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Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 

HAKKI OCAKOGLU 

,._. Arayınız. 

cmnlluı·ıyetm ve cu.ıılmnyet E/Jeritı ·,,. BekçitJı, Sabtdı an Çıkar Si.yos-ı Gaz.e~.dir . Yeni Asır matbaasmcla basıbnıp. 

imdiki vaziyet ya harp ya sulhtu~ 
ihracatımız 
Kurumlanırken .. 

E,...e ürehm çevresinın yıllar
da eri dıllerde dolaşan bir 
de ı vardır. Bütün Ökonomi 
dok orları, köy'üyü yıpratan bu 
derd a adını " kurumsuzluk " 
diye koymu, ardır. Dapık bir 
kaç kooperatif yapm- iatıaaa 
edilirse, bizim ~ kadar 
iluzenaiz hır Yarlık daha duşü
nülemez. Zor dakikalarda köy
lünun elinden tutacak, ona ka
ıanç.ı, rasyenel üretım yo arını 
goaterecek kurumlar yoktur. 
Bu gelifi güzel eiditia tabhe bo
yun etmenin çok kitü bir gidiş 
o duiu gizlenemez. Zira buiün
kii aJq verit tlünyasında, aa;
dan soldan yapalan yayhm ateş
-ler karıaamda, sıtanacak siper
leri olmıyanlan11 ayakta dur
IDaJarı güçtür. Dıt ve iç pazar
larda çevrilen oyunlann cere
IDesini hep köylü çeker. 

Köylünün ahn yaZJaı bir avuç 
alıcınm insafına kalmıttır. Ab
alar kentli aralarında birlikler 
kurarak çqit çeşit kombine" 
1.onlarla saflanaı ııklaıtırırken 
liretmenlerin kurbanhldar gibi 
ftstebiz kahman yuakbr. 
Geçea tleaemai, aluaal 
'-in-da, iMi durumun neY,:e 
.. ı old ... u ıöatermiftir. iç 

QıWdaD .-zlaruyoru, 
Dil• ._..topraklan 

f ki 61 
..... __ ,.,_ ka,ltlmüz 

a r ıuwa nl4•ı,..._ Wr· 
biriJe kaJ'"pn ba iki ulaiı 
ayni bastalıiJn kemirclip an
lamalıyız. 

O retmenlerimiz, aözüa ger
çek anlamı ile, kazaaçlı 
bir iiretim clevraiae •· 
ha girmemiflerdir. Kl1lünla 
aç olmaması, daılaktu dotu 
atın bir tok razlllllde me
deni iateklerden uzak kalmuı 
lcazaaclıiamn belıesi sayıla
-.Z. l(azançlı üretim, köylll
lllin bellibath hiç\>ir isteğin
den vazıeçmeaine yer bırak
IDlyaa, -para harcama pclbrii 
arttıru bir üretim elabilir. 
Baylelikle kiylerimizin yüzü 
tenleair. Kallunma gerçekleşir. 

an mın~:w~·~==:~ 
uzerinde cluraca ardır: 

1 - O etme er ürun eTİni 
llaça mal eJ orlar 

2 - 11 naan elde ç karı ca 
ile kazanayorlar? 

3 - y (Bevi-
yelen) n ır 

Bu ıorgu arın cc~aoım vere
~ek olan endeks'e anıklandıjı 
l&n kazanç'ı ıs hsalle~•deayol
lllra aydıol k s p ecektir. Bu-
güne kadar üretımyöneyini (cep
heaıni ) bakkile yanıılaşbran 
\ •hettiren ) cetve lerle kar-
lllaştıi(ımızı bı m'yoruz . Za-
ten bu., uzma•ılarm ( mü
tehauıılann ) baıarabilecek
ltri bir iştir . Bundan aıına· 
tak IOD uçlar kurum andırma 
leşkilitlaacltrma) ış om de 

hangi yolda yilr&yecep.i ala-
na koyaca~ kafamızda __yer
~mit bit nan vanir: Tlrk 
lretmeleri, devle eJile kuru
ta ak kooperatifler de yer 
almadıkça hastalıjın onu
ile. ıeçilemiyecektir. İhracatı
.. ızı lfurumlandırmak için ye
"i davraDlflar belirctitine ıa-

._ İfİD caaevim yapan 

Ingiliz başbakanı diyor ki:'' Son dakikaya 
Kadar sulhun kaesını açık bulundurmalıyız,, 

Ve eğer o kapının kapanması mukadderse perde ar 
Değil öğle güneşjnin ışığı albn a kapanmalıdır 

Streza, 15 (A.A) - Konfe
ransın son celsesi münasebe
tile bay Mak Donald bay Mus
sol"niye teşekkür etmiş v.c 'u 
sôzleri söylemiştir: 

Şimdiki vaziyet ya harp ya 
sulhtur. Son dakikaya kadar 
sulhun kapısını açık bulundur
mıya çalışma ıyız ve eter o ka
p1nın kapanması mukadder ıse 
tarafımızdan kapatılmıt bulun
masın... Harp için yapılacak 
hareketleri başkalarına hıraka
lam. Sulhun kap sı perde ar
kasında def(il öile günefİDİn 
•tığı altında kapanmalulır. 

Böyle olursa namu~lu ve inzi
batla devletler kimin meıul ol· 
duğunu öfırenmit bulunacak
lardır. Sıla bir tqriki me
sai ve suftıun temini husu
sunda tam bir fiWr birJiii 
•ayesinde olpn bir neticeye 
varabildik. Mamafih hayallere 

ltenzer claha Wrçok -mlılıllw 
le karıılat&Piaz· Bu mlbake
relerde ıre>ıterdiji8* sıkı te-
ıanlt ve halriki vaziyetten mll
lıem likirleri .Uafua edenek 
o m6fldllleri de yeaebileceii· 
mizi &mit ediyorum. 

il'' llah toı""' 
Bay Massolini konferansan 

çalı9malan hakkındaki mem
nuiyetini eiylemiş üç deyletin 
idrakli ve faal gayretlerinin 
Avrupa sulhunu temin edecek 
mahiyette olcfo;unu ilave et
mİftir • 

... kdonald'ın radp 

ransın sonunda bay Makdo
nald, radyo ile neşrolunan bir 
hitabede demiştir ki : 

Koaferansın bu kadar mu
vaffakıyetle neticelenmesinden 
son der~ce memnunum. Y aJnız 

~tre1KJ !/ rıuınıeleJ·iudetı SPviııç duyan 1 oudradmı bir goı·unuş 
siyasal •hada deiil fakat is· Mı mnunlyet verici 
tek ve makatlanmızda da 1 Bir merhale 
pyanı dikkat bir teaaaiid ıh 
terdik. Koaferansın py~Iİ Al
muya'nm lilihlan1r ı, tarki 

• , AftlıataiJa - lkcan.ta 
ve Bulgari.tama askeri rejim-

Jea ::er lsı4e• ••• 
1e.m 8 tamamen ihtl1at1a .ıav-
ranmakta •e IMı ta~ikatm : 

1 - Uluslar kurumu koae
yinin karanna, 

2 - Şark misakı mcaeluia• 
den Al•anya ve diier de'f1't• 
lerle yapılacak müzakereler. 

3 - Gelecek Roma koafe
ranıınan Tuna meseleai 1ıakln ... 
claki mii&ak--1eria• bajlı lna
Juad~ tahmin etmektedir. 

Cl9 11a110meı •r••nu 
Mutabaket 

t.,iliz, F ranıız ve İtalyan fi· 
kirlerindeki mutahakattan bat
ka Jnıriliz nazırlannın Struada 
Fraua lehindeki aiyueti mu
hafaza etmelerinden memnuni
yet hissedilmektedir. Bu aiya• 

setin esası Avrupada •evcut 

mükellefiyetlerin tak-.iycsi Yf 

bu teabh&tlere tiayct h.muı.-la 

lapir. •oktaİ aazanalll 

.... 'teb .... ı.alltiltlıı-.a 

-·-- .. yeaiclen taabh&de airilmemeıi 
hullaa edilebilir. 

--------leri hakkında üç devletin müs 
takbel hareketlerini idare ede
cek olan prensip üzerinde fi
kir ittifakt temininden ibaretti. Atlı sporun ilk topla 

hsı dün yapıldı 
Cumartesi günü komite toplanacak 

Uluslar Kurumunda 
................................................................... , 

Dk celse dün yapıldı - Almanya 
Fransa'ya cevap 

CENEVRE 15 (A.A)- Ulus
lar kurumu konseyinin ilk cel
.est bugtın otleden sonra ak
tedUecek ve mllıakere usulu; 
11U11 tatbiki ıle IHf P olacü· 
br. 

Konsey Habeşi.tan hüküme
tin n ~talya ile olan ihtilaf 
hakkında verdiği notanm der
hal müzakeresi veya Mayıı 
toplanhsma bırakılmam hum .. 
sunda bir karar ._ıecektlr. 

Alm•nl•rın Fra•IZ 
~ ....... 

lJluslar Kıwumu Konaeyi 
mulabruı kartuında Almanya
nm aldaiı vaziyeti bir notatla 
izah eden D. N. B. resmi aj&llSI 
bu mubbranın bir ittiham tek· 
linM yazılmıt olmama rap• 
mahir bir mldafaaname teliri 
verdipü yazmaktadır. 

Notada ezcnmle deniliyor ki: 
., Fraua Almanyamn müşkül 

vaziyetini nazan itibare alma
mıthr. Almanyan n almıf •1-
duiu kararlar diier devlet-
letleria hareket tarzlanaa 
bir ce•ap tqkil et.ek· 

· , Fnaua• .. ....ı.-

• 
verıyor 

dünll yerine getirmek iateme
cliti beDi bahHmakta idi. 

Diler taraftan her zaman 
detifen pprba tekliflerle :Al
manya sun'i bir yaziyet içinde
bulunduruluyor ve topraklannın 
müdafaası için en iptidai tet
birler almasıaa •inİ olunuyor 
idi. Bafka devletleri• Versay 
muahedesi ahk•mını tatbik et
meleri lmitleri kayboldup Wr 
umuda Almaayam iai Wr 
karar ile lillh'-•-a te4Wrlerl 
...... taWt ....... t.!tklri 



Propaganda işlerine 
Ehemmiyet vermeliyiz 

- -
Mülakatlar Kraliçesi Vali General 
Kazım Diriğe bir mektup gönderdi 

Atinada bulunmakta olan 
1Diilibtlar kral.içai Amerikan 
pzetecisi Mis Betti Ruı:'daa 
vali general Kimn Dirik'e ~e
len bir mektupta Atinada gör
düğü Romen ve Elen eserleri-
nin ve Akrepolün Bergamada 
gördü~ü asarıatikaııın kendi 
üzerind~ yapbiı tesirleri kat· 
iyen silemediğini ve bilhassa 
propaganda işlerine ehemmiyet 
verilmesini bildirmiıtir. 

Bergamada inıaah bitmiş 

olan müze binasının a-üzel bir 
resmi ile henüz tamamlanmamış 
olan ilim evinin birer resmi 

Berlin müzeler müdürü profe
sör V eyganda gönderilmiştir. 
Beş altı bin lira sarfile ilim 

evinin yakında tamamlanmıı 
olacağı ve alimlerin burada 
kalarak Bergama asan atika
~ını istedikleri kadar tetkik 
edebileceklerini, ayni :r.amanda 
Bergama kalesinin tepesine 
kadar beş kilometre genişli
iindeki yolun da yakında bi
teceği ve aeyyahlann otomo· 
bille kalenin tepesine kadar 
çıkabilecelderi de ilive edil
miştir. 

Mektepliler bayramı -·-·-·-Hazırlık şimdiden başlanmıştır 
Beş Mayıs mektepliler bay

ramı için şimden ~eRil haı.ır
hldara başlanmııbr. 

Bu yıl mektehliler bayramı
aın toplu bir şekilde ıeçmesine 
ve talebenin toplu eilencelerle 
lJir arada bulunmasına dikkat 
edilecektir. Bu hususta Gültür 
bakanhiıadan bir bildirim ıel
miıtir. 

Bunun için ıehrin yakınında 
iki bin talebeyi utiap edecek 
ıeniş bir eğlence yeri aranmak
tadır. Şimdilik talebe \,ayramının 
Kızılçullu'daki çamlar altında 
yapılması fikri ileri sürülmek
tedir. 

Bir başka mitaleaya ıöre 
orta mektepler talebe bayra
mıaıR T orb&lı ••ya Şaşalda, 

Ölüm kararı 
Temyiz mahkemesince 

bozuldu 
Adliye nezarethaaeainde Os

man pehlivanı öldürmekle ve 

Çeşme yolunda kamyon soy

gunculuğu yapmakla suçlu Bat

tal hakkında tehrimiz a2'ır ce

za mahke•esince idam "karara 
verilmişti. 

Temyiz mahkemesi, suçlunun 

doium tarihinin tespit edil

mediiiai ileri sürerek kararı 

bozuk ıöadermiftir. -·····-Bir iddianın 
Muhakemesi 

Zimmetine yüz küsur lira pul 

parasını ı•çirmekle suçlu, Sc
f erihisar mahkemesi eski baş

katibi bay A•ninin muhakeme

sine dün aiırceza mahkeme
ıinde baılanmııtır· 

Sqçlu ifadesinde, zimmetine 

ıeçirdiii iddia edilen pul pa

ralarına ait bir makbuzua ken

disinde •evcut oldu~unu ve 
hatta bunu deftere bile kaydet
tiğini söylemiştir. 

Muhakeme, kayt defterinde 
böyle bir yazının mevcut olup 
olmadığının mahHindcn sorulma 
sına karar vermİftİr. 

1 

ilk mektepler talebe bayramı

nın Buca alaaındaki çamlık
lar albnda yapılma ileri sü
rülmektedir. 

Maarif, müdürlüğü mektep 
müdürleriyle temaslarda bulu
narak bayram hakkında mü
dürlerin mütalealanna teıbit 
edecektir. 

Bet mayıs talebe bayramına 
kader viliyet dahilindiki köy
lerde hazırlanmakta olan an· 
daçlar tamamlanmış olacakbr. 

Bu hususta vilayet köy bü
rosundan köylere bir bildirim 
ıö•derilmiştir. 
Beı mayıs iÜnü köylü ,ço

cukların ve mekteplilerin iş· 
tiraklerilc bu andaçlaran açıl
ma ıenlikleri yapılacakbr. 

Af} on kaçakçıları 
Bugün muhakeme 

edilecekler 
Havanaya badem sandıkları 

içinde afyon kaçırmıya teşeb

büs etmekten suçlu ve mev
kuf Şalom biraderlerle komis
yoacu Osman Nuri ve arka
daşlarının muhakemelerine bu
iÜn ihtisas mahkemesinde baş
lanacaktır. . . 1. • . . . • 
Narlı dere cinayeti 

Narlıdere civarında bahçesi
ne giden kasap Mustafayı yol
da pusu kurarak öldürmekle 
suçlu Bektaş oilu Hasanla oğ
lu lbrahimin muhakemesine dün 
aiırcczada devam edilmiştir. 

Bu celsede şahit olarak İb
rahim oilu Halil ile kardeşi 
Cemal dinlt!nmıştir. Bu hadise
nin başka dinlenecek şahidı 
kalmadığı için a-clecek celsede 
Müddeiumumi tarafından iddia 
serdedilecektir. ---...-.. 

Esrar satan 
Bir adamın mahkOmlyetl 

Tasdik edlldl 
Esrar satmakla suçlu Ber

gamalı Ömer o&-Ju bay Ali hak
kında İhtısas mahkemesince 
verilen bir yıl hapis ve 4095 
lira aiır para cezası hükmü 
Temyiz mahkemesince tasdık 
edilmiştir. • 
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ELHAMRA J. Milli Kütüphane sinemasında 
YENİ BİR ŞAHESER GÖRECEKSİNİZ 

ÇALINMIŞ AŞK 
Tamamen FRANSIZCA sözlü 

LUIGI PIRANELLO'nu• ölmez romanından filme çekil
miıtir. Baırolde beyaz: perden n parlak yıldızı : 

GRET A GA RB O 
muyaffakiyeti 

Suiistimal -. -Hadisenin İzmirle 
Alakası yoktur 
Dün akpm çıkan Halkın seai 

refikimiz Esnaf cemiyetleri bir
leşik bürosunda mühim bır sui
istimal mevcut bulunduğunu ve 
bu suiistimalin 102 bin liraya 
balii olduiunu yazmıştır. Yap
tığımız tetkikata nazaran İzmir 
işçi ve esnaf birliklerinde böy· 
le bir suiistimal meselesi asla 
mevzuuubahs değildir. Bilakis 
İzmir itçi ve esnaf birlikle
ri kafi derecede faal gö
rünmediğinden bunların ten· 
sikine ve işçiye hakikaten 
ya dımcı olacak bir duruma 
getirilmesine büyük bir gay
retle çalışılmaktadır. Daimık 
bir manzara arzeden bu teşek
küller son bir kaç ay zarfında 
çok iyi bir şekilde bir bina 
altına toplanmış gelir ve gider
leri muntazam bir bütçeye tabi 
tutulmuıtur. Böyle kuvvetli bir 
teşekkül vücuda getirilirken 
mahal tayin etmeden birlikler
de suiistimal var ıibi sözler 
ortaya atmak doğru deiildir. 

Yaptığımız araştırmalarla bu 
ıuüstimalin İstanbul esnaf 
cemiyetleri b ü r o sun a a i t 
bulunduğunu ve üç senelik 
eski bir hikaye olduğunu öğren·· 
dik İhtimal refikimiz yazdığı bu 
haberi İstanbul gazetelerinden 
iktibas etmiş ve altına iktibas 
ettiği ıazetenin adını yazmayı 

unutmuştur. 

Efkarı bulandırması muhte
mel olan bu hadiseyi Halkınse
si zazetesinin bilzat tavzih et
mesini isteyebiliriz. --·-IF:' 

Bayındırda 
Bir ceza evi yapılacaktır 

Bayındır knznsı kaymakam
lığı, taş, kum ve kireci köylü 
tarafından temin edilmek sure
tiyle Bayındırda bir ceza evi 
binası inşasını Adliye bakanlı
ğından istemiştir. Bu istek et
rafında araştırma yapılmak-
tadır. ........... 
Fransız 
Kontenjanı 
Bize ayrılan hisse 

Fransanm yeni kontenjan 
listesinde Türkiye için ayrılmış 
olan ihracat hissesi hakkında 
dün telgrafla Türkofise aşağı
daki mallimat gelmiştir. 

Altı ay içinde Türkiyeden 
Fransaya 385 kental yumurta, 
62,000 kental Mısır, 4544 ken
tal Bakla, 2000 kental Fasulye, 
2700 kental Nohut ihraç edile
bilecektir. 

Nisan ayından itibaren 3 ay
lık lı.abuldu Ceviz hissemiz 
450 kental, kıabuksuz Ceviz 
765 kentaldir. 

' ' •• 1 .. 

Çeşme'da 
Bir ceset bulundu 
Çeşme kazumm Germiyan 

yalısı civarında denizde bir 
ceset bulunmuştur. Ceset uzun 
müddet suda kalaıaı için ta-
nınrpıya~ak bir bale iclmiıtir. 

Ancak üzerinde elde edilen 
hüviyet varakasmdaı. Lala Ha
ıan adında biri anlaşılmıştır. 

Kazazdenin, fırtıaaJı birgün
de denize düşerek boj'ulduiu 
zannedilmektedir. 

. Muallimlerin 
Tetkikleri 

Dün 230 İlkmektep okutma•• 
Türan Yai fabrikasına ~ide
rek mütahedc ve tetkilderde 
ltulunmuslardar. 

Yamanlarda kaynaklar 
Muvakkat kabul için, dün bir 
Heyet Yamanlara gönderildi 

Karııyakada Soruk kuyuda 
' Yamanlar suyunun büyük ha· 

vuzun inşa ettirildiii deiirmcn 
tep\!de Cuma günleri binlerce 
balkın toplandıiı ve burasını 
bir teferrüç haline getirdikleri 
beJedıyece görülmüştür. 

