fından verilen reylcJ iki sUll\
se balii olmadıiınclan beraat 
kazanını tır. 

Mamafi mumaileyh emval Ye 

emlakini ne ruretle ve aereden 
elde etmiş olduğunu bidayet 
mahkemesi huzrunda ispat et
mek mecburiyetindedir. 

Çocuk haftası 23 Nisanda başlıyor 
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Oda}a girmek üzere iken aşıkının 
Kanlar içinde }'atan cesedini gördü 

Batisti boiuk bir sesle ce
vap verdi : 

- Ben keşfimi satmak, he
men elimt- para geçirmek, 
aonra da kira ortak olmak 
iıterim. 

Morga not tutuyordu: 
- Ala, madenin yerini bil

direrek hemen para almak is
tiyorsunuz. İyi anladım mı? Ne 
kadar? 

Batisti başını kaldırdı. Sa
rarmış yüzünde gözleri hum.
malı ve sabit bir bakıfla par· 
byordu: 

- Yüzbin frank! Dedi. 
Katip, Hayretle~ - Amma 

yaptınız ... 
Çahk yüzlü ziyaretçi, şid-

detle yerinden kalkarak: 
- Bunua fazla olup elma

dığını tayin edecek siz değil 
patronunuzdur. 

Sonra maden parçalarını 
tophyarak selim bile verme
den çıkıp gitti. 

O vakitten beri Mişodyer 
caddesinde ilk önce Batisti ile 
Morga arasında, sonra B. Mar
teprey ile baıka konuşmalar da 
olmuttu. Müstemleke memuru, 
esası ağımdan çıkarmadan, 
izahat vermİf madenin bulun
duğu mevkii bildirmemişti. 
Marteprey maden parçaJarını 
satın almıtb. İki gün sonra 
kat'i bir miilikat yapılacak, bir 
kontat imza edilerek madenin 
iıletmesiade müfettiı muavini
ne hüyük bir hisse aynlacaktı. 
İ~e bu ıoıı mülakatta, im

zalar teati edilirku, madenin 
kat'i yeri bildirifecekti. 

Adam madenin pliDlnı çı
karmı,tı. Morga, ihtiyatlı me
murlarıa eliade sıkı sıkıya tut
tuiu bu plinı maktan rördü
iü•Ü hahrlıyordu. Girintili çı
Jn•tılı bir nehri ort.asından ıe
çiyordu. Bu belki de Çin Hia.
distananda Lavs kıtasını 2000 
kilometreden fazla bir mesa
fede sulıyan Mekong nehri idi. 

Delikanlının aklı ıimdi ru
tubetli •• karanlık ormanlarda, 
köpüklü şelilelerin ara11nda 
dolaııyudu. Okuduiu kitapla
ra Lo•ı kıtasını o böyle ta
hayyül ediyordu. 

Bu an.ada bir ~ıcırtı 2ece
ain sükütunu bozdu. bir me
mur, yeralb istasyonunun ka
pısıaı açıyordu. iki dakika son
ra Morga koltuiu altına dol
durduiu ~uatelerle odasına 
dö11miiftü. 

Röj cinayeti 
Morga yataima uzanarak 

birbirinden başka, fakat iki 
ıiitibı üzerfoe büyük serleY
halar altında, Morga cinayeti-

ni anlatan haberleri okuyotdu. 
Bütün malUmat polisten çık

mış oJacak ki gazetelerin bir
birinin aynı a-ibi idi. 

12 ilk kiaun öileden son
ra, Röy'dc şümcndüfer cad
desine açılan Margerit çıkma
ll ahaJisi dehşet çığhklarile 
karşılaşmıştardı. Kapılarına çı
kınca bu çıkmazın en ucundaki 
pavyondan çıkan bir genç 
kızın teiaşlı ko,tuğunu \le 
kollarmı semaya kaldırdı
iını ~ördü ler. Bazılarına 2öre 
bu bir melez, bazılarma göre 
de bir Çinli ıkızı idi. 

Paviyon bayan Mujen ismin
de ihtiyar bir kadma aitti. Bir 
kaç hafta önce Paskal Palisti 
adlı eski bir müstemleke me
muruna kiralanmıştı. Bu adam 
da mahallede ayni Çinli ka
dınla birlikte ç~k defa i"öriil
•Ü tü. 

şıyan kadm, Monparnas ga
zinolarından birinde dansöz
lük eden Laoslı bir kız idi. 

Zabıta bu kadını uzun uza
dıya sorguya çekmişti. Onun 
an athğına göre Paskal Patisü 
fiç seneden beri kendisinin 
aşıkı imiş. Luaug - Prabangda 
yerli adetince evlenmişler ve 
Patisti mezuniyetini geçirmek 
üzere Fransaya gelirken onu da 
beraber almıf. 

Fakat yolculuk esnasında, 
vapurdan,memurken biriktirdiği 
paramn en mühim kısmını ko
marda kaybetmiş ve Fransaya 
hemen hemen parasız gelmiş
ler. Bunun için Paskal bir iş 
ararken kadında T ropikalkon
scr denilen dansinide d&nsöz
lüie baılamış .. 

11 ilk kanun cuma günü, 
Röj lokantalarından birinde, 
Malmazor lokantasında aşıkile 
birlikte yemek yemişler. Akşam 
saat dokuza doğru Trofikol 
Konsere giderken Patisti de 
tramvaya kadar ona refakat 
ederken kenflisinin yatmağa 
ıridecei'ini !Öylemiş. 

O akşam konser çok uzun 
sürmüştü. Kam sabah saat 
dörde kadar danı etmişti. Bu
nun için Gamplesmus adı verilen 
Martenikli bir duııözün odası
na yatmağa gitmişti. 

Çok yorgun ve biraz da sar· 
hoı gelen iki kadın ancak öğ
leden sonra saat 2 de uyan
mıılardı. Kan Gete caddesin
de bir birahanede acele :bir 
sütlü kahve içmit ve Röyde, 
Batisti ile müliki olmağıt 2it
mişti. 

Dansöz. diier ıünler gibi, 
iııkile birlikte öğle yemej'i 
yemeleri lizım geldiii için geç 
kaldığından dolayı canı ııkıl
dıiıaı ve sitemlere hazırlandı
iını ili ve etmişti. 

Bunun için pavyonun kapı
sını kap&lı bulunca hayret et
memişti. Batisti'nia beklemek-
ten usanarak yalnız baıına 
Mabnczon lokantasına gittiiini 
zannetmiıti. 

Fakat elbisesini deiişt rmck 
istcdiii iç.in yatak oda~nn
da pençeresini açık bulacait 
ümidile küçük bahçe etrafında
ki tahta parmaklıktan içeri at-
lamıı ve evin etrafını dolaşarak 
filhakika açık kalan peoçere-
den odaya ı:-irmek üzere iken 
aşıkının kanlar içind~ cesedini 
g-örmüştü. Bunun üzerine fer
yad ederek kaçmıştı. Daha 
fazla bir şey bilmiyordu. 

- Sonu Yar -

Bina inşaatı 
Yeni ielen bir emir üzerine 

belediye her nevi bina inşaa
tını bazı kayıtlar altına al
mıştır. 

Belediye yeni bw inşaat 
ruhs~hıamesi · vcrirk~n projeye 
de bır yeralh mahzeni bulun-
munıı şart koyacaktır. Bundan 
sonra mahzcnsi:ı: bina inşa edil-
miyece.k ve mahzenin dışarıya 
hiç bir pençeresi bulunmıya-

caktır. Yalnız demirden ve 
muhkem bir şekild~ yapılmış 

bir kapun olacaktır. 
Binalarda bu tertibat her 

hanii bir hava hücumu karşı
amda ahlacak zehirli gazlara 
karşı yapılmaktadır. -Bir ölU bulundu 

Menemenin Ali ağa nahiye~i 
yakininde bir kulede oturan 
amele 60 yaşında Osman ku
lede ölü olarak bulunmuştur. 

Muayenesnıdc kalp hastahitn-

Streza konferansının neticesi .. 
Kendilerini tehlikede gören devletler birbirlerine 
Yaklaşmışlardır-İngiltere AJmanyanın Uluslar 

Kurumuna dönmesini dileyor 
-ALMANYA1'1IN CENE\7REYE DöNMEK iÇiN K OYDUGU ŞART 
l\1üSTEMLEKELERE VE MANDALARA SAHiP OLMAKTIR 

• 
B.T.R.Aras 
Cenevrede ...... 

- Başt01a11 Bıı 111cı salwecie -
ya için doğan tehlikeyi ve Al· 
manyaya komşu o)an devletleri 
filen silahsız bıraknanın Teha· 
metini anlatmıştır: 

Bay Lavahn cevabı 
Fransız heyeti murahhasası 

Londra, 13 (A.A) - Matbu- nıanya'nm şimali şark misa· mekten uzakbrlar. Almanya- blmukabele alelacele alınacak 
attaki umumi intibaların tercü- kına i.tirak teklifini ihtiyatla Fransa-Rusya ve Çekoslovak· tetbiri bu tetbir ne kadar doiru 
manı olan Times gazetesi Strcza karşılanıaaktadır. ya arasında müzakere edil- olursa olsun tehlikelerini gös-
konferansmın kendilerini teh- mekte bulunulan şark kartı· 

termifrir. Ve küçük itilifın 
likede hisseden devletleri bir- lı.klı yardım misakını sulhu te-
birlerine yakınlaştıracağinı yaz- mine matuf müşterek mesaiye kendi komşuları olan Avustnr-
maktadır. bir engel telakki edemcı:. ~ ya - Macaristan ve Bulgarista-

Times Almanyanın ulus)ar STREZA 13 (A.A) - Dttıı- nın silahJanmaJarını endişesiz 
kurumuna dönmesini temenni kü ınünkerclerde İngiltere •• karşılıyacaklarını söylemiştir. 
etmekte ve bu hususta bazı İb 'ya murahhasları Almanya• ~ Macaristan kabul 
ümitler mevcut bulundukça el- nm Vusay muahedesini çiine- Etmlyecek mi? 
birliğile çahşması luzumunu yerek 16 Martta ihdas ettiii Streza, 14 (A.A) - Röyter 
ilave etmektedir. silahlanmak kararına kartı Ajansından: 

Daily Mail gazetesi, Streza Fransanın :müracaatını uluslar Halter alındığına göre, 
konferansının Almanyanı• iı- kurumunda mudafaa edecekle· klçük itilafın tebliği öyle biı 
tirakiyle toplanacak geniş rini bildirmişlerdir. ~ 
mikyasta bir konferansın baş- Müzakerelerden sonra neşr•-
langJcı olduğunu yazmaktadır. dilen tebliğ Sir Con Sayaeni.ıa 

Daily telgrafa göre, İngiliz Berlin ziyaretinin kendiıinde 
politikasının başlıca kaygusu buaktıiı intibalan naklettiği 
A manya'nın uluslar kurumuna ve Almanyanın vaziyetini tab-
dönüşünü temin etmektir. Bu llo>ı Nöraflı Alman dış bakam lil ettiği yaııhnaktadu. 
gazete Almanya'nın koydu~u ( Daily-Telgraf) bu hususta B. Fon Nörat lnptereoia 
şu şartlerı hahrlatmaktadır. diyor ki : Bcrlin sefirine Almanyaınn p.rk 

Müstemle.kelerc ve manda- Teklif edilen ademi tecavüz ademi tecavüz misakına gir-
ıara sahip olmak, mısakları şimdilik misakın mad- miye hazır olduğunu ıöyle-

Diğer taraftan matbuat Al- deleri derecesinde teminat ver- miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni konferans Romada toplanacak 
Bu konferansa Avusturya - Almanya - Çekoslovakya 

Yugoslavya - Fransa - Lehistan - Romanya 
Macaristan ve İtalya çağrılacak 

Avusturya - Bulgaristan ve Macaristanın silahlanması meselesini 
Tahrik eden B. Mussolini uzun bir nutuk söyledi 

Streza. 13 (A.A) - Konfe
rans B. Mussoli.ııi'nin beyana
tını dinlemiştir. İtalyan başba
kanı Nasyonal sosyalizmin 
Avuılurya'nın istiklali ve tc
mamiyeti için büyük bir tehli-
1.ce teikil ettiiini, Avusturya 
ile komşılları arasındaki mü
zakerelerin de liizumunu söy
lemiştir. 

Fransa ve İtalya'nın himayesi 
altında yapılması temenni olu
nun bu müzakereler A vustur
ya ile komşuları araSlnda bir 
ademi tecavüz ve ademi mü
dahele miukmm imzalanma
ıiylc neticclenebilecektir. 

Alakadar devletler murah
haslarının y~kında bjr konfe
rans için toplanmaları muhte
meldir. Konferan!I bugiin hava 
misakının ve İtalya ile İngil
tere arasnıcla havai yardım 

tekiJlerinin tetkikiyle -prOira
mmı bitirecektir. 

Romada yeni bir 
Konfarans 

Strcza 13 ( A.A ) - Royter 

Avusturyada 
Yurd cephesi 

Viyana, 13 (A.A) - Röyter 
.ajansı muhabirinden : 

Yurd cephesi katibi bay 
Adam 175000 Avusturyalının 
b~ teşkilata girdiklerini söyle
mış ve Avasturyanın mecburi 
askerliği ibdaı etmek busu.un
daki arzusunu siyasal askeri ve 
ökonomik sebeplerden ileri 
geldiğini ilave etmiştir. 

Bay Adam Avusturya işle
rinde bir sosyalist kontroluna 
hiç bir ıekildc razı olmıyaca

iını aöyJemiftir. Hüklımetçe 

tespit edilen nafia işJeri pro,2'
ram1nın tatbiki için yeni bir 
dahili istikraz aktcdileceği ha-

Ajansından : 
Resmi mahafil yAkm bir is

tikbale Roma'da büyük devlet
lerin yeni bir konferans yap· 

maları ihtimallerini teyit et
mektedirler. İngiltere, Fransa 

ve İtalya zannedildiğinc göre, 
Avusturya'nm iç işlerine mü
dahaleye göz yummayacak.la· 
rını yeniden teyit edeceklerdir. 
Bu2'ünkü müzakerelerden son
ra Avusturya - Macaristan ve 

Bulgari!tana ailihları.nı arttır
ınaları hakkının verilmesi hu

susunda İtalya, Fransa ve İn
ııiterc arasında bir itilif husu
lünün pek yakın olduf'u zan
nedilmektedir. 

Ducenln ziyafetinde 
Streza, 13 ( A.A ) - Bay 

Munolini dün 'akşam Baranıoda 
adasında f r~ns1z ve İnıiliz baı 
bakanları ile dış itleri bakan
lan şerefine bir ziyafet venniı
tir. Ziyafette diier bir çok ze
vat ta bulunmuştur. 

Gazetelerin yazdıiına göre 

800 seyyah 
Taşıyan bir vapur 

imdat aradı 
Mesina, 13 (A.A) - Salva

tore i.!minde tahlisiye romör
körü Yunan sabiUerine doğ'ru 
hareket etmj~tir. Romörkör 
karaya oturan ve içinde 800 
nyyah bulunan ıve denizin çok 
dali:'alı olmasından yüzdürüle
mcmiş olan bir gemi tarafın· 
dan imdada çağırılmıflır. Nü
fusça zayiat olmadığı bildiri
liyor. 

Kot DazUrde 
Ni., 13 (A.A) - Kan, .Nis Ye 

Filfranı ~ehirlerinde denizyolu 
i)e geten seyyahlardan şimdiye 
kadar alman vergiler ilga edil-

Bay Flanden ile Bay Laval 
yemek esnasında kendilerini 
alkıflıyan halk arasında Duce
ain silihforlannı t"Örmilılerdir. 
Bunun üzerine onlara yaklqa
rak kendilerine birer kadell 
vererek içmeie davet etmiı
lerdir. Bu sırada Fransa ve 
İtalya şerefi.ıae kadehler .kaldı
rllarak içilmiftir. 

Veni konl•r•n• 
20 M•yısta 

STREZA 13 (A.A) - Ha
vas Ajanıından : 

Tuna andlaımasında alilca
dar devletler 20 Mayısta top• 
lanacaklardır. Bu konferansa 
Avusturya-'.Almanya - Çeko9lo
"akya-Y:ugoılavya-Fransa - Le-
histan-Romanya-Macaristan ve 
İtalya davet edilecektir. 

STREZA 13 (A.A) - Kon
ferans bu ıabah yalnız Avus
turya-Bula-ariıtan ve Macaris
tanın tekrar silablanın.uı me
selesini tetkik etmiştir. B. 
Mussolini bu mesele hakkında 
uzun beyanatta bulunmuıtur. 

Çekoslovakyada 
Seçim 

.Raris 13 (A.A) - Parlamen
tonnn ilk teşrine kadar toplan
tılarına devam et~si lizımge
liyorsa da amumi sayla" seçimi 
19 Mayısta ıcra edilecektir. 
.Şimdiki ınedis paskalya yortu
lannı müteakip feshedilecekti ·. 
Buna sebep hükumetin haıır-

lamıt olduğu hir takım sosyal 
ve ökonomik tedbirleri parla
m~'ntoya tastik ettirememesidir. 

Lenin nı,anı 
Moskova, 13 (A.A) - Sov

yet Rusya merkezi icra komi
tesi maruf şimal kutup lcaşif

lerinden Samoifnviç'e çok fe
yizli olan mesaisinden dolayı 

mahiyettedir ki Macaridanın 

bunu kabul etmesi müıtebad 

iÖrülmektedir. Bu tebliğde 
ezcümle; Macaristan hudutları-

nın tashihi emelinden vaı:ıt:ç~ 

medikçe kendisinin silihlao
mıyacağı beyan edilmiştir. 

Avusturya mecburi 
Aekerlli• hazırlanıyor 
Viyana 14 ( A.A) -- Re1111l 

mahafil A..-tu1turyatcla tesiı olu
nacak mdcburi aıkerliiin tekli 

etrafında müzakerelude bu

lunmaktadır. Anlaşıldıiına srö
ra hükumet askerliii herkeae 

teımil etmek fikrinde değildir. 

E-vveli mecburi iı hizmeti ko

aulacak ve buradan orduya 

asker almacakbr. 

