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twuıwrıyetin Ve (.ıun1mriyet Ese)·iniıı J1ckçisi, Sa1Ja1,Jan ('d.-cu· Siya!}i Ga:etedı>· Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Bulgar· kaynıyor 
Silah satışı 

-·--~ a ·ak edileınez nıi '! 
Geçen ~ün başoturakta polis

(cr yolları çevirmişler gelen ge
çenin Üzerlerini arıyorlardı. 
Kent içinde silah taşımak ya
ıak olduğuna göre polisler al· 
dıkları buyruğu yerine getiri
yorlar demektir. Bunda şaşıla
cak hiç bir şey yoktur. 

Şaşbiımız nokta başkadır. 
Silah taşıma yasağında bir dü-
ıcnsizlik vardır. Taşıması ya
sak olan bir silahin satılması 
da yasak olmak gerektir. Hal
huki silahçı dükkanları sabah
tan aktama kadar silah sat
nıağa uğraşıyorlar. Bunları 

alanlar bellerine yerleştirerek 
iİdiyorlar . Bize öyle geli
yor ki silcihçı dükkanlarının 
onune bir polis oturtulsa 
her gün tümen tümen si
lah toplattırılacaktır. Bundan 
başka bıçak, kama yapan dük-
kanların camekanları saldırma
larla doludur. Bunları kimin 
için, ne için yapıyorlar? Kuş
kusuz satmak için değilmi? Şu 
halde yapılması, satılması ya-
sak olmıyan bir şeyin taşın
nıası neden yasak ediliyor. Ya 
birincisi veya ikincisi yan
lıştır. Bundan başka suç 
işliyenlerin Üzerlerinde tutu
.lan tabanca ve bıçaklar 
Polis tarafından alınarak adli
yeye veriliyor. Suçlun davası 
bitince bunlar devlet clile art
tırmaya ç.ıkanlarak sablıyor. 
Her kesin i'ÖZÜ önünde yapı
lan bu satıştan bir silah alan 
Yurddaş satış yerinden bir kaç 
adım ayrıldıktan sonra yine 
Polis araştırmasile karşılaşabi-
liyor. Bu defa yasalarımıza 
göre elinden ıilabı alınabi.; 
lcceği gibi ayrıca izinsiz silah 
taşımak cürmü ile ceza görmesi 
gerekletiyor. Doğrusunu sö
ylemek l'erekse bu işe akıl 
Yetirmek hayli güçtür. 

Y almz şuraıını açıkca söy
liyelim ki biz her kesin silah 
taşımasını istiyor değiliz. Ter-
sine olarak bu yasa2-ın hak-
kile yerine getirilmemesin-
den dolayı bir çok can-
llr yandıiını, bir çok evler yı-
kıldığını biliyoruz. Ve bu yüz
den yüreğimizde duyduğumuz 
•cı ile bu nesne üze, inde du
ruyoruz. 

Birçok yurddaşlar her hangi 
bir cinayet karşısında polis bu 
ldamlara neden silah taşıtıyor 
diye bir sor~u ileri c;ürüyor. 
lialbuki polis bu duruma ne 
Yapsın? O bir taraftan silahları 
toplarken diğer taraftan aynı 
&ile lar veya aymleri satı a 
konuyor. s·z gôre bu yol-
da bir silah ) ::ı 'il 1 r,J• anbaç 
oyununa benz' _:or. S !ah satış
larına ait dJ _.,'erin b'r kez 
daha gözd ·n rrcç'rilnıcsi gc
tci<tir. Yasa~m v tam yerinde 
olması için be de taşınan ka
llla ve bı,.:ıkların yap. mcısı her 
türlü sil.ihlrır n sa ıs.mn ,·aı:ak 
edilmesi ona) hınmal dır. Düzeni 
~·rli i yerinde o "'n !J; · 1ccd-
ıl.~h oı'ma ~ l t.. rr. ::ı ne 