Karşıyaka suyu için bu vazi
yet ~ahzurlu ıörüldüfünden 
halkın havuz etrafına sokulma
maları için tetbir alınması ten
sip edilmiştir. 

Fakat o civarda ve suya 
zarar getirmiyecek surette hal
kın toplanmasına müsaade e
dilecektir: 

Burada toplanacak halkın 
su ihtiyacını temin için de 
belediyece burada bir umumi 

Ormanlarda 
Kat'iyat 
Kemalpaıa kazasının esaıen 

pek cüz'i olan ormanlarından 

fazlaca kat'iyat yapıldıiı vila
yete ihbar edilmiştir. 

İhbar ehemmiyetle tahkik 
edilmektedir. 

" 1 1 ımıP't 

Fransız ticaret 
Odasından 

Fransız ticaret odasının yıl· 
ı lık idare hey'eti intihab<atı ya

pılırken söyledi~i hakaret 
Amiz bazı sözlerle idare hey'e 
ti azasından bay Budalamuti 

tahkir etmiş olmakla suçlu ki
tabçı bay Şöhve'nin mahke· 
mesine dün asliye eczada de
vam edilmiştir. 

Dünki celsede bay Lüi Me
la ile tüccardan bay Jiro din
lenmişlerdir. 

Şahitler bay şevenin haka
ret amiz sözier söylediğini ifa
de etmişlerdir. Gelmemiş olan 
bir şahidin dinlenmesi için mü
hakeme başka bir gün~ bıra
l:ılmiştır. 

Askere davet 
lzmir askerlik şu

besinden: 
1 - Önce ilan edildiği 

gibi askere ça~mlacak 
olan eratın yirmi bir 
nisan 935 gününden itibaren 
tertip edildikleri yerlere 
gönderilmelerine başlana
caktır. O günde behemehal 
şubeye gelmeleri ve gelmi
yenlerin ceza görecekleri. 

2 - Çaiırılan erattan 
askerlik hizmetlerine karıı
lık bedel vereceklerin niha
yet yirmi nisan 935 cumar
tesi i'ünü akıamına kadar 
bcdeJlcrini vermeleri ve bu 
günden sonra bedol aJınmı
yacaiı. 

3 - Geçen teşrin 1934 
toplantısında bedel veren· 
lerin ve daha evvelki top
lantılarda bedel ''erip te her 
han~i bir sebeple talime 
gitmemiş bedel eratmın 25 
nisan 935 perşembe iÜnÜ 
talim kıtalarma sevkine 
başlanacaktır. Bu eratın da 
o günde şubeye g-elmeleri 
ve bir mayıs 935 a-ününden 
sonra ~elccelderin iki miıli 
yani 12 ay talim hiımeti 

apacakları ilin olunur. 

Belediye teftişleri 
Belediye başkanı bay Behçet 

Ü:ı: dün Karşıyakadaki So(uk-
kuyuda bulunan Yamanlar su 

. lıavuzunu, çocuk yuvasını, Kar-
ııyakadaki batakhkları ıezmiı 

. ve yeni clikile• •iaçlıkları gez
miıtir. 

çqme yapılacaktır. Belediye 
bu yıl Değirmentepe'de 150 
çam fidanı diktirmiştir. 

Gelecek yıl 300 fidan daha 
diktirilecek ve burası bir çam 
ormanı haline getirilecektir. 

Karşıyakaya getirilen Ya
manlar SU}' unun kaynaklarında 
yapılan tesisatın muvakkat ka-
bulünü yapacak olan fen hey
eti belediye mühendislerile bir~ 
likte dün Yamanlara gitmiştir. 

Oradaki tetkikat bittikten 
sonra Sovukkuyuda ve Karşı
yakadaki bütün tetkikat yapı
lacaktır. 

Muvakkat kabul heyetlerile 
birlikte müteahhit te Yaman
lara gitmiştir. 

Türkofis 
Müdürlüğü 

Şehrimiz Türkofis müdürlü
fcüne tayin edilmit olan Mersin 
Türkofiı müdürü bay Ziya Ar
ıun cuma a-ünü şehrimize ıe
lerek vazifesine başlıyacaktır. 

İstanbul Türkofis müdürlü
~ne tayin edilmiş olan bay 
Akıl Emrullah ta ondan sonra 
İstanbula gidecektir. 

Bugün 
Seyyah 

350 
geliyor 

Bugün atlantis vapurile şeh
rimize 350 İnıiliz seyyahı ge
lecektir. Seyyahlardan iki yüz 
kişi hususi bir trenle Sclçuğa 
giderek Efez harabelerini zi
yaret edeceklerdir. 

Zeytinyağlarımız 
İzmir Türkofis müdürlüğüne 

yaptığı teşebbüsler üzerine İtal
yildan bazı mühim siparişler 

alınmış ve ihracata başlanmış
tır. Bunun tesiri olarak 22 ku
ruşa satılmakta olan sıra mal
lar 24 buçuk kuruşa fırlamıştır . 

Zeytinyağlarımızın kısa bir 
zamanda satılacağı kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Adliye seçim 
Komisyonu 
Adliye Bakanlı~mda toplan

mış olan adliye seçim komis-
yonunun bazı hakimler arasın
da yapılacak deiişikl klcr için 
çalışmakta olduiu haber alın
mıştır. 

Bu komisyonun toplantıların 
dan sonra lstanbul ve Ankara 
müddeiu•umileri de seçilmiş 
olacaktır. 

Ekmek fiatleri 
Ucuzlıyacak mı? 

Bt lcdiyece ekmek fiatleri 
üzerinde yapılmakta olan tet
kikat boa-ünlerde bitecektir. 
Un f!atlerinde tenezzül oldu
ğundan ekmek fiatlerinin de 
indirileceii muhakkak nazarile 
bakılmaktadır. 

•••••• il 

9 Tay satılacak 
Ziraat bakanlıiı Karaca9ey 

harasında yetiştisilmiş olan 9 
yerli halis kan ıngiliz tayının 

satılmak üzere İzmir' e gön
dermiıtir. 

Dün a-etirilmi~ olaa bu tay
lar cuma ~ünö at koşuların

dan soara Kızılçulu'da satışa 

çıkarılacaktır. 

llay Y•f•r Albaraz 
Emniyet müdürlüiü birinci 

kısım baıkanı Bay Y aıar has
talandıjıntian tedavi ıçtn İs
taDltula i"İbDİftır. 

1a Nisan 1935 

. 
ı lhtiyar gönlümden 

Bir öğüt 
Aklı başmda yaşlı insanlar

la görüşmeyi, sözlerini, nasihat
larını, masallarını dinlemeyi 
pek severim. zaman bunlara 
dişini göstermi~ göstermiştir de 
böyle; söıü, sohbeti, aklı, fikri 
yerinde olanlar kendini [zaman] 
yapmıştır, zamanı [kendi] yap
mamıştır. Yani zaman kendisi
dir. 

Dostlar geçende böyle birisile 
görüştüm, görüştüm değil de 
görüştü: 

- Yavrum, dedi, hayatı sev
mek ne ile kabildir bilir misin·? 
Atalardanberi ı-etirdiğimiz bir 
a-önül rahatı vardır, Arapçada 
ona "Saadet., diyorlar. Keli· 
meyi nereye çekersen çek 
hepsi birdir. 
Oğlum hayab sevmek de

mek, gönül rahah ile yaşamak 
demek, hayatı severek Ye se
vilerek yaşamak demektir. Sen 
etrafını, etrafındakileri sevebi· 
liyor musun, seni etrafındakiler 
de seviyor, seviliyor muıun?Sana 
"Al bunu,.denilen ömriin; sonuna 
irenc kadar 2"Önül rahatı ile 
ıeçer, sevii denilen nesne bir 
acip tıhsımdır, her kişi boynu
na o tıJısımı taka•az, her kiti 
onu gönlünde yaşatamaz, lakin 
bunu yaratan sana şu kadarı, 
ötekisine o kadara diye allah 
payı biçip daiıtmıı diyecekıen, 
bunda yarı yarıya hata ve ya
lan vardır. Çocuğum senin ka
fan yok mu? Ahlakla uyıun 
vicdanın yok mu?. 

Yolu bulmak için şuurunun 

altında olsun, üstünde olaun 
bir hissin, bir insanlık duygun 
yok mu? Eh.. Bu mademki 
var, sen de hayatı sevmek için 
yaşayışında etrafını sevme~e, 

etrafından sevilmeğc çalış. Den 
ber kulun aşına tuz, biberdir. 
Biraz fazla kaçarsa yemez, 
perhiz edersın, yahut ta şeker 
katarsın .. 

Bazıları vardır ki: Lamba te· 
pede olursa etrafına ışık ve· 
rir de etraf aydınlanınca nurlu 
görmesi kolay olur, lakin a ağı

da olursa ışık ortalığt karanlık 
gösterir, ne o ışık ışık saçabi
lir, ne de etraf görünüp sevi· 
liyor derler, bu dojrudur yav· 
rum amma bunun sert hükmü
ne de boyun eğilmez, zira ka· 
rartır gönlünü ... 

Ben derim eğer bu ı~ı" 
parlaksa yavrum aşağıda 
da olsa yukarı alınmak 
için etrafında bir aşk uyanır. 
Erdede, geçtede, bu ışık yu-
karı alınır: daha ne diyeyim 
sana . . Yeter ki, karşında bcı 
şeyi iyi ırörcn bir ruh olsun 
etrafında sevgi yaratmağa ui· 
raş; sevgisiz insan tek başıaa 
bir odacıkta; olan ömrünü sür-
meğe mahkum bir mücrim gi· 
bidir. Sev2"iyi nerede yaralar· 
sen yarat ! Özlü, temiz olsun 
da ne olursa olsun.. Kendini 
yaşayışa mahkum etae, aksini 
yap! .. 

Hayata yani etrafıaa sami· 
miyeti ortadan kaldırma, kal
dırılırsa yaratmağa çalış, ben 
bunu yalnız sana deiil herkese 
bir söyliyorum. 

Sevmiyen, sevilmiyen ister 
küçük olsun, ister büyük ol· 
sun adı kötü olur, yaıayışı 
kötü olur, a-önlü kararır, ölümü 
de kötü olur, sevilip te se•· 
miycnler, sevmeyip te seYıiıiı 
geçenler, sevıi kudsiyetile ya
ıayanların sev2'inin bütün ma· 
nasını kavrayan ıönülleria• 
sevii ve hürmet lteslemiycnlerin 
olacaiı hal beterdir yavruDI 
beterdir. Var sen sözlerimi 
neye çekenen çek .. 

* • • 
Dostlar bu ihtiyarı be• sa~· 

ii cesaretimle a1alnıaclan öp· 
mek istedim. Ulatamaclım . 

Tok Dil 
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- 22 -

Erkol ... enç kızın hu:t uibi ellerini avtu·ları t"' . o ~ 

t~:i~a]c ı, ıtnıak ister gibi sıktı -
E, l<e! nem ı:-öı. er;ni ç<'v:rdı 

Kay.) a bakm.ıga dayana•nıyor
du. Sadasının düzlüğünü kay
betmemeye çalışarak acı acı 
güldü .. 

- Kava ban.ı C"tyanal., lir
sin y.ıvrum. Gö•terc'.i1,n •ev
giyi ve inanı, s~ııı ko,Iarım ara
sından bırakmamakla değil. Bu 
sıcak sevgiden ayrılabilmek 
cesaretini göstermek e öde
mek isterim. San:ı yemin 
ederim ki hayatımın bu en büyük 
feragatı insan gücünün üstün
de bir şeydir. Birgün elbet 
bunu anlar ın Kaya .•. 

O vakıt bu gucü, bu feda
karlıjı bütün benliiime hakim 
olan çok temiz varlığından 

aldıjl'ıma inan yavrum .. Düşü
nüyorum l.i önünde uzun adaklı 
bir istikbal var. Ona kavuş
mak için bu çapraşık duyguları 
yenmek, iztıraplara iztırap ka
dar haşin bükülmez gücümü'.fle 
karşı koyabilmek lazım .. ilk 
ve ıon adım bu ölçünün sını

rını çizmekte, çizebilmektedir. 
Erkol, bu sözleri bitirince, 

elini uzattı : 
- Şimdilik Allahaısmarladık 

yavrum .. 
Büsbütün tabii görünmek is-

tediği halde kısık, pürüzlü ses 
heyecanını lıelli ediyordu. 

Kaya yaşına verilmiyen bir 
ıiddetle: 

- Size İnanırım, yalnız bu
gün vf"ya yann ne olursa ol
sun, söylediğiniz sınırın çevre
sinde yalnız siz varsınız Ye var 
olacaksınız bay Erkol.. Buna 
da siz inanın .• 

Erkol cevap veremedi. Genç 
kızın buz gibi ellerini avuçları 
içinde ısıtmak iıter gibi aıktı .. 
Sevgili çocuk tutunmak iste
diği bu adamda onun a-enç 

aşkını yırtıcı dişlerile kemiren 
hastalığı, öldürücü mülhit has
talığı bilseydi... 

Erkol böyle düşünürken ar
kasına lııakmadaa hızlı hızlı 

yürüdü. Şimdi en sevdiği bir 
meyvaya hasretle baktıran kan
serli midesinin acısını canevin
den duyuyor.. Bu üzüntülü 
saatleri daha fazla uzat
mak istemiyerek güzel kızın 

yamadan ayrıldığına se't'İniyor
du : içinde büyük bir tehlike
ye kartı koyan İnsanın inanı 
Yardı. 

Asıl 1i111di Arnanıa dediği 

a-ibi, a-ür iştihasını körükleyen 
hayvani duyguları susturmakla 

TAYYARE 
3151 

i!lsanlığın üstüne yükselmişti. 

Bütün acıları ok~;ıyan ne hazin 
bır teselli idi bu .. 

Kaya olduğu yerde mihlan

mış gibi Erko:un ardından 

baktı. Farkında ol:::ııyarak ya

naklarından süzülen damlacık
ları elinin tersile silerek: 

- Bitti!.. Dedi. 
Birden bu kelimenin kulak

larında çınlıyan ümitsiz boşlu

ğile şaşırdı. 

Ne bitmişti?. Er kolla baş başa 

yalnız kalmış, o edilmiyecek 

ıtirafı etmi' miydi gerçek? 

Yüzünü yakan dudakların sıcak 

nefesini hali duyuyordu işte .. 

Bu dudaklar ruhunu kaynar bir 

mühü~le kitlemi~, kafasında bir 
ülkü bırakmıştı: 

Erkohın a'kına erişmek için 

san' at aşkını yüceltmek .. O, ne 
demişti? 

"Istırapları yenmek için ıs-

tıraptan kavi olmak lazım., 

Evet ben de öyle olmağa ça

lışacağım Erkol, eğer bu sava

şın ilerisinde seni bulursam, bu 

lıenim yoriunluğuma en kutlu 
bir armagan olacak .• 

Bulamazsam 1 • 
Göğsünün içinde kalbi ılara

lıyor, kuru bir hıçkınk bo(a
zını sıkıyordu .. 

Genç kız zaafını yenerek 

bütün gücünü toplamağa ça
lıftı .. 

Yolun çok ilerisi11de bulunan 
Erkol ancak bir gölge gibi 
seçiliyordu .. 

- Ne bakıyorsun Kaya? Ba
banı mı bekliyorsun? 

Gülümseyerek döndü. 
- Kimseyi beklediğim yok 

dadıcığım, bay Erkolu geçir
dim de .. 

- Öylemi? Bense yalnız yi
memek için onu yemeğe alı

koyarsın sandım. 

- Böyle bir teklifte bulun
madım dadı. Fakat şu yalaız 

yimemek sözüne bayıldım. 
Bu her vakıt böyle olmıyor 

mu?. Bir masada karşı karşıya 
olduğumuz o pek ender kutlu 
saatlar yalnızlıiı giderebiliyor 
nıu? Belki bir çatal yerine iki 
çatal bıçak tıkırtısı, hepsi bu 
kadar değil mi? .. 

- Sonu Var -

SİNEMASI 
Telefon a1s1 

B U G U N 
Saat on yediden itibaren 

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

gibi beş büyük sinema yıldızının temsil ettikleri 
büyük HARP filmi __ i _c_l)m;_'IE:lll]ll!İıi-ı~1z E .. A N~L T~N~N E:~ivı-İ 

••1.-.------------------· Vatan sevgisi - vaz.fe aşkı - askeri disiplin - kahraman
lık - fedakarlık - arkadaşlık 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
valanın zaptı - Tahrip edilen Elli kruvazörünün Selanik 
limanına muvasalatı ve hükümete teslimi - Almanya
daki büyük askeri tezahürat ve saire .. 

'//////////////J////////J' 

Seans saatları : hergün 1S - 17 - 19 - 21,lS 
HER GuN son 21.lS seansı (ucuz Halk seansıdır.) 
Fiyatlar : 25 - 3S - SO kuruştur. 

'renı Asır Sahife 3 

r ----
e• r i idare l{alkınca a 

ey an name 
Yunanista 

Dün · stanbuldan 
Ankaraya döndü 

neşredece • 
ır lerdir . Ank~;a, 15 (A.A)-Başlıakan 

ismet l11önii bu sabah ıstan
buldan şehrimize dönıniiş ve 
durakta bakanlar, Riyaseticuın
hur genel yazganı ve yaverleri 
say:avlar vaii ve bal.anlıklaı 
ileri f;'C!cnleri ile emniyet mü· 
dürü me,kez kumandanı tara· 
fınd~n karşılanmışlardır. 

Atina,lS (Y. A)- İnan verici ı . 
bir kaynaktan öğrenildi~ine 
~öre Harbiye ınc'.<teb:ııde mev
kuf buiunmakta o':ın mu~alif 

parti başicanlarından bay P:ı::-a

nastasiyu ve Milona, dı:;er ba~
k:ınların ve bay Kafandarisin 
nıu •afaka tile Başba 1rnn B. Çal

darise Yunanistanın iç durumu 
hakkında bir mektup gön

dermişlerdir. Bay Papanasta~·yu 
ve Milona muhalif partı baş

kanlarının harp divanında veya 
herhangi fevkalade mahkeme 
huzurunda muhakeme edilme
lerinin yanlış anlayışlara yol 
açacağını ve hükümete muha
lif olanları uzlaşma yolundan 
uzaklaştırarak vaziyeti gergin
leştireceğini bildirİnelctedirler. 

" 

/iıı !/ / '<1[ı<lll llC1-'fcıS!JU 

Fazla olarak şunu da bitdi
riyorlar ki, örfi idare kaldırılır 
kaldırılmaz, gerek kendileri, 

gerekse B. Kafandaris isyan 
hareketini şiddetle takbih eden 

beyani<tta buiuııacak ve bundan 
böyle B. Ven:zelosun siyasal 

hayata karışmaması için her 
türlü gayretleri sarfedecekler
dir. 

B. Papanastasiyo ve Milonas 

19 Mayıs seçiminin gerili bıra

kılıp bırakılmanı ası ü:ıerinde 

hiç bir itiraz s.:rdetmemekte 
ve hükümetce sabık " Ulusal 
Birlik ,, muhalefet partilerinin 

seçiminden uz.ak kalmaları va

ziyetin normal bir şekle girme

si için istenildiğine göre, ken

dilerinin de hükümet aleyh
darlarına bunu tavsiye edecek
lerini. bildirmektedirler. 

Edirne' de 
Edirne 1S ( A.A) - Edirne 

ve mülhoı!rntında halk bu sene 
bağcılığa büyük bir hevesle 
sarılmış ve 1500 dönüm saha 
dahilinde bağ dikilmiştir. 