Almanlar 
Sıkışınca 
- Başteraıı birinci SıJ!ıiıtdt -

tine ıöre Almanya Fransanuı 

SoyYetlerle olan iftirak me· 

Misilli daha da •ıkda,tıraca;ı

nı ıörünce vaziyetini deiittir

miştir. Bu Fransız-SoTyet iıti
raki mesaisi Çekoslovakya ta· 
rafından Anupa ıulhu ıçııı 

esaılı bir tart addedilmekte· 
dir. Polonyanın da Şark And
lqmuına ittiraki husuıunda 

hiç bir itiraz serdetmiyec.e(i 
zannolunuyor. Lakin dij'er ta
raftan Sovyetlerle Baltık de•· 
letleri arasında aktedilecek 
andlaşmaya Litvanyanın iştira
ki taktirinde Alman yanın itiraı 
edip etmiyeceii caisual ı-örül

mektedir. 

Danimarka 
Almanya sınırlanaı 

takviye ediyor 
Kopenhag: 14 (A.A) - Baı· 

bakan B. Stauning gazeteciler• 

hudut muhafazasmın kuvvetlen

diririlmesi lüzumundan bahset· 
mit ve demiştir ki: 

Mamafih hudutlarımızda teh
like yoktur. Danimarka - Al· 
manya hudutları hakkında Al

man ricalinin beyanatına inan
mak isterim. . • 
Hindde hayduHarla 
Vurufmalar 

Yeni Delhi, 13 (A. A) -
Malakandaki İngiliz politik• 

memuru ıbay Leıli Best Re 

riyn nehri üzerinde Alingarlı 
fakire karşı yapılan harekit 
esnasında maktul düşmüştür .. 

Bay Lcsli Best fakirler mU· 
sa1iha aktine memur husus1 
heyete iltihak etmiştir. Y old• 
pusu kuran haydutlarla ~r
pışmaya mecbur olmuş ve yu-

ustur. ___ _ 
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Atı Sp 
Ath spor k .. b .... - 1 b 1 

ş· . u u u ça ışrnağa aş ıyor 
ıınd2'e ka ar yazılan azalar 

Son günl d • -·-· • mı 
'e hının er c .1znıirin yüksek ASLI ÜYELER 

rnış ftıl 1 • .. 
ınerak \'e i t k ... c erı arasında Ulgcn Atsay Z. M. Yazganı, 
haber s he le çalkanan bir· Refet Baysan Z. M. okutanı, 
bir rncv ve er evi işgal eden Refet Oktar Z. a M. okutanı 
j e b ~u var. Atlı spor kulübü 'e Bayan Aykut: Z. M. okutanı 
bin ~ş. ıyor. Yakında atlara F ebmi Bornova beltdiye başka-

~cc~ız. nı , Abdi . Derbi, Kemal Kutmau 
cvzu: Accba kilot Doktor, Pcmardo G. Trichcs, 11• Ylpsam? Bu dcJum~d nha- Salihettin, Ziihtü Baysal, Ru-

t} ı k mo mı a a •1 I M U .. d Yo sa şu mu? K"I krk şen n c ımet, . mer, Kenan 
aha şık dur . ı ot ete 1 Müezzin oğlu, Zigfrit Rogen-

b mıyor mu? Tabii b ı u nıeyzu dah . urf, ve BayanMazhar smail 
ları ıncşgul cd~ zıyadc bayan- Hakkı Yeni •Asır Başmuharriri 

Dün ya t ı~or. Nerimis Osmanoilu, Nihat Os-
ı\rnazon P ırdıi'ımız bir terzi manoj'lu, Kazım ( Alaşehirli ) . 
ılan m- yaptırmak üz.ere vaki Münür avukat, Salahettin Şarif 
şaşırd w uracaatlar karşısında oilu, Sevinç Evliya oğlu, Se-
Ayni 

12ı~dan • bahsediyordu. dat Evliya oilu. Ncjat EYliya 
görü) .. tc aş çıımc yapanlarda oi'lu, Mesude Evliya oilu, 
dır lc~~r. So~ dakikaya Lı:a- Alyoti (k_ızı), ~e~ruh Barla~, 
r· ubc rnuracaat edenle- Sedat Yalı muavmı, Dr. Babti-

1 in •dlırını elde ctt'k K _ yar, Avni avcılar K. baıkanr, 
oılu'-I 1 

• onso Ah t c· · Ş k" N"' b t " ar ve k ı ·ı . .1 b me ırgın, a ır uz e , 
~ücsscaata , 0 o~ı erı ı c . a~ı Unz Fregen Bayer roprez.an-
fınd L' g ç abcr vcrıldı- danı Ene Fregcn kızkardeşi 

en ouralardan k l" b . , ' 
ınck ist•y 

1 
. • u u e gır- Fahamd Rejii asli mahkeme 

"" en crın l t · h ·· tanzim cd·l k d' ıs csı cnuz azası, Vino Lohncr, Alp Arslan 
ı mc tc ır B h İ . b ' . 

i 
KULÜBÜ KURANLAR Aeh çct Bzmır e,~dıye başkanı, 

?mir v r . . . met olvah oılu, ve bayanı 
ba ~.ısı general Dınlc ve Memduh Hakkı Bal w 1 

Yanı Dınk A . O _ C , cıoi u, 
H. F. İzrn. ' b ~nı ogan · Ferit Eczaz.ıbaşı, Adil Baytar 
aayJıvi A:: aHş anı,ll yh o(zgat Çc,rirmcni, Mitat Zootekni Mü-
k ' ıyc ayru a kız f tf . M "" "k W hb ardc~i ) R f k E 1. _ c ıfı. . monı oc orn, 
liilrnj Orna c JB v ıya z?2lu, Zbhtü Tevfik gğlu, ve Bayan 
rn k Y ornova ıraat Ş k" D . T p· Ç . 

c tcbi Çe · . R . Ak ev ·ı cmır . ıyango evır-b vırmenı, cşıt . • C K 
ay. Borno,·a Ziraat mektebi mMenı,ffayy.aravu~at. ol n anki 

c;c, ırnıcn mu · · F 'h E uza er dış hckımı. zz.et Şc-
avını ve ası r- ker v r ş k z-ht" 1 1 

•an Bornova Ziraat mektebi M ' e ı .. e er, u u şı • 
ıootckn· k t uammcr omcr Muharrem oğlu 

ı 0 u anı. Ekrm avukat, Ali Agah doktor ····- , 

lngilterenin realist 
Siyasasına bir bakış ... 

Avrupanın 1913 ve 19'35vaziyetleri 
Birbirine Benziyor 'mu? .. -·-·-·· Almanyanın hakll talepleı-f tanınmalıdır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazeteleri ve gezgin vatan- ile bir mukavele imz.a edip de 

datlan tarafından dışarıda olup fni'İlteredc Fransa ile bir hava 
biteni daha iyi haber alan İn- andlaşmuı imzalayınca, Avru-
gilizlcr bunun neticesini daha panın 1913 ve 1935 vaziyetleri 
iyi tayin edebiliyorlar. Bunun birbirine benz.emiyecekmidir ? 
içindir ki İngiliz hükümeti Ve General Spears fÖylc de-
1934 sonundan beri Alman- vam ediyor: 
yanın silahlanmasından doğa- '1 Bu cesaret kıncı mü-
calc neticeleri Fransaya an- şahedclcrdcn çıkarılacak neti-
latmai'a çalıştı. İngiliz hükii- ce nedir? Birincisi şudur: Al-
meti Alman teslihatı hakkında manyanın haklı iıteiini kabul 
B. Bartunun 12 Nisan 1934 etmelidir. İnıilizler HiUeri ıev-
notasile Fransa'nın takındığı memekle beraber, bir ihtilif 
vaziyeti hiçbir zaman tasvip çıkarsa, Almanyanın haklı mu-
etmcmiftir. Bir memleketin amele ıörüp kendisini hakaız 
menedemiyecej'i bir şeyi tid- çıkardığına kanaat getirme-
detle redetmcsi, olanı göz dikçe ona karşı hareketten N-

önüne retirmemesi t~hlikeyi kınacaklardır. 
tahdit edecek vasıtalann mü- Dostl&nmız bunu habrlama-
nakafasından çekinmesi, gale- lıdırlar. Fransa ile korkulann-
be ç.alamıyacaiı bir silahlan- dan bahse lüzum ıörmiyorum. 
ma rekabetine ıeve seve atıl- Yıllardanberi bu ıörüşü mU-
ması ve nihayet harbe ereceii dı.f aa ediyorum. 
çok tecrübe edilmiş olan bir " ikinci nokta da ıutlur: U-
ittifakiar autemine bağlanması luılar kurumu sinesinde, h~r-
ln2iliz umumi efkarı•ı hayrete hangi bir milleti sulhu bozmak-
düşilrcn bir şeydir. tan sakındıracak hakiki bir 

İngilizler Almana'nın büyük müşterek emniyet sistemi ku-
hir tehlike olduiunu kaDııl e- rulmalıdır. Eier harptan aakm-
d!yor ve onun usullerini sev· mak istersek, bütiin ihtiliflan 
miyorlar. Fakat biliyorlar ki Ccnevrecle hallet•ck lüz.u-
olan olmuştur ve olanı göz mu üzerinde ısrar eylemeliyiz. 
önünde tutmak, uyuşmak ge- Ben Fransa ile anlqmaya ehem-
rektir. Böylece İnfiliz hüku- miyct verdiiim için bunu söy-
meti nazari ve mantıki siya- lüyorum.Biz birbirimizden o ka-
saya uymıyan iki ıealist siya- dar farklıyız ve alakadar olduiu-
sır.yı aynı zamanda ırüdüyor. muz meselcrd o kadar ayndır ki 

Bir Alman casusu F ran
sada yakayı ele verdi 
Yakışıklı ve çok dil konuşan bir 

Delikanlı ·neler anlatıyor? 
Parls·· Nisan •• 

12 Martta Pariste yakalanan 
Avusturya zabiti Edvard Bcm
huber suçunu itiraf etmiştir. 

Bir müddettenberi karşılıklı 
casus tetlcilitı tarafından ta
ra11ut edilmekte olan bu ca
ıus bir taksiye binerken y~ka
lanmıştır. Sorıuya çckiliace 
dcmİJtir ki: 

- Ben Almanım. Fransaya 
gelen birçok Alman mülteci
leri gihi, bir ecza fabrikasını 
Franıada temsil etmekteyim. 
Bunun içindir ki Berlin ile 
Fransa aruında mekik doku-
yorum. 

Bemhuber bu ifadeyi ~ir ki
iıt üzcrinft •eçirerek i•za et
miı ve bu da foyaaı•ı• mey
dana çıkmuına aebep ol•uı
tur. Polis kominri L&inu'ın 
elinde el yazılı bir mektup Yar

dı. Bemhuber'in yaı.ııile kar
ıılaşbnlınca ikiıinin ayni ol
duiu anlapldı. 

Casus Bernhuber'ia •aa
kesi böylece yüzllndtn dO
ıüvermişti. Filhakika komiserin 
elindeki kiat Fransız erklnı 
harbiyesinin F ranaada ve diier 
memlektlerdeki faaliyetine, aon 
müzakerelerdeki vaz.f yetiae, 

son zamanda mcrLcezi Avrupa 
devletlerinden biri hakkında 
Pariste yapılan müzakerelerin 
~aycsine ve Fransa - İngiltere -
ıtalya arasında aktcdilen mua
hedelere ait sorırulan ihtin 
ediyordu. 

Bernhuber bu sorguları ken
dine sadık olarak kullanmak 
istediii Armaud Avrosast adlı 
bir F ransıza, külliyetli para ile 
biride vermişti. 

Uzun istintaklarda.n sonra 
casus nihayet hakikatı itiraf 
ctmiıtir .. 

Metresi olan bir İtalyan dan
aözü. bayan Saronni 'de şu ma
lümatı venniıtir : 

- Bemhuber çok aüx•l 
bir erkekti ,.. en kinaı 

yerlere ıidcrek herkesin 
teveccühünü kaz.anmaj'ı bilirdi. 
Bununla beraber, hop. ıitmi
yen bir tarafı vardı. Ekseriya 
Berlinc gidip relmekle valut 
geçirir ve güya ecza iıleri içil 
bu ıeyahatleri yapbiJnı ıöyler
di. Diier taraftan Alman olma
iı kabul etmez, AYustaryaJı 
olduiunu söylerdi. Faka o•un· 
Ja konu.turken hakikatı bulmak 
pek güçtü. F raasızcayı, Ruaca
yı, hatta Çinceyi bile Almuca 
ribi mükemmelen koauıuyordu. 

Meklenburg canavarı 
İki yıldanberi çocukları öldürüyor Futbol toplantısı 

Lik 
Bunlard~n birisi, harp bakan- uluslar kurumu dıfında sıkı bir 
lığı tarafı•d•n yapılır ve impa- clbirliii yapamayız. Bir Fran•ız Büsbütün aptallaşan herif hiç hi rşey 
ratorlupn müdafaa vasıtaları- ba~bakanının biz.im dilimizi ko-maçlart tehir edildi 

İstanbul m ht l"ti" M - . . 
nı hazırlar. lngiltcrcnin hava nuıması hoJUmuza a-ider, fakat hatırlnmadığıııı söyliiyoı: 
.nildafaaıını Fransanın ıimaline, tehlikesi bir hayal sayılmahdır. Şverln, e n .. •n .. 
belçilra-Hollandabudutlanna ka O bizi aaladıj'Jnı zannedebilir Meklen~ canayarı de11ilen 
dar ı-eniıletecek olan hava and- ve belki biz de bunu öyle ıefilin teYkifini ve menfur a-

• u e ı ayısta ıkı maç yapmak 

D.. L lçın lzmire davet edildi 
laş masını tcklifeden odur. İnıi- ıanırız. Fakat öyle olaa bile o •ayetleri, ŞYcrin ahali•i için 
li:ı yatandaşlarını teskin için bizim ıörüşümüıü keadi mille- lilltün keauımalann mevzuu 

un aKşam topl L 1 
heyeti M . ~nan ıuthol Spor (B) Hakem smail Gö:ı-

ayıı ayı ıçınde iki maç tepe 

yapılan diier ıiyasada barış tine anlatamaz. ,, · olmakta deyam ediyor. 
idealini, ıilahları bırakma eme- (La Reınte ele Puris > K6çük yahudi çocuklannı ka-

~ ~p~ak iiıcrc İstanbul muhte- Saat 13 Göstepe-Buca (B) 
lıt~nı. davet t.tnıc&-e karar ver- hakem Sait Altınordu 
ın~ştir. Bu Hbcp delayısile önü- Saat 15 lzmirspor - K.S.K. 
llluzdelci hafta ve diier hafta (B) hakem küçük Mustafa 

Jini, bütün milletlerin hüsni- • .. •• ı •I ıt • 

niyetini fikrini ilin eder. 3 lngı·ıı·z kabı·nesı·nde Şubat 1935 notasında Alman-
yaya kar11 yapılan davetleri 

Y•pılacak olan lik maçlarını da Saat 17 de A. mubtcliti-ıenç 
ldıir tcnıi"tir. h 1 B T mu te it hakem Fehmi Altay 

İcab ettirir. Sir Con Simonun G •• •• ı ki 
Hitleri ziyaretile tezabur eden oruş ayrı ) arı var (B) u Cuma iünü aabahleyia Halkevl spor bayramı 

l takımlarının maçları yapı- 3 •calc ·· w ı d Mayıs Cuma srlinü Halkevi 
h , og c en ıenra da (A) sper kulübü tarafından tertip 

~u telin ile genç muhtelit ta- ed"l b Aı-- k 
1C1ın '- ı en spor ayramı .ıa&nca 

Kartılaşacaktır. Bu muh-
telitlerc w d k" sailasında yapılacakbr. Bu bay-
d aıaırı a ı oyuncular ramda muhtelif atletizm müsa-

•\tct cdilmiılerdir. bakalarile spor eilenceleri ya-
Altaydan: Cc ·ı V h 1 Şükr.. . mı , a ap, pı acak ve derece alanlara 

8 .u, Alı, Doian, Mehmet, 1-falkevi tarafından hediyeler 
~srı. 

verilecektir. 
Albnordudan S . Cc•il Ad·ı . abahettın, Mllll gUr•t kaptanı geldl 

' 
1 

' Saıt, Hamdi Ziya Birkaç a-ündenberi lzmire 
Karşı yakadan: Rasim, 

1 

Meh- gelmesi bekle&en milli fiireş 
lll~ Çavuş, F~yzi, Halil, Şevket takımı kaptana Saim dünkü 
p ct:cad ~n: Ismail, N ccdet, eksprcale şehrimize l'elmiştir. 

ı, Nevzat. Burada kalaca;ı birkaçpn için 
l~irspordan: Fethi, Adnan. de lzmirdeki güreş vaz.iyeti tet-

li Goz.tepcdcn: Muhmut, Fuat, k'k edecek ve J'Üreıçilerin fenni 
~kkı, Halit. k 
1) no sanhldannın tamamlumuı 

~ avet edilen bu siporculara için eksiklerini göıterecektir. 
! 0

r _malzemelcrile sahaya gel Uzun zamandan beri çahşbk-
· .. tlcn de t bl"w d'l . . e ıı c ı mıştır. ları halde bir •arlık ıöıtere-

S Maçl•r : miyen ve ilerisi için kendile-
(8) ~llt 9 da Altay-Türle spor rinden ümitler beslenen genç 

•kem Reşat. güreşçiler Saimin ımıire gclme-
~~ordu-Şark sinden çok sevinmişlerdir. 

.le bu ıiyasadır. 
İngilizlerin Fransız. - lngiliz 

beyannameaine verdikleri ha
kiki ehemmiyet üzerinde bir 
çoklan yanılmışlardır. 