ihtiyaç vardır? B : 1 :ı. 1clı
llıız n yetmediği bir l uruınd::ı 
~azı yurddaslar için sif~h bir 
ıhtiyaç ise o adam ilk önce 
Polise, jandarmaya başvurarak 
ihtiyacını ortaya koymalı, za
bıtadan alacağı izin üzerine 
silah alabilmelidir. Zabıtanın 
} azılı izinini göstermiycnlere 
silah satmak yasak edilmelidir. 
l ersine davranışlar kaçakçılık 
•ayılmalıdır ki silah taşıma ya 
ll.2"ından beklenen amaç elde 
tdilebilmiş olsun. 

~. C>cnkoAJ. u 
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) uru 
da bay 

B. T. R. Arasnn başkanlığın
avalin izahat nı 1İnle • 

1 
A vustu;ya-MacarisTan ve Bulgaristanın silahlanmak istekleri

ne Küçük itila de !etleri ş 0 etle muhalefet edeceklerdir 
Cenevre 16 ( Huususi) -

Uluslar kurumu konseyi bugün 
saat on birde Bay T. Rüştü 
Arasın başkanlığı altında ilk 
celsesini akdetti. Fransız muh
tırası üzerinde Bay Lavalın 
uzun izahatı dinlendi. 

Üç5 r homlsyonu 
Cenevre, 16 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan: Fr:ınsız 
mahafilinden alınan malümata 

• lrı - ırf a re ( llCl"ı't de. muhiııt 
görttşmefrnle bıtlttııruı Juaili:.: 
1' J'aıı w-italycın ba.~balia 11lcirı 

rr. dış bakmılart 

gör", konsey bir komisyon teş
kil edecektir. Komisyon B. Ma
dariaia (İspanya) ile B. Munh 
(Danimarka) ve B. Rinas Vi
kuna (Şili) den mürekkep ola
caktır. 

Lok rno misakı 
Çfğnenmlyecek 

Londra, 16 {A. A) -
Cenevredc bulunan İngiliz 
matbuat mümessillerinden 
ekserisi İngiltere ve ltal-

matbuat nihai kararın esuında 
tamamile mutabakat hasıl ol-

duğu halde şeklinde bazı mü
bayenetler görüldüğünü kay
detmektedir. 

Gazetelerin ekserisi sabık 

bir mütalca beyan ctmektea 
bilaihtiyar imtina etmişlerdir. 

İlaveten Bay Laval Streza 
konferansınm makezi devletler 
taıafından izhar edilen temen· 
ninin uzun uzadıya üzerine 
verilecek karar hakkında ser
bestçe ve her türlü mesuJiyeti 
tekabbül ederek beyanı rey 
eylemeğe en ziyade selahiyct 
tar bulunan bükiımetlerG kartı 
mütaleasını bildirmek istemif 
olduğunu söylemiştir. 

Ayni zamanda Fransız hari
ciye bakanı konferansın aske
ri vl\ziyetlerin tebdili ancak 
orta Avrupa andlaşması ~ibi 

mıntakavi andlaşmalar dairesin
de bilitilaf .nümkün olabilece
ğini beyanla iktifa ettiğini işa• 
ret eylemiştir. 

lnglltere yeni hiç bir 
taahhut alt.na girmedi 
Londra, 16 (A.A) - Stre-

l lıı /(ll 1. ırıwııma blt~ka ltk cdoı JJ. 
zada İngiliz mümessiJluinhı 

...., " mım ~on oımımde Mırs olim tC Nakr/(mald yeni hiç bir Avrupa taahbudu 
'l'tl•fıl: Rııştü Aro~ 

Almanya'nın korkusu 
Berlin 16 ( A.A) - Havas 

Ajansı muhabirinden : 
Matbuat, Streza'dan sonra 

Avrupa politikasının Almanya
yı tecrit etmesi yahut aleyhine 
dönmesinden endişe etmek
tedir. 