Bunda Edime v !ayeti ziraat 
teşkilatının arkası kesilruiyen 
telkinatı ve bağ çubuklarını 
parasız dağıtmak suretde i:'ÖS· 
terdiği kolaylıklar amil olmuş· 
tur. Bugün Edirne'de ve Trak· 
ya'nın birçok yerleriade çok 
bereketli yağmurlar yağmıştır. 
Çiftçi bu yağmurlardan çok 
sevinmişbr. 
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Ankara - lzmir Ve 
Istanbulda Türkkuşu 

İzmirdeki mektep pek yakında 
Açılacaktır - Motörsüz tayyareler 
İstanbul, 1S (Hususi)- Tay

yare cemiyeti siviller arasında 
tayyareciliğin ilerlemesi ıçın 
Ankara - İzmir ve İstanbulda 
Türkkuşu adlı mektepler aç
mağa karar verdi. İzmirdeki 
mektep te diğerleri gibi pek 
yakıada açılacaktır. 

Gençler Türkkuşuna aza ya
zılacak ve bu mektepteki kurs
lara devam edeceklerdir. Mek-

tep!er için sipariş edilen mo
törsüz tayyarelerden İzmire de 
gönderilecektir. 

Balkanlardan 
muhacir geliyor 

İstanbul, 1S (Hususi) - Bal
kanlardan Trakyaya yeniden 
muhacir gelmeii'e başlamıştır. 
Bunların çoğu Bulgaristandan 
geliyor. Yeni göçmenlerin yer
leştirilmesine itina ediliyor. 

Feminizm kongresi 
Bayan murahhaslar arasıııda bir 

de zenci vardır 
İstanbul, lS (Hususi) - Şehrimizde toplanacak olan F emi

nizm kongresine iştirak edecek murahhasların ekseris geldiler. 
Murahhaslar bugün Taksime giderek Cumhuriyet abidesine bir 
çelenk koydular. Ondan sonra gazetecilere bir ziyafet verdiler. 
Yıldız sarayında ilk hazırlık toplantısı yapıldı. Murahhaslaaın 
arasında bir de zenci murahhas vardır. 

Trakya 
Müfettişliğinde 
Ankara ıs (Hususi)- Trak

ya Müfettiıliği baş müşavirli

iine vilayetler idaresi müdürü 

bay Sabri tayin edilmiştir. 

Yugoslavya 
Murahhasları 
İstanbul: ı S (Hususi) - Bal

kan ökonomik konseyine işti
rak edecek Yugoslavya mu

rahhasları geldiler. Yarın [ bu

gün] Ankaraya hareket ede

ceklerdir. 

Heyeti V elcile 
Toplandı 

Ankara, ıs (Hususi) - Baş

bakan General İsmet İnönü 

İstanbuldan geldi akşam üzeri 

Bakanlar heyeti başkanlığı al

tında toplanarak müzakerede 

bulunmuştur. 

Manisa da 
Vilayet bütçesi 
Manisa 1S ( A.A ) - Vila

yet genel mecl si işlerini lıiti

rerek bugün daiıldı. Vilayeti

mizin 193S yılı bütçesi 86S,800 

liradır ve denktir. Bütçede kül

tür işlerine 396287, yol işlerine 

261 SS, sağlık işlerine 88733, 

ekim işlerine 9086, baytar iş

lerine 12768, hususi muhasebe 

teşkilatına 72213, muhtelif mas

raflara 84764 lira tahsisır.t ay

rılmıştır. Muallim adedi 410 a 

çıkarılmış, yeni yapılmakta olan 

hastahane için bu yıl da 40000 
fira tahsisat verilmiştir. Bu yıl 

vilayet dahilinde yenid .. n iki 
büyük mektebin temeli atıla
cak ve mektebini vapan köy
lüyr SOOO lira yardım edilecek
tir. Çalışkanlığı sabit olan fa
kir talebenin yüksek mektep
lerde tahsillerini ikmal etmele
ri için 2200 lira tahsisat ayrıl
mıştır. 