""Spektator .. ıazetesinde İn
ıiliz mebuılanndan General 
Spearı tarafından yei bir bar
ba doiru mu ? ,, Bqlıiı altın
da çıkanlan makale de bunu 
l'Österir. Bu makaleye göre 
aııl mesele Alman teslihabdır. 
Bu tcalihat o kadar sür'atle iler· 
liyor ki enditc gittikçe artıyor. 
Muharrir diyor ki: ''Şüphsiz Al
manya he•en kimseye taaruz ni
yetinde deiiJdir. Müıavat iıteji 
tabiidir. Diflerine kadar mn
aellib milletler araıında, kea
diai de ailAhlanmadıkça, rahat 
edemiyeceii afiklrdır. Fakat 
onun ~zli tealihatı korku ye
riyor ve korku da sulh - harp 
hcıabınan en yüklü borç hane
sidir.,, 

Amma mlscfir 
~ı ~lsancakta Y enigün soka
d' rı ~ Hasan oğlu Ahmet Ham

I Tecavüze tefebbUs etmlf Buna dayanarak bu i'encral 
1 Hamal Hasan oilu İbrahim Fransayı kendisine ve başka-

ı hlı fi b sa r ulunduiu bir evde 
aarh 1 le • . b Of u s::.ıkasıle Romen tc-
~sından Yarvanka kızı İstcfan
hnın b ha . aşına su kupası atarak 

fif surette yaraladığından 
'alcalanmıştır. 

Hırsızhk 

kii!oıyakantn Karabailar mev
~\ıd de Cemal karısı Gülizar 
, ... t bulunmadığı bir .sırada 
rıııc . 

20 li ~ıren hırsız tarafından 
lltaa ta kıymet ndc baz.ı eşya

C&hndığı iddia edilmiıtir. 

Hüscyin kızı 1 O yaşlarında lanna kaJ'.fı samimi olmıya 
Dervişe adındaki kızı para davet ediyor. lngilterede bava 
vaadiJe kandırarak Babribaba andlaşması isteğinin kendi 
parkının üst kısmına götürmüş menfaatine dayandıiını kabul 
"'C kendisine tecavüz etmek etmelidir. 
istemiştir. Kızın feryadı üze- ... Hava andla~ması Alman-
rine yetişenler Halil ibrahimi yaya karşı Fransa ve lngilte-
yakalıyarak z2bıtaya teslim renin müşterek korkusundan 
etmişlerdir. ileri geliyor. Almanyanın da 

Bıçak ta,ımı' i~tirake çai'mlması sadece gö-
Kcmer' de ibralı m oğlu Hü- rünüşü kurtarmak içindir. Fran-

seyin'de bir tabanca ve Kadir aa Alman tehlikesine ittifaklarla 
oğlu Hü~cyin'dc bir bıçak bu- mukRbeleye çalışıyor ve Ruı l 
lunarak zabıtaca müsadere aıkcri yardımından çok ıey 
cdifmistir. __!,ekliyor. Fakat Fransa Ruıya 

Nazırlar İngiliz murahhaslarının Stre· 
zadaki beyanahnı gülünç bulmuşlar 

Londra, 13 (A. A) - Taymis hazırlamak çok daha mühimdir. 
razeteıi Almanyanın konferan- lng. llz kablneal Azaları 
ıan muvaff akıyetine olan yar- ar•aında lhUI ı. f 
dımı hakkında B. Sir Con Say- Loadra, 13 (A.A) - la.iliz 
men tarafından Strezada veri- ıiyasaıı direktifleri hakkında 
len malumatı kaydederek di- Cuma ginkn gazeteler tarafıa-
yor ki: dan neıredilen otoriteler ite-

Şimdiki karııık vaıiyet her yanabn Streudaki lnriliı he-
ıcydcn evvel Almanyanın mu- t' hh l d 

h 
. . . ye ı mura aaaıı ıum an 

a edeyı hıçbır vakıt tamamca b. t t afı d dd dild' 
k b 1 . k d' • ır za ar n aD re e ı-a u etmemıı ve en ısın• .. • . 
1 .. ...r. il k b 1 tt' !1-! l srınden balıaedcn Nıyuı Kro-un•... e a u c ırumat o an . . . 
bu b d · Al "k' nıkl l'azetcaı, hüktmeti• en mua c enm manyayı ı ın-

ci derecede bir ulus derece- yilka-ek aahafilinde dıt aiyasa 
ıine düıürmüt olmuınclan ileri lberinde bazı sröriif ihtil&flan 
ıelmektedir. Almanya ile cliier me~cut olduiunu 1'iltliraek-
nlkeler aruandaki milnuebet- tedir. 
ler tekrar normal bir esasa iı- B'r lnglllz mUr•hhaaının 
tinat ettirilmedikçe devam ih- Beyanatını gUIUnç 
timali olan bir hanıma siıtemi . Bulm.uf l•r 
hazırlamak imkansızdır. Mornın• Poıt 1azete11, Lon-

Almanya mUsfemleke chada bulunan lrtakaaların Stre-
lstlyor zadaki İngiliz heyeti •urahba-

Şimdiki halde ca mühim ıey aaıı bumdan biriaia yapbj'ı 
Al . beyanab aülünç bulduklarını manyamn hıssıyatını aıJa- • 
maktır. Almanya kendi.ini hu
kuk itibariyle ve menli bir 
müstemleke üzerinde manda 
ifa etmek salahiyeti itibariyle 
diğer memleketlerle tamamen 
müsavi addetmedcn evvel bir 
veya iki şey istiyor. Gelecek 
hafta da Cenevrede takbih ka
rarlan yazmak için çok ıaman 
kaybedilmemesi çok ıayanı ar
zudur. Geçmiş hatalardan ötllrtl 
karşılıklı ittihamlarda buJua
maktan ise yeni bir imlıbaJ 

yazıyor. 

Londradaki mütaleata iÖre, 
dün DfZşrcdilen otoriter beyanat 
Strezadaki İngiliz murahhaıla
rının gidebilecekleri hududu 
J'ilstermektedir. 

Deyli ekspres ve Deyli He
rald ıazeteleri iae, kabiaede 
uaılı görüş ihtilafları dep, 
aadece ıekil itibariyle ihtilaf 
-.e batta basit bir auitefehhtim 
menuu bahit olduiu kuaa
bndadırı.-

ı 
çınp öldürmekle itham edilea 
65 yqındalri .. atcı he•en Şe•· 
rine nakledilerek bu tehir ha~ 
pishanesine atıldı. istintak bü-
tün ıece devam etti ve bu ıa
bah ııtekrar başladı. 

Adolf Secf eldt tamamen ser· 
semlemit sribi ıörilnmektedir. 
sorulan ıuallerc cevap Ycnni· 

yerek bir ıcy bazırlamadıjını 
ve kendisinden ne iatendijini 
anlıyamadıj'ını söylemektedir. 

Adolf Secfeldt esrareaıiz 
bir şahııtır. iki senedenbcri 

bu adam Almanya içinde •ir 
yandan bir yana aeraeriyane 
dolaııyordu. 

Çok becerikli bir saatçi işçi· 
si olduju için ilk önce ipi.zlila 
tazminab aldı. Buna hakkı kal· 
mayınca, yal•ıı yapdıiı eYini 
bırakarak memleket içiade 

ıcrscriyane dola,maia ve k6y
lülerin sadakalarile ıeçinmei• 
başladı. 

Şverin zabıtaaı cinayetleriD 
üzerinden urar pertluini kal-

dırmak için bir komiıyo• tef

kil etmiıtir. Şimdiye kadar o• 
dokuz çocuk ortadan kayl>ol-
mUJ, fakat yahaız on ikisinüı 

ceHtleri bulwmuftur. CanaYar 
muhtelif 111111takaJarcla it ı6r
•ckte itli. Branclenpurfta üç, 
Ltıbekte d6rt Ye diier yerler
de de dart çocuk kaybolmuş
tur. İlk kayltolan çocuklar 

Gro\aodandır. Sonuncular iae 

Maklenburi' da oturuyorlardı. 

Saatçı Adolf T ccfcldf'in tcy-

lcifi iki vak'a üzerine olmu4-

tur: Bir şahit Vitcnberı' de. ka

çırılan küçük Tomas'ın yanın

daki aclaın olduğunu tanınııı 
Ye yapılan tahkikatta, çocukla-

rın kaybolduiunu bildiren mı•· 
takalardan ihtiyarın gcçtiii 

aalaşılmııtır. Bununla 'beraber 

hakiki Meklenburg canavarını• 
ele geçip ıeçaıediji henüz akt'i 
olarak l>WmU.or. 
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Durduiu yerde avuçlanndan 
ter akıyordu. Gözlerinden sev
gi yaşları damlıyordu. Kendi 
kendine kMıuşmaya devam 
etti: 

- Eyvah ben bu derece de 
kendimi yıkılmıı rörmek iste-. 
mezdim. Kendi kendime konu
ıurken bile bu sev~nin baba
yigitliiini elimden aldığını se
ziyorum ... Seviyorum ... Hem de 
büyük bir aşkle bu hastahja 
tutuldum ... Acaba aık hastalı
iının bir çareıi yok audur? 
Sevdiiim kızın etrafını genç 
zeniin sinyorlar, pernsler, 
kontlar çevirmiş • . . Bunlardan 
herha1•gi birisi belki kendisini 
seviyor. Şimdiye kadar belki 
ev'Jenmek işini · bile açmış bu
lunur. Beni• iibi yersiz, yurt
ıuz bir serseri fakir bir ada
ma böyle bir kızın ırönül ver
mesi imkansızdır. ( Şövalye 
burada hıçkıra hıçkıra ailadı ) 
haydi serseri l . Zavallı Ragas
tan yoluna devam etti . . . Ne 
olursa olsun sabah erkenden 
Sezar Borjiyaya adiyo diyerek 
Roma'dan ayrılacaktı. 

Ragastan kendi kendine bu 
kararlan verirken kalbini alt
üst eden kafasında başka dü
şünceler de canlanıyordu. 

- Sezar Borjiyayı bırakıp 
gitmek öyle mi? Neden ... Kim 
için ... Bu adamın yanında ka
lırsam bilyllk varlık kapılan 
açılmış bulunacak.. İlk o bana 
yüzbaşılık rilthesini vermedi mi? 
Rüyada s:ördUklerim birer bi
rer hakikat olmıya baılamadı 
mı? Bunları bırakıp Roma dan 
kaçmak?... ETet ... Amma ne 
için ... Bu acıklı sorruaun kar
ıılıiı Primver içn ... 

Ragastanın keadi keadine 
verdii'i bu cevap kendisini tit
retti. Yine kenuımasına devam 
etti: 

- Romada kalacak olursam 
Sezarm yanında yüzbaıılık rüt-
1.esini çok aıacak büyük para 
sahibi olacak.. Alma ailesinin 
düşmanı olacak.. Ne bileyim 
daha neler olacağım.. Haydi 
bütün fedaklrlıldarııaı röster
meden 9unların hepsine bir 
tekme vurayım. Acaba o kız 
bunları duyaca'k mı? Ne ge
zer ... O benim iİbi bir serse
rinin ıeviİsiai ve fedakarlığını 
aklına itile ıretirmez:. O kim 
bilir hanri prense karı olmak 
yolundadır. Sen buna d:.yana
bilecek misin Ragastan? Hayır. 
O halde sefalet içinde ölmeyi 
ıözüne al ... Kılıncını yine tak, 
Ro•adan uzaklaş .. Kız sevmek 
deliliği sana nereden ıreldi? 

K lrılnıış kalp 
Şovalye Dö Rarastaa yeral

bndaki toplantıdan pek solgun 
bir beniz ile çıktı. Sanki Ami
yen yolu üzerindeki mezardan 
bir ölü çıkını~ sanılabilirdi. 
ZayalJı gencin hayatında kal
bini burkan yeni bır durum 
canlanmıştı. Sevgi acısı onu 
çek sarsıyordu. Canlı cenaze 
fibi yavaş yavaş düşüne, düıü-

ne mezarlardan uzaklaşmaya 

koyuldu. Kafasının içerisinde 
sanki fırtınalar kopuyordu. Ken
di kendine mırıldanıyordu: 

- Bu benim birinci sevgim 
dciildir. Bazan sevdiğim ka 
dınlar önüme çıkmııtır. Bunlar 
gelip geçici yolcular gibi kal

bimde duramamışlardı. Bir içki 
.sersemliii, bir dövüş veya bir 
düello en1arın hepsini kalbim
den bir dakikada çıkarıp atar

dı. Kalbi boş, başıboş ne eyi 
bir yafayışım vardı. İstediiim 
yere 2'ider relir, dilediiim yer• 

d_e dolaşır, hiç bir şeyden çe
kinmezdim. 

Serseri Şövalye bunları söy
lerken olduğu yerde biraz dur-

du. "Alnının· terini sildi. Ah ... 
Baıı boş'bulundugu günler de

di, ve arkasından kendi ken
dine kızarak bağırdı : 

- Ben :ne abdal adamım ... 
Neden korkuyorum. llün nasıl 

başı bo~ isem, yine öyle ola
maz mıyım? Bunun için yapıla
cak bir tek iı rardır. Sezar 

Borjiyaya ( e.sen kal ) deyip 
f tal yadan uzaklaşmak... Benim 
2üzel atıma, kaptanıma ei'eri

mi vurup üzerine atlamak, dağ, 
dere, tepe aşmak benim için 
yapacaiım işlerin başında gel
melidir. Beni bu yolculuktan 
kimse alı koyamaz. 

Her istediğini yapmayı bilen 
ienç şövalye hunları söylerken 
iÖzünün önünden bir hayalin 
gelip geçtiiini Primverin siyah 
peçenin altında iÖzyaşları dök
tüğünü ıörmüıtü. Primver göz 
yaıı dökmektense o kanını 

akıtmağı herıeyin üstünde gö
rüyordu. Kendi kendine ka
rarlar verirken kalbini avuçla
mıı olan iÜzel kadının arka

sını bırakmıyacaiını da bir 
türlü kafasından çıkaramıyor

du. Sustu.. Ah Primver diye
rek kalbini yakan ateıi bir 
Lcere daha gözleri önüne ıe
tirdi. 

İki karşılaşma 
Şövalye Dora Gastan kafa

sında işliyen bin bir düşünce 
içinde dalgın dalgın Roma 
şehrine ve güzel Janos ote
line doğru hayli yol almış

tı. Sokaktan geçerken gö
züne kaldırım üzerine uı,an-

mıf bir şey çarptı. Acaba ne 
dir ? diye eyilib bakınca şaş
kınlık içersinde .söylenmeğe 
koyuldu : 
. - Bir adam . . . Belki bir 
sarhoş ... Yahut bir yaralı ... 

Gastan, yerdf' yatan adama"" 
haykırmıs, çağırmış ise de 
bundan bir hayli karşılık 

alamamıştı. Ölü gibi yatan 
adamı sarstı, salladı. Bu sırada 
t~n yeri ağarmış, sabah yak
laşmıştı. 

Alaca aydınlık içinde yerde 
yatan adamın kumral saçları, 
geniş alnı, gülünç yüzlü bir 
genç olduiunu sez.mi~ti. 

- ı"ı'•ııu I"{()' -

La Dam O: Kamelya 
Alexandre Dumas Fils'in ölmez c~erinden iktibas edilen 

baştanbaşa aşk ve heyecan dolu senenin en büyiik 
en güzt:l filmi. .... ~-----~ ....... ---~~--~~~~~~~~~--

Yovnne Printepms Marguerite Gautier rölünde 
Pierre Fresnay Armand Duval 

" Lugne Poe Duval Perc 
Jeanne Marken Prudencc " ,. 

~--------------------1;;;;;;;;;~;;:;..-.....o;;,;iioiiii~ ..... ..----... 
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17 NiSAN çar,amba gUn~nde~ itibaren 

TAYYARE· Sinemasında 

Ten• Asır .. 

Almanların korkunç 
Silihları gerçek midir? 

Büyük bi; .. f;~~~~~ .. p~~f~~ö;if'Jiyor ki: 
Bu haber kuru bir hayalden ibarettir 
: Keşfi bildirilen 

z. 
silahlarda bir fevkaladelik yoktur 
Şuaı ise bir masaldır 

Parls •• Nisan. 
Dün şaşılacak bir fincan çay 

vardı elimizde. Fincan demek 
te doğru değil. Elimi7.de olan 
şey bir tecrübe şişesi idi ve 
küçük kaşığ'ımız da içindeki 
mayii karışhrmağa yarayan bir 
cam çubuktan başka bir şey 
değildi. Çaya gelince, o da 
borulu bir cam kap içinde kay
nıyordu. Bulunduğumuz yer ne 
bir pastahane, ne bir mezehane 
değildi. Piyer Kuri caddesin
de Fizik enstitüsü'lde meşhur 
profesör ]an Pcreu'un lftbra
tuvarında bulunuyorduk. 

Profesör, Pazartesi günleri, 
dersinde dinleyicilerini bir ara
ya toplamak itiyadındadır. Din
leyici diyorsak, bir alay genç 
üniversite müdavimi .!tanmaym. 

Gerçi bunların arasında genç 

ultra ,, kurşunu, dönen top, 
Stroksfer mermisi ve meşhur 
( Z ) şuaı hakkında ne düşü
nüyorsunuz ? 

Prof esörüR cevabı kendini 
bekletmedi : " Boş kafalan 
do'~forac:ık masallar ! 

" 

adamlarda var. Eakat İtalyanın Pı·o/esör .Jau J>e1·Pıı 
en meşhur riyaziyecisi Voltera Pr8fesör devam etti : 
İspanyol fizik profesörü Kab- - Mani diyorum size! Her 
rcvo gibi dünyanın dört tara- cng fi delecek kurşun mevcut 
fından gelmiş yaşlı ve meşhur değildir. Zaten bir atışta he-
alimler de var. s2ba katılan şey kurşun değil 

Biz, kendi hesabımıza, bir İn- onu çekeu silahtır bizimde 
giliz gazetesinin iddiasına göre Z1hh otomopillere karJı kurşu-
Almanyamn elde bulundurduğu numuz var. 

ise yeni bir şey değildir. Al
manlann 42 lik Berta topları 

gülles ni Stratofer yulile gönderi
yordu. Zira bu mermi 30000 met
re irtifaa kadar yükseliyordu. 
Stange mitiralyözü dakikada 
600 mermi çekermif. Bunda 
şaşılacak m: var? Fransız mit
ralyözlerinde de bu alelade bir 
nisbettir. 
· Z şuaına gelince, bu Duni

kovski'nin öliim şuama ve altın 
yapmasına benziyen bir masal
dır. Zaten böyle icatlar ya-
pılmış olsaydı, bunu askeri 
teknisyeler değil, liiburatuvar 
adamları yapmış olacaklardı. 
Bizde elbet duyup öğrene
cektik. 