1ıiyah gömlekli/~ r m·asmdu a)tına l'irmemcleri parlamento 
yanm Lokamo misakının çiğ- düşmanların muhtemel yenidea mahafilini memaun dmiıtir. 
nenmemesi i"in yekvücut oluş- silahlanmalan meselesinin kü-

,. 1 f d 1 l · d Almanyanın iki taraflı mütcka-larmda Fransız müdahalesinin çük iti i ev et en arasın • 
hbıl ettiği akıülamelle B. La- bil yardım misaklarına zarar 

bir tesiri yoktur, demektedirler. vahn bunlan teskin huıusun· verilmeksizin umumi bir 
DUnkU müzakereler daki gayretlerini işaret ıdi- ademi tecavüz misakını mü-

Paris, 16 ( A.A) - Dünkü yorlar ıakercye hazır bulunması 
gün Cenevredc c.ereyan eden Bay Laval izahat verdi büyük bir adım telakki edil-
müzakeratı mevzuu bahseyliyen Cenevre, 16 (A.A) - Avuı- mektedir. Maamafih Almanya-

=============k======:-:======::..:::==~-=~----:~d--::====== turya, Macaristan ve Bulıariı- mn müı\tct ,.az.iyetinin muhte-

post avgasl Peşl·n e tan hakkındaki tebliide ıeçen mel hayali noticeleri hakknıda 
kısmın ne ıuretle izahı lazım 
geleceğini soran Fransız ıaze- ıimdiden bir fikir sahi~i ol-
tecilcoiae cevaben B. Laya} mak mümkün deiildir. Inıili1 

B ı G il • b• •h •ı A ı demiıttr ki: mahafili makul bir haddin aşıl-
U gar enera erı ır 1 tı a Strezada ıarb deyletleriııin mMaamcaarsı .. stanşar..,tieyleBul~av~ss·tt:~;; 

mümessilleri bu üç memleketin • 

~azırlıy~laru~aksatları ne imiş?===~=~==r=~=~=:=~=~=:=:=~=t=~=:=~=:=~=~~~~i==~=~=~=~=n=m=a=m~u=s=av=a=h=le=h=~=d=·=-
Bulgar dış bakanı tstifasını vermiştir 

İstanbul, 16 (Hususi) - Bul
garıs~andan alınan son haber
ler memleket dnhilinde vazi
yetin günden güne karışmııkta 
olduğunu bildiriyor. Generaller 
arasındaki post kavgası karar
sızlığın en mühim sebebini teş
kil etmektedir. Siyasi buhranın 
başgöıtermesi gecilcmiyecek
tir. Hariciye biıkanı Batalofun 

l fr mcı ıızcırcı 

istifası teeyyüt etmiştir. 
Atina, 16 {Hususi) - Bük

rcşten bildiriliyor: Bulgaristan 
mühim hadiseler arefe3inde bu
lunuyor: Almanyanın mecburi 
askerlik kararını taklit etmek 
istlyen askeri 2urubun yeni bir 
hükümet darbesine intizar olu
nuyer. Bu takdirde dahili Ta
ziyet kadar Bul2uiıtanın kom-

şularına karşı vaziyeti de ne
ıaket kesbetmiş olacakbr. Di
ğer taraftan Cumhuriyet taraf
tarları da el albndzn faaliyet
lerini geniş!etmekteclirler 
~ 

I i fası111 t • 'ıı /lıılym· Jıan.ıy~ 

ııa .. n·ı /Jatalof 
Sofya, 16 (A.A) - Kabine 

azası arasındaki anlaşamamaz
lık yakında bir buhran çıkmak 
ihtimalini gösteriyor. Dün ak
şam harici)•e nazırı B. Bata
lofun istifa etmiş olduğu şayi 
idi. Baıvckil bu şayiayı tekzip 
etmişse de B. Batalofuo filha
kika istifa eylediii ve iıtifa
aını da ıeri almadıiı anla11-
layor. 