Ruslara •• gore 
~~~---------------~ Streza konferansında Şark ınisakı 

Hakkında hiç bir teahhüde girişilmemiş 
BERLİN, 15 (A.A) - Mos

kova matbuatı Streza konfe

ransı neticelerinden uzun uza
dıya bahsetmektedir. 

Tas Ajansının Streza muha· 
birinden alarak yazdıiı bir 
habere göre, konferansçılar 

ran'da 

şark misakı hakkında hiç bir 
teahhüde girişmemişlerdir. Ma

mafih uluslar kurum çerçev~si 
içinde karşılıklı yardım için iki 

taraflı anlaşmalar prensibine 
manevi müzaheret gösteril
miştir. 

zelzele 
Evlerinden dehşetle kaçan 

Dışarıda Barınmaktadır 
halk 

Tahran, 15 (A.A) - Geçen 
iece Mazendera vilayetindeki 
Sari şehrinde çok şiddetli bir 
zelzele olmuştur. Evlerinden 
dehşetle kaçan ahali dışarıda 

barınmsktadır. Hasaret çolc. 
mühimdir. ÖUüerin ve yaralıla
rın miktarı henüz tesbit edil
memiştir. Tahranda'da hafif bir 
zelzele hissedilmiştir. 

Baş Bakanlar döndüler 
Streza konferansının neticeleri 

Hakkında izahat verdiler 
Paris 1S (H.R) - İniiliz 

baş vekili bay Mak donald bu

gün Londuraya döndü. Avam 
kamarasına girerken ıneb'uslar 

ve halk tarafından hararetle 

alkışlandı. Bay Mak donald 

mecliste irad ettiği nutukta 

Streza konferansıaın elde et
tiii neticeleri anlattı. 

Fransız baş bakanı bay Flan

den de bu gün Parise ~eldi 

Reisi Cumhur müsyü Lobrun 
tarafından kabul edilerek lcen
disine konferansın vardığı ne-

ticeleri anlattı, Yarın toplana
cak olan nazırlar meclisinde 
de izahat verecektir. 

LONDRA 15 (A.A) - St-

reza ve Paristen 2'elen bay 
Mak Donald tayyare ile bura

ya vasıl olmuştur. Bugün ö(
ledeu sonra avam kamarasında 

bütçe müzakereleriade buluna
caktır. 

Rusyada 
Tayyarecilik 

Berlin, 1S (A,A) - Mesko

vadan bildirildiğine iöre sivil 

tayyarecilik merkez idaresi 
bava şebekesini bu yıl 14.500 
kilometre daha geni~letmeye 
karar vermiştir. iktisadi, siyasi 
askeri çok ınühim hatlar tesis 
olunacaktır. 

Amerikanın son icad1 
Fennin harikası 

MAKİNA ADAM 
Geldi ... 

Bugün ilk defa LALE sinemasında 

Çocuk haftası 23 Nisanda başlıyor 
• 
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Bu cinayette onun büyük bir sırrı 
olduğunu gösteriyordu 

Saj' şakağında şiddetli hır 1 
~uruk izi taşıyan ve bojazı 
kesilmif olan müstemleke me
•unm• ölümünü müşahede ı 
ettikten sonra tahkikata me-
mur hakimler Laos kızının ifa
delerioi tahkika koyuldular. Bu 
ifade tamamile doğru idi. Tro
pikal Konser patronu ve gar
ıonları, Malnezon lokantası 
garsonu ve kadınm it arkadaş
Jan bütün söylediklerini tevit 
ettiler. 

Batisti'nin pek genç kadınla 
birlikte yemek yedifi ve tramYay 
dvaj'ı öninde aynldıkJan,sonra 
Malaqanda yalnız başına bir 
llıira alarak saat onde, yani 
MMUZ clanaial'de iken, evine 
4'1..ıilj6 tabit edileli. 

Kam'ia arkadqı ile birlik
de ıicelediti binama kapıaaı 
da daha az kati deiiJcli. iki 
dauuz eve ıiruku okadar 
pddetle pliiyorlardıki onlara 
ihtarda bulunmağa mecbur ol.mat 
tu. kapıcı aaate bakmıfb. Saat 
d6rdli çeyrek l'eçiyordu. Şu 

lıilde sıenç kadınlar henüz dan
.isten çıkmıılardı. 

Sonra. Kam binhaaeye ıirin
ceye kadar, iki kadın odala
nndan çıkmamaflardı. Kapıcı 
uat Mkize doiru Mortillildiyi, 
bir mektup Yermek için, uyan
._i• mecbar olmUfba. O 
...... ıc.. J•tatuada ...... 
mıııl uyuyordu. 

B. Batim'1Iİll ....... betleri 
hakkında sorulaalara ceTap 
olarak ta Kua Pariate Jüç bir 
dostu ol .. dıfıaı .ayJedi. E..
lell ifalu na itleri baklaada 
malhıat vermezdi. it buJama
dıiı için Ye elindeki bir kaç 
paranıa çarçabuk ..U.•i do
layWle pek caaı 11lalalf tiJti 
ıirhlyorclu. 

z.a.ıa, talHbi acUiaia _.... 
hedeleriae da1anarak, dramın 
fiylece Yak• b.klapau talaay
yll ecliJonlu: 

C...di ıece p.ieiile ı.
lunan Battiati matecaYİz tara-
fantlaa •Jaadlnhaıt •e bqıaa 
yedili hir çekiç darheaile yen 
ıerilmifti. Katil oawa ba1pa
lığındaa istifade ederek, bir 
ustra ile bojazuu keuaiıti. Ci
nayet aletleriadea hiç birilİ 

bulunamamııtı. 
Yatak odasında mücadele izi 

yoktu. Fakat iki oda ve bir 
•atltaldaa iha~et olu pa•yoa 
bqtan bap aramlaı,, filteler, 
aomyeler altüst edilmitti. Ye
mek takımlan yere Rlilmifti. 
Galiba hunların arasında bile 
bir ıey-ler aranmıftı. 

Maktulün saab, albn yüzüğü, 
portfiyü ortadan kaybolnıuıtu. 
Şu halde cinayet harsızlık mak
ıadile yapılmıı olacaktı. Fakat 
yiae çok esrariengiz idi. 

Kam'ın da itiraf ettiii l'ibi, 
müstemleke memuru paruızdı. 
Katil tanıdıklarından biri ol
caydı, pa ıiyonda birşcy bula
mıyacaj'mı evelden bilecekti. 

B-ınunla beraber katilin Ba
tistinin tanadıklaru1daa biri ol
du(unu da farzetmek gerekti. 
Paviyenun kapısı kınlaamııb. 

Müstemleke memuru kendiai 
öldürecek olan adama tam bir 
itimatla biuat kapıyı aç
mı, olacakb. Diier taraftan 
oau böyJe ıcce kıyafetile ka-
bul etmesi de aralarında bir 
• "wiyet oldupnu rltteri,..... 

bir muamma vardı. 
.__. .,...._. .... iatizarea 
zabıta !fJa ilzerindeki 

Fak at katile mi, yoksa Batisti 
ile metrf'.SİDe mi ait olduğu he
nüz bilinmiyordu. Tahkikat 
ıimdilik bu noktada idi. 

Sabah saat 9 da B. Marte
preyi telefonla katibi hemen, 
evinde, ODU fÖrmeie davet 
ediyordu. · 

Plln 
B. Marteprey lüks bir ko

aakta oturuyordu. Mol'Ka ora
ya ilk defa ayak basıyordu. 
Hizmetçi onu hemen kütüp
hane odasına ieçirdi. Burada, 
üzeri gazete dolu bir masa 
karşısında B. Marteprey ltckli
y•rdu. Kitibiae elini uza tar ak: 

- Muba•eremizin tamamen 
sizli kalmasa için buraya 
çaiırdım. Daire)'• l'itmeden 
önce tamamen bir karar 
vermemiz lizımdır. 

- Ben de dün akpm size 
haber vermek istiyordum. Sizi 
rahatsız etmei• ictisarım itte 
bunun içindi. 

- Bu sabah bunu anladım. 
İyi ettiniz.Beni mazur ğörilnüz. 
Bunu hiç tahmin edemem.iştim 
ae ise . 

Yine vakbmız var. Umarım 
hiç bir zabata memuru size 
birşey sormadı. 

Morga ltqile "hayır" cevabı 
verince: 

- Öyle ise ili, timdi, be
aim l'İbi siz de tabü l'azete · 
leri okucbuıur. Ne dtitüailyor .. 
-.s 

Delikanh bafllll kaldırdı ve 
emniyetle: 

- Fikrimce, dedi, zabıta ci-

aayetin saikini hırsızlık oldu
j'unu zannetmekte hakhdır. 
Fakat o da, Batistinin met-

NIİ ıibi, bilmirorda ki, Ba
ti.ti Maden parçalannı ubn 
almak içi• •erd.iiimiz o• bin 
fr••I' llzerillde bulun•aruyor
du. Fakat neyi çalmak iatedi· 
ler? parayımı. Yoksa plaaunı? 

- Siz .. Laeslu kıa tanı
yonnuınız? 

Hiç rlrmedim. Daireye sıel
mif •ejilclir Bati.ti bana bun· 
dan balas ellllemiıti. Mevcut 
old.paa bile bilmeyorum. 

- Ya plan ? siz onu :ördü
ll&z sanrnm. 

Kitip r61timsedi !. 
- Uzaktan . . . Batisti bir 

fİİD bunu portfoyundan çıkar
dı. Bu üzeri murabbah alelide 
bir kipttı. Arka terafmdan sı
kı harflerle hir yazı vardı. Yüz 
tarafına ise kmmzı mürekkep
le bir plaıı çizilmifti. 

B. Marteprey düıünüyordu : 
- Batisti'nin samimiliiinden 

doj'ruyu ıöyledijinden şüphe
etmiyorsunuz ya? 

Delikanlı hayretla patronu
na bakb : 

- Bundan hiçbir zaman 
füpbe etmedim. Bu adam hiç 
ıüphesiz bir altın madeı:i keı
f eh11iıti. Bunun zenginliii hak
kında belki ele aldaiuyordu. 
Fakat maden mevcuttu. Hayır 
bu bir yalancı dej'ildi. Zaten 
hatırınızdadır ya, maden par
çalarım takdır ettirememiz 
için, makbuz itile istemeden 
birrün elimizde bıraktı: 

Bir dolandırıcı böyle hare
ket etmez. Zaten bu cinayet te 
oaun hakikate• bir sırra malik 
olduj'unu ispat ediyor. 

- Hulha, aizin fikriaizce 
cani planı anyordu. 

- Evet, bay müdür. Fakat 
tabii bu, en bin franp da, 
eter buluma~, cebine atma-

ç resmi tebliğ neşredildi 
Streza konferansının verdiği netice 

Lokarno misakını teyitten ibaret kaldı 
STREZA 14 (A.A) - Üç

ler konferan11nın bugün saat 
12-30 da hitamından sonra 
Streza konferansının müıterek 
karan bqhiı albnda qaiıda
ki reami tebliğ neşrolunmuş

tur. 
ltalya, Fransa ve Büyük Bri

tanya hükümetleri mümessilleri 
son haftalar içinde cereyan 
eden noktai nazarların netice
lerini Alman hültfımetinin 16 
Mart tan1ıinde vermif oldup 
karan ve nihayet İngiliz ba
kanlanmn muhtelif Avrupa 
hükümct merkezlerindeki son 
ziyaretleri esnaslllda elde et
mit olduklan malumah gözünün 
.de bulundurarak Avrupanın 
mnumi vaziyetini Strezada tet
kik etmif1erdir. 

Roma ve Londra anlaşmala
rında tayin edilen siyaset iize
rindc bu vaziyetin yaptıiı te
sirleri nazan itibare alan üç 
devlet bakanlan görüşülen 
muhtelif meseleler üzerinde 
tamamile mutabık bulunmuş
lardır. 

Şlklyette mutabık 
kaldllar 

1 - Fransanın ulu!'lar ku
rumu konseyine gönderdiği 
•uhbranın mü:r:akeresi sırasın
da takhih edilmek l1zere müş
teren ltir hatb hareket husu
ıunda mutabık kalmıtlar. 

2 - Şarki Avrupada emni
yete mütedair temenni olunan 
inkipf hususunda müzakere
lerin devam etmesi icap ede-

ceji mütalealaruıda üç devlet 
murahhasları elde ettikleri ha
berleri teyid etmiperdir. 
Avusturyanın vazl • eti 
3 - Oç bükiimet miimessil

leri Avusturyanın vaziyetini 
tekrar tetkik etmiflerdir. Bu 
mümeasiler 17 Şubat 1934 ta
rihli Fransız-ltalyan-lnsıiliz be
yanatlarım teyit etmiılerdir.Bu 
beyannamelerle üç hükümet 
ilerdeki ıiyuetlerinin de müı
terek bir Avusturya istiklilinin 
Avusturya tamamiyetinin mu-
hafazası zaruretlerinden mül
hem olacaj'ım bildirmişlerdir. 
Üç bükümetmümesıilleri Avus
turyanın tamamiyet ve istiklali 
tehlikeye pdiği takdirde alı .. 
nacak tetbirler hakkında ara
lannda istiprede bulunmak 
karann1 teyid eden 7 Kinun
Am 193S Frabsız - ltalyan pro
tokoluaun ve Şabat 193Staribli 
Frauız - ln~liz beyanahaı l'ÖZ 
öninda balundurarak, Roma 
protokolunda adlan zikrolunan 
bütün hükômet mümessillerini 
en kısa bir müddet içinde top
lanmaları ve merkezi Avrupa 
hudildunda muka•eleler akti 

Şimdi B. Marteprey sesini 
alçalttı : 

- Fakat planı da buldu 
mu ? iıte asıl mesele. Bir an 
suküt ettiler ve ikiside rmze-
telere tekrar göz attılar. Mor
ga tekrar söze giritti : 

- Benim fiksimce katil ara
dıtını ele sıeçirememiftir. El
bet ilk araştırdığı yer Batisti
nin cepleridir. Orada belli ki 
portföyü, beli de on bin frangı 
buldu. Fakat batka tey ara
dıiınm dili, mutfaia vann
caya kadar laütiiu daireyi 
altüst et.esidir. Batisti, kim
tlen bilmiyorum. Her halde 
birisinden sakmmıt olacak ki .. 

- Belki •etraİadell. 

Streaad a u 
teklifinde .bulunmayı kararlaı
brmışlardır. 

Hava misakı 
4 - Şark avrupası hava mi

sak.na gelince üç devlet mü
messilleri 3 Şubat Londra teb
liğinde derpiı olunan prensip
leri teyit etmişler ve Londra 
tcblijinde zikredilen beş dev
let misakını aktetmek üzere 
meselenin faaliyetle tetkikine 
devam etmek kararını ver
mişlerdir. 

Sulh nizamını kökUnden 
BeHahyan bir hareket 
5 - Üç devlet bakanları 

silih11zlanma mcse· esi üzerin-
deki glrÜflllelerine geldikleri 
zaman ıurasını müphede et· 
mişlerdir ki Londra mukave· 
lenamesi Versay muahedesinin 

betinci kısmı ahkiımımn yeri
ne kaim olmak üzere AJmanya 
ile serbestçe müzakere edile
cek bir anlaşmayı derpİf ~di- . 
yor. Aynı zamanda Alman hü
kümetinin hareketlerini ve Sir 
Coa Saymenin bu hususta Al
man bqvekili ile yapmış oldugu 
müzakereler hakkındaki izaha
tını çok dikkatlı bir mftzake
reye tabi tutmuşlardır. 

Üç hükumet müme11illeri si
lilıaızlanma meıeleai hakkında 

açıkça müzakere edilmit bir 
mukavele elde edilmek için 
tetbirler almdıjı bir sırada 

Alman hükUınetinin müracaat 
ettiği bir taraflı fesih keyfiye
t.İDİ emniyete ve sulh nizamına 
olan umumi itimadı kijkünden 
baltalamıı olduj'unu teessüfle 
miiıahede etmişlerdir. Tatbik 
edilmekte olan sıeniş nispetli 
Alman silihlanma prosıramının 
silahsızlanma iatibdaf eden 
gayretlerin şimdiye kadar mü
esses bulundup adet talımi
natının kıymetini de azaltmıt 

olduiu ve bu baptaki ümitleri 
sarsmış olduğu görünmektedir. 

- Belki ..• Fakat ifte ukın
dıiı için Batisi planı buluna-

mıyacak bir yere ' koymuıtur. 
Hiç şüphesiz bila oradadır. 

- Ümit edelim· Şimdi beni 
dinleyiniz, Morsıa bu işi göz
den kaçırmamalı. Bende sizin 
ıibi Batiıtinin çok mübim bir 
keşf yapmış oldu(u fikrindeyim. 
Bu keşif onu zenıin edecekti. 
Zira ona mükemmel bir hisse 
ayırıyorduk. Biz de kazanacak
bk, Fakat zavallı adam öldü. 
Onu diriltemeyiz yat Her hal
de yine iti bitirmiye çalıımalı. 

Katip batını doirulttu: 
- Plia olmayınca ıaasıl mu

vaffak olabiliriz? 
- S.ft• ,., -

bfr nıa nzm·a 
Maamafih üç devlet mümeail
leri emniyet hissi uyaadırmak 

ıuretile sulhu idame hususun
daki samimi arzularını teyid 
ederler ve kendi hesaplarına 
silahların tahdidi vasıtasile ulus 
lararası anlaşmayı kolaylatbra
bilecek bütün ameli mesaiye 
iştirak için samimi gayretlerde 
bulwimaya devam eclecelderiai 
beyaa eylerler. 

Diler Uç muahedenln 
Tadlll me•el••I 

6 - Üç devlet müme.ssiUeri 
sulh vaziyetleri, Sea Jermen, 
Triyanon ve Nöyi sulh muahe-

delerile tespit edilmit olan dev
letler tarafındaıı bu vaziyetin 
tadili hususundaki ur.uyu •• 
mütalea etmişlerdir ve keyfi-
yeti diplomatik Yesait ile diier 
alikadar devletlere bildirmeyi 
kararlqtırmışJardır. 

Üç h6k6met mümeuilleri bu 
meıeleyi umumi Ye mınataka•I 
emniyet garantileri çerçe•eai 
içinde ka111hkh .. ıa,malarla 
halletmek kere tetkikiai dijer 
alakadar devletlere ta•aiye et· 

mek kararım •ermiflerdir. 
Lokarnoru tern 

Streza, 14 ( A. A ) - Streza 
resmi tebliğinden sonra qajı.
daki lnıiliz - İtalyan beyanab 
neıredilmittir: Bu beyanat Lo
karno muahedeai hakkındadır. 
Lokanao anlaımasına aacak 
tazmiaatçı devlet olarak iıti
rak etmiı bulunan Biyük Bri
tuya devletlerinin mümeuil
leri bu anlqmadaa miiteYellit 
bütün vecibelerini kati olarak 

teyit ed.ler. Ve Lokareo --· 
lqma91111 imza eda .._. .te.-
letlere UTfl lmrı.riae almıt 
oldukları taahlüi.tleri icabında 

tamamile yerine getirecekleriai 
beyan ederler. Fransanın da 
iftirak ettiii ve mütterek bir 
tarzda Streıa konferansında 
yapılan bu beyanat Almu ve 
Belçika hükumetlerine de tel> .. 
lii olu•acakbr. 

Slkı ve sam·m1 
Te,rlkl rn .... 

STREZA 14 (A.A) - Stre
za konferansı sonunda aefH· 
dilen nihai teblii fU beyanat 
ile bitmektedir : 

Siyasi rayeleri sulhun ulu~ 
lar kurumu çerçevesi içinde 
müştereken muhafazası olaa bu 
iiç devlet Avrupa sulhunu teh
likeye koyabilecek ola her 
tnrlü muahedelerin bir taraflı 
alarak feshine bftttin ameli Ya
ııtalarla karşı koymak husu
sunda tamamile mutabıktırlar. 
Ve bu maksadın tahakkuku 
yolunda sıkı ve samimi teıriki 
•eıai ile hareket edeceklerdir. 

Jakop muhakeme 
Edilecek 

Berlin, 15 (A.A) - Röyter 
Ajansı hususi muhabirinden: 

Almanya Jakobun tahliyesini 
reddetmektedır. Alman yaya 
l'Öre Jakop Alman resmi ma
hafilinin müdahalesi olmadan 
Alman adliyesinin eline diit
müttür. Alman hükumeti Ja
kohun muhakemesinin normal 
serini takip etmesine müsaade 
etmektedirler. 

Litvanyaya nota 
Berlin, 15 (Hususi) - Alman 

bükiimeti Litvanyaya l.ir nota 
tevdi ederek M emel üzerinde 
tecavüzi hiç bir maksat takip 
etmediğini bildirmiı ve Alman-

)'• aleyhinde yapılan propa
ıandalara son vermesini iıte
miftir. 

B. Mussolini ---
Ve Fransız heyeti 

Streza, 15 (A.A) - B. Mus
solini İtalyada tetkikler yap
•ak üzere gelmit bulunan 
Framiz sanayicilerini kabul 
etmif ve konferansın üç devlet 
arasındaki fikir itilifını kayt 
ve lau keyfiyetin Avrupa ba

ftfUU temin için kifayet ede

ceğini, ispat edeceiini siyle
miı, 116zlerine ız saretle de••• 
etmiştir: 

Fransa ile lnıiltere ara11acl.
ki llkü birliji kuYVetin a•cak 
hak ve muvazeneyi temin et
mesi icap edeceii ıeklinde 
h11llsa edebilir. 

Cenevreye doğru 
Viyana 15 (A.A) - Dıtara 

itleri bakanı bay Valdeneı bu
gün Cenevreye fitmiştir. Ce
aevrede toplanmış olan devlet 
adamlanndan AYUSturya hak
kaacla Cenevrede yapılan ke
Dllflllalara dair malumat .ıa
caktır. 

--·~•ı-a181iD-.......... -

Muhtelit takım 
Lik maçlarımn tehir edilmem 

iizeriue bu hafta yapılacek 
olaa iki muhtelit takamın kar-
tılqmaıı şimdiden alika uyaa

dıl'llllıtır. 
Eier .aylendiğine ~öre İstanltal 

muhtelitinin İzmire sıelmelİ bir 
hakikat olursa mnhtelitleria IMa 
ekzersizlf'ri bir kat daha ehem
miyet kazanacakbr. Yalnız ya
pılacak iki muhteliti teşkil t!de
cek oyuncular dünkii nüshamizcb 
okunduğu ıibi iıe noksandw. 
Umarız ki bu Cuma yapılacak 
olaa karşılaşma bu çajnlmıyaP 
oyuncuların vücudunu elze• 
kılacaktır. Futbol heyeti her
feyden ev•el bu iti memlek t 
mes'elesi addederek ve sıöall 
hatıra bakmıyarak muhtelitİll 
en kuvvetli tekilde çık..., 
için ne yapmak lazımsa yap
malıdır. 
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Bu adamı hemen kucakhya
rak yirmi adım uzakta bulunan 
a-üzcl janos oteline iÖtürme2'i 
adamlık borcu bildi. Otelin 
kapıcısı uyku sersemliii ile ka
pıyı açarak şövalyenin omuıun
da cansız bir adaıa getirdiğini 
iÖrünce şaşırmıştı. 

Delikanlıyı şövalyenin oda
sına götürerek karyolanın üze
rine yatırdılar. Vücudunu ov
mağa, ellerini sıkmağa, soğuk 
su ile başını ıslatmağa ko
yuldular. 

Hila adamın kımıldamadı
imı gören otelci: 

Yoksa ölumü, diyerek sö
r:üne devam etti: 

- Bu delikanlıyı ben ta
nıyorum: Çok defa buraya ge
lir. Arkadaılanyle yir, içer ve 
kalkar giderdi. 

Kendisi ressamdır. Adı Ra
faildir. 

Şovalya bu isimden birşey 
anlamadı. Otelcinin gevezeli
ğine karşılık vermeyi bile ie
reksiz buldu. 

O adamı ayıltmak için ov
makta uiraşıyordu. Bir arahk: 

- Oh hele, diyerek sevincini 
dışa vurdu çünki delikanlı göz
lerini açmağa, kendine gelme
ğe başlamıştı büsbütfüı kendi
ne geldi~i z.eman Ragastan 
büyük bir sevinçle sordu : 

- Nasıl eyice misiniz Müs
yü. 

- Teşekkür ederim, çok 
eyiyim ; lakin siz kimsiniz ? 

- Adım. Şovalya duragas
tandır. Kılınç kullanın•. 

-Benim adım Rafaildir, res· 
.samım. Ban iÖstcrdii'iniz ala
kaya candan teşekkür ederim, 
lalcat beni buraya kim ietirdi. 

- Ben sizi sokakta kaldı
rım üzerinde donmuş gördüm. 
Buradan yirmi adım ötede, bu 
sokağın ilcrsindc dört çeşme 
sokağına gidiyordum . 

Bu sırada Rafail ellcrile yü
zünü örttü, derin bir i'öğüı 
geçirerek, ne korkunç rüya 
diye mırıldandı. 

Genç ressamın bütün dav
ranışları şövalyenin gözünden 
kaçmıyordu. Rafailin niçin ba
yıldığını mcrakle öğrenmeğc 
savaşıyordu. Ressama sordu : 

- Büyük bir felakete uira
dığınızı anlıyorum. Çektiğiniz 
acı yüzünüzde• okunuyor. Eier 
bir yardıma ihtiyacınız varsa 
?tı birkaç saat içinde bunu 
yerine ıetirmcf-i .şeref saya
rım. Şizi ilk görüşte kalpden 
gelen bir sevgi ile scvdii'imi 
ı:-izliycmem .. 

Rafail hiç t~nımadığı bir 
adamın hn d"'""'Ce candan kerı
disine ~oslerdiği samimiyetten 
büyük bir sevinç duymuştu. 
Karşılaştığı bu adama karşı 
kalbinde derin bir inan uyan
dı. iki ~enç röz göze bakışa· 
rak birbirlerinin eJJcrini sıktı
lar. Bu, aradaki dostluk ve sa
mimiyetin canlı bir tabloıunu 
andırıyordu. Ragastan içinden 
r•çenlcri arkadaşına anlatıyor 