Fakat Almanlar bir pro-
paganda bakanlı,iı kurmuşlar

dır. Bu bakanlığın komşular 

üzerinde tesir yapmağa çalışa
rak varlığım muhakkak gös
termesi lazımdı. Onların tu-
zağına düşmiyelim. 

Biz çok kuvvetliyiz. 
V ~ Profesör Peren bu son 

cümle üzerinde israr ederek 
bize etraftaki zevatı ~österdi: 

- . . . Bakınız ! Bu alimler 
söylenen yeni veorkunç silah- Dönücü ( devvaı ) tcpları kendi memleketlerinden Fran-
lar hakkında profesörün fikrini ise dakikada bin gülle atar- saya gelmişlerdir. Halk bunu 
sormaga gelmiştik. ı mış diyorsunuz. Bu normal bir bilmelidir. Bizim pre~tijimiz, 

- Bay profesör, " halırar nisbettir. Stratosf~r mermısı bizim kuvvetimiz jşte buradadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

G. Goering ve Bayan Sonn~man 
Kırallara layik bir tantana içinde evlendiler 

ikinci Vilhelm çağını andıran merasimde Bay Hitler hazır bulundu 
Berlln •.. Nisan 

Şimdiki Almanya her siya
sal iÖsterişe büyük bir par
laklık vermekten hoşlanıyor. 
10 nisanda B. Goering ile Bn. 
Son nemanın evlenmesi dola
yısıyle bu gözleri kamaştırmak 
hevesi bilhassa kendini ~ös
termiştir. 

Sabahtan beri devam eden 
merasim ikinci Vilhelm zama
nındaki muazzam kabul resım
lerini andırıyor. 

Bir gün evvclinden deı:.1a 
tebrikler haşlamıştı. Başkan!ık 
sarayından Ber~inin hcrr.en bü-
tün resmi şa!1siyctleri, tabii 
her biri münas:p bir hediye 
getirmek suretiy~e. geçtiler. 

işte böylece ııişanlılar devlet 
müsteşarı Von Epp, Hes pren
si general Taluege ve yeni 
kurulan Riştofen hava filosu
nun bütün zabitleri tarafından 
ziyaret edildiler. 

Berlin belediye reisi B. Lit
tert general Göringc kırk bin 
markhk (20000 liralık) bir çek 
tevdi etti. Göze çarpan hedi
yeler arasında Rayşver zabitleri 
tarafından verilen tabii cesamet 
te F rederik Vilhelm heykeli ve 
Bayan Sonneman'ın doiduğu 
Hamburg şehri tarafınan tak
dim edilen ilk Alman vapuru
nun g-ümüş timsali vardı. 

Davetliler başkanlık sarayı
nın mükellef salonlarından ge
çerken dışarıdabando çalıyor 

ve toplanmı~ olan halk kütlesi 
her otomobilden tanınmış bir 
şahsiyet inince "Horra., !arını 

göklere çıkarıyordu. . • j 
Fakat en mükellef şenlık 

operada oldu. Ulusal opera 
niıanlılar şerefine bir ırala 
akşamı hazırlamıftı. Rişar Strau· · 
sun Mısırh Elen piyesi vuili
ıordu. Tabii hazır bulunan 

(;eııe1·a/ 

kimseler en büyük itina 
seçilmişlerdi. 

(;ul'l'İ'ı!f re kaı·ıxı 

ile lerin Hassa o1.layı, Çelik 

Birind perdeden sonra ba
yan Sonneman ve B. Göring 
davetlilerini kabul ettiler. T eh-
rikler, çiçekler her renk ünifor
malar, zarif ve mücevherat içinde 
pırıl pırıl yanan tuvaletler. 

Evlenme resmi daha parlak 
oldu. İlk önce medt!ni nikah 
belediyede yapıldı. Alayın i'e
çeceği caddeler daha saat 15-
ten itibaren polis tarafından 
tutulmuş ve ~ alk büyük bir sa· 
bırJa, erkenden iki tarafa di
zilmişti. BaılcanJık aarayından 

bel~diyeye kadar ulusal ıos
valist milis kıt' aları, Hit-

miğferliler, tayyareciler saygı 
sırasını kurmuşlardı. Böylece 
35 binden fazla asker sclinı 
~aziyetinde idi. 

Saat 11,45 te nişanlılar bal
konda gözüktüler ve halk ta-
rafından delice alkışlanarak 
otomobillerine bindiler. Alayın 
içinde Hitlerde göze çarpıyordu. 

En meraklı mizansen de 
bu · sırada oldu. Bütün yol es
nasında Riıtofen filosu, i'Ök 
yüz:ünü kaplayan bulutlar ha
linde, semada bir yıiın resim-
lu çizdi. B. Göring talcbclf'
rinin uçuşlarını besbelli b·r 
zevkle seyir ediyordu. 

Alay belediye önüne 2'cldi-

1!5 r·ı an 1~::ss 

Rifatı öldürenle 
Dün muhame edlldil 

Geçenlerde Olston tütün 
ğazası önünde kıskançlık Y 
zünden Rifat adında birini Y 
ralıyarak ölümüne sebcbiy 
vermekle suçlu Dinarlı Tevfi 
le metresi bayan Abideııin nı 
hakenıelerine dün ağırceza nı 
kemesinde devam edilmiştir. 

Suçlu Tevfik, hadise gü 
Olston tütün mağazasının önü 
den geçerlcen metresinin es 
dostu Rifatla karşılaştığını, 
f atın kırpaçla hem kendisi 
hem de karısı demek ol 
metresi bayan Abideyj dö 
meğe, başladıiını, ikisinin 
kav~ada yere yuvarlandık! 
sırada Rifatın cebinden düş 
biçağı alarak can korkusilc 
nefsini müdafaa için Rifatı y 
ra1adığını ve Rifahn bu ya 
ile öldüğünü söelemiştir. 

Bayan Abide de dostu Te 
fiğin ifadesini teyit eder m 

hiyette ifadade bulundukt 
sonra dostu T evfiği kurtarın 
maksadile Rifatı saçlarında 

tuttuğunu ilave etmiştir. 

Dünkü celsede dinlenen ş 
bitler de buna yakın ifadele 
de bulunmuşlardır. 

Diğer bazı şahitlerin cel 
için muhakeme başka bir gün 
bırakılmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Habereri: 

Bir tencere çalmı' 
İkinci Süleymaniye mahall 

sinin deşteban sokağında ot 
ran Şükrü kızı Rabia, dıvarı 
dan evinin avlusuna giren b" 
hırsız tarafından bir tencere 
sinin çalındıimı iddia etmişti 

Bir hırsız yakalandı 
Aydın demiryolu kumpanya 

sında odacı Hasan oğlu Meb 
medin iki lira parasiyle 45 li 
rahk senet ve ayni kumpanya 
ya ait bir pasoyu çalarak ka 
çan Üsküplü Hasan Basri o~ 
lu Recep yakalanmııtır. 

Yaralamış 
Kemer caddesinde buzc 

Mehmet oK-lu Ali, İzmirli Ah 
met Hamdi oğlu arabacı Müna 
taz tarafından biçakla baldı 

rından hafif surette yaralan 
dığını iddia etmiş ve tahkikat 
başlanmıştır. 

Yaralamış 

Bulvarda Şaban oğlu Ar:J 
lanlanla Sadık bey oteli müs· 
teciri Osman oğlu Kamil ta 
satışı meselesinden kavga et
mişler, Arslan taşla. Kamilin 
başına vurarak yaraladıiından 
yakalanmıştır. 

1\lnıanya 

l'anıuk alıyoı· 
./ 

Alman komisyoncuları dün-
yanın her tarafından pamuk 
satın almağ"a çalışmaktadırlar. 

Geçenlerde Liverpol' da 20.000 
balya ıçın söz kesildiği ve 
Alman hükümeti de bu11~ 

itiraz etmediği halde 
müsbet bir netice elde 
etmek kabil olmamıştır. Bunun 
da sebebi Almanyanın alacaj'ı 

pamuğa karşı başka mal ver
mek istemesi olmuştur. Aynı 

müşkilata Brezilya ve Ameri
lcada tesadüf olunmuştur. 

Ziraat bakanı bazı tütün müsı
tahsiJlerini birlikler kurmaj'a 
mecbur tutan kanunu ilııa et
mittir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ii zaman saat on iki oldu. 
Belediye bayraklarla ve çicek
lerle donanmı, ve cvlenmenirt 
kıyıJacagı büyük salonun dıva
rına da yuca bir kamalı baç 
asılmıştı. Büyüle masa uzeriae 
Berfin şehrinin 1909 seneıindeo 
kalma bayraiı gerilmi,ti. iki 
evlinin .. evet,.cevabı itte buard• 
belediye reisi taaafından kabul 
edilerek evlenmeleri yapıl-
dı . Sonra evliler katedral• 
iİttiler ve dini evlenmeleri 
yapıldıktan sonra saat bir 
buçukta aym merasiale döıı
dül~r. 
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Kaınutayda P. T. T. bütçesi görüşüldü 
Bayındırlık Bakanı 

P. T. T. 
memleket için bir mesele olan 

işleri hakkında beyanatta bulundu 
Telefon hat-1 - ·ı.... -J • l ~ . . . . 

arının garp vı a~rct erıne c ogru gıtnıesını tenıın 

t•tınek zarnrctindeyiz - Telgraf ve teJt .. f oıı ha~lat·ı 

Ankara 13 

kablo baJiııdt• toprak altına alınacaktır 
tay b ~ ' '" (A.A) - Kamu-
ka 1 ~ugun Fikret Silaym baş
.;· ndıgında toplanarak gündcli
.ın c b 1 
ka u una ı meselelerden 
n rnutayın 1934 yılı Birincika-a:t ve 1935 yılı 2 inci kanun 

arı hakkındaki encümen maz-

paradır. Bu para ile koskoca 
memlekette 600 merkezi idare 
etmek mecburiyetinde kalın

maktadır. Bu tahsisat hizmete 
kifayet etmemektedir. 

Memur kadrosu 
Bir taraftan memleketin ik-

1Ja11111chrlık bakanlı[jı 
bataıın "tt·ı- d · · d- t" - · · d h f a ı ı a pey a etmış, tısa ı, ıcarı vazıyetı a a az• 
~osta tclıraf ve telefon ıenem la hizmete ihtiyaç 2'Österdij'i 
. ~· Ankara yüksek ziraat ens- i'İbi, askeri işlerde de tazyik 
;ıtulcri bütçelerinin muhtelif görmekteyiz. Çarnaçar 3500 
a~ıflarr arasında münakale ya- ki~i kadar memur kadrosu ile 
pılrnası hakkındaki kanun la- bu merkezleri idare etmekte-
Yihalannı kabul eylemiştir. yız. 

Beş olUm cezası Şimdi derdi esaslı bir suret-
Tastik e Udi tc deşmek ve halletmek kana-

Ayvacık kazasının Kozlu kö- atmdayım. Bunun üzerindeyiz. 
yünden İsmail oğlu Mehmcdin Bu yıl baılamak üzere bulunu-
T oka tın Mes'udiye merkez ka~ yorduk. Bütçede koyduj'umuz 
rakol efradından Bursalı Ahmet tahsisat, bütçenin umumi vazi-
02"1u Ramizin, Ankaranın Akta~ yeti dolayısıyle bu arzumuzun 
mahallesinden Üsküplü Ali oilu tatbikatına geçmesine mani ol-
Ayetin, Simavın Kırkkavak kö- dum. Önümüzdeki yıl tatbik 
Yünden Molla Osman oiuHa- edilebilmesini temin için teşeb-
rınden Ali oilu Hüseyinin, Si- büslerde bulunuyoruz. Bu hu-
nobun Beşsöke köyünden Hacı susta kanun layihaları teklif 
o~ullarından Mehmet Ali oilu ettik. EYvela paraya ihtiyaç 
Mchmcdin ölüm cezalarına çar- vardır. Para olmayınca söyle· 
pılmaları hakk d k" 
ları . ın a ı -mazbata- diiim hizmctlar tabii olarak 

tasdık eden kamutay bun- bütçenin müsaadesi nisbetinde 
~~n sonra Posta telgraf ve te- yapılabilir. Mali vaziyetimiz 
e ~n. genci müd. 935 yılı büt- müsait olurda lazım ielen tah-
çcsını müzakere etmiştir. ıisat almırsa bütün arzular ye· 

Posta telgraf va rine ıelir ve hizmetler hak-
Telefon bütçesi kiyle ifa edilir. 

.. B~tçenin heyeti umurniyesi 
uzcrınde söz almış olan saylav
~ara cevap veren Bayındırlık 
ışleri bakanı Ali Çetink.aya, 
memleket için bir mesele olan 
Posta telıraf ve telefon işlerine 
bu suretle temas edilmiş ve 
baz ··h· k 1 mu ım no taların meyzuu 
bahsedilmiş olmasına teşekkür 
ederek, fakat demiştir ki: 

Bu mütaleatta derin hakika-
tı -; öyle . b" k n.nemış, teş ıs ·onmuş 

Yaıııız meselenin etrafında do-
laşılmıştır H k"k . .. . · a ı atta vazıyet 
soylcdıkleri gibı" d y ·ıd· V -. egı ır. a 
zıyet söylediklerinden daha 
fazladır. Muhtacı i ..'ihtır. 

Posta te',,. ~ı' ve t,.. 1efon ida
resi ötedeıı er· hepmı.zin bil
diği gibi oıdukça esaslı bir 
himmete muhtaçtır. 

iki kanun 
Şimdi yapılacak işlerin heye-

ti umu•iyesini hiç olmazsa 
söyliyeyim. Heyeti vekileye 
iki kanun teklif ettik. Bir de
fa hükümet bütçesinden bu 
muafiyetin hiç olmazsa sülüsü
nii versin dedik. Bunu hüku
met kabul etti. Yakında heye
ti muhteremeye ~elecektir. Bir 
buçuk milyon lira kadar para 
afaca~ız. Fakat belki bunun 
bir milyona inmesi ihtimali 
vardır. 

Posta idaresinden de aynı 
para almak imkanını bulaca2'ız. 
Sülü~ nisbetindeki muafiyeti 
.kaldırıyoruz. Heyeti ınubtere

meniz bu kanunu kabul eder 
ümidindeyim. 

Telefon lüks eşya 
arasındadır 

('etin Kaya 
5 - 6 liatla muhabere olabili
yor. Bunu karşılıklı olarak 
20 ye kadar çıkarmak istiyo
ruz. 

Te~fonla konuşmak istiyen
lerin her dakika konuşabilme
leri imkanını hazırlayabilmek 
için çalışıyoruz. Memleketimizin l siyasi, ticari, iktisadi bir kıta 
olması itibarile her şeyde ol
duğu 2ibi bu tdgraf ve tele
fonda da bir ehemmiyeti mah
susası vardır. Şarkın hütün 
hatları, telgraf ve telefon mu
habereleri memleketimizden 
geçmek mecburiyetindedir. Fa 
kat maalesef şimdiye kadar 
buna imkan bulunmamış, yapı
lamamış, belki düşünülmemiş· 
tir. 
Şarka kuvvetli tt lef on 

"e telgraf hattı ister 
Ej-er şark budutlanmızdan 

kuvvetli telgraf ve telefon hat-
ları teminine imkan bulursak 
memleket için mühim bir ser-
vet ve varidat membaı bulun
muş olacaktır. Yani memleke
timiz posta tel2raf ve telefon 
işinde de transit rolü yapa· 
cakhr. Gerek telefon, gerek 
telgraf için ne kadar para 
sarfedersek o kadar fayda te
min edilece~ine kanaat getir
dik. Bunun için çalışıyoruz. Bu 
yıl az miktarda yapacai"ız. Fa
kat ıelecek yıl kuvvetli ka
nunlarla ıeleceiiz, ve iıe baş
lıyacağız. 

Memurların der.c celerl 
Ali Çetinkaya hundan sonra 

P. T. T. İdaresi memurlarının 
vaziyeti ve dereceleri etrafında 
izahat vermiş ve sözde bunlar 
demiştir; bareme tabidirler. 

Bayındırlık işleri bakanı bu 
memurların hallerini ıslah et-
mek lazımg ldiğini ve bu yılda 
lazım gelen tetbirlerin alınmak-
ta olduğunu, bir teşkilat ka
nununun kamulaya getirilmek 
üzere bulunulduğunu söyliye
rek demiştir ki: 

Ali Çetinkaya sözlerine de
vam ederek, şi "lldi hülasatan 
vaziyeti sayın kamutaya izah 
edeceğim demiş ve şu izahatı 

Telefon, dünyada iktisadi, 
içtimai ve ticari bir vasıta ola
rak kullanılmakta olauğu halde 
henüz mcm'dcettc itik~ eşya 

arasına girmektedir. Adedi de 
mahduttur. Memleketimizde o-

Mesele söylendiği gibi alel 
1 ade tetbir almakla bitecek de-

vermiştir. 

1. recede değildir. Ümit ederim 
ki söylediğim e~aslar dahilinde 
önümüzdehi yıl bir takım işler 
yapmaia muvaffak olacağız. 

Italyanların vesileleri 
-------------------------------------------------------

General de Bono Habeşlere karş 
Medeniyet vazifesinden dem uruyo 

On milyon 
Fakat 

insanı esaretten kurtaracaklarmış ! ! ! 
şimdilik harp mevzııubahs değilmiş ... 