fe ona mutlaka yardım kara
nnda bulunduj'unu ilave edi
yordu. 

RafaiJ derin acııına destek 
olacak bir adam ararken kar
sısına böyle açık kalpli bir de 
likanlının çıkmasını, düıünce
lcrinin iistündc vir varhk tanı
yarak başından ır•çealeri anlat
ınağa koyuldu: 

- Ahi Şövalye bea Roma
nın en boyu küçük adamıyım. 

Şövalye, Rıfaelin ıöıünU 
kesti: 

- Arkadaı •İçin kendiniıi 
bu kadar ömitai:ı aayıyoraunuı, 
Yokıa ıröalilnllıü a-üzel bir ka
dına mı kapbrdıaıı? Sev~iliniı 
ıizi sevmiyor mu ? 

Evet gönlümü güzel bir 
kadına verdim. Seviyorum.Sev
gilim de beni seviyor.. Sözle
rinizden anladığıma göre sizin 
kalbiniz de benimki gibi kırık 
olsa gerektir. 

- Beni bir tarafa bırak.Ben 
dünyada bir kıhçtan ve ün almak 
düşüncesinden başka bir şeyim 
olmıyan bir adamım. Bununla 
beraber adı sanı büyük olan 
bir kadını sevmek çılğınlığında 
bulundum. Ben seviyorum lakin 
o beni sevmiyor. 

Genç ıövalye bu sırada kir
piklerine saldıran ıröz ya,Jannı 
tutmak içia kendisini zorladı, 

yüzünü buruşturdu.. Refail va
ziyeti kavramı,b: 

- Zavallı arkada§ım! Sana 
çok acıdım.. Diyerek gönlünü 
almıya sava,b. . 
Raıastan dudaklannı l,üke

rek anlattı: 

- Şa§ılacak bir İf.. Ben ıi · 
ze yardım etmek isterken şim
di burkulan kalbimi teselli 
edecek sözler arıyorum. Hayır, 
bayır! Beni hıralc. Seni düşü
nelim. On bet rün• Yarmaz 
ben Romadan aynlınca kırlar
da bayırlarda dolaıacak, hep· 
sini unutacağım. 

- Demek yakında Roma
dan uzaklaşacaksınız? 

- EYet.. Romadan aynlmak 
isterim. Lakin size bir yardım· 
da bulunabilece&"imi umuyorum 
ve bunu benden istiyorsanız 
ayrılmamı geri bırakabilirim. 

- Candan yardıma koşmak 
istemenizi büyllk memnuniyetle 
karfılanm. Tanımadıitm Ye bu
nunla beraber çok kunetli bu
lunduklarında kuşkum olmıyan 
düımanlanm ile çarpışmak fizere 
tek baııma bulunuyorum. Be
nim candan bir tek arkadaşım 
vard;;. Şimdi onun evine git· 
mek istiyarum. 

- O halde başınızdan ıre· 
çcnleri anlatın. Size yardımda 
asla geri kalmıyacağım. 

- Oyle ise dinieyiniz büyük 
kalpli şövalye! Resamlığı bana 
öireten hocam (Perozin) in tav
siye mektuplarile bundan on 
sene evvel Romaya a-eldim. 

Floransa'da biraz kaldıktan 
sonra doj'duğum memleket 
olan Orbin şehrine geliyordum. 
Amacım uluslararası büyük 
reasamların Vatikan'da ve Ro
ma saraylarında bulunan tah· 
lolaruıı görmekti. Buyük bir 
istekle işe başladım. İçimden 
taşan isteğe bende şaşıyordum. 
Bu sıralarda biri'ün fakir bir 
mahallede ıözellik alJabı dcn
meğe değer gcnçkızla karşılaş

tım.Gönlüm odakikada gcnçkıza 
kapıldı. ! albim vurmağa baş
ladı. Arkasına düştüm. Vanış 
mahallesine gitti. Bir mıknatıs 
ıibi beni kendisine bağlıyan bu 
kızın otur uğu eve onunla be· 
raber ben de girdim. Öğren
dim ki bu kızcağız Maga deni
len sihirbaz bir karı ile birlikte 
oturuyormuş, ilkönce bu vezi
yettcn hoslanmamıştım. Aradan 
biraz vakıt ı!eçince s ihirbaz 
karı gözümde sayıı değer bir 
kadın ola1 ak canlandı. 

Fırıncı kız bu baraka gibi 
evia içinde evvelkinden daha 
2üzel1 daha çekici görünüyordu. 

- Fırmcı kız mı dediniz ? 
- Evet ... Sevdiğim fakir bir 

kızmış. Onu bir kilise kapısına 
bırakmışJar. Maga almıı büyüt
müf, fırında işçiliie vermi~, bu~ 
nun için de fırıncı kız adını 

almıı. Kendisinden bir gün ça
lııtıiım atelyeme gelip model 
olarak poz vcrme&ini istedim Kız 
hiçbir şey söylemedi. Ben bu 
eve ıidip geliyordum. Nihayet 
Maıa bana inan ıöstcrerck 
iatej'imi yeriae i?'etirdi. Kız hak-

Cenevrede mülikatlar 
• 

Bay Laval Küçük itilaf ve Balkan 
Murahhaslarına izahat verdi 
Bay Rüştü Aras, Bay Litvinof 

Bek ile görüştü 
Tevfik 

Ve Bay 
Cenevre 15 (Hususi)- Fran- Bay Laval Strcza konferan-

aız dıi işleri bakanı B. Laval sının neticelerini ve bilhassa 
buraya geldi. Küçük itilaf ve Avusturya Macaristan ile Bul-
Balkan antandı murahhaslarına ırari-tanın muahedelerde tadilat 
bir öğle ziyafeti verdi. Ziya· yapılması hakkındaki talepleri 
fctte B. Benes, Yugoslav mu- üzerinde neler görü,üldüjünü 
rabhası, Yunan murahhası bay anlattı. Bay LavaI, bay Tev-fik 
Politis ve Türkiye dış işleri Rüştü Arasla uluslar kurumu-
bakanı bay Tevfik Rüştü A- nun toplantısı etrafında da uzun 
rula, Romanya dış işleri ba- uzadıya ıırörüştü, öğleden sonra 
kanı bay Titülcsko hazır bu· bay Litvinofla Polonya dıt 
lundular. işleri bakanı bay Bek'in ziya· 

retlerini kabul etti. Bu iki 
ziyarete de özel bir ehemmiyet 
veriliyor. Zira birincisinde Fransa 
ve Rusya arasında imz.ası tc
karrür eden Fransız - Rus 
karşılıklı yardım misakı etra
fında görüşülmü~tür. 

Bay Bek ile vuku bulan mü
lakatta ise Fransanın uluslar 
kurumuna tevdi ettiii şikayet 
hakkında Lehistanın nasıl bir 
hattı hareket takip edeceii 
mevzuu bahs olmuştur. 

Uluslar kurunıuna üç maddelik 
bir karar sureti verilmiştir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cenevre, 15 (Hususi) - Si- arzolunacakbr. Bu karar üç Üçüncü madde, İleride mua-

yasal mcbafilde teyit edildi· maddeyi ihtiva ediyor. hcdcJere karşı yeni bir tecayfiz 
iine göre uluslar kurumunun Birinci madde, muahedelere yukuunu önle.mek ~a~.sadiyle 
yarınki (Bugünkü) toplanbsın- hürmet edilmesi hakkındadır. alınacak tedbır1erc aıttir. 

Y annki (bugünkü) celsede B. 
da Fransanm şikayeti müna- İkinci madde, muahedelerin Laval gerek Fransız muhbrası 
sebetile Strczada tesbit edilen bir taraflı olarak ihlal ediline- ve ırerek bu karar etrafında 
karar sureti komitenin tasvibine sini takbih etmektedir. izahat verecektir. 
• ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunan Baş yasası 
Tadilata göre Cumhur reisi 

Tarafından seçilecektir 
ulus 

Atina, 15 (Ô.D) Başbakan intihabahnda çıkacak meclis bildirmiştir. 
kanunu esasinin tadili için ya- ayrıca ikinci bir meclise lüzum B. Rallis seçimin tam bir bür-
pılacak proje hakkında Adli- olup olmadığına da karar ve· riyctJe yapılması ve mevcut 
ye bakanı B. Hloros ve B. recektir. E~er lüzum olduğu olan tahdidlerin ortadan kalk-
Strct ila görüşmüştür. Bakan- fikrinde olursa bu ikinci mcc- ması hükumetçe kat'i surette 
lar meclisinin tasvibinden geç- lia sadece istiş1ri bir mahiyet- istenildiğini de ilave etmiştir. 
tikten sonra bu proje kanunu te olacaktır. Ordu Bakanı B. l<ondilis te, 
esasi komitesine verilecektir. Cumhur reisine gelince doğ· Harp divanlnı huzurunda isyan 

Yeni proje üç kısımdan iba- rudan doğruya ulus tarafından mcs'ullerinin muhakemesi biter 
rettir. Birinci kısım Yunan va- ekseriyetle sccilcccktir. bitmez örfi idarenin kaldırıla· 
taadaılannın umumi haklarına Proje Matbuata, bilhassa cağını söylemiştir. 
ikiaci kısım meb'usan meclisi- matbuat serbestisinin hudutla- Yeni Yunan bütçesi 
ne YC üçünce kısımda Cum- nna ait kükümlcri de ihtiva ede- Atina : 15 ( Ö.D.) - 1935-
hur Reiairin salihiyetlerinc cektir. Nihayet, Meb'usan mec· 1936 mali yıla için hazırlanan 

tayda ... ----
Muallimlerin mesken be-

deli ile tazminatları 
Görüşüldü 

Vilayet umumi meclisi bütçe 
encümeni dün öğleden sonra 
vali general Kazım Diriiin 
başkanlığında toplanmış ve 

maarif masraf bütçesini hazır
lam~tır. 

Umumi meclis yarın öileden 
sonra toplanarak maarif büt-

çesi üzerinde konuşacaktır. 
Maarif müdürlüğü muallimle

rin 1932 yılındanberi vcrilme
miı olan mesken bedelleri ile 
tazminatları için vilayet bütçe
sinde 72718 lira tahsisat kabul 
edilmesini genci kurultay baı
kanlığından istemiştir. 

Belediyeden ceza 
Görenler 

Şehirde, idarelerindeki oto
mobilleri fazla sür'atle süren 
4 şoför ve otobiislerine fazla 
müşteri alan üç otobüsçü be
lediyece cezalandırılmışlardır. 

idare heyeti 
Vilayet idare heyeti dün at

feden sonra vali muavini bay 
Sedat Erimin başkanbj-ında 
toplanmıştır. 

••• 
Zabıta Habereri: 

Para için anasını vurmut 
Çukurçeşmede Yüzba,ı Ha

san ağa sokağında oturan Melı
mct o~lu Ahmet, validesi Rai
seden istediği üc Jirayı verme
mesinden müteessir olarak va
lidesi Raiseyi döğdüğünden 

yakalanmıştır. 
YankeslcUlk 

Adliye dairesinde bir işi ta· 
'kip etmekte olan İzmirli Ali 
oğlu Mehmet Suphinin caketi 
cebinden bir albn kaleminin 
belli olmıyan birisi tarafından 
yankesicilik suretile qınJmııbr. 

iki 'oför arasında 
Kcmeraltı camii önünde şoför 

Hakkı oilu Tevfik ile Karaku
yu Ali arasında otomobil çalıf
ması meselesinden çıkan kavğa 
sonunda Ali, T evfikin başına 
radyatör kapai'ı ile vurarak 
hafif surette yaralamıştır. 

çakı ile yaralamıf 
Çorakkapıda Gcrenlik soka

ğında oturan T~ran oğlu Ham
di ile Ali oilu lsmail aralarm
da bir alacak mesclcsindea 
çıkan kavga sonunda Hamdi 
icmaili çakı ile yaraladığından 
yakalanmıştır. 

Camllde Hırsız ık 
aittir. liıi umumi efkar ile besbelli yeni Yunan bütçesi 10 milyar Hatuniye camiinde namaz 

Yunan vatandaşlarının genel ihtilaf haline düşerse bu mec· 812.993.823 drahmi ( 126 mil· lulmakta olan Aksekili Meh-
haklarına dair o1an hükümler lisin feshine ait hüküml~r de yon lira ) cteJirc karşı 11 mil- k k b • met oilu Hüseyinin aya a -
eski kanunu esasidekilerin av- bulunacaktır. yar 148.972.011 drahmi ( 130 ları ile şapkasını çalan .Salihli 
nidir. Teşrii meclis olarak y;I- Atina1 15 (Ö.D.) - lır ba- milyon lira ) masraf göster- Hüseyin o~fo Ali cürmümeş-
nız mcb'usan meclisinin var kanı Rallis yeni meb'usarı mcc- mektedir. Açık 352 milyon hut halinde yakalanmıştır. 
olması düşünülmektedir. Bu ]isinde saylavlar sayısının ya· drahmi ( taıriben dört m yon Kama tafıyormUf 
meclis, Devlet rcisilc birlikte, ztldığı gibi 325 olmıyacaiınt lira ) dır. Bu açığın tahsilat Keçecilerde İzmirli İbrahim 
teşrii vazifeyi görecektir. ve hükümctin neşredilen kara- fazlalığıyla kapanacağı umul- oğlu Cavidin üzerinde bir kama 

Bununla beraber 19 Ma)·ıs rına göre 300ü ıcçmiycccğini maktadır. bulunarak zabıtaca almmışbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kında heılediğ'im sevgi ve say
gının derecesini sehirbaz kadın 
kavramıştı. 

- Ş.iz kızı sevdiğiniz gibi 
o da sizi seviyor mu idi? 

- Kuşkusuz!... Sevgilerimiz 
.karşılıklı idi. Hem de iÜnd~n 
güne artıyordu. Nihayet evkn
mcğe karar verdik. Magamn fı
rıncı kızına verdiği isimle Rozita 
beni o kadar çok .seviyordu ki 
cvlenmeii kararlaştırdığımız 
gün çılgınu sevincini iİzliye
memişti. Maga vakıt a-eçir
meden evlenmemizi ve nikahın 
ıizJi yapılmasını ve derhal Ro
madan ayrılmamızı söyledi. 
Rozitanın da büyük bir tehli
ke altında bulunduiunu il ve 
etti. Bu korkunun ne olduiu
nu bir çok defalar öirenmek 
istemi~ i.semde Maa-a aj'zındaa 
bir söz kaçırmadı. Y alnıı bu 
kadın o kadar korku ve telaş 
~österiyordu ki istediklerini 
hemen yaptım. Roıita ile me
lekler mibedi kilisesinde ııi.ki-

hımız gece. yarısı yapıldı. Ah! .. 
İşte kardeşim bundan sonra 
büyük felaket oldu. 

Refail burada sapsarı kesil
miş, alnından terler akmağa 
başlamıştı. Ragastan sözune 
devam edebilmesi için genç 
ressamı soğukkanlılığını koru
mağ'a çağırdı. Rcfail anlatı
yordu: 

- Gece yarısından iki saat 
sonra kiliseden çıktık. Floransa 
kapısına doğru çabuk ilerli
yorduk. Bizi orada bir araba 
bekliyccekti. Lakin yolda ~i
dcrken karanlıkta önümüze beı 
on kişi çıktı, üstümüze saldır

dılar. 

Baııma şiddetle vurdular. 
Ben düşüp bayılmışım. Ayıl

dıiım zaman Rozitayı yanımda 
bulmadım. Hemen Maganın 
evine koştum. Onu da yerle
rinda yeller esiyordu. 

- Ne umuyorsunuz.?. 
- Ne biliyorum ki ne uma-

yım... Bilebileceiim bir fey 

varsa Maianın ileri sürdüiü 
tehlikenin bizi bulmasıdır. 
Hatta Maıanın bile kaçırılmıt 
olmasıdır. 

- Kaçıranlar kimi.. Niçill 
kaçırdılar? .. Bizden ne istiyor· 
lar, düşmanlarımız kimlerdir? 
Bunlar hepsi bence karanlık .. 
Maganın evinden çıktıktan 
sonra biıe arabayı tutuveren 
dostumun evine gidiyordum: 
Fakat kalbimi yakan ateı beaı 
sersenal~tti, dizlerimin baj'ını 
çözdü. Yol üzerinde yıkıldım 
kaldım, bayılmışım, ej'cr siz 
yetiımemiı olsaydınız kaldırı-
mın üzerinde ölecektim. İşte be
nim başımdan ieçenlcr .. Scvıili 
şövalye. 

Raıastan ltüyük bir dil.:
katla ressamın anlatdıklarını 
dinledikten sonra Refailin elini 
avuçlan içine alarak dedi ki : 

- Hakikaten başınızdan 
a-eçcnlcr çok acıdır. Lakin hiç 
bir ,eyden ümüdünüzü kesme
melisiniz. Koca karının size 
söylemi, olduiu dütmanlann 

kimler olabilcceiini hiç dütün· 
dünüz. mü? 

- Açık söyleyeyim, biç bir 
kimseden ummadı;ım bir dilf
maalık yoktur. Ej'er düşman
larımı tanımış olsaydım .. 

_ Ne yapardınız? 
- Ne mi yapardım. Hemen 

tababanca ile, kılıçla Üzerlerine 
saldırırdım. Kızı kaçıran alçak .. 
farla çarpı§ır Rozitayı kurta
rırdım. Ve yahut onlar beni 
öldürürlerdi. Benim için her 
iki .. itim de birdir. Ya Rozita 
Denim olurdu, veya Rozitayı 
benden alanlar canımı da alır
lardı. 

- Çok dojru söyliyoraunur:. 
Fakat bunun için sevgilinizi ka-
çıranları tanımak ııerektir. 

- Hiç bir dütmamnız yok 
mudur? 

- Hayır ! Şimdiye kadar 
hiç\tir düşmanım yoktur .. 

- Belki bir rakibiniz ? 
Geaç ressam bu sorp kar

ş111nda titredi ve haykırdı : 
-S•nu ~,., _ 
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SahHe a 

Gangsterler kralı 
Al Kaponun maceraları 
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Kolonel T urneri takip için 
karar verdik Gitmeğe 

--·---...-.··----Alkapon bu vaziyetten si- cerikli olmak yeter. Bu işı sen 
Vilyam da ya
Yarından tezi 

seyahate çıka-

nılenmiş bulunuyordu. 
e bayaiı adam dedi. 

Tam bir yıl bizim paramızla 
geçindi. Avuçları bl'>l bol ya
landığı müddetçe ne ünifor
masının şerefini, ne de vazi
fesinin kendisine yüklediği 
mecburiyetleri düşünmedi. Son
u., günün birinde, kolay ko
lay namuskar görünmek heve
sine kapılarak bize ihanet etti. 
İnsan Kolonel Turneriıı baya
lığına mı, yaksa böylece her 
işin yoluna girmiş olacağını 
zannetmiş bulunmasındaki ab
dallığa mı şaşmalı... Elimizden 
kaçmayı ummu,sa gülerim. O 
nereye giderse gitsin ben ya
kasındayım. Sen de öyle de
ğıl mi Jak •.• Yorucu işlere ge
lince V ılyam biç te bunlardan 
çekinecek adam değildir. 

- Sana inamın var patron .. 
Vilyama gelince o da kafi de
recede beceriklidir. işte Vil
yam da geliyor. 

Vilyam içeri girerken : 
- Al.. Birşey sormak iıte-

rim, dedi. 
bir adam 
değil mi? 

Benim doğru sözlü 
olduğumu bilirsin 

- Evet .• 
- Az önce, polis 

yetinde iken, Jack 
aüdüri

Turnerin 

oduına gelea polislere damdan 
düşer gibi: " Ben Alkaponla 
kolonel T urner arasında irtibat 
memuruyum. Gangesterim."de
di. Jak bir çocuk deiildir. Bu
nunla beraber o kadar hoş ve 
tatlı hareket etti ki polisler 
bu sözleri tebessümle karşılı

yarak oradan rahatça ayrılma
mıza da müsaade ettiler.Bu ne 
anlaşılmaz, ne kerametli iştir. 
Gülüyorsunuz. Beni apdal ye
rine koyuyorsunuz öyle mi? 

- Hayır Vilyam.. Sen mert 
bir adamsın .. Zekavete gelince 
bundan babsa lüzum yok .. 
Şimdi fazla ıevezelik etmiye
lim. Şu kadar söyliyebilirim: 
Jaka emniyet etmelisin.O çürük 
.tahtaya basmaz .. 

Alkaponun yanında çalışalı 
dört yıl oluyordu. ilk defa ola
rak ağzından teveccübkar bir 
ıöz iıitmittim. 

Al.. Biraz düşündükten sonra 
&"ene buna döndü: 

- Jak .. Frank Andreyi na
sıl bulursun? 

- Cesur ve iyi bir atıcıdır. 
- Senin yerine onu yanıma 

alacağım. 

İçimden "garip şey dedim. Usta 
bana yol \eriyor . ., Can sıkın
tımı derhal anladı: 

- Haydi kafa tutma Jak.. 
Sana da a miihim bir vazife 
vereceğim. Bunu senden baş
ka~ı yl?pamaz. Hatta ben bile .. 
utediğim şudur: Kolonel Tur· 
neri yeni vazifesinden atbrmak.. 
Bunun için ne kuvvetli, ne de 
atıcı olmağa lüzum yok.. Be-

La Dam 

becereceksi". 
nında olac::k. 
yok uzun bir 
aaksınız. 

- Niçin? Kolone Şikaı:-oda 
bulunuvor. 

- Daha çok zaman burada 
kalamaz. Çinde vahim hadise
ler oluyor. Yuth'un Turnere 
gönderdiği mektupta "Çin fır

kası ı:-i:ıli servis müdüriyeti 
nezdinde çalışacağı bildiriliyor. 
Bu seksiyonun şefi olarak za
man zaman Çine gitmesi icap 
edecektir. Hepsinden fazla bu 
sabahki ziyaretini haber almış
tır. Şu halde ne yapıp yapıp 
bir müddet için buradan uzak
laşmak istiyecektir. Şu para
yı da alınız. 

Alkapon elini cebine soktu. 
Bana bir deste bankanot uzattı. 
Bu koca bir servetti. Gözlerim 
hayretten açılmııtı. 

- Bu kadar çok para veri
şime hayret etme.. Paraya ih
tiyacın olacak.. Bu şaka bize 
zannettiğinden pahalıya malo
lacaktır. Sana ıelince Vilyam, 
sen de Jak'ın emri altında ola
caksın. Anladın mı? 

- Anladım. Kolonelin başı
na çorap örmek lazım. 

- Kolonelin hayatına iliş-

menizi istemem. Cinayetten 
nefret ederim. 

Sadece kendini ziyaret ede
r~k selamlarımı söyleyeceksi
aı:ı. 

Vilyam bu defa sabredemi
yerek sordu : 

- Patron aklımı oynataca
ğım. Anlamayorum. Bu kadar 
para sarfedecek uzun bir se
yahata çıkacağız. Bütün bu 
zahmetler kolonel cenaplarını 
ziyaret ederek bir selam ge
tirmek için mi ? Galiba 28 
ölüyü unuttun ? Onların inti
kamını almazaam etlerimi ka-
rıncalar ye~in. 

••••• 
iki suçlu kadın 
Yanlışlıkla serbest 

Bırakıldı 
Sulh ceza bakimliiince hak

larında tevkif kararı verilen 

Emine ve Dudu adlarında iki 

suçlu yanlışlıkla serbest bıra
kılmışlardır. Zabıta suçluları 
aramaktanır. -
Manisada yağmur 

Manisa, 16 (Hususi) - Dün 
ııaat 11 de birdenbire, fakat 
hafif bir şekilde başlıyan 

bir yağmur serpintisi ıittikçe 
şiddetini artırdı, sağnakla ka
rışık yağmaia başladı. 

Hava bulutlarla örtülüdür. 
Yarım saattanberi şiddetle ya
ğan yağmur ortalığı aldatmış 

oluyor. Yağıştan ha:k mem
nundur. 

~:?! 

amel ya 
Alexandre Dumas Fils'in ölmez c erinden iktibas edilen 

baştanbaşa aşk ve heyecan dolu senenın en büyük 
en güzel filmi. 

.---=------...o =· r- ---· 
Yovnne Printepms Marguerite Gautier rölünde 
Pierre Fresnay Armand Duval 
Lugne Poe Duval Peı-e 
Jeanne Marken Prudence 

.. .. 
-·----------~~~-===----
17 NiSAN çarşamba günUnden itibaren 

TAYYARE Sinemasında 

Yeni Asır 

Strezada asıl zaferi 
Kim kazanmıştır? 

ransızlara göre Streza Fransız 
oli il{asının bi zaferi olmuştur 

-~~-~~~~-~~~ 

INGİLİZLER İSE "KONFERANSI INGİLİZ 
SİY ASASININ BİR ZAFERİ OLARAK 

TELEKKİ ETMEK DOGRU OLUR,, DİYORLAR 

• .. . . .... 

-~----~---"-~~--:::.°'~""----·-----"·-----'--""" 

Alııımılanıı yeııi bonıbardı ııw ıı f ilola"' 

Londra, 15 (A.A) - Deyli kümetinin derpiş ettlii şu mu- bir zaferi olaralc addedilebilir 
T-elıraf ırazetesi yazıyor: z_aaf ıaye tahakkuk ettirmiş- diyor. ' 

Strcza kenferansı mesaisin'.~ tir. Bü~n safhalarda Franı~z Jur gazetesi, Fransız siyasa-
hitamında neşrolunan teblıg usullerınc ıöre Avrupa emnı- sının İt 1 k" 

· · t" · k d ıl · · a yanın ıne uymasını 
bu konferansın muvaffakıyetını ye ının tef ılitlan ır ması ıçın . ti k 
tamamon göstermektedir. Stre- İtalya ile anlaımak ve 16 Mart mb emnunıye e arşılamakta ve 