ıv.ı:a .. s ...... a.. ' ı.sa:n. BUyUk lnsanhk ! ı,ı 
İtalyanın Eritre müıtemleke- ı "Bu itibar ile yapılacak bü

sinin askeri valisi 2eneral Bono- yük ve asil bir insanlık işi 
dur. 68 yaşlarında kısa boylu, vardır. Vaktile esirliğin ortadan 
beyaz sakallı, çok mavi rözlü kaldırılması ~ibi asil bir iş. 
bir adam. - Habeşistanda hala esirlik 

Beni çok nezaketle kabul varmış. Ne dersinh? 
etti. İtalya ve Habeşistan ara· 
sında bir harp ihtimaline ait 
aorgumu gülmekle karşılAdı: 

- Evet, evet, biliyorum, de
di. Avrupada telsizle top ateıi 
açılır. Şimdi de harekatı ta
kip etmek için göndermiı 
olacaklar. Fakat böyle fikirlere 
düşmemelisiniz. Harp afetini 
bir daha görmiyeceğimizi 
umarım. 

Yerlllerl asker ediyorlar 
- Bununla beraber, şu yüz

lerce tayyareler, zırhb etomo
biUer ..• 

- İşi büyütmiyelim. Yüzler
ce tayyare yok, tam bir hava 
.kuvveti teıkil ederek icabında 
memleketi koruyacak kadar 
tayyare var. Sonra zabitler, 
birçok zabitler de var, itiraf 
ederim. Fakat bizimki gibi bir 
memlekete yaraşacak kuvvetli 
bir siyahi ordusu te~kili için 
bunlar bize elzemdir. Sonra 
yapılacak kocaman bir yol şe
bekesi vardır. Bu çok büyük 
bir iştir. 

- Fakat sizin bu çalı~mala
rmızdan Habeşistan koşkun
lanmaz mı? 

- isterse koşkunlansı•. Fa
kat onua lcoıkulan, inanınız, 
bizi hiç alakadar etmez. Ya· 
kıada komıulujumuzu mümkin 
kılmak içia anlatmalar yapmak 
lazım i'elecek. Biz •esul bir 
hükumete tabi, yani bucağı mu
ayyen bir ülke ile sınır sahibi 
olmak isteriz. Fakat, filen müs
takil bir tal< ım reislerin iş güç
lerinden istifade etmek hakkını 
haiz olan ahaliye zulüm ettik· 
leri barbar mıatakalara hudut 
olmak işimize gelmez .. 

50111ali va1 i i Hmut;ıisi 

- Şimdilik bnnunla uğraşa
cak değiliz. Bu esirlik, sİ7.e 
bahsettij-im esirlik ı?ibi değildir. 
Bahsettiiim vaziyet derecesinde 
zalimane olmaktan uzak. Habeş 
esarete ilka ettiği zavallı mil
letlere nisbetle, köleleri ıçın 
daha iyidir. 

"Benim mdüşündüj'üm esır 
edilen milletlerdir. Dünya he
nüz bunlarm vaziyetini bilmi
yor. Bunlar on milyondan fazla 
insandır ki yeter gida bile ala-
mıyan hayvanlar derecesine 
düşürülmüılerdir. Zira Habeş 

idaresi bunların hemen hem 
her şeyi ellerinden almaktad 

"İşte bunları kurtarmak 
zifesi bugün ortaya çıkar 
İtalya bunu ifa şerefine da 
edilirse, bu işi görmek 
şimdiden hazır olmalıdır. 

Yerli 1·c isleı·le !J01'l!Şlfrheu 
''Fakat şimdiJik harp 

mevzuu değildir. Bu dakika 
çalı~ıyoruz, işsiılerimize iş b 
luyoruz. Zira iş barııbr. A 
bizim rolümüzü tayin edecekti 
eier ki bir rol oynamaia da 
vet edilirsek. 

Yarın sizi araba ile Hab 
hududuna i"Öndereceiim. Ken 
di gözünüzle görürsünüz. Mes 
le İtalyayı müdafaa etmek mes 
lesi değildir. fnsanlıiı müdafa 
etmek işidir. Bugünkü day 
bir ırk ihtilafıdır. Bütün AY 
rupa bunda ilişiklidlr. 

Bir at koşusunda 
100 Frankla yarım milyon frank 

Kazanan talihli bir oyuncu 
Liyon... Nisan nı geri alamaz ve para kaza-

Liyon karşılıklı bahs kişesi nırsa, otomatik bir surette, 
bir bahisçinin inanılamıyacak kazancı bildirdiği atlar üzerine 
bir taliini kaydetmiştir. İsmini bahse karşılık tutulur. 
bildirmiyen bu adam yalnız 100 Bu meçhul bahisci ılk koşuyu 
frauıı gözden çıkararak481000 Pcrseis ile kazanarak 10 franıa 
frank kazamıştır. Bu akla sıi- karşı 278 frank ganyan ve 75 
mıyacak kadar büyük talih ba- frank plase kazandı ve böylece 
kınız nasıl tahakkuk etmiştir: öteki koşuya 1750 frankla gir-

7 nisan Pazar günü bir adam miş oldu. 
karşılıklı bahis kişesine giderek Hanoy ile ikinci koşuyu da 
Paristeki Longıan koşusu için50 kazandı. Bu at ıanyan olarak 

Karanlık bir ganyan bileti 202 ve plase olarak 41 frank 
alır ve kazancının Hanoy Per- verdi. Üçüncü koşuya nakJedi-
sein, Reetenmark, Fol Pasyon len kazanç böylece 29,320 frank 

oldu. adlı etler üzerine geçirilmesi-
Üçüncü atı olan Rentemnark 

ni bildirir. Kişedcn ayrılmak da üçüncü koşuyu kazanarak 
üzere iken fikrini değiştirerek 49 frank Ganyan ve 19 frank 
aynı etlar üzerine aynı şartla Plase vermiş ve dördüncü ko-
daha 50 frank bırakır. şuya nakledilmek üzere yüz 

Bu yolda yapılan bahiste, 38 630 frank birikmiıtir. Dör-

lih1i çıkmış ve 35 frank ı:-an 

yan ile 23 frank plase vcrmiı 
tir. Böylece meçhul şahıs 
frank ganyan karşılığı 474.14 
ve 50 frank plase kartıhğı 
bin 599, yani hep birden dö 
yüz 80.741 frank kazanmıstır. 

Bu şaşılacak talih sabib 
hakkında - onu tanıdıkların 
iddia edeni er - şu hikayeyi an 
!atıyorlar: 

Posta telgraf ve telefon ida
resi hizmetinin dörtte üçünü 
resmi devlet müesseseleri için 
Y~pmaktadır. Ve bunun için 
hıçbir para almamaktadır. Me
sela telgraf idaresi yılda sekiz 
aailyon lira kadar tutan bir i, 
Yapmaktadır. Bunun 6 milyonu 
tnuaf tutulmaktadır. Ya1nız iki 
milyon lira kadar para alın
maktadır. Posta- idaresi dahi 
8 milyon küsur liralık hizmet 
yapmaktadır. Bu hizmetinin 6 
milyon liralı2'ı ücretsizdir. Yani 
muafiyete tabidir. İki milyon 

nun lüzumunu f e~< ziyade his
setmektey z. Bu noktai na.zar
dan tctbir alm~k mecburiyetini 
çok ciddi o arak hissedi}toruz. 
Telefon hatlarının 2'arp vilayet
lerine doğru ı!İtmesini şimdi
lik temin C'!tmek zaruretindeyiz 
Bir kısım para koyduk. Bun
larla bazı mühim merkezleri 
yapacağız. 

Memurların ağır yUkU 
Ali Çetinkaya müteselsil ke

falet yüzünden P. T. T. Me
murlarına düşen ağır yükiın 

kaldırılmasının temini için bir 
saylav tarafından ileri silrüfen 
temenniye karşılık olarak, bu
nu ıözcten bir kanun layiha
sının yakında kamutaya veri
leceiini bildirmiştir. 

parayı veren artık kararı- düncü koşu, bahisçiye yine ta-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adam Vilorban koşu alanın
da iken Havas Ajansının tcl
graflarile ilk üç atın kazandı
ğını birbiri üzerine haber almış 
üçüncü olan Rentenmarkın za
ferinden sonra artık dayana
mıyarak otomobiline atlamış ve 
havadis almağa koşmuı;o :sırada 
dördüncü at üzerine kazancı 
nakletmekle kendine haddin
den fazla ıüvendij-ini düşüne
rek canı sıkılıvermİf fakat bir 
kaç dakika sonra harikulide 
olan taliini haber almış Fol 
Pasyon ona hakiki bir ıervet 
temin etmiş bulunuyordu. 

lira alınmaktadır. . . 

Buna mukabil bir çok iıle
rimiı vardır. Tabii nazarı dik
katı celbetmiıtir. Tekmil vari
datımı:ı 6 milvoa kadar hir 

Tel,garaf ve telefon 
hatları 

T cl2raf ve telefon hatlarını 
kablo halinde toprak al
tına almak zaruretini de hisse-
diyoruz. Aynı zamanda burada 
nakil iletJerini takviye cdece
iiz. Simdı merkezden ancak 

6 Milyonluk tahklka! 
Kanum.ın heyeti umumivesi 

üzerinde ıö• üş ime kafi görü
lerek maddelere geçilmiş ve 
posta telgraf ve telefon idare
sinin 1935 yılı masrafı karşılı
ğı olarak 6 milyon 182,800 lira 
tahsisat verilmekte ve ~·liri de 
6 milvon 132.800 lira olarak 

talımin edilmektedir. ması gibi işler bulunmaktadır. 
9~5 Bütçesi Kamutay P. T. T. idaresi büt-

İdarenin 935 yılı bütçeıi ic- çesini kabul ve tekaüt ve ye-
çcn vıl bütç~sine nazaran tim aylıklarının muhasebei umu-
577, 123 lira fazladır ve bu büt- mi ye '.kanununun 39 cu madde-
çe ile i!enel müdürlüğün önü- si hükmüne ıöre uman gcç-
müzdeki yıl içinde yapacaiı mesi suretiyle h•ktan düşüp 
i,ler arasında Ankara - fsta · - düşmiyeceğine dair mubatayı 
bul telefon hattıaın isJih Ye divanı muhasebat cncüm~niue 
takviyesi ve Ankarada bir ıc
nel müclürlük •inası ,, aptırıl-

vererek Pazartesi ıünü toplaıa
ıaak üzere daiılmışhr. 

Acaba dört koşuda da ban
iİ atın kazanacağını bu talilıli 
oyuncu nasıl böyle isabetle 
keıtire bilmiş? Lıyonda ıi•di 
herkes bunu soruyor. 



Sı hlfe a Tenı Asır .. 
Osmanl cadan Türkçeye karşı ıklar kılavuzu 

1 

1 - Öz Turkçc köklerden gelen sözlerin lrnrşısına (T.Kö) beldeği (alameti) konmuştur. BunJann her biri hakkınd2 
uzınanlarımız.m (mutahassıs) yazılanm gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan kar ıhklann iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcalan yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - ~(ökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, ash UG olan 

HUKU,Vf, Türkçe ÇEK kökünden elen EKiL gibi. 
~aııs:~--•~m•Ji!Cl!l .. Iİ!!i!IS!'.i ... llİİ .... 111!1!! .. •Blmı~!!B!%Eaılliil2:lnıı:!B!'llli!lllmı ........... 

İnh·c;a: (Monopol) - Tekit Yadü tezkar etmek An- Örnek: Ha)•lulet eden ma- Heca - Hec.c 
İllhi~~ua olmak (Monopolizc mak nialar dolayısiyle - Araya ıriren Hediye - Armagan 

etmek) - T ckitlcmck Hatip - Aytaç engeller dolayısiyle. Hedmetmek - Yıkmak 
Hasret, hıh~sür - Ö:ılen Hitabe - Ayta Hayme - Çadır Helak o!maık - Bitmek, 
Örn<;k: Hasret günlerini an- Hitab etmek - Aylamak H•yır - Hayır (T.Kö.) 

dım - Özlem günlerini andım. Örnek: S.zc hitab ediyorum- Hayret etmek - Şaşmak -
Mütehassir olmak - Özle- Size aytayorum. (Fr.) !>'ctonncr 

mck iradi hitabe etmek - Ayta.. I Hayran - Havran (T.Kö.) 
Örnek: 1ütchassır olduğum vermek, ayta söylemek Hayran kalmak - Hayra-

demlcr - Özledii-im demler Örnek: Iradı hitabe ederken mak - (Fr.) Admircr 
İıtiyak - Göresi sözünü kestiler - Ayta söylc.r- Şavanı b;:yret - Şaşılacak 
Örnek: Günler ieçtikçe size kcn (verirken) söz.ünü kestiler. vrnck: Şayam hayret bir 

olan göreıim artmaktadır. Iradı mıtketmck - Söylev hareket - Şaşılacak bir hareket 
Müştak olmak - Göresi- vcn11ek Müteha~ yir - Şa kın 

•ek Örnek: B. M. Meclisinde ir4- Meftun ve meshur olmak -
Huta - Hasta (T.Kö.) dı nutke.tti - Kamutayda söy- Tansımak - (Fr.) S'eroerveiller 
Ha?k - Çöp, ailprüntü lev verdi. Haysiyd -1 - Onur 2 - (Bak 
Hatere - Böcek Natuk - Sözmen - (Fr.} Qui keyfiyet, mahiyet) 
Haşin - Sert, katı a la parole facile, Hay.şum - Geniz 
Hu,und - Sutlik, katılık bcau parleur. Hayt - İplik, tire 
Örnek: Huıunet göstume- Nutuk - Söylev (Fr.) Dis- Hayvan - Hayvan (T.Kö.) 

den iş yapbrmuım bilir - Sert- cours Hayycn - Diri olarak, diri 
lik ıöstermedea iş yapbrma- Muhatap - Aytıç diri 
aını bilir. Hatime - Sonsöz Örnek: Hayyen mi, meyyiten 

Haşiv - Şifirae Hitam - Son, bitim mi derdest edildi? - Diri olarak 
Haşiye - Çıkma Hatmetmek - Bitirmek, aona 
Haşmet, ihtişam - Görkem erdirmek, tüketmek 
Örnek: Haşmetli bir yürüyiifü Ômek: Koca bir kitabı bir 

yardı - Görkemli bir yürüyütü gecede hatmetti - Koca bir ki-
vardı. tabı bir gecede bitirdi. 

Haşyet - Belin Hatta - Bile 
Örnek: Y ıldınm düştüjii ya- Örnek: Hatta sen - Sen bile 

kıt hafyet içinde kaldık - Yıl- Hatvc - Adım 
dmm düştüiü Yakıt belin için- Hava - Hava(. Kö.) 
de kaldık. Havale - Gönderi 

T ehaşi (Bakı ihtiraz) - Sa- Örnek: Para havalesi - Pa-
kınma ra gönderisi 

Ôrnek: Ona söz söylemekten Havale etmek - Buakmak 
tehaşi ederim - Ona aöz. söyle- ıöndermek (para için) 
mekten sakınınm. Örnek: Bu işi ona havale 

Mütehaşi (Bak: Mubtuiz) - ettiler - Bu işi ona bıraktılar 
Salcıngan (onun üstüne bıraktılar) 

Hat - 1 - Çiz~, 3 - Yol, Havali - Dolay 
3 - Yazı, 4 - Hat (T.Kö.) Örnek: İstanbul havalisinde 

Örnek: 1 - Kırmızı bir hat - f stanbul dolayında 
çe.di - Kırmızı bir çizı,ri çekti. Etrafü havali - Yörcçevre 

2 - Hututu badidiye - De- Örnek : Köyün etrafü hava-
miryolları lisi hep bahçe idi - Köyün yö-

3 - Hattı mihi - Çivi yazısı. reçevresi hep bahçe idi. 
Hattı hareket - Gicliı, tu- Havari - Yarlar 

mı, ölü ol2ral: mı yak.alandı 
Hayycn meyyiten - Ölü diri 
Haz - Haz (T.Kö.) 
Hazan - Güz. 
Hazfetmek - Kaldırmak, 

çıkarma.k 
Örnek:: Bu kelimenin bir har

fini hazfedince - Bu kelimenin 
bir harfını kaldırınca (çıkarınca) 

Kaoilihazf - Kaldınlabilir 
Örnek: Bir noktası bile kabi

libazftır deoemez - Bir noktası 
bile kaldırılabilir denemez. 

Hazer - Çekin 
İçtinab - Kaçınma 
İçtinab etmek - Kaçınmak 
Ömck: Her türlü fenalıktan 

içtinab eder - Her türlü fena
lıktan kaçınır. 

Müctenio - Kaçıngan 

Tevakki - Konınmı, sa
kmma 

Örnek: Büyük söz !öylemek
ten tevakki lazımdır - Büyük 
söz söylemekten sakınma re
rektir. tua - (Fr.) Manicre d'aıir, lii- Örnek : Havariyundan Saint 

ne de concluite. Paul ilk incili yazdı - lsa'nın T e•akki etmek - Korunmak 
Ömek: Hattı hareketini be- yarlarmdan Saint Paul ilk in- sakınmak 

ienmiyorum - Giditini ( tutu- cili yazdı. Örnek: Herkes sari hastalık-
muau) beienm.iyoruaı HaYaı - Aıal lardan tevakki etmelidi - Her 

Hattı vasıl - Baidaı Havaaı hamıe - Befduyu kes bulaşık hastal.ıklardan ko-
Hata 1 - Yanhı, yanlışlık, Havayici zaruriye - Yaşabk runmalıdll'. 

2 - Yanılma, 3 - (Bak: \cu•ur)-- Örnek: Şeku de bavayici Gençler, yalancılıktan tcvak-
(Fr.) Faute, errcur ı.aruriyedendir - Şeker de ya- ki ediniz - Gençler, yalancıhk-

Örnek: 1 - Bu yazıda tertip şatıklardandır. tan sakınınız. 
batası) var - Bu yazıda diz.i Haver - Doğu Mahzur - Çekinecek 

1anlışı var. Havf - Korku Örnek: Bu işin mahzurlu bir 
2 - Bu hattı huekctizdeki Havfctmek - Korkmak tarafı yoktur - Bu işin çekinc-

batayı anlıyor musunuz - Bu 2i- Haif - Korkak cek bir tarafı yoktur. 
ditınizdeki yanbşbi'ı anhyor lbafe etmek - Korkutmak ihtiraz - Çekinme 
musunuz? Mahuf - Korkunç Örnek: Onun bu işe ihtira-

3 - Hatayı adli - Tüz.el ya- Ömelc: Mahuf bir fırbna - ı.ına hayret ettim - Onun bu 
aılma. Korkunç bir fırtına işt .! çekinmesine şaştım. 