. . unun tedaf·.. b · "tt"f k d 
zanın hakiki manası Roma pro- tarıhlı Alman kararının tekrarı uı ır ı ı a e-
tokolü ile Londra mukavelesin- ihtimaline binaen uluslar der- Nek olduğunu kaydetmektedir. 
de tasrih edilmiş olan müşte- aeği misakında bazı tadilatla İngiltere'nin çevrilmesi Fransız 
rek noktai nazarların takviye Fransa - İtalya an la ş mas ı İtalyan anlaşmasının kuvvetlen 
edilmiş olduğu merkezindedir. Strezada teyit edilmiş bulun-
Müşterek emniyetin uluslar ku- maktadır . Üç devlet Alman-
rumu vasıtasile temini keyfiyeti ya ile müstakbel müzakerelere 
Fransa, İtalya ve lnıilterenin kapıyı açık buluaduracaklardır. 
müşterek hedefi olarak kal- faıilterenin baılıca gayesi bu-

maktadır. dur. B. Makdonald ve Sir Con 

Mominı Post ıazetesi İtal- Saymen yeni hiç bir taahhüde 
ya ve lngilterenin hiç olmazsa 
umumi maksatlar sahasında 
birleşmiş olduklarını yazmakta 
ve şu mütaleayı ilave etmek· 
tedir .Bu devletleri mü,terek bir 
politikada olmasa müşterek bir 
endişe üzerinde birleştiren va
ziyet Almanyanın yeniden sı

lihlanmasıdır. 
Fransız gazeteler! de 

Memnundur 
Paris 15 (A.A)- Bu sabah

ki gazeteler, Streza konferan
sıııın başlıca neticesini üç dev· 
!etin tesanüdünü teyit etme

lerinde buluyorlar. Ve bunun 
Cenevre'de temhir edileceğini 
yazmaktadırlar. Bütün gazete
ler İngiliz - İtalyan beyanna· 
mesini memnuniyetle karşılı
yarak bu beyannamenin Ren 
mıntakalarının gayri askeri 
vaziyeti hakkındaki Lokarno 
hükümlerinin teyidi demek ol
duğunu kaydediyorlar. 

Fransa ve Sovyetler 
İki taraflı bava anlaşmaları 

akdi hakkındaki haberler bazı 
muhabirleri Fransa ile İtalya
nın bu hususta müzakerede 
dahi bulunduklarını bildirmeğe 
sevketmektedir. İngilterenin 
Fransız - Sovyet siyasasını bo
zacak hiç bir şey yapmamış 
olması büyük bir memnuniyetle 
kaydediliyor. Üç devletin mu· 
ahedelerin bir taraflı olarak 
ihlalıne karşı koy"acakları hak
kındaki nihai tebliğin tarihi 
bir kıymeti olduğu zikredil
mektedir. 

Maten ı;azet 1 
ezcümle diyor ki: 

Konferan ta Avrupa barış 
ve ıstikrarının müdsfaası me~

elesı kat'i sutette halledilmek 
için bütün hadefler tamamen 
tahakkuk ettirilmiş olmamakla 
beraber muazzam bir terakki 
elde edilmiştir. 

Övr ~azr.tesi rle. Fransa bü-

ıirmemck kararlarından vaz

geçmemişlerdir. Daha Pazar 

akıamı Fransız hf'yeti murah

basasına müıah:d sıfatiyle da

hi olsun Romada yapılacak Tu
na konferansına iştirak edemi

yeceklerini bildirmişlerdir. 

Eko Dö Parl 
Diyar ki: 

lngiltere karşılıklı yardım mi

saklarına genci olmamakla be
raber Almanyaya karşı müda

faaya henüz faal bir surette 
iştrak etmemektedir. Konferans 

hemen hemen müsbet hiç bir 

netice vermemektedir. Fransa 

ıle İtalya bir hava anlaşması 
hakkında müzakerelere başla-

mış bulunuyorlar. Bu anlaşma 

daha geniş bir muahedenin 
mukaddemesi olacaktır Fransa 
ile İtalyanın enerjik muha
lefetleri İngiltereyi Berlinle 
müstakbel bir anlaşma im-

kanları tamamen iz'lie etme
mek için Almanyanın çok şid
detli bir surette takbih edil
memesi hakkındaki metalibe
sinden vaz geçmeye mecbur 
etmiştir. Çok nikbin olmaklı
ğımız için hiç hakkımız yok
tur. Zira bize bir Fransız- İn· 
giliz hava anlaşması için ümid 
vermişlerdi. Bu ümid tahakkuk 
etmemiştir. Fransa bu hususta
ki teklifini üç hafta evvel bir 
nota ile yapmıştı. İniilterenin 
cevabı Parise Streza konferan
sından bir kı:ç gün evvel ıel
dir. 

Hulasa, Fransız blikümetinin 
ne birşey kazandığı ne de kay
betmediği söylenebilir. Bu pek 
parlak birşey değildir. 
Fransız diplomasisinin 

Bir zaferi 
Ernuvel gazetesi, Streza kon

f cransı F ran.ınz diıılo.ma~~inin 

mesiyle mümkün olmuştur. 
Harpten sonr•kl en 

MUhlm mUl6kat 
Londra 15 (A.A) - Deyli 

telgraf muhabiri Streza 'dan 
bildiriyor: 

Konferans harpten sonraki 
en mühim mülakatlardan biri 

olarak addedilebilir. Üç gün

de öyle bir sistemin temeli 

atılmıştır ki bu sistem vasıta-

sıyle Avrupa barııı muhafaza

ya çalışacaktır. Konferansın 

lnıiliz siyasasının bir zaferi 

olarak telakki edilmesi doğru 

olur. Eğer Almanya daha mu

tedil bir teslihatla iktifa etmiş 

olsaydı lnıiltcre, Fransa ve 

İtalya muahedelcrin askeri 

hükumlerin bukulti cihetini hiç 

şüphesiz bu kadar şedit ola

rak miltalea etmiycceklerdir. 

Alm•nyanın hav• filosu 
İnıiltere hava kuvvetlerini 

daha çabuk tezyit etmelidir. 
Zira zannedildiiine göre Al-
man bava filosu daha şimdi

den İnıtiliz filosunu ıreçmiştir. 

Hava misakına ırelince, lnıil
t..:re Almanyanın bu misaka 

iştirak etmesini istiyor. Zira 

bu iştirak misakın emniyet kıy

metini arttıracaiı lZibi bav;ı 
teslihatının tahdidine de ba-
dım -olacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gömlek rursızı 

Eski mahkeme önünde ço
rapçı Ahmet oğlu İbrahimin 
gafletinden istifade ederek dört 
iÖmleğini çalan sabıkalılardan 
Ahmet oilu Faruk yakalan-
mış tır. ---
Çekoslovakya 
Ve Sovyetler 
Arasında hava irtibatı 
Moskova: 15 (A.A) - Çekos· 

lovakya ile Sovyet Rusya ara
sında bir hava irtibatı imkan
larını tetkik etmek üzere bu
raya bir Çekoslovak heyeti 

- ~lınj.ıtiJ: .. 

1 & Nısan 1935 

Türkiyeye 
Gelen Rus 
Artistleri 
Şehrimize gelecek Rus san· 

atkarları hakkında Sovyet Rus· 
ya büyük akademi tiyatrosu 
müdurü Moutnykh 4 Nisan ta
rihli Pravda gazetesinde çıkan 
mektubunda diyor ki: 

Büyük akademi tiyatrosü ar
tistlerinin Türkiye seyahatleri 
yalnız Sovyet Rusya ile Tür
kiye cumhuriyeti arasında mev
cut olan dostane münasebetle
rin bir ifadesi olarak kalma
makta ve hususi bir ehemmi
yeti haiz bulunm;ıktadır. Çünkü 
bu seyahat, Türkiyede her türlü 
musiki hareketinin yeni ba,tan 
tensiki işinin başlamış oldaiu 
zamana tesadüf ediyor. 

Şimdiye kadar Türkiyedı 
musiki kültür iptidai ve kıı · 
men eskimir olan mazinin ara
sına istinat ediyordu. Türk bil· 
kumeti, musiki tahsilini tensik 
etmek, konserlerin ve opera 
mizansenlerinin yapılması işini 
inkişaf ettirme'!, kııvvetlendir· 
mek ve asri musiki kültürünün 
bütün terakkilerinden istifade 
eylemek meselesini ortaya at
mıştır. 

Bu şerait altında Sovye! 
operasının en mümtaz üstatla· 
rının muvasalatı ve musiki 
kültürümüzün Türkiyede fÖS· 
terilmesi, Türkiye için her 
halde hususi bir ehemmiyeti 
haiz olmak gerektir. 

Moutnykb yoldaş diyer ki : 
"Şayet klasiklerinizin - Glin· 

ka, Moussorısky, Rimsky, 
Korsakov, Borodine, Tekai· 
kovsky. ilah - asrımızdeki bes· 
tekarlarıaızın ve Sovyet Rusya 
milletlerinin musikisi iyi biı 
intiba uyandıracak ve Türlı 
musiki kültürünün inkişafatını 
herhangi bir faydası dokuna 
cak olursa bahtiyar olacağız. ,, 

Repertuvar da neler var 
Büyük Sovyet artistleri tara· 

fından Türkiye' de verilecek 
konserlerin prolZramları klasik 
ve modern musikinin en iyi 
parçalarını ihtiva etmektedir. 
Orkestra şefi Steinberg, Türk 
senfonik orkestrasını mütead
dit defalar idare edecektir. Bu 
konserlerin proızramında şu 
eserler mevcuttur : 

Rimski-Korsakoy, Şehrazad, 
Şebretin Türkmen süiti, Şosta
Koviçin birinci senfonisi, Stein
bergin keman ve orkestra kon· 
seri. 

Opera artisti B. Pirogov bir 
çok opera parçaları söylive· 
cektir. Bunlar arasında, Rus
lan ve Suidmila operasından 
Ruslanın Aryası, Mussorskinin 
Boris Godunov operasından 
kral Borisin monoloğu, Çay
kovskynin Ivıen Orieıin ope
rasından, Borodinin Prens 
lğır operasından parçalar ve 
eskı Türkmen şairlerinin par
çaları üzerine yapılmış Vassi· 
levkonun Bal - sayat kompozis
yonundan bazı aryalar vardır. 

Artist Maksakova, Rimski -
Korsa kov'un' çarın aişan
lısı, operasindan Liubaşanıa 
aryasını, Çaykovskinin opera· 
!arından muhtelif parçalar va 
Sovyet kompozitörü Aleksan· 
drov'uv Spabnolette romansını 
taıanni edecektir, 

Artist Barsova, Rimski - Kor 
sakovun (Albn horoıu) opera· 
sından kraliçe Şemabanın ar· 
yasını ve Sezar Culnin Bolero 
ve şark şarkısını taıranni ede
cektir. 

Balet artisti Meserrer ile 
Dudins Kaya, Minkous, ( Don
kişot ) haletinden, Çaykovski· 
nin, ( kuğulu göl ) baletin( e 
danslar ile muhtelif baletlet 
icra edeceklerdir. 

Toııer Jadan, Caykovskinin. 
Rabmaninovun ve Spendiaro
vun operalarından muhtelif ar· 
yalar söyliyecek ve Baritto11 
Nortzov İ!Je Glinkanın, Dan
goniskinin, Borodinin, Balaki
revin, Kahmanninovun ve İp· 
polikov - İvanovun bazı re 
mansları ile bunların operala· 
rından muhtelif ayarlar ta(a· 
nni edeçektir. 

Büyük akademik tiyatronun 
quatuar orkestrası, Çaykovs· 
skinin, Borodinin, Glazunovun, 
Misakovskinin yayİı ateşler qu· 
atuar'larını rnacaktır. 



Osmanlıcadan Türkçeye ~arşılıklar kılavuzu No.18 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T .Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile 

uzuıanlarımızm (mutahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullamlan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

HUKUM, Türkçe ÇEK kökün~!~ gelen ŞEKiL gibi. -

Hırs - Hırs (T.Kö.) Hiram - Salmış 
Hiyanet - Hayınhk Hiram n - Salımlı 

başına bu işe girişmesi yanlış 
oldu. 

Eşya yolda kırılıp dökülmüş. 

Hurdebaş etmek - Kırıp 
dökmek 

Sahffe 7 
-==ı 
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Tarihi Tefrika 
Hisse - Pay Hiram etmek - Salınmak 
Hissedar - Paydaı Hire - Bulanıklık, donukluk 

Hoşamcdi - Hoşgeldin 

Örnek: Hoşamediye gittiler
Hoşgeldine gittiler. 

No."2,." 
Örnek: Otomobil bir arabaya a•1m-mm

11111
s11m_m; ________ r;:m_ .. ___ , __ 

Hışm (Bak: Gazab-biddet) Hirclcnmek - Bulanmak 
Hıtta - Kıta (T.Kö.) Hired - Akıl 
Hıyabaa - Aiaçh yol Hiredmend - Akıllı 
Hizb - Grup Hirre - Kedi 
Hibe - Baiıthk Hirzican - Can tahsımı 
Hicab - Utanç His - His, sans ( T.Kö.) -
Örnek: Hicabından kıpkır- (Fr.) Sentiment, sens 

mızı oldu - Utancı•dan kıpkır- ihsas - 1 - Duyurum(Hisset-
mııı oldu. tirmek anlamına) - Action de 

Mahcup - Utanıaç faire scntir 
Hiciv - Yeriç, geçiv 2 - Duyiu - (Fr.) Sensation 
MeccaY - Geçivci Hissetmek - Hissetmek, 
Örnek: Nef'i, büyük bir hec- duymak - (Fr.) Sentir. 

cavdı - Nefi, büyUk bir ~eçivci Örnek: Elinde bir acı hissctti-
idi. Elinde bir acı duydu 

Hicran - 1 - İç acısı, 2 - Gönlünde büyük bir yeis 
Hicran (T.K6.) hissetti - Gönlünde büyüle bir 

Hicret - Göçme umutsuzluk duydu. 
Örnek: Y anya muhacirleri - Hıssi - 1 - Hissiğ, 2 - Du-

Yanya ıöçmenleri yal - (fr.) Sentimental, senso-
Hicri - Göçüm (1) göçeyn ricl 
Öraek: Hicri 1250 ıenesinde- Örnek: Kulak azayı bissiye-

1250 nci Göçüm yılında - 1250- mizden biridir - Kulak duyal 
ci Göçeyılda üyelerimizden biridir. 

Milidi - Doium (1) doium- Hasse - Duyu - (Fr.) Senı 
yıl Örnek: insanda beş hane 

Örnek: Miladi 850 senainde- vardır - Jnsanda beı duyu 
850 nci Doiuıa yılında - 850 vardır. ' 
doiumyılda Hassas - Hisli, duygulu - l 

Hidayet - Uzy6ntim (Fr.) Sensible ı· 
ihtida et.ek - 1 - Din de- Ömek: Arkadaşım çok has-

iiştirmek, 2 - U:ıyiSamek sastır - Arkadaşım çok duyıu-
Hiddet - Hiddet ( T.KI. ). ludur (hislidir) 

öfke Hassasiyet - Hislilik, tlu-
Hiddct etmek - Hiddetlen- yarlık, duyianlık - (Fr.) Sensi-

mek, öfkelenmek bilite 
Hidmet - Hi:ımet (T.Kö.) Örnek: Hastalık ondaki haı-
Örnek: Vataaa hidmet, he- ıaaiyeti artırmıştır - Hastahk 

pimize borçtur - Yurda hizmet ondaki duyarhiı ( duyianbğı, 
hepin.ize borçtur. bisliliji) arttırmııtır. 

Hiffet - Hafiflik (T.Kö.) Hisaiyatperuti - Duyıu-
Hikiye - Ôykl culuk 
Hikaye etmek - Anlatmak, Hiaıi kablel•uku (His kablel-

öy külemelc yoku) - Önsezi - (Fr.) Prcsscn-

Örnek: 1 - Baıındaa reçea- timent 
leri hikiye etti - Bqıadan ı•· Örnek: Bir hini kablelvuku 
çenleri anlattı. ile oraya fitmek istemedim -

2 - G6rdnklerini t.. bi- Bir önH7.i ile •raya iİtmek 
kiye edeyim diye waktimizdea istemedim. 
çoğunu öldürdü - Glrdtllderİlli Mütehassis olmak - Duygu-
tam öyküleyim diye nkbmız lamak, hissine dokuDJDak - (fr.) 
öldürdl. Etre touche, etre affecte 

Hilif - Yalan Örnek: Yıllar ıeçtikten aoara 
Örnek: Bu s5ıcle hilafım yok- beni hatırlamasından çok mü-

tur - e. ak41e yalanı• yoktur. tehasais oldum - Yıllar ıeçtik-
Hilif - KU'fıt tea sonra beni hatırlamunıdan 
Ôraek: Hilifı hakikat - Ha· pek duyıulandım. 

kikata karftt Mahsüs surette - Duyulur-
Hilil - Hilll (T.Kö.) casına - (Fr.) Scnsiblement 
Hil'at - Kaftan Örnek: Pahalılık mahsüs bir 
Hile, hud'a, desise - Oyua, surette arttı - Pahahhk duyu-

aldaç, düıdl, dek, ak lurcasına artb. 
Hilekir - Oyuncu, aldatıcı, Gayri mabsüı ( surette ) -

elekçi Duyulmaz, belli, belirsiz - (Fr.) 
Himaye, vikaye - Koruma lnscnsiblcment 
Örnek: Himayei hayvanat - Sahte hissiyat - Duymacık 

Hayvanları koruma. Havassı hamse - Bcşduyu-

Himaye etmek - Korumak (Fr.) Lcs cinq sens 
Örnek: Beni himaye etmesi Uzvu his - Duyuk 

için kendisine bir tel~raf çek- Örnek: Dimaida bütün his 
tim - Beni koruması için ken- uzuvları toplanır - Dirnaioa 
disine bir telyazısı çektim. bütün duyaklar toplamr. 

Himayeci - Koruyucu intiba - Duyu~ - (Fr.) lmp-
Hirnayecilik Koruyuculuk ressıon 

Hami - Koruyucu, koruyan Kabiliyeti intiba sahibi -
Mahmi - Korunuk - ( Fr. ) Duyuşlu _ (Fr.) Impressionnable 

Protcge Hisar - Baru (T.Kö.) 
Örnek: Mahmi devletler - Ko- Hiza _ Hiza (T.Kö.) 

runuk devletler Hod _ Keudi 
Himaye altında olan yer - Hodbin _ Bencil. ( Fr. ) 

Koruncak - (Fr.) Protectorat Eıcoiste 
Vaki (vikaye'dcn} - Korur, Örnek: Hodbin insan, gönül 

koruyucu - (Fr.) Preventif fıkarası olandır - Bencıl insan 
Urnek: Çiçek aşısı yü7.de gönül yoksulu olandır. 

doksan bet vakidir - Çiçek Hodbini _ Bencillik _ (Fr.) 
aşısı yüzde dokıan bet koru-

E~oismc 
yucudur. Örnek: içtimai hastalıkların 

Himmet (Bak: Cehd, iayret, 
lutf) en korkuncu hodbinidir - Soysal 

hastalıkların en korkuncu ben
Hin - Vakit 

(1) Göçüm ve Doj'um keli
meleri bu terim erde kullanıl
dıj'ı zaman bat harfleri büyük 
yazdacakhr. 

cilliktir. 
Hodbehod - Kendi ba~aa 

kendi kendine 
Örnek - Hodoehod bu ife 

tetebbilı yanlıt oldu - Kendi 

Hububat - Tahıl 
Huccct - Kanıt (Bak: Delil 

buhran) 
Hucrc - Odat;ık, göz - {Fr.) 

Cellulc (Fen anlamı terim ko
luna bırakılmır.) 

Huceyre - Göze - ( Fr. ) 
Ccllule 

Hucrevi - Gözül - ( Fr. ) 
Cellu aire 

Hudfı - Tanı, kudny 
Hudayi naba - Kcndibiten

Qui pousse sans ctre cultive 
Örnek: Hudayi nabit ağaç

lar - Kendi biten ağaçlar. 
Hudud (Bak: Hadd) - Buç, 

sınır 

Hudus etmek - Başgöstcr
mck, çıkmak, olmak - ( Fr. ) 
Sur~ir 

Örnek: Aralarında bir ihtilaf 
hudus etti - Aralannda bir an
laşamamazlık başıösterdi (çıktı) 

Hufre - Çukur 
Ömmek: Yolda bir hufreye 

düştü - Yolda bir çukura düıtü. 
Hulasa - Çıkarma - ( F r. ) 

Extrai 
Örnek: Kına kma hulasası -

Kına kına çıkarması. 

Hulisa (icmal) - Özet - (Fr.) 
Resume 

Örnek - Bir yazır.m hula
sası - Bir yazının özeti. 

Hulasa etmek - Kısalamak, 
özetmek 

Örnek: Bu yazıyı yazarken 
çektiiim müşkilah, hulasa eder
ken çekmemiştim - Bu yazıyı 

yazarken çektiiimi 2'Üçlüğü 
kıaalarken çekmemiıtim. 

HulAsaten - Kıuca 

Örnek: Size hulisatan söy
liycyim - Size kısaca söyliyeyi<I!. 

Hulfetmek - Dönmek 
Örnek: Sözünüzde halfetti-

niz - Sözünüzden döndünüz. 
Hulkum - BoK-az 
Hulul etmek - Girmek, ieç

mek, yanaımak 
Örnek: Mevsimi şita hulul 

etmişti - Kıt girmitti. 
Zenııinlere hulul etm~sini bi

lea bir adam - Zenginlere ya4 

aqmasını bilen bir adam. 
Hulüı - 1 - Yaranma, 2 -

(Bak: aamimiyet) 
Örnek: Ona arzı hulus et- 1 

mek istemedi - Ona yaranma 
~öıterınck istemedi. 

1 

Huluskarlık - Yaranmalık 
Örnek: Huliiskarlıktan hiç de 

hoşlanmaz - Yaranmalıktan hiç 
de hoılanmaz. 

Humma - Sıtma, nöbet, 
ateş - (Fr.) Ficvre 

Hunnak - Boi'u 
Hiinin - Kanlı 
Örnek: Hunin bir cidal -

Kanlı bir kaYga 

Hunriz - Kandökücil 
Örnek: ... hunriz bir adam-

dı - . . . . kandökücü bir 
adamdı. 

Huraf~ - Sanıka, urasa 
Örnek: Türk çocuiu hura

feye kulak asmaz - Türk ço
cuj-u sanıkaya (urasaya) kulak 
asmaz. 

Hurde - Kırıntı, küçürek, 
ufak, uf arak 

Örnek: Hurde demir parçw
ları - Kırıntı demir parçaları 

En hurde mana farklarını 

bile sezdi - En ufak anlam 
ayırtlarını bile sezdi. 
Hurdchiş olmak - Param

parça olmak, kırılıp dökülmek 
Örnek: Pencereden düterek 

kafa tası hurdchaı oldu - Pen
cereden düşerek kafa tası pa
ramparça oldu. 

Eıya yolda burdehat olmuı-

çuparak her tarafını hurdehaı 
etti - Otomobil bir arabaya çar
parak her yanını kırıp döktü. 

Hurdevat - Kınk dökük, 
öteberi 

Örnek: Sokakta hurdevat sa
tan bir adam gördü - Sokakta 
kırık dökük (öteberi) satan bir 
adam gördü. 

Huruç - Çıkma, çıkış 
Örnek: Kaleden huruç za

mam ielmişti - Kaleden çıkma 
(çıkış) zamanı gelmişti. 

Huruc etmek - Çıkmak 
Huriışan - Coşan, çailıyan 
Örnek: Kızdıiı zaman buru-

şan bir sele benzerdi - Kızdığı 

zaman coıan (çağ'lıyan) bir sele 
benzerdi. 

Husran -1 - Zarar, 2 - (Bak: 
Mahrumiyet) 

Husuf - Aytutulma 
Husus (Bab anlamına) - İş, 

yol, konu, sorum, şekil, yön, 
bakım, için, üzerine 
Hüş - Akıl 
Huşfı (Bak: Tevazu, arzı ih-

tiram) 
Hüşyar - Ayık 
Huzur - Kat, kıt 
Örnek: Huzurunuzda bulun

makla şcre yabllll • Katınızda 
(kıtını:ıda) bulunmakla onurlan
maktayım (onulanıyorum) 

Huzur - Bulunma 
Örnek: Sizin, aramızda hu

zurunuzu faydalı iÖrüyoruz -
Sizin, aramızda bulunmanızı 

faydalı görijyoruz. 
Huzur (huzur ve asiyiş an

lamına) - Güvenlik 
Örnek: Halk burada huzur 

içinde yaııyor - Halk burada 
iÜvenlik içinde yaııyor. 

Huzur (Huzur ve sükun an
lamına) - BaysaUık 

Örnek: Kafaıiylc çalışan kim· 
seler için huzur ve sükun en 
lizım bir şeydir - Kafasiyle ça
lışan kimseler için baysa lık en 
lüzumlu bir şeydir. 

Huzur ( ü kalb anlamına) -
iç rahatı 

Örnek: Bu işi muvaffakıyete 
erdirmek l adar insana huzuru 
kalb veren bir şey yoktur - Bu 
işi baıarmak kadar insana iç 
rahatı veren bir ıey yoktur. 

Hübiib - Esin, esinti 
Hübfıb etmek - Esmek 
Örnek: Rüz~ir hübüb eder, 

kum savrulur - Yel eser, kum 
savrulur. 

Hücum - Hücum (T.Kö.) 
Hüda - Uzyön - (Fr.) lns-

piration qui pousse danı la 
voie du salut 

Hükümdar 
(T.Kö.) 

Hükümdar 

Örnek: Inriltere hükümdar
larından - lngiltere bükümder
lerinden. 

Hükumet- Hükümet (T.Kö.) 
Hüma - Oma 
Hüner - Hüner (T .Kö.) 
Hür - Gür, özgen. özıür 

Hürriyet - Hürriyet, özıen-
lik, öııürlük 

Örnek: Hürriyetimizi hiç bir 
şeye dciifmeyiz - Özgcnliiimizi 
hiç bir şeye deiiımcyi~. 

Hürriyetperver - Ôzrencl, 
özgüre! 

Hürmet - Sayrı 
Örnek: Hürmetlerimi takdim 

ederim - Saygılarım' ıuninm. 

Hürmet etmek, ihtiram gös
termek - Saymak 

Örnek: Ben kCAdiıine çok 
hürmet ederim - Ben kendisini 
çok sayanm. 

Hürmeten - Sayarak 
Örnek: lbtiyarhfına hürme

ten - lhtiyarlıiını Ayarak. 
Muhterem - Sayın 

Katerina Silistrede Tiirk ordu ile çarpı~ 
Potenıkine aşk nıektuplaı·ı gönderiyor 