Zlihul - Unut.salık - (Fr.) Hiras - Korku İhtiraz. etmek - Çekinmek 
laadvertan<. · Hiraaan - Korkak Muhteriz - Çckin~cr 

Örnek: Arfediniz. z.ühul f't- Havi olmak, ihtiva etm~k - Hazır _ Hazır ( T.Kö. ) _ 
aişim - Bağışlayınız, unutaahk içine almak, kaplamak (Fr.) Prct 
etmişim Ömck: Bu kitabm havi ol- İhzar etmek - Hazırlamak 

Hata en - Yanlışlıkla duiu ( ihtiva ettiği ) fasıllar - (F r.) Preparer 
Önele Bu söz.Ü, her halde Bu kitabın içine aldıiı ayıçlar İstihzar _ HaıırlıkJar _ (Fr.) 

hataen söyledi - Bu sözü, he.r Hana - Havza (T Kö.) Preparations, preparatifa 
halde yanlışhkla söyledi. Hayi - Utanç Müstahzaıat ( ı bbbiye) -

Hata etmek - 1 - Yanıl- Hayasız - Utanmaz Hazır ilaçlar - (Fr.) Specillite 
mak 2 - (Bak: kusur dmek) - Hayasız ık - Utanmaı.lık pbarmaceutique 
(Fr.) Commcttre une faute, ae Hicab - Sıkılma Örnek: Eskiden. memleketi-
trompcr. Mahcub - Utangaç mi:ı.de müatabı.aratı tıbbiye imal 

Örnek: Size ihmad etmekle Örnek: Çok mahcub bir ço- olunamazdı - Eskiden yurdu-
hata ettiğimi anhyerum - Size cuktur - Çok utangaç bir ço- muz.da hazır ilaçlar yapılamazdı. 
ıiivenmekJe yanıldıtımı anlı- cuktur. Müstahzarat ( ı kimyeviye )-
yorum. Hayal _ Hayal (T.Kö.) Hazırlamalar - (Fr.) Preparation 

Zühulctmck - Unutsamak Hayalet - Görümsü Hizik (Bak: mahir) Uzel 
Örnek: Bu işte zühul ettim- Hulya - Kuruntu Örnek: O, bazik bir tabip· 

eu işte umdsadım. Hayat - Hayat (T.Kö.) tir - O. uzcl bir dişçidir. 
Hatır - Hatır (T.KCS.) Hayide - Bayat Hazakat - Mzluk 
Hatıra - 1 - Anı, 2 - Aadaç Örnek: Bir takım bayide Örnek: M. hazakati ile müş-

(Fr.) Sou\•enir söz.ferle başımızı şişirdi - Bir ta- tegirdir - M: Udu2'u ile tanm-
lhtar etmek - Habrlamalc - kım bayat söz.ferle başımızı şi- mı br. 

(Fr.) Rappelu şiroi. Hazine - Hazne (T.Kö.) 
Tahattur etmek - Hatırla- HayıfJama (Telehhüf) - Ya-
~ - (Fr.) Sc reppeler, se aou- zıklanma 
Yellll' Haylı - Haylı (T.Kö.) 

~uhtıra - Andıç - (Fr.) Me- Haylülct etmek - Araya 
moıre ıirmek, yol kapamak 

Hazın - Ezim, sinirme 
Hazmetmek - Ezimek, sı-

nirmekk 
Haz.mi kolay - Singin 
Heba - Boş, lıtoıuna 

yoğalmak 
Örnek: Düşman ordusu aç

lıktan helak oldu - Düşman or
dusu açlıktan bitti. 

Bu senenin mahsulü kuga
lar yüzünden belik oldu - Bu 
yılan ürünü karralar yüzünden 
yoğ aldı. 

istihlak - Y oialhm 
Örnek: Şeker istihlaki iit

gidc artıyor - Şeker yoialtımız 
gitgide art yor. 

İstihlak etmck-Yoialtnıak 
Örnek: Ankarada güode ne 

kadar buiday istihlak edilir? -
Ankarada günde ne kadar bui
day yoialhhr? 

Müstehlik - Yoğaltman 

Örnek: Almznya.'da müsteh
lik kooperatifleri çoktur - Al
manyada yoğaltman kooperatif
leri çoktur. 

Helecan - çarpmtı 
Helezoni - Y ıla.nkavi ,,, 
Hem - Hem 
Heman - Hemen (T.Kö.) 
Hemağuş - Kucak lrucaia 
Hemasıl - Aıh bir 
Hemayar - Denk 
Ômek: Bu iki adam birbiri 

ile denk mi? - Bu iki adam 
birbiri ile denk mi? 

Hemcins - Cimi bir 
Hemdem - Arkadaş 
Hemnam - Adaş 
Hempa - Ayaktaş 
Örnek: Asilerin reisleri ~e 

bempalan kaçtılar - Azıyanların 
başkanlan ve ayaktaşlan kaç
tılar. 

HcmrEh - Yoldaş 
HcmKin - Yaşıt 
Hemşehri- Hcmşeri (T.Kö.) 
Örnek: Samıun'un fahri hem-

şehrisi - Samıun'un onursal 
hemşehrisi. 

Hemşire - Kızkardeş 
Hemşirezade - Yeğen 
Hemta - Benzer, taydaa 
Bibemta - Benzersiz 
Hemzeban - Aizıbir, dildeı 
Örnek: Onu Ö\rmekte cüm-

lesi bemzeban oldular - Onu 
övmekte hepsi atzıbir (dildeı) 
oldular. 

Hemzcman (muasır) - Çai
daş 

Örnek: Timur ile Yıldırım 

Bayazid muasırdırlar - Timur 
ile yıldırım Bayazid çaidaşbrlar. 

Hengam - Zaman 

Henuz - Daha, yeni, daha 
yem 

Örnek: Henuz uyanmışbm -
Yeni uyanmıştım, daha yeni 
uyanmıştım. 

Henuz gelmedi - Daha gel
medi. 

Her - Her, tü 
Her ne'fi - H~r türlü, her 

çeşit 

Haraset - Çiftçilik 
Ziraat - Tarım 
Zer'etmek - Ekmek 
Zira at Vekildi - Tarım 

balcanlıiı 
Hercai - Yanardöner, rel-

geç 
Hercümerç - Karman~, al

Jakbullak, altüst 
Herçibidibid - Ne olursa 

olsun 
Herem - Kocaman, çöküş 
Herze - Saçma 
Hc!ab - Hesap (T.Kö.) 
Hesti - V arhk 
Heves - istek, heves (T.Kö.) 
Hevl (Bak: Dehşet) 
Hevlnak (Bak: müthiş) 
Heybet - Aybat 
Heybet vermek - Aybamak 
Heyelan - Kana 
Heyelan ~tmek - Hay.şam&k 

Heyet -Şekil - (Fr.) Forme 
Heyet - Kur - (Fr.) Corpa 
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Katerina orloftan sonra potemkin 
İle nasıl sevişmişti ? 

Orlof, Katerinanm kalbine Doymak bilmiyen hırsım 
o kadar . ~rdiiine inanmı~h ki bu ~encin kollarında tatmin 
sarayda kendine yaklaşanlara, ediyordu. Katerina hayatının 
Rusyanın gerçek hakimi ken- son baharında sayılabilirdi.Zira 
disi imiı gibi davranıyor, im- 43 yaşında idi. Orlof bu ro-
paratoriçaya kar~ı herkesin hu- mantik sevdayı duyunca, bir 
:zurunda aiJr 'fe sayiı kıncı vesile bularak Petro~rada dön-
davranıtlardan çekinmiyordu. dü. Vasilcikofu saraydan ko•-
Katerina qıkı ile sık aık kav- durmak için elinden ıcldiji 
ga ediyordu. Orlof, hele ur- kadar ç.alıftı, tesiri olmadı.Ka-
hoıluk ı.amamnda ne yaphiını terina müz 'ic Oroloftaa bütüa 
bilmiyor gibiydi. Bununla be· bütün kurtulmaia karar ver-
raber Katerina bütün qıkla- mişti. Yılda 1ŞO bin rublalık 
nndan fada Orlof a sadık kaJdı bir tah.sisat ile 6000 nüfuslu 
Zaman zaman bazı kaçamak muazzam arazıyı kendisin• 
kaprislerden baıka kimse ile d" ö ı ı d f h ver ı. ze a emin e se a et 
alakadar olmıyordu. içinde yaşamaia koyuldu. Ka-

Bu gelip geçici münasebet- terina elde ettiği hürriyete 
lerden birini de Prens R. K: rağmen Oroloftan aynlıtı 
şöylece anlabyor: teessürle kartılamak.tan kurtu-

- Kraliçe bir ıün maiyetile Jamadı. VauiJçikofta Katerinayı 
ıar~yin bahçuinde dolaşırken çok fazla işıal edemedi. T ev· 
ı.anf, ıüıel, dinç bir zabiti cih edilen miralaylık rütbesi 
l'ÖZÜne kestirir. Saraya dönün- ye yüzbin rubl;Uık mükifab 
ce zabit saraya çağnlır. Deli- kifi görerek sa.rayı terk etti. 
kanlı neye uiradıitnı şaıırır. Bu genci takip eden adam Ka-
Burada saray doktoru tarafın- terinanm i.şıkluı içinde en 
dan muayene edildikten sonra kuvvetlisi ve nüfuzlu.su olanı-
Sen Pol kalesine tıkılır. Tam bir dır. Pot cm kin dev vücudlu idi. 
ay en nefis şaraplar ,.e yemek- Bilhassa zekasınm fazlahiı, 
JerJc kuvvetini arttırmasına itina sevmekle iktifa etmiyerek ken· 
edilir. Nihayet saray doktoru za- dini sevdirmeyi de bilmesi Ka-
bitin kafi derecede beslendiii- teriaanm hayatında bir inkılap 
ne kani olunca kendisi Sen-Pol uyandınnııtı. Potemkin impa-
kalasmdan saraya nakledilir. ratoriçanın emniyetini kaı&-
Katerin ıü:ı.cl zabiti hususi nınca devlet makinasını id&-
apartmanında bekliyordu. Za- rede onun en ku.vvctli yar-
bit içeri girince af aUaşmıştı. dımcısı oldu. Saraydan au·n.k-
Bir hayal ilcminde yüzdüğünü kat bir zaman içia uzaklaştı-
sanmakta idi. Katerina için rılması üzerine her kea Potem.-
çok şeyler düşünmüştü amma kiain nüfuzu bittiiiae kail ol-
bu kadarını beklemiyordu. Ruı muştu. Halbuki 'bu adam her· 
tahtında hükümran olan kadın, zamandan daha ku'f'l'etli · ola-
çırçıplak bir .sedirin üzerine rak saraya döndü. Öyle ki 
uzanmııtı. Bu manzara zabitin imparatorluiun en büyük talı· 

• aklını '-•tına 2etirai. Kendi- siyetlerine kendi uşaklan ribi 
sinden ne bekJendiiini anladı. muamele etaeie, hatta Kate-
Orlof'un Eflakta babıili ile rinanın dairesine çıplak bacak-
müzakerelerde bulunduiu sı- Jarla, ron döşambrile ~irmcğc 
rada, Katcrina Vasilçikof adlı ba4ladı. 
bir küçük ıabiti •e•di. _ Sonu vaı -. ...•...••••......•••..••..•.•..••..••....••...•.......•...••..•................••••. ,. 
Heyet (Murahhas heyet anla- ilk nazarda ıöze çarpacak de-
mına) - Salkur - (Fr.) Dele- recededir - Bu izerde1'i özlük 
2ation ilk bakışta 2öıe çarpacak de-

Heyct (Meclis anlamınA) - recededir. 
Kurul - (Fr.) Assemble, conseil Bundan ıonra onuncu ıahr-

Heyetiyle - Hep birden, daki (haaad) kelimeıinc h~çi-
olduiu gibi, takımiyle lcccktir. 

Heyeti umumiye - Geael 2 - Gene o aütunua 13üncü 
kurul - (Fr.) Assemblee ft•e- sabrında "hasbihal11 karıılıkları 
rale 

arasında (monoloi anlamına) 
Heyhat - Yazık, ne yaıık - • 1 ' ı · ı k'-(Fr.) Helas o an söz • söy enı,, o aca .. en 

yanlışlıkla "ıöylet,, çıkmııtır. 
Heykel - Heykel (T.Kö.) 3 - Gene o yapraiın 1 nci 
Heykcltraı - Heykelci 

sütununun 36 ncı aatınndalri 
Heykclbrqi - Heykelcilik 

söz yanlıt dizilmiştir. Dojruau: 
Heıeyan - Saçmalama, sa- "T h 'k• . d" 

yıklama a n am!z,, ır. 

Hezimet - Boıiun, boz- Onergeler 
runluk 

luhiı.am - Bozıun, bozulma 
Münhezim - Boı.ıun 
Münheı.im olmak - Bozul-

mak, bozıuna uiramak 
Hczl - Al•y 
Latife - Şaka 
Hıfzetınek - 1 - Saklamak, 

2 - Ezberlemek 
Muhafaza etmek - Muha

faza etmek (T.Kö.) Barımak, 
gözetmek 

DÜZELTME 
1 - Kılavuzun 17 nci sayı

aında birinci yaprai'ın son sü
tununun dördüncü \celimesindc 
bir karışıklık ve yanlışlık ol
mutlur. Bu sütunun altıncı sa
tınndan sonrası şöyle olacakbr. 

Hususi, şahsi, zati - Özel 
Şahsiyet - Özlük 
Örnek: Bu eserdeki şahsiyet 

Kılavuz sözleri üzerine, her 

listenin (Yeaıi Asır) da çıktı-

iandan baılamak üzere bir ay 
içinde, istek edenler yeni bir 

önerge ileri sürebilirler. Bun

lar T. D. T. C. Gncl katipli
ğine şu şekil altında gönderi
lecektir: , 
Osmanlıca . . . . . kelimesi· 
ne Kılavuzda . . . . . karşı
lığını uygun ( yahut : yeter ) 
görmüyorum. 

Sebebi : (kısaca) . 

Önergem şudur : .... (1) 
İmza 

J) ]Junuıa bir oneı·{Je !J<ı f rı l rıı i-

l yen yarılar tı:::ct iııt• ı ir ~V'Y y<ıp19 
lcı 71 ll/acaklı r. 
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All<apon " Burada gevezelik eden-
lerin ağzına kurşun sıkılır ,, dedi 

----···--·------~ - Biraz sakin olunuz mös
yö!er . . Ben zannettiğiniz gibi 
korkulacak bir adam değilim ! 
Kolonel Turner'in hizmetkarı
yım. Alkaponla münasebetle
rinde aracılık va:ıifesini ıören 
benim. Meıhur Ganester Vil
yam Konokavttan bahsedildi
iini hiç ifitmedini:ı mi ? Ku
laksız Vilyam canım . . • O da 
içeride, Kolonelin odasında 
bulunuyor. Sakm bu sırrı dal
landırmaia çalışmayın .• Yoksa 
emniyet müdürü Yuth cenap
larını büsbütün faşırtmış. hatta 
tekzip etmiş olursuam. Ne 
kaıt ettiğimi aalıyonunuz ya? 

İki polis adamalrıllı afalla
mıtlardı. Tebeaılim ediyor, ıöz 
iıaretleri yapıyor Ye bu kadar 
mühim bir ıarra vikıf olmak
tan mütevellit ıurunı tafıyor
lardı. Şaka şey mi bu? O ka
dar hürmet ettikleri kolonel 
Turneria de kaçakçılarla ortak 
olduiuau 6irenmiılerdi. Sözle
rime inanmııhlar. Zira kısa 
boylu kltip te, korkudan, bu 
ıözleri tekzip edecek halde 
deiildi. Jorj emrime boyua 
eierek benimle birlikte yan
daki odaya ıeçti. 

Vilyam ıakia duruyor, beni 
bekliyordu. 

- Haydi gel, iİdiyoraz, de
dim. 

Gözleriai ilıerime dikti. Va
ziyeti anlayınca Jorjla lteraber 

yasaklar bürosunda• çıkbk. 
Sekreter iki mlhim doıyeyi 
kolu albada taııyordu. Bizi 
otomobile kaaar takip etti. 
Orada paketleri verdi. Dön
mek üzere idi ki kolundaa tu· 
tarak otomobile aldılc : 

- Burada otur bakahm. 
Daha biraz revezelik edecejiz 
dedim. 

Bitkindi. Hakkı da vardi. 
Bu darbeden sonra parlak 
mevkiini kaybetait sibiydi. 
Haline acıdım. Kendisini tes
kine mecbur oldum : 

- Korkmada• i•lebilirain 
Jorj. Kılına laile dokaamıyaca
j'ımıza inaa. 

Bu sözlerimden ıonra itiraz: 
ıahat etti. Geniı ıenit aefea 

aldı. O da anlamıfb ki bun
dan sonra biricik kurtuluş mel
ceini bizde bulabilir. Hemen 
hemen benim akibctime ben
zeyen bir akibet, zavallıyı da 

-

kaçakçılar çetesinin içine attı. 

Jorj bir gangester olamazdı. 

Zira çok korJcaktı. Fakat mer
kez büroda John Higgina ve
ya Guzik'in maiyetinde ç&a..lışa

bilirdi. Biiım aldıiımız hafta
lıklar polislcrinkinden az olma
dığına göre maddeten bir şey 
kaybctmiyecckti. Bunları yolda 
kendisine anlattığ'ım zaman ıü-
lnnç bir tavır takındı. · 

Siseroya , Jıeldik. Patronun 
yanına çıktık. 

Alkapon bizi bu kadar ça
bık beklemiyordu. 

- Koloneli gördünüz mü, 
dedi. 

- Hayır göremedik. Buna 
mukabil hu sevimli avı getirdik. 