~~~~----~-4-..... •-----~~~-
Potemkin, imparatoriçenin cin- aynlmıyan Katerinanın na 

siyet arzularmı tatmin edemi- dikkatini celbetmi,ti. Pote 
yeceğini anladığı gün onun o i'ünkü yararlıjlna miik 
zevk dellallığmı yzpmaktan da olarak .miralay rütbesine ç 
çekinmc,nişti. İngiliz büyük rılmışh. Göze girmesini 
elçisi 31 mayıs 1776 da hatıra yordu. Katerinamn her biz 
defterine şunları kaydediyordu: tine koşuyor, emirlerini bü 
Zavadofski, Potemkinin dela- sadakatla ifa ediyordu. 
letile Katerinanın gözde!i ilin temkinin daha o zaman K 
olunmuştur. rinaya işık gibi göründ 

Bundan Potemkinin gözden günler de olmuıtu. Orlof, 
düştüğü manasını çıkarmayı- tehlikeli bir rakip olan 
nız. z ·ra bu notun kaydedil- genç miralayı saraydan u 
diği tarihten bir kaç gün sonra laştırma~a muvaffak oldu. 
gene İngiliz diplomata hükiı- sırada Rusya Osmanlı imp 
111etine verdiği malümat arasın- torluğu ile harp halinde o 
da imparatoriçenin Potemkin iundan Potcmkin bu ha 
adına olarak yüz bin rublaya temayüz ederek ordu ku 
bir ev satın aldıiını, evin muh- danı olmuıtur. 
tcşcm bir surette tefriş edil- İmparatoriçe PotemkiniD 
dij'ini ve eski ıözdcıinin tab- raydan uzanlqhnlmasma 
sisatını 775 bin rublaye çıkart- men onun bir pehli•an ka 
tığını bildiriyordu. Halbuki kuvvetli ve gösterişli olan 
vazifede olan gözde Zavadofsky lini unutmamııtı. Nihayet 
ancak yirmi bin ruhla tah5isat siJçikof için Orlofu saray 
almakta idi. uzaldaıbrdıiı ve V asilçik 
Potemklnln siyasi h~yab da kendisini tatmin edem 

Türkiycnin mukadderab üze- batladığı günlerde Poteın 
rinde çok meş'um le5İrlcr yap· dütünmeie başladı. OnWI 
mış olan Katerina Potemkine tile kedisine gönül verdi 
itiraflarmda ondan öncekı işı- hatırlamış ve harptaki son 
kı için unları söylemişti: vaffakıyetlerini vesile i 

- Eğer şu Vasilçikof buda- ederek kendisini yanma ça 
lası daha bir sene yanımda mıştır. 
kalsaydı ve s'n gelmemiş ol- O sırada Potemkin Sil' 
saydın, yahut ta ben sen de tarafında Osmanh ordusu 
aradıiım meziyetleri bulmamıı vuruşuyordu. Kateriaa ke 
o)aaydım ODa ahpnakhğım çok sine fU •ektabu röader.m 
muhtemeldi. Bu alıtkanbk bel- .. K.....Han ce-plan S 
ki de bütün duygulanma bi- tre taraflannda o kadar 
kim olacaktı.,, meııul benz.iyoraunuz ki 

O tarihte Kateıioa 44 yaıın- mektubumu bile belki eku 
da idi. Bu yaş bütün geaçlik ia Yaktınız yoktw. 
yaşları hırslı ve karııık aık Yapmakta eldujunuz b 
maceraları ile geçmiı, hayvani bardımanın fimdiye kadar 
şehvetine çok düşkün olan bu bir netice verip Yermedi 
kadın için en tehlikeli bir yaı bilmiyorum amma, bütün 
sayılabilirdi. Potcmkin ise an- ıebbüsat ve mesainizin ıı 
cak kırk ya~mda idi. Potemkin tabsıma olan merbutiyetiniz 
1736 da Simolenskte doimut- vatana hizmet emeliniz ol 

tur. Kendisi aslen Lehistanlı paclan eminim. Maamafih 
olan bir ihtiliki aileye men- diier taraftan ı.eki, cesur, 
suptur.Daha pek küçük yaşında retli ve mahir adamlar.mı 
iken orduya 2'irmişti . Rus hafaza etmek istediiim cih 
zabitl~rinin hemen hepsinde kendinizi beyhude yere t 
rörüldüğü üzere ordudaki ma- kcye koymamanızı rica ede 
cerah hayatı ve bilhassa şid- •• Bu mektubu okurken 
detli etvarı ile kendisini tanıt
mı,tı. Potcmkin 1762 de üçün
cü Pctroyu devirmek için ya
pılan saray isyanına da ittirak 
etmiştir. Potemkin erkek ta
vırlı, cesur ve cazibeli oldu
j-undan daha o zaman yakı
sıklı delikanlıların peşinden 

diniıe niçin böyle bir me 
yazıldı diye belki soranı 

Bunun cevabını ben size 
reyim. Çünkü bununla s 
hakkınızda ne düıündü
ve sizin iyiliğinizi istedi 
bildirmek istiyorum.,, 

mıu -tor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Örnek: Muhterem samiJerim
Sayın dinleyicilerim! 

Hürmetkar - Sayar 
Örnek: Hürmetkarınız - Sa

yarınız. 

Hürmete layık ( vacibülihti
ram, şayanı hürmet) - Saya-ı
değer 

Hüsn - Güzellik 
Hüsnüin - Güzellik 
Hü!nÜ hilü b"rekct - Uı:

gidim 
Örnek: Hüsnü halü hareket 

numarası - Uzgidim numarası. 
Hüsnii hat - Uzyazı - (Fr.) 

Calligraphıe 

Hüsnü idare - U.zyönctim 
Örnek: Hüsnü idaresiyle bü

tün arkadaşlarının sevgisini 
kazanmı tı - Uzyöntimiyle bü
tün arkadaşlarının scv~isini ka
zanmııtı. 

Hüsnü imtizaç - lyi ıeçinme 
Örnek: Zevç ile zevce ara-

11nda hüsnü imtizaç lazımdır -

Karı iJc koca arasında iyi 
çinme gerektir. 

Onergeler 
Kılavuz 9izleri üzerine, 

listenin (Yeni Aur) da çı 
pclaa batlamak üzere bir 
içinde, istek edenler yeni 
önerge ileri sürebilirler. 
Jar T. D. T. C. Gncl kiti 
iine şu şekil altında gönd 
lccektir: 

Osmanlıca ..... kelime 
ne Kılavuzda ..... kar 
lığını uygun ( yahut : yete 
görmüyorum. 

Sebebi : (kısıaca) . 
. . . . . . . . . 

Önergem şudur : .... (1) 
im 



Asyanın uyanışı ve 
Avrupa devle leri 

japonyanın Çin üzerindeki emelleri 
Bir hakikat olmak üzeredir 

( Loyd Corcun bir makalesi ) 
Bir kaç seııeden beri Japon

yanın bütün Asya üzerinde hc
kemonxa kurmak dileğile ha
reket ettigini anlamamak için 
insan kafası çok kalın olma
lıdır. 1 15 yılında, yani bütü11 
dünyanın iÖzlerini büyük harbe 
dikmiş olduğa bir sırada Ja
ponyanın Çine serdetmiş olduğu 
yirmi ikinci mütldeiyat listesi 
bunu, daha o vakıt açıkça fÖS• 

teriyordu. O zaman, İngiltere 
ve Amerikanın elbirliğile yap
hkları teşebbüs Japonyanın 
dileklerini ievşctti ve bu 
elbirliiinden 1922 V aşing· 
toa muahedesi çıktı ki, Çine 
açık kapı siyasasının tatbikine, 
Mançuride Çin hakimiyetinin 
tanınmasın:l ve Japon donan
masının tahdidine addi. 

"aponyanın iflahı 
Bununla beraber bu konfe

rans Japon siyasasmın tatbiki
ni adece ıeri bırakb ve büs· 
h&ttın önl\nü alamadı. 1931 yı· 
hnda bütün dünyanın iktisadi 
ltuhranla uğrapaaamclan istifa· 
de ederek japoaya Mançuriyi 
lltiliya bqlatlı ve ertesi yıl 
fanıhaya h&cuın etti. Fakat 
hu ikiaci clavranııında vakitsiz 
hareket ettipden muvaffak 
olaıuadı. 

( i11li. asl.'n·Zer mqkinalı tu/enk ba~mda 
ticesine varmış olmaları şaşı· menafii için her fedakarlığa 

lacak 1'irşey dej'ildtr. hazır bir ulus bulunacaktır. 
Japonya Çin ile Bu imparatorluğun insanlık 

Geçinecek için eyi mi, kötü mü olacağını 
Ôte yandan Çin ve Japonya burada münakaşa etmek ıste-

arasında yapılmakta olan mti· meyiz. Zaten unutulmamalıdır 
ıakereleri japonya'mn Çin'e ki bir katiyetten degil, bir ih-
bir istikraz vermesi ihtimalle- timalden bahsediyoruz.Her hal

de bunun tasavvar edilemiye
cek kadar çok neticeleri ola
cakhr. 

O vakitten beri Mançuride 
mevldini tahkim etmekten geri 

rini göz önüne alırsak bir 
Çin - Japon ittifakının yolda 
olduğuna ;,, ..... -' · · · 

Japoıı askerln·i taulalarrn it imaye."'iJıde 
kalmıyarak Cehol eyaletini de Çinliler'in son bir mukave· 
kendi hiikmü alt.na aldı. Son met ıöıterm•ie cabalamaları 
zamanlarda da orta Moıolis· muhtemeldir. Fakat Japonya 
tanda ileri hareketine devam ıiJibını yavq yavaş yuce, fa· 
etti. kat ıilihıız ve müdafaasız 

Bununla beraber ltu ukeri laUllllllın kat'i hezimet ve mu· 
laareketler ve Çin hudutlanaıa tayabna kadar kulluacakbr. 
puplumuı Japonlar için ümit Çin'ia tedricen Japonya'nm 
.tolu ltir sefer olcluiu halde, ikti1&di, ıiyui ve idari 
Japonya yalnız bu ukeri ha· murakabesi albna fİrmeaİ· 
reketlerle bitin genif Çin ül· ni bekliyebiliriz Aynı ıu-
keıi üzerinde hlkimiyetini kur- retle japeyadaa rarp devlet-
aak ümidinde bulunamazdı. !erinin her nufuzu zail olarak 
Bunun için akilane ve inandı- nihayet itu memleket Mançuri· 
ncı bir siyaa rerekti ve Ja· de yaphğı tecrübeyi bütün Çin 
ponya işte timdi bu taktiie berinde tekrar edecektir.Eier 
müracaat etmektedir. beklenilmiyen bir ıey engel 
Çin yardnn bekllremez olmaısa bu lhetin dojması 

Hadiseler Çine ıöstermiştir kadar ictioabı imklnsız bir t•Y· 
ki dost devletlerden Japonya- dir. Bu ne kadar nahoı bİrfey 
J• karşı hiçbir yardım bekJiye- olursa olsun, bunu &alamamak 
mezler. Japonya da tuna kaai- bizim tarafımızdan çocukluk 
dir ki Uluslar Kurumu her· olur. 
hanri bir karar alta bile vazi· 
yet yine deiifmit olmıyacak
br. Herhangi hir çarpıtmada 
Amerika ve lngiltere'ain dlf&
ncla kalacaldanna ve aatlece 
Japonya'nın tecavllzkirhtım 
tahdide çabşacaklanna da inan 
mat bulunuyer. 

Bu ıerait albnda, birçok Çin 
~-- adamlarının en iyi şart

lchM. kendi iıteklerile Ja-
paa hlklmraniyetine boyun 

oldup ne· 

Emsalslz bir 
lmperatorluk 

Çok zaman geçmeden Ja
ponyanın en hliyik bir Aıya 
İIDperatorluiu kurmuını bekliye 
biliriz. Bu imparatorluğun SOO 
milyon nlfuau, yaai dünyamn 
dörtte biri kadar ahalisi olacak 
ve diinyada misli ıörülmeaiş 
kadar büy6k ve kudretli olan 
hu imparatorlutua başında çok 
zeki, çahıkan, uimkir son de
clereee YatallleYV Ye tlnlet 

Açık kapı kapanacak 
Çinin emsalsiz bir kabiliyeti 

vardır. Bu ülkenin ahaliıi ça
lııkan, kan.atkir ve son dere
ce zekidir. Onda eksik ol .. n 
yalnız birlik, daha iyi bir ur

ıanizasyon ve teıebbüs kud
retidir. 

Doiu Asyasında bir Japon 
hnktımraniyetinin ticari netice
lerini kolayca tahmin edebili
riz. Bir ç_ok yıllardan beri Çin 
Garp aamyii için son derece 
h&yiik bir pazar olmuştur. 500 
•ilyonluk bir ülke ahalisinia 

••tin alma rilcünün azacık 

çoğalmatı her tl\rlll sınai 

maddelerin satışını inkifaf et
tirecek bir ıeydir. Bunun için
dir ki laıiltere her yandan 
kencliıine milsavı imkin veren 

açık kapı siyasasının muhafa
zası için bu kadar çalif mıtbr. 
Fakat Çin japonyaDlll hikimi
yeti altına pince bu açık ka
pının kapuaclıpı ve en mn
him ve en kıp.etli Çin piya
aumm ltizim içiu ortadan kalk
bjım röreceiiz. 

Diyorlar ki Japonya Çinde 
açık kapıyı muhafaza edecek
tir. Prenıip itibarile evet. Fi
len hayır. Bu kocaman piya· 
sayı kendiıiae ve kendi saaa
yüne huretmeie çalııacaiı pek 
tabii bir ıeydir. 

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

Ankara - İzmir 
Telefonu 

Ankara ile lzmir aruında 
yapılmakta olan telefon tesi
ah haylı ilerlemİftİr. Manisa-
nın lsbakçelebi istasyonundan 
başhyan so11 tesisat Bornovaya 

7 kilometre bir mesafeye ka
dar yapılmışbr. Bir beftaya 
kadar direkler hazırlanmış ola
cakhr. Bu tcsi1&bn bqında 
bir amele ıibi çahplalrta olan 
Posta ve telgraf müfettitlerin
den Bay Fuat Akkanın ıecıli 
ıtındüzlli meıaisi takdirle kar• 

·····•ıbr. 

HER SABAH BİR HiHA YE 

Bayan Münevverin 
Tebessümü ... 

Buyan Münevver'in kimsesi 
yoktu. Güzel bir kız sayıla
mazdı. Yalnız güzel dişleri, 
sarışın saçları ve parlak eli 
gözleri vardı. 

Yirmi beş yaşına girmesine 
rağmeu kimse onunla evlen
mek istememişti, çünkü altv 
pervaneyi çektiği gibi, bir ka
dında da erkeği cezbeden an
latılmaz bir ey var ki onda 
eksikti. 

Sevgi tutkal ~ibidir, geçer
ken. size yapı<:ır. Teveccüh 
ise sadece bir ciladır ve ala
kayı üzcrind n k-ydırır. 

Bununla beraber Bayan Mü
nevve,. taliinden şikayetçi de
ğildi. Zarif bir apartmanın ki
racısı ve mükemmel bir i,in 
sahibi idi. Dört seneden beri 
Beyo:i'lunun Anayurt otelinde 
kasadardı. 

Bayan Mün~vver etrafı çam
lıklı şık hir odacıkta, otelin 
geniş Holunun tam ortasını 
işgal ediyordu. Övle ki her kes, 
her dakika, Bayan Münevveri 
her zaviyeden seyredebilirdi. 

Bu kolaylıktan "mı, nedendi, 
kimse Bayan Münevveri onu• 
istediii gözle görnıiyordu. 
Herkesin Bayan kasadara ih
tiyacı vardı, kimsenin baya11 
Milnevvere ihtiyacı yoktu. 

- 23 aumaralı odanın fa
turası? 

- 16 n1ı1maraya iki don-
durma ... 

- Şu beşyüz liralaiı bozar
mııınız? .• 

Ve Bayan Münevver hHaba 
geçirir, para bozar, telefon 
eder, pul yapıştırır ve kalaba
lık saatlerde durmadan çalış

tıktan sonra, işsiz vaktilcr de 
25 kuruıluk bir romanın say
faları arasına sığınırdı. 

Sanki bütün dhnya onun et
rafında dirsek dirseğe geliyor 
da onun orada olduğunun bile 
farkına varmıyordu. Kır~ızı 
saçlı lniilizler, Bronz renkli 
Asyahlar, cebi dolu esmer Mı-
sırlılar böylece gelip 2eçiyor
Jardı. Artık Bayan Münevver 
de dünyayı görmemeğe alışa-

rak artık mütterilerin yüzüae 
itile bakmıyerdu. Yalnız elleri 

• • 
yüzOklerı, portföyleri ıörüyor, 
yolcular da karşılıklı olarak 
sadece kasanın, defterin ve 
yezne liıtiiini11 farkında olu
yorlardı. 

............ 
Para iade ederken 

Bir ıün Bayan Münener 
bir Maaırlı lıtayua 500 kurut· 
luk &tir yanlıt yapb. Zenpa 
katlıa dikkat bile etmeden pa 
ralan çanta•na atarak yanlıtı 
duymadı bile. Fakat Bayan Mü· 
nevver sonradan bunu anladı 
ve ak..- heabını kapattıktan 
ıonra beı lirayı iade için Mı
ıırbnın odaıına çıkb. 

Yolcu t .. ekkür etti ve sordu: 
- Bu dairede istersiniz ba

nımle bırlikte bır cay ıcmek? 
- Maalmemnuniye. Zaten 

beni beldiyon kimse de yok. 
Mııırlı yaılı idi •e yüzüaden 

çok iyi bir kidın eldup eku· 
nuyord11. Genç kızı Amimiyetle 
oturttu •e kendiai de onua 
yanına geçerek : 

- Her vakıt bınıı aıTcut 
ki hızı intizar eyler. 

Bayan Münevver ıtıpbeli bir 
tavurla başını salladıiı için 
ilive etti: 

Ben buna kat'iyen emın. 
A•ma balki siz ıoılarinizi 
haddi kifayede izharı tlerun 
etmiyer. Hasenat veya seyyiat, 
bı11111 her fikir )'İD• ltıze ı•ti· 

riyor hasenat veya ıeyyiat. 

Bız tophyoruz betemamiha ne 
ki zereyliyorsak .. 

Bayan Münvver itiraf etti: 
- Ben başkalarını düşün

mem. Onlar da beni düşün

mezler. 
- Külliyen benim dediiim 

gibi. Ne arzu eyliyor siz, ha
nım kızım? 

Bnyan Mitnevver, biraz uta
naral: açıldı: 

- Bayan, etrafımdaki deb
debe ve lüks biraz benim ca
nımı sıkıyor. İsterdim ki biraz 
benim de bir zevcim, bir oto
mobi!im, bir evim ve davetli-

lerim olsun. 
- Ve ne yapıyor siz bunun 

için? 
- Hiç bir şey. 
- Ben söyliyecek bu i,in 

enarını. Siz gülünce gözleriniz 
daha büyük o!uyor ve bütU11 
yüz sizin mana keıbediyor. Her 
zaman tebessüm etmeli ve her 
zaman güzel şeyler düşünmeli. 
Memnuniyet, yakılan bir limha 
gibidir. O vakıt etrafınızda her 
fey tenevvür eder. Bana itimat 
ediniz, kızım. Bu sihirli bir 
miftah. Gülerken kimse yok 
çirkin. 

•••••••••••• 
Bunu takip eden aylarda ba· 

yan Münevver güler yüzlülüğün 
tecrübesini yaptı ve yavaı ya· 
vaş, etrafında, ltuz darlan 
crimeie başladı. Herşey iyi
leıti. Kapıcı kadın1n sert yüzü 
deiişti. Garsonlar daha az gü-

rültücü oldular. Müdürün yüzü 
kolalı gömlej-i gibi olmaktan 
çıktı. Yani, artık . eskisi gibi 
kusursuz, fakat dimdik dej'il
di. Bir iki defa yüzün:in çiz-
gileri canlandı ve adamca duy
gular aksettirdi. 

Bayan milnevver böyle bir 
çok keşiflerde bulunuyor, mem· 
nun oluyordu. Şimdi ltütün 
buz kayalan birer birer eriyor 
kendisi serbest bir deaizde 
ıeyahat ediyor gibidi. Gerçe 
vakit vakit, bir aysl.erıe çarp· 
tıj'ı olurdu. u vakıt bir kat 
daha fiiler yüzliı, nazik, habr
nüvaz; olurdu. Ve buz daj'ı 
daha az souk, daha az yiik
sek, daha az kırıcı bir ıekil 
alırdı. 

Yavaş ya•aı müfteriler Ba
yan Milnenerden küçük hiz
metler rica etmıie ahfblar. 
itleri• durpn •atı.nada müa
tabdelllia ele selip o- i~eri
ai açar elmUf)arclı. 

luaalann tebeuiim kadar 
aradıklan ve o kadar israf et
mekten sakındıkları başka hiç 
bir şey yoktur. Herke.e &yle 

benziyordu ki Bayan Milnev· 
Verin rülümıemeai a)bada llln• 
mak, ııüneşe çıkmak ıibi bir 
feydi. 

•••••••••••• 
Ertesi kıı Mısırlı Bayan tek-

rar gelince Bayan Münevveri 
baştan başa dejişmit buldu ve 
tebrik etti. 

- Elkabirede, dedi, benim 
eski bir dost bana sizden hah· 
ıetti. 

Bayan Nünevver kızardı: 
- Bay Mehmet Ali olacak. 

Beş haftadan beri onu röre
miyorum. 

Mıaırh hatun ~idil: 
- O rarip bir ıahış. Hiç 

bir zaman izd;vaç istemedi, 
çünkü itler izdivaca müreccah 
diyordu. Fakat küçük bir ka
sadar hanıma gönül kapbr· 
eı;andan beri Mehmet Ali it· 

.f ucrn -f,i· yu 

Şanghay'da garip bir aşk 

macerası olmuştur. Meşhur 

Çin'Ji sınema artistlerinden 
Juan -Li- Yo intihar edince 
bu artistin çok takdirkln olan 
diğer üç Çin'li Karakiri yapa
rak Hayatlarına ıon çekmiş
lerdir. 

l'Borsa Haberleri 
1 D~n Borsada 

' ~tlar 
uzum 

Çu. Alıcı Fiat 
217 Koo ittihat 11 25 12 
120 M J Taraato 11 12 
101 Alyoti 11 50 12 2S 

97 S Süleymano 10 50 12 
75 E Raditi 11 62 14 25 
49 T Debbas 11 37 11 7S 
46 H Alyoti 12 12 14 
39 H Z Ahmet 11 11 62 
13 J Taranta M 20 75 11 26 
11 K A Kazım 14 50 14 50 

768 Yekiın 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
319 Buğday 4 4 45 
201 Arpa 3 37 3 5S 

50 ton arpa 
5 Börülce 4 25 4 2S 

30 Burçak 3 3 
400 P. çekirdeji 2 25 2 25 
200 K Palamut 245 450 
64 batye pamuk 37 SO 37 50 

Para Piyasası 
15 4 1935 

Alıt Satış 
Mark 50 20 50 70 
lsterlin 606 SO 611 50 
Fr. Franrı 8 28 8 30 
Dolar 80 20 79 60 
Belra 21 25 21 75 
ltalyan lireti 10 41 10 46 
lıviçre F ran. 40 62 40 87 
Florin 84 65 84 90 
Kr.Çekouev 5 24 5 27 
A vustr .Siliai 23 50 24 

leriyle meırul ol•nyor. 
Bayan MGnenerin kırmııılıt 

d&ndü. 
- Si:ıainle 

İlli bir daha 
yecek. 

iadivaç istiyor. 
lıtanbul ,.selai· 

Bayan Miinener heyecandan 
boplacaktı: 

- Fakat, dedi. lay Mebmed 
Ali milyonerü. 

Mısırlı, istihfaf ile: 

- Çok zanria dejil. Ancak 
on milyon Mısır lirası var. 

- Benimle evlenmek İltiye· 
ceji biç aklımdan reçmezdi. 

- Sizinle deiil izdivac. Si· 
ıin ınzel tcbessilmle. Bana 
vermit salahiyeti klmile. Avel 
mi? Hayır •ı? 

Bayan Pdilaevvcr: 
- Evet . . . diye kekeledi. 
- Öyle ise kaydediniz : Nü· 

mera 38 oda. Ve bana bir tel· 
ıraf kaiıd YerİDiz, kızım. 

B. B. 



Akhisar' da Şehir 
Planı yapılacak 

Akhisar 14 ( Hususi ) - Ka
zanın batısında bulunan mera
da yıllardan beri tuğla ve ki
remit ocakları bu]unuyor, mera
nın muhtelif yerleri kazılmak 
ıuretile tahrip olunuyordu. Bu 
defa sıtma mücadele doktor
luiunun mer'ada yaptıj1 tet
kikler üzerine tuila ve kiremit 
•caklannın mer'a dahilinde biç 
bir yeri kazmamaları kestirim 
aurette bildirilmiı ve belediye
ce de o civarda işliytcek olan 
oc .. klara ruhsatiye verilmemesi 
kararlaştırılmış olduiundan 
mer'a tahribattan kurtarılmış
tır. Manda sahiplerile çiftçiler 

bu karardan memnun olmuş
lardır. 

Şehir planı 
Akbisarın meaahası bundan 

oa sene evvel 137 hektardı. 

Bu sene yapılmakta olan şehir 
plinı kasabanın 200 hektar 
meaabayı •tmıı olduiunu mcy
daaa çıkaraı11. 

Biten pliala şehrin diier 
planı tanzim oJunacaimdan 
belediye meclisinin ilk toplan
tısında bu iş üzerinde son bir 
görüşme yapılacaktır. 

Malüm olduiuna göre 2290 

1 
numaralı kanunla şehir plan
larının tanzimi bugün bir zıtru
ret şeklini almış clduğundan 

Akhisarın bu davranışta çabuk
luk göstermesi arzu ediliyor.Bu
na rağmen planı yapacak olan 
mutahassıs Bay Sait henüz İfe 
baılayamamışhr. Buna sebep 
te yirmi beş gün kadar evvel 
ıimendifere yüklediii alit ve 
edevatının halen ıclmemiş ol
masıdır. Bay Sait diyor ki: 19 
Mart tarihinde eşyayı sejeri 
usulile Akhisara nakledilmek 
üzere Gö:ztepe iatasyonuna tes
lim etmiftim. Hila bir haber 
yok .. Eşya araıanda belediye
lerle yapbiım mukaveleler ve 
yazı makinası ile sair lizımlı 
ede•at vardır. Biz bir netice 
alamadıiımız 2ibi Göztepe İa• 
tasyonu da ayni vaziyettedir. 
Eşyanı• yollarda kaldıj-ını umu· 
yorum. Müfettişliie müracaat 
~tim. Bakahm ne olur?. 

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

Zayi beyanname 
F ranıız hastahanesi sörle

rinden Maden Sezantiye ika· 
met tezkeresini kaybetmiıtir. 
Bulanlann haıtahaneye 2etir• 
meleri rica olunur. (528) 

...... TAzE·····:r-EMız·· .. ucuz· .. ··= 
JLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

Hamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoilu hanı karıısında 

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

GRIPIN 
En ,ıddetll bat aArllarını derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancılan dindirir. Nezleye, grıpe 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmay:ı, üşütmeden mütc
•ellit ıstırablara karşı bilhassa müessird1r. 

[!!] ' ~ 

1 1 
Radyolin diş macunu fabrikuının mütehassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatı 7 1

2 kuru,tur ---müdür-lzııair vilayeti baytar 
lüğünden: . 

Karacabey harasında doimuı dokuz baş safkan lngiliz tayı 
lau cwaa Kızılçulluda koıu alanında arttırma usulile ıatılacaktır. 
Arttırmıya 2'irmek iatiyenleria her tay için yüz lira depozito 
~a11aıa pe...-be akpmına kadur maliye veznesine yatırılarak 
-..acak makhazua arttırma komiıyonuna ibra21ndan aonra art-
-..,. ittiraki illa ohaaur. 16-17 1110 (525) 

Daima Genç, Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik -bir maziye malik ve dünyanın her tarahada tak· 

dir kazanmıt güzellik kremidir. Cildinizin daiına pzellik ve ta· 
zelipi muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mabafilinde raibet bulmut ciddi bir mark~dır. Çilleri ve buru• 
ıuklan izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahteder. Rulı• 
nüvaz kokusile aynca töbret kuanmqbr. Balaamin kremi kati· 
yen kurumaz. T.eninizia latif tazeliğini cildinizin cazip taravetiai 
.ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. s·r defa Balaamia 
kullanan baıka krem kullanamaz. Tanınmıt ıtnyat maiazalariyle 
biiyük eczanelerde bulunur. 

Türkiye' de en çok aranılan ve sanian da iste
nilen Aıgopan'ciır. Daima ve israr ile Algopan 
İşleyiniz. Şehrimizdeki Eczahanelerde ve 
depolarında vardır. Türkiye umumi depo 

Ecza 
ziteri 

Zaman-- ecza deposudur. 
~ 04 5 

lzmir Belediyesinden: 
İzmir belediyesi eş1a piyan

gosunun ke,idesi yapılmıya-

caktır. Bilet paraları cemi ianat 
nizamnamesinin sekizinci mad
desine göre 31 mayıs 935 ta

rihinden evvel geri verilecektir. 
16 nisan 935 tarihinden itiba
ren İzmir belediyesi mutemet
lij-inden biletler mukabilinde 
ödeme işine başlanacaktar. 

1115 (524) 
260 lira bedeli keşifli Vezir 

ve Os1Danağa su tesisatında 
kullanılacak 100 ad:t font re
gar yaptırılması işi belediye 
haş kitipliiindeki şartname· ve 
nümunesi veçhiJe ve açık ek
siltme ile 30 Nisan 935 Sah 
ıünü saat 16 da ihale edile
cektir. lıtirak için 18 lira mu
Yakkat temi•atla 16ylenen 2ün 
Ye Mate kadar momİayoaa fe• 

o 2 &2 

Aydın demlryolu umum 
mUdUrlUAUnden: 

1107 numaralı hususi linit 
kömürü tarifesidir. 

16-4-1935 tarihinden iş'a:t 
ahire kadar muteber olmak 
üzere Nazilliden Denizliye tam 
vagon dolusu olmak şartile 

nakledilecek linit kömürünün 
beher tonunda 220 kuruı üc
reti nakliye alınacaktır. 

linir. 
16, 21, 24, 28 1109 (526) 
- 600 lira bedel keıifli De

ğirmendaj-ı caddesindeki ıose-
nin tamiri işi belediye baş ki
tiplij"indeki şartnamesi veçhilc 
ve açık eksiltme ile 27-4-35 
Cumarteıi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. İıtirak için 
45 lira muYakkat teminatla söy
lenen gün ve saata kadar ko· 
misyona Jrclinir. 
11-16--21~25 107S(50'l) 

Sabite• 

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

ze : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmİf 
deneli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve müzik fenninin en son tckimülitını nefsinde cemetmiştir. 

Yüksek teYettürlü huıuıi denaJi bir pentod ve deiiıen hu
sasiyetile müıterek çalışan antifedin~ Jimbafarı vasıtaıile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı Yermelİllİ 
temia eder. 

HAKİKi RADYO ~ 
t:Jt) 

Satıı yeri : ARTHUR VETIER < sahibinin s..i >. 
Saman lıkeleıi 22 Telefon : 2547 

6 - 150 ( 411 ) 

ilk veorta mektep 
Talebe velilerine 

1 Doktor 

İlk ve Orta mektep tale
beleri yetiştirme~c muktedir 
bir muallim hususi ders ver
mektedir. Arzu edenler( Ye
ni Asır ) da S. C. adresine 
müracaat etmelidirler .. 

1 A. Hiza Unlen 

1-5 

İzmir Ticaret mahkemesin
den: 
Ayclıam OrtaJcjar istaayoaun-

da bakkal Hatip oilu Hilminin 
Osmanlı bankası Aydın şube-

sine, İzmirde müsted'i Fahri 
emrine 3000 lirayı nahk ve 
Osmanlı bankası İzmir şube-si
ne hitaben keşide eylediği 
27-3-935 günlcmeç ve 53026 -
2191 sayılı çek postada kay
bolmuş olduğundan iptali o 
çekin emrine çekildiğini iddia 
eden İzmirde Çuknr Handa 
tüccardan Ata oğlu Fahri ta-
rafından istida ile istenilmiş 
ve mahkemece adı geçen çek 
muhteviyatının ödenmemesi lü
zumu Osmanlı bankası İzmir 
ve Aydın şubelerine bildirilmiş l 
olmasına binaen o çekin ilan 
günlemecinden itibaren 45 kırk 1 
beş gün içinde mahkemeye 
ibrazı ve ibraz t!dilmediği halde 
mahkemece iptaline karar ve-
rileceği ticaret kanununun 638 
nci maddesine tevfikan ilan 
olunur. 14-15-16 1091 (518) 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza \Jnlen 
OOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

uayenehane 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaıantina tramn~1 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

&&il -- ·- ·--Acele satılık hane 
ikinci Süleymaniye mahalle

sini• Hadi bey sokaj"ında 33 
ve 35 numaralı iki ev acele Ye 
çok ucuz bir fiyatla sablıkbr. 
Her ikişer evde ikiı~r daire 
olup ayrı ayre veya hepıi bir· 
dea satılrj-a çıkarılan bu okaz
yon maldan istifade ediaiz. 
Fiyat çok ucuzdur. 

Müracaat: izmir T aıcılarda 
kereıte tüccarı bay Şaban ti
carethanesine müracaatlan. 

1-5 h: 3 (482) 

KASE 

NEDKALMiNA 
Türkiye Ziraat bankası lznıir 
Şubesinden: 
8-4-935 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacaiı 20-3-93Sde 

Eıe 25-3-935 de Anadolu 30-3-935 de Milli Birli~ . 4-~-935 ıd~ 
Yeni Asır gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emvalının ıhalelen 
6 Mayıı 935 tarihinde pazarhia hır1k1lmııtır. Satı, gayri •Übadil 
benoıu Yeva peıin para ile naklen yapılır. Kıymeti muhamae
neleri iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei katiye
leri iıtizana tabidir, Malan satıldığı ıeneye ait DeYlet verii •e 
belediye rasim ve sair bütün mHraflar müıteriye aıttir. lstiyen
Jer yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale rünü saat 14,30 
da Ziraat baakuma müracaatları. 1061 (527) 



ORIENT LİNIEN 

• 
• F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
MOREA vapuru 15 nieuda 

.kl,oiyor. 18 nisana kadar 
An ... Rot~~- Ha1Dburg 
'«lif~ ~- alaldakbr. 

DELOS ~ra 50 nisanda 
~ 2 IP)'la• kadar 
Anven, Rolterdam Hamburg 

e Breıaenden ylk çskaracakbr. 
DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LıMJE D/S D/S Spanskelinjen 

OSLO 

VAPURCULUK T0RK 
ANONiM ŞiRKETi 

IZMIR ACENTELICl 

S KAHYA 
Vap1U'U Her PAZAR 

günleri uat tam ıe ide 
hareket ederek PAZAR
TESi gtinleri saat tada 
lstanbula nnr. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
fiblleri salata nllbmmdan 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA filli ıaat 16 
da lzmire vvır. 

Fazla T afailit için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
d• lzmir aeenteliğine müra
caat. Telefon 3658 

Bütün Izmirliler burada bwnşurlar 
=:::= Tepebaşı Beyoğlu :::::;:;~ 
llUSteclrl: 8lltltn ızmtrlllRln tevHCllhUnll 

ôMER LOl'F'Ü'dür 

te.Um 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
1 

LAK Tİ~ 
He bafle~ınız. 

Çocuk hastahklap mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti huausiyede hazırlanan 

J ~kt• Çocukta hazımsızlık. Lil ın sancı, i•hal ve kusmalar 
varsa oıaJan giderir. 

Kelnikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıfbnr. 
Aileyi inek sütü derdinden lmrtanr. 
Ummni Deeo : -,-: 

LUTFi KROM 
ECZ.A DEf'OSU 

Kınkhk, bat aınaı 
Ye bilhus, 

SITMAYI 
karplpıak IÇUI 

Lutfi kinin 

ve 
AMBALAJA 

Dikkat 

KM«MAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Klna Lutfi 
içme!ıJe kabildir 

Ya içenlerden ao.,qau Teya lizde 'bir ... aluaız ...ae.- eeanede vaı-tlır 