Kapon hayretle yerinden 
sıçradı: 

- Bu abdallık ta ne? 
Derhal başımızdan geçenleri 

anlattım. Alkapon her şeyi an
layınca Vilyama dönerek şu 
emri verdi: 

- Bu delikanlıyı Guı:ikin 
bürosuna götür. Ailesi de bu
rada yerleştirilsin. Fakat ken
disi iyice nezaret altında bulun-

durulsun. Sana gelince bay 
sekreter dilini tutmayı bil.. Bu
rada aeveıeleria aizına kurşun 
sıkılır. 

jorj bir dans hocaıı aibi 
eiıldı. 

Bu durum karıısında kendi
mizi tutamıyarak kahkahayı 

bashk. 
- Bay .sekreter .. Senin adın 

ne? 
- Jorj'tur mister ... 
- Pelcill 6yleyse Jorj .. Şu-

nun airen ki beaim önlimde 
eğilmez. Bu bir.. Soara fU 
mister kelimesini de kendine 
sakla.. Bana sadece Al.. Diye 

bitap edebilirsin. Bununla be

raber her ıeyi yapabileceiini 
ıanma. Ben burada katt bir 
disiplin isterim. Şu korkak çeh
reyi de bırak.. Artık bir ya
bancı deıil, bir arkadapıa .•. 

Jorj, Vilyamla birlikte çıktı. 

Ben Alkaponla ba~bat• kaldım. 
Alkapon: 
- Kolonelin riı:li servise 

reçmeıi fena bir iı Jak. 
- Şüphesiz patron ... Ben de 

bunu beklemiyordum. Biraz 
önce bahıettij-im mektuplar 

iıte .•. 

-
Streza konferansı bitti 

- Baştcırafı 1 net !.ahiıeae -

muşlardır. Bunun üzerine Fran
sızlar 3 Şubatta Londrada mü
zakere edilen projeler hazırla
nır hazırlanmaz diğer alakadar 
dev~etle~~n de i!İrebif eceii bir 
fekılde uç devlet arasında bir 
andlaıma akdini ileri sürmüı
lerdir. 

7 maddelik vesika 
Strez 14 ( A.A ) - Royter 

ajansından: 

Zannedildiğ-ine göre bir be
yanname silsilesi halinde bir 
vesika tanzim olunmuştyr. Bu 
vesik 7 maddeyi havidir. E:ı-
cüınle hava andlaıması, orta 
Avrupa analaşmuı. şark and-
laşması, Alnıanyanın uluılar 
kurumuna avdeti ve Londra 
uzlaımasından hariç diier üç 
mevzu bu vesikada münderiç 
bulunmaktadır. 

'ttesml tebllğln ana hatları 
Strcza, 14 (A.A) - Havas 

Ajansı muhabiri mahsusu bu
gün neşredilecek resmi tebli-
2-in istinat edeceği konf er anı 
neticelerini şu suretle telhis 
~decek vaziyette olduğunu söy
hvor: 

Ademi tecavüz ve 
Karfıhkh müzahert t 

1 - Mayıs nihayetinde Ro
mada bir konferans toplana
cak ve bunda Roma ve Lond· 
ra uzlaşmaları mucibince 
hususi mahiyette bir ademi mü
dahele ve karşılıklı müzaharct 
mukavelesi tezekkür edilecek
tir. Bu mukavele Avustuıya 
ve hemhudut devletler arasın
da akdedilecek ve Fransa, Po
lonya ve Romanya buna iltihak 
edeceklerdir. 
Fransa - Sovyetler •ra· 

sındakl mUzaharet 
mukavelesi 

2 - Almanya Avrupanın şar
kında kollektif bir emniyet 
sistemine iştirakten imtina et
tiğinden f ngiltere ve İtalya 
Fransa ile Sovyetler arasında 
bu yakınlarda akdedilecek kar
şılıklı müzaharet mukavelesini 
memnuniyetle karşılamaktadır
lar. 

Fransız ,ıkayetlne 
müzaharet 

3 - F ransanın uluslar kuru
r umu konseyine müracaatına 
İngiltere ve İtalya müzaharet 
edeceklerdir. Bu devletler Al-

:">nl Asır 

Memleketlerde 
................ mırl ........... 

Maarif bütçesi 
Denizli, 14 ( Hususi ) - Vi· 

layetin genel 1935 maarif büt
çesi maarif müdürü bay Ziya
nın sürekli gayret ve savaşları 
karşısında 1934 bütçesinden 
2000 liradan fazla farkla 189086 
lira olarak genel toplantıda ka
bul edilmiştir. 

Fakat maar;f müdüriyet:nin 
bir çok yerinde istekleri de 
maalesef gelirin aılızmdan ye
rine 2etirilememiştir ki bunla
rın en başında muallim kadro· 
ısonu takviye projesi de tatbik 
sahası bulamamıştır. Bundan 
dolayı bu yıl her halde ilk 
okullara pek az tnlebe alına

bilecektir sanırım. 
HARABELERİ ZİYARET 

Cuma günü Denizli vilayeti 
ııcncl meclisi üyclerile daire 
-müdürleri vali bay Fuat Tok
sanın başkanlığı altında " Hiyc· 
re Polis ,, harabelerine gitmiı
lerdir. 

Ulus evinin faallyetl 
Denizli, 14 (Hususi) - De

nizli halkevi dddcn mdmleke
tinin laer yönden yüreğini kan
dırmaktadır. Evin kurslar şu-

besi, açbğı nakış - dikiş gibi 
kadınlık kurslarile, İngilizce 
ders vermek gibi kültürel yar-
dımı ve nihayet ceza evindeki 
yurddaşları okutmak, bilgilerini 

Akhisar da ....... 
Pirinç ziraatı 

Meselesi 
Bir batında Uç çocuk 
Tayyareye teberruat 
Akhisar : 14 ( Hususi ) -

Şehrimiz okutanları ile diyanet 
işleri memurlan maaşlarının 
yüzde birini tayyare cemiye
tine. teberrü etmeği kararlaş-

tırmışlardır. Bu iyi düşünceli 
uyrddaşlar teberrü1erine önü-

müzdeki avdan itibaren başla
mış bulunacaklardır. 

Cemiyete karşı halkımızca 
da şayanı memnuniyet alalca 
gösterilmektedir. Bu sene kur
ban bayramı teberrüah iiç bin 
lirayı geçiyordu. 

Belediye toplantısı 
Kent kurultayı ikinci içtima

mı dün yaptı. Münakaşalı bUt
çe müzakeresinden sonra i<a
naHzasyon yapılması hakkında 
üyelerden bazılarmm verdikle
ri takrir alakadar encümene 
havale olnndu. Aynı toplantı
da imar ve sıhhat encümenle
ri de teşkil edilerek vazif ele
rine başlamaları bildirildi. 

Mahfel 
Tayyare ce'lliycti burada bir 

memurlar mahfeli açtıracağın
dan bina inşa edilmek üzere 
belediyenin tcberrü edeceği 
arsada yakında faaliyet başlı

yacaktır. 
Müsamere 

Martta . ........ 
lzmir borsasındaki 

faaliyet 
Mart ayı içinde borsada 

21 - 24 kuruş arasında 82 ton 
zeytinya2ı · satılmıştır. Zeytin 
yaiı fiatlarını, cihan zeytinyaiı 
piyasalarından yüksektir. Bu 
yüzden piyasada zeytinyağı 

üzerine muameleler durgun ol
muıtur. 

Son zamanlara kadar piya
sadan 295 franga kadar zey-

tinyağı talep eden İtalyar.lar 
bu günlerde bu fiatı 305 franga 

çıkarmış'ardır. Halbuki zeytin 
yailarımızın bugünkü fiatları 

ancak 322 323 frania te
kabül etmektedir. Bu vaziyet 

karşısında iş yapmak imkinları 
çok a~lmışhr. 

Mart ayı içinde .satılan pa-

lamutların yekünu 4,466 ken

taldır. Fiath:r 195 - 455 kuruş 
arasındadır. 

Uyuşturucu maddeler inhisa-

rı afyon mübayaatma başlamış
tır. Tüccar vaziyetten memnun

dur. inhisar idaresi tarafından 
Mart ayında 3737 kilo 300 gı-
ramlık afyon satışı yapılmıştır. 
Bu fiatlcr 675 - 889 kuruş ara

sındadır. İnhisar tara mdan ye

ni morfin dereceleri de tesbtt 
edilmiştir. 

Bu yeni derecelere 2'Öre en 

yüksek morfin derecesi yüzde 
16, en aşağı morfin derecesi de 

arttırmak, kafalarını nurlandır
mak maksadile ecza evinde 
açmış olduğu Türkçe, içtimai-
yat ve sağlık bilgileri kursları, Himaycietfal cemiyeti 23 Ni· 1 

ne kadar sevinilse ve söylense aanda bir müsamere vermek 

yüzde seki~ olarak kabul edil
miştir. En yüksek morfin de-

recesini ihtiva eden afyonJar 

1094 kuruştan, en aşağı morfin 

dereceli afyon!ar 417 kuruştan 
mübayaa edilmiştir. 31 Mart 

tarihinde bütün Ege mıntaka

sında 75 şer kiloluk 820 san
dık afyon istoku bulunduğu 

tespit edilmiştir. 935 yala baş

langıcından Mart ayı sonuna 

yeridir. üzere hazırlıklara başladı. Ka-
Bu kurumlarda fahri olarak z.amız Gençler Birlij'ince de, 

vazife alan muallimlere kurum ilk fırsatta temsil edilmek üzere 
hesabına alkışlamak ve teşek- bir piyes hazırlığına başlanmıı-
kür etmek bir borçtur. tır. 

Ceza evinde der_. alarak ha- bir batanda Uç çocuk 
pislerin okuyup yazmasını ve Hacı ishak mahallesinde otu-
soysal bilgiler verilmesini Uze- ran Drama mübadillerinden B. 
rine alan ilk tedrisat müfettişi Yusuf Ziyanın refikası Bayan 
Celil Gürsoy, İlk mektep mu- bir batında üç çocuk dünyaya 
allimlerinden Fahri Akıncı, Fa- getirmiştir. İkisi kı7!, biri oğlan 
dıl Erden, Recep Dalkır bay- olduğu söylenen yavruların iiçü 

ları candan alkışlarız... de sıhhathdır. 
NUfus sayımı Pirinç 

1935 nüfus sayımına hazırlık Bazı mevkide pirinç ekiminin 
olarak meskenlere Ye sokak- menedilmesi üzerine pırınç 
lara konan numaralar, vilayet ekicilerinden ba:r.ı!armın Devlet 
tarafındaıı tayin edilen memur- şurasına müracaat ettiklerini 
lar tarafından kontrol edilmek- daha önce yazmaıtım. 
tedir. Müracaat sahiplerinden bay 

Muallimlen·n Ragıp Selimin bana söylediğine 
göre Şur:ıyı Devletçe zürraın 

Meslek bilgisi mctalibatı kabul olunmuştur. 
Buna rağmen henlu Manisa 

Denizli 14 (Hususi) - Ma- sıtma mücadele riyasetinden 
arif idaresinin hazırlamış oldu- müsaade istihsal edilemedi~i 
ğu bir hususi yasaya göre, de söylenmektedir. Müracaatın 
Denizli merkez okutanları, daha müspet bir şekle vardırıJ-
her onbe~ iünde veya hafta- ması ve ileriye ait bazı dilekleri 
da bir defa ilk okul ye1pı!a- temin için bay Rağıbın başkan-
rınde sıra ile mesleki konfe- lığında sehrimizden Ankaraya 
ranslar, münakaşalı ve ameli bir peyet gidegektir Pirinç 
dersler vermektedirler... ziraından teşekkül edecek olan 

Bu vaziyet hem muallimlerin bu h~yet, çeltik kanununun 
duyuşlarını, görüşlerini birleş- müsaadelcrindcn istifade ede-
tiriyo,., hem de mesleki ve celderine emin bulunmaktadır. 
umumi alandaki va.rlıklarını Bu lıavalinin pirinçleri üze-
artırıyor. rinde yapılan tetkikler pirinç-

Bu toplantıya lise talim hey- !erimizin viyolensel ve martclli 
eti de iştirak etmekte, ve fi- pirinçleri kadar kalöriyi haiz 
kirlerinden ilk okutanlara isti- hai:ı bulunduğu neticesini vermiş 
fade ettirmektedir. Toplantılar olduğundan ekim müsaedesinin 
bir program dahilinde maarif istihsaline bu noktanın da 
münürününün veya tayin ede- müessir olaeaj'ı kanaatı t~ın-
ceii bir müfettişin başkanhiı maktadır. 
altında yürümektedir. H. G. 

Konferans hülasaları teksir Manisa 13 (Hususi) - Vila-
edilerek mıntaka mekteplerine yet Sıtma mücadele başkanı 
de gönderilecektir. Bu suretle bay izzet naklen Konya Sıtma 
bu merkezi hareket muhila da mücadele başkanlığına tayin 
taşmış bulunacaktır. edilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
manya~ın manen mahkümiyc tinin tanzimi hakkında düşü-
vc arşıulusal muahedelerin tek nülen muhtelif sistemlere işti-
taraflı bir karar ile hükümden raktcn imtinaı karşısında her 
is.kat .zız:nnındaki Fransı.z talc- iki memleket hudutlarını her 
bıne ıştırak edeceklcrda;. 1ür]ü hava taarruzundan müte-
lngl tere - Fransa - ltalya kabile koruyacak olan bir 

Hava andl~·m~sı . hava dlatması akdini dcrpif 
• 4 - AJmanyanın yemde~ sı- etmek hususunda ln2ilterenin 
lahlanması ve Avrupa emnıye- muvafakatını istihsal etnıi$tir. 

kadar lzmir limanından yapı
lan tütün ihracıh şudur : 

Hamburga 1.645.208 kilo, 
Ren limanlat·ıne 616, Roter-

dama 34.849 kilo, Amesterda
ma 19.12 kilo, Liverpola 15.100 
kilo, Triyesteye 511.958 kilo, 
Marsilyaya 61.648 kilo, Nev

yorka 1.700.000 kilo, Galaça 

165.000 ki!o, Norvcçe 22.595 
kilo ihracat yapılmışhr. 

Tütün istoku kalmamışhr. 

,,.,,, ... •••t& 

1 
l~or a llaherleri 

1 
Dün Borsada 

1 

~,ıar 

Uzüm 
Çu. Alıcı 

227 Koo ittihat 11 
175 Müskirat inhi 10 
145,S Ş Riza Ha 11 

Fiat 
13 
10 
13 

99 S Sülcymano 11 
60 H Alyoti 11 50 
19 Alyoti bi 11 50 
17 T Dcbbas 11 50 

9 il Z Ahmet 11 
9 S Emin F Mu 13 25 

l 760,5 Y ekün 
1 Zahire l!lorsası 

Çu. Cinsi Fiat 
1093 Bu~day 4 20 

25 Arpa 3 50 
7 Börü'.ce 4 

l 57 balye pamuk 36 

12 50 
13 
11 75 
11 77 
11 
13 25 

4 35 
3 50 
4 

38 50 

~ , 
Para Piyasası 

14-4-1935 
Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İsterlin 606 50 611 50 
Fr. Franga 8 28 8 30 
Dolar 80 20 79 60 
Be!ga 21 25 21 75 
ltalyan lireti 10 41 10 46 
İsviçre F ran. •O 62 40 87 
florin 84 65 84 90 
Kr.Çeko.slov 5 24 5 27 
Avustr. ilini 23 50 24 -

Buğday 
1924 ten beri en za· 

yıf rekolte 
Rusya, Çin, Türkiye ve lran 

hariç olmak üzere 1934 acun 
buiday rekoltesi 1924 tenberi 
en znyıf rekoltedir. Avrupanın 
ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri
nin genel istihsalitı 411 milyon 
kental tutmuştur. Bu istibsa· 
lat 1933 te 476 ve 1932 de 
406 milyon kental idi. Birletik 
Amerika 1933 teki 214 e kar
şı 213 milyon, cenup Afrikası 
80 e karşı 83 milyon, Asya 
116 ya karşı 116 milyon, Afrika 
37 karşı 41 milyon, Okyanosya 
40 a karsı 39 milyon tutmuı

tur. Acun buiday rekoltesi 
cem'an 889 a karşı 903 milyon 
kental tutmuştur. Ancak bu 
903 kentalin içinde -yuakanda 
söylendiği ı:-ibi- Rusya. Çin 
Türkiye ve lran yoktur. Muh 
telif UJkclerin ihraç olunabi
lecek fazları şöyle idi: Kanadı. 
(1933 teki 95 e karşı 94 mil
yon kental, Birletilc Ame· 
rik 20 ye karşı 12 mil-

. yon kental, Arjantin 66 
ya karşı 63 milyon kental, 
Avusturalya 44 e ka:-ı. 
43 milyon kental, Rusya 4 ' 
karıı 1 milyon kental, lnaifü 
Hindistanı 5, Tuna ülkeleri S t 

karşı 5 milyon kental, şima 
Afrilcası l 2 ye karşı 11 milyor 
kental, vapurlardaki mikdarlaı 
9 a karşı 9 milyon kental, met 
muu 255 e karfı 238 milyor 
kental, Ağustos 1934 den sor 
kanun 1935 e kadar doirudar 
doiruya yapılan ithalat 49.( 
milyon kental idi. Şubat 193~ 
den Temmuz 1935 e kadar Yt 

ithal olunması muhtemel baki 
ye 56.5 milyon kentaldir. .......... 
Edirnede 
Süt çocuğu 

muayene evi açıhyor 
Edirne, 13 (Hususi) - Ken 

timiz belediyesi, 6 yaıına ka 
dar olan çocukların sahhi ah 
valini kontrol ve hasta olan 
luını tedavi etmek makıadil 
(Süt çocuiu muayene ve mütav~ 
re evi) namile bir ıaihk yurdt 
açmaia onaylamış ve bunuı 
için bütçesine iki bin lir tabıi 
sat koymuştur. Ba tahıisat a; 
olduiu için bu yıl ancak faki 
ve kimsesia çocuklar tesbit edi· 
Jecek ve yalnıı bu gibilcre ba 
kılacaktır. 

Öirendij-ime iÖre bu iı içiı 
eski şefkat Yurdu binası tah· 
ais edilecek ve çocuklar herılir 
ö&"leye kadar mütehassıs doktor 
rlar tarafandan muayene oluna 
caktır. Bundan başka çocuk ana· 
larma çocuklarına nasıl bakma· 
Jarı ö2'retilecek ve iaç alamı· 

yacak kadar fakir olanlarıD• 
ilaç parası da verilecektir. 

Gelecek yıl bütçsine fa:ılacı 
tahsisat konulabildiği takdirdt 
bu yardım esaslandırılacak V( 

şumullendirilecektir. 

İngiltere konten 
sistemi • 

J3D 
Kontenjan sisteminin istik· 

bali hakkında parlamentod6 

isticvap olunan Bay Mac Do· 
nald bu sistemin ülke sanayi· 
ini himaye etmek hususunda 
bittccrübe en iyi sister. 
oldui'unu beyan etmiştir. Fa
kat her hangi bir hususta 
bu gayeye daha münasip biı 
usul ile varılabildikte lizun2e
len tadilatı yapacaiını vadet· 
miştir. 

Çlndekl para klrlzl 
Londra, mali mahafili, Siı 

VictQr Sassoon'un, Çindc\c 
para krizine çare bulmak üzer• 
40 milyon Şanghay lirası ihraç 
olunmasına dair tek! ifine pek 
alaka 2Q.s_tcrme!!1cktedlr. 



- S"ahlfe to 

Soyadları 
'Soyad arını tescil 

ettİ'ı-enler 
Soyadlarını nöfus dairesine 

tescil ettirenlerin isimldrini yaz
makta devam ediyoruz: 

Alayİ>ey Ferhat sokak 5 No. 
Rasim Krrabinalı, Karşıyaka 

lstl\syon sokak 29 numarada 
Ali Kantaş, Ballıkuyu suyolu 
sokak 23 n\HDarada Mehmet 
Ali Kuşdemir, Yeni mahalle 
dördüncü sokak 6 numarada 
Halil Kusuman, Buca Kıı.ılçullu 
8 numarada Ahmet Cevdet 
Kinal, Kale bayır sokak 17 
aumarada Ahmet Kayışlıoilu, 

Donanmacı Cumhuriyet yalı so
kak 40 numarada Fikret Ada
•an,Buca yukarı mahalle 923No. 
Hasan Aiuş, Azizler mahallesi 
Güzelyurt sokak 69 numarada 
Parla Boydai, Arapderesi 43 
aumarada Mehmet Boğbozan, 

Yüzbaşı Hasana;a sokak 18 
numarada Mustafa Batmaz, Ye
ııişehirli sokak 9 uumarada 1 
Mustafa Bakkurt, Buca lzmir 
caddesi 7 numarada Nafi Ba
ber, Kestane pazarı 7 numaralı 
dükkanda Mustafa Gündüzalp, 
Mısırlı caddesi AltıntaJ sokak 
13 numarada Osman Gökday, 
Abdullah efendi mahallesi Ab
dulah efendi sokak 22 numa
rada İbrahim Girırüner, Kah
ramanlarda Esat oilu Şerif 
Goncele, Çayırlı bahçe ikinci 
ıokak 11 numarada Hüseyin 
Öiüşlü, Ahmetaia mahallesin
de Mehmet Ôzaıolin , Aydıa 
demiryolunda baskıcı İbrahim 
Ôzada, Dikilitaş 22 numarada 
Yuda Öz Türlr.kan, Karşıyaka 
Alaybey Mehmetçik sokak 6 
11umarada Kadri Özçaldıran, 
Aliağa mahalle.iade Macit Öz
pınar İkiçeşmelik Halil efendi 
mahallesi 22 numarada Fevzi 
o;ıu Mustafa Önanç, Hacı Meh
met mahallesi Mehmet oğlu 
Nazif Özbay, Kar&taş Asansör 
şokak 10 numarada Mustafa 
Özüt, Mersinlide 303 numarada 
Ayşe Özgülhan, Beşiııci Sulta· 
niye mahallesi Kapancızade 
sokak 22 numarada Emiş Ôz
tutian, İsmdpaşa mahallesi 
Çavdar sokak 18 numarady 
Refik Özdor, Selatino;lu ma
hallesi Burç sokak 22 numa
rada Afife Öiütçüler, Alireis 
mahallesi 2 numarad Mustafa 
Seyreko;lu, Damlacıkla 10 
numarada Süleyman Faik 
Sofyalı, Ballı kuyu Sucu 
ıokak 4 numarada Hasan Sav
oilu, Karantina iskele sokak 
20 numarada Abdülkadir Sa
vacı, Şehitler Mizrak sokak 4 
numarada M. Zeki Y ançalpan, 
Mira! mahallesi İmam sokak 
27 numarada İbrahim Turfanlı, 
Namazgah 550 sokak 85 nu
marada Talat Yumuşaker, Al
sancak Akdeniz sokak 31 nu
marada Hüseyin Yırdo;aa, Te· 

pecilc Yeni mahalle 315 numa
rada Salilı Y eşilok, İkinci Sul

taniye Yenişehirli sokak Nail 
Telkovan, Güzelyurt Azizler 
mahallesi 2 numarada Yahya 

Yönak, donanmacı İnkılap so
kak 13 numarada Yusuf Ziya 
Yiiitbaş, demiryolları itletme 
müfettişliiinde M. Sadullah Ya
han, Kahramanlar mahallesi 4 
numarlı:da Salih Yada soyadım 
almışlardır. 

iki kişi 
Soğuktan ölmü, .. 

Ödemişin Beyaarı nahiyesi
ne yakın bulunan bir tepe üze
rinde iki ceset bulunmuttur. 

Bunların Nevşebirin Yürü
mez köyünden Mustafa ile ar
kadaşı Memiş oldukları anla
şılmıştır. 

Faı.la sağok iilnlerde civar 
köylerde çalışmıya iiderken 
dondukları tcsbit edilmiştir. 

Yenı Aaır 15 Nisan 1935 

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

ze : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tali mevce göre ayar edilmiş 

devreli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve mü21ik fenninin en son tekamülatını nefsinde cemetmiştir. 

Yüksek tevettürlü hususi devreli bir pentod ve değişen has
sasiyetile müşterek çalışan antifedini lambaları vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcde ayaı miikemmel randımanı vermesini 
temin eder. 

ı~AKİKI RADYO (> 
~.o 

Satış yeri: ARTHUR VEITER (Sahibinin Sesi) 

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

Dainı a Sabit Daima Tabii 

Juvantin Saç boyaları 
İNGİLİZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen arı 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

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

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüiünden: Lira 
Karşıyaka Bayraldı Mehmet sokağında 13 N. lı hane 150 
Buca aşağı belediye C. 65 eski 75 taj No. lı kavehane 150 

., ., ,, Mecidiye sokaiında 2/1 No. lı havehane 200 

., Nalbant Mehmet sokağında 46 No. lı fırın 500 
,, ,, ,, 48 eski 32 taj No. lı dükkan 100 
,, Çay sokaiında 4 eski 2 taj No. lı dükkan 200 
,, Dokuz çeşme sokaiında 27 eski 19 taj No. lı dülı:kan 200 
,, Zambak sokaiında 2 eski 2 ıaj No. lı dükkan 100 
,, Yukarı intikam sokaiında 31 taj No. lı dükkan 40 
,, ,, Zafer caddesinde 62 eski 48 taj No. lı lr.avehane 550 
,, .. ,, ,, 7 eıki 7 taj No. lı dükkan 200 

Bonnova şedırvanlı çarşıda 21 eski 5 taj No. lı dükkan 150 
Yukarıda yazılı emvalın mülkiyetleri peşin para veyahut ikin

ci tertip mübadil tasfiye vesikasile öden•ek üzere müzayedeye 
konulmuş ise de talibi zuhur etmediğinden 11 /4/ 935 tarihin
den itibaren bir ay zarfında pazarlıkla satılmasına karar ve
rilmiştir. Taliplerin her gün Milli Emlak Müdürlüğüne müra-
caatları. 1101 (521) 

İzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 

Hukuk Mahkemesinden: 

Akıl hastalıiına müptela olup 
İstanbul Bakır köy Emrazı ak
liye hastanesinde tedavi edil
mekte oldu;u ve velayeti alh-

na konulmuş olan aauı Veli
yenin de öldüğü anlaşılan Ne
cibe kız kardeşi ve Murat 
karısı Gü:ı:inin vasi nasp ve 
tayinine mahkemece karar ve• 
rilmit olduiundan keyfiyet ilin 
olunur. 1103 (522) 

...................... --··-----·---....,._. .......... ~~ 
____ .. 
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Sizde hu cazibeye malik 
KREM PERTEV 

olmak isterseniz 
kullanınız 

................................................................................................................ , .................. . 

Paris Panayırını 
Ziyaret Ediniz .. 

18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 

19 3 5 e kadar 
Fransız ien ::ral konsolosluiuna yahut iz mir Fransız tıcaret 

odasına müracaat edilmelidir ••. 

• i Z Mi R 
Yünlü 

F. 
Mallar Pazarı 

Kan~emiro2'lu 
Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 

( Yülü mallar pazarı ) namı altında açtığım mağazamda ( ıZMİR 

HALKAPINAR ) Fabrikasının meşhur mevsimlik fantazi çulaki, 

kaz.mir, battaniye ve sair her çeşit mamulatını pek ucuz bir fi

atle satmakta olduğumu muhterem müşterilerime arzcylerim. 

H. 3 8 - 13 ( 379 ) 

Kara İsar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak • • 

ıçınız 
• 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

W.:anisa ulusal mallar başme
murluğndan: 

Miktarı Kıymeti 
Mevkii Cinsi hektar Lira 

Uzancalı köyü Gedevre mevkii mer'a 276 4000 
1771 ıayılı kanuna tevfikan bedeli peşin ve defaten ödenmek 

suretile mülkiyeti artırmaya verilip 18-3 935 Perşembe günü 
saat 14 te ihalesi tel·: arrür eden yukarıda yazılı ve kaim esinde 
bitşik planda gösterilen mer' ayı almak isti yenlerin o gün Mnisa 
uluaal mallar dairesına ielmeleri ilan olunurr, 

15-17 1079 (523) 

Yety EXTRA 

Bıçaklan Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

1164) 38 - 78 ( H 3 ) • • 
Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 13-13 (218) 

Yurdumuzun en iÜzel 
tra, bıçağı 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıçaK-ıdır. 

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

Umumi deposu : Kuzuo;lu 

:;:. Antalyalı Sait 
ma;azası Numara 29 

ll!lı11ı11'n .. ~c • ı n ·ıv.rk. • 

Bayanlar 
Almanyaya sipariş ettiii 

en son model ve aletleri 
· almak üzere İstanbula ii

den Minik kadın berberi 
Sıtkı avdet etmiş ve müş
terilerini kabule başlamıf
tır. San'atın en son yeni
liklerini iÖrmek için bir , 
gün evelinden randevü 
alınız. 

Keçeciler Nu. 122 \:: 
Telefon: 3101 

7 - 7 s. 10 1474) 
•'///./44!.//Y,,...////,(/.//}.ım:;Y/,. 



D~ktor 1 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali R za \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTA!..IKLARI 

MUTEHASSISI 
T clefon : 2987 

uayenehana 

~ 

Grip ve Romakiz ma Bcı~ ve 01 ~ ağr1\a. 
tlevra.lji Siyatik için fZn faydall ve C!tçir\,i ilaç ; Kemal Sakir 
ALG OPAN dır... / . 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
Ştl1rıınızdek ı ı ~ ütün Eczanelerde Vardır. ISRARLA 
.A.. L G O 1 • .A. N9 isteyiniz 

Türkiye için urnunıi dipoziteri ISTANBULDA BAHÇEKAPISINDA 
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Z.A.1Vı:..AN9 Ecza Deposudur Evi Kaıantina tramvay cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

- {n hÜ1jÜk lro3 bende .. 
·llllllll 
lllllY· 
traş 

hıçağıd!r. 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERt 

Ha.mai :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba,durak Büyük Salepçıo2'1u hanı karıısında 

....................................................................... -

l\~. Lğla Sıhhat ve içti ·" ai Muave· 
nPt rraüdürlüğünden: 

6,000 lira muhammen bedel ile Mu2'1a Memleket hastanesine 
alınacak .. Simens Tüto ,, Marka Rontkcn maki nası 2 Nisan l 935 
Günlcmccinden itibaren bir ay müddetle açık eksiltmiye konul
nıuştur. 2/5/1935 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 16 da 
Vilayet makamında ihalesi icra kılınacaktır. İstekli olanların 
faraitini a n aınak için Vılayet Genel meclisine müracaat eyleme-
leri ilan oıunur. 10-15-21-26 1049 (499) 

AZ r ARA iLE . I:OL 
ISI~ 

r ALNJz iÇi . (.1,\ZLI 

La bala.-ı T em~n Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, ·relefon 

PES .. fE~tAL.CII ~AR 
ı\l:ı lzenıt•s : J )~po"u 
ıı - 79 · reı. 3332 

1 

Üşümekten mütevellit izbraplara karşı 

En seri Tesir, en kat'i Netice 

Grip, nezle ve soğuk 
algıuhklannda 

bilhassa müessirdir 

GRi 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
i Romatiı.malara ! 
! ehemmiyetle taniye ! 
! edilmektedir. ! . . .•........•................... ~ 

G 
R 
• 1 

p 
• 1 

N 

1 

Baı ve dif 
ajnlanm sür'atle 

dindirir 

PiN 
• ••••••••••••••••••••••••••••• . .. . 
E Kınkhiı fiderir, : 
: bel ve adele ! 
: a:::...1-r1111 keser : • x•ua • . . •••••••••••••••••••••••••••••• 

~·wuıun·eczaiielerile'~ü\ün'ur:··l!1&1i··.;:5··kürü,für·: ................................................................................... : 

Umum Hastalarm ı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
ka~ık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tab
dogan ço~ vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazlan, kemık hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteha~rik el ve. ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
!aran kurek kemıklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıçm korsalar. 

1'uRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ILE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

t ıı.h rı llıza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İl.Dlir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
22- 20 (355) S.7 

,~ ..... .., ......................... Em ......... ııı.. 

1 ·' 

Numrotaj için ı Kabartma, Sağlam Boyah 
Bina Numaraları 

En mükemmel olarak y.apılır. Daima HAZIR bulunur. 

MAHALLi MÜRACAAT : İzmirde Birinci Belediye cad
desi 2 numarada Muzaffer. 

1 - 15 (407) h 3 

..- Ü RKIVf: l 
UMUM 

ACtNTA~I 

sanata u 

Çok Hassas 
... 

Dünyamn en eyi 
f\adyola.Ymdan 
S\r"ıdlr 

E D İSO N Müessese.si 
AFİF' ŞEŞ BEŞ 

TE.L.E.FOtf 

251.~ 

lnşaatıaus ıçm atidekiibtıyaçlarınızı pek unuz 1 ı y ıtlarl " 
temin etmek isterseniz Halim sga çnr,. t ın<la 

Kavalah Hasan Nuri 
tı carethancs i nA ın ii rncaat cdınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çmi ve levazımı sıhhiyeden Ui.vhalar ve bunlarm 
tefe11üatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künklerı ve bunların te/erruatı ;vesaire ... 

f iyatlaı rekabet kabul etmez 
Ye Pli Çlmentol• r, BDtBn •• rk•l•r 

En MOaalt Ş•r•itle 
••i•z•n11zd• S•llltr 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir 
şubesinden: 

Mevkii Sokaiı Cinsi No. Kıymeti M. 
Darağaç Piyade arsa 38 300 

Demir Mehmetçik arsa 1-1 600 " 
Tepecik 
Ayavukla 
Karşıyaka 
Turan 

" 

" 

Tepecik arsa 2-2 400 
Sinekli arsa 1-2 hisse 44 300 
Bostanla Karakol arsa 16 800 
Şimendifer caddesi arsa 138-57 300 

" " arsa 136-1 300 
" " arsa 33 500 
" " arsa 101 500 

" Cafer Tayyar tarla 47 500 
Tepecik Bahçe sokak dükkan 1-6 hisse 18-20 500 
Karataı dokuz cylUI arsa 95 400 
Daraj'aç Varilci arsa 1-5 hisse 157-159-161 500 
Bayraklı Haliliye arsa S-8 biase l 800 
Karşıyaka Bahçeler T aıvir arsa 24-22 800 
Buca İstasyon C. arsa 122 500 

" Forbes arsa bili 300 
" " arsa bili 800 
'' Zafer arsa 60-1-46-1 200 

Mersinli Kilise arsa 20 200 
T cpecik Pirina çıkmazı tarla 1766 bili 1000 
Karantina Nipt hane 3· 7 900 

" İskele caddesi hane 108-90 900 
Yukarıda evs.fı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonosu 

veya pefin par~ ile l 0-4-935 taribinde11 itiltaren açık arttır .. 
ile sabıa çıkarılmıştır. Malın !atıldığı seneye ait dulet Ye be
lediye verııi ve resimlerile sair masraflar müıteriye aittir. ihale 
29-4-935 Paıartesi günüdür. Taliplerin yüzde yedi buçuk temi
natlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da Ziraat bankasına mü-
racaatları. 1051 (519) 

1 ürkiy~ Ziraat Bankası lznıir 
Şutesindeı ı : 

10-4-935 tarihinde açık arhrma ile ihaleleri yapılacaiı 23-3-

935 de Milli Birlik 28·3-935 de Anadolu 3-4-935 de Milli Birlik 

•• 7-4-935 de Yeni Asır iazetelerinde ilin .edilen YunaDlı e1n
valinin ihaleleri 22-4-935 tarihi temdit edilmiıtir. Satıı r•yri 
mübadil bonosu veya peıin ra ile nakten yapılır. Kıymeti 

muhammcneıi iki bin lira veya daha ziyade olan cmvaHD iaalei 
katleri istiıana tabidir. Malın satıldıiı seneye ait Devlet verj'İ 
•e belcaiye resim ve sair bütün masraflar müıteriye aittir. lıti· 
yc11leria yüzde yedi buçuk tcminatlarilc birlikte ihale pnü :saat 
14 - 30 da Ziraat bankasına müracaatları. 1099 (520) 