Hırsızın ödU patlamrf 

- Ben yataktan doirulunca, hırsız feryat ~derek şu pençe• 
recin. atladı .• 

- Çok iyi anlıyorum ... Bedbaht kimbilir ııe kadar korkmu4hır-



328 Seyah ge di 
Atlarıtis vapuru ile gelen seyahlar 

Dün Ef ezi gezdiler 
Dün Pireden Limanımıza 

gelen İngiliz Bandıralı Atlan
tis Vapurula şehrimize 328 
Seyyah gelmiştir. Seyyahların 
içinde yainız iki Danimarkalı 
Baron vardır diğerleri Lı;Pliz 
tabasına mensubdrrlar. Bunla
rın içlerinde de İogilterenin 
tanınmış Lordlarından sekizi 
bulunmaktadır. Bu meyanda lord 
Şeri huri ile David Meka
van da vardır. 18 bin tonluk 
olan beyaz boyalı lüks vapu
run içinde yüzme havuzları 

tenis kortları banyolar ve si
nemalar vardır. 

Seyyahlardan 190 nı körfez 
vapurlarından birile vapurdan 
çıkarak doiruca Alsancak is
kelesine gittiler ve oradan 
hususi bir trenle Selçuğa gi-

Koşulara 
Girecek hayvan

ların adları 
Cuma günü Kızılçullu koşu 

sahasıada yapılacak koşulara 
girecek hayvanları yazıyoruz : 

Birinci koşuya: Ferruh, Zey
bek. Alceylan, Ku•ru, Mesut. 
İkinci koşuya: Dilber, Oktav, 
Kader, Ümit, Görbüz. Üçüncü 
koşuya : Aıiret, Erde!, İstran
ca, Tomru. Dördüncü koşuya: 
Kap, Bozkurt, Klas, Suha, 
Nuna. Beşiaci ko,uya : Margiz, 
Conk, Bekir, Budapeşt, Gran
dezza, Çelenk, Ronflan adın
daki hayvanlar ııireceklerdir. 

Adliyede 
9 ay hapis 

Seferihisarıa Ulamış köyün
de kahveci izzeti tabanca kur
şunile yaralıyan Osman oğlu 

Hüseynin aiJrceza mahkeme
sinde 9 ay on gün hapsine 
karar verilmiştir. 

lzınir ınusevileri 
İzmir musevi yurdaşlarımız 

uasınıla da büyük bir sevgi 
uyandıran Hilal Eczanesinin 
Gönül Kolonyası İstanbul ti\~
sile yonul Kolanyası şeklinde 
teleffüz edilmektedir. Eczacı 
Kemal Ak Taı Kolanyamın 

teleffüzü değil mahiyeti ve 
nefasetile alakadarım ve onun
la iftihar ederim diyor. 

••••••••••••• 
Garson lbrahlmln cezası 
Eşrefpapda Katipoğlunda 

bir kahvede kendisine eUe şaka 
ya~t~ğından dolayı İbrahim oğ-lu 
Azızı bıçakla yaralıyarak öldü
ren garson Nebi oğlu lbrahi
min ağırcezada muhakemesi 
bitmiş ve tayin edilen 15 sene 
ağır hapis ce:ası 3 seneye in
dirilmiştir. Bundan başka, suçlu 
beş yüz lira da ölüm tazminatı 
verecektir. 

derek Efes harabelerini tetkik
ten sonra akşam saat 16,30 da 
reriye döndüler. Diğer seyyah
larda buradan karaya çıkarak 
Kadifekaleyi, müzeleri, eski 
İzmir hafriyatını ve şehri gez
diler. 

Körfez idaresi her saat ba
şında seyah vapuruna körfez 
vapurlarından bioini göndere
rek seyahların kolaylıkla v;ı
pura gidip gelmelerini polis te 
seyahların ellerine birer kart 
vererek serbestçe gezebilmele
rini temin etmiştir. 

Vapur İngiltere'den doğruca 
Pire limanına ve oradan da 
buraya ıı-elmiştir. 

Dün akşam saat 18 de lima
nımızdan dönen vapur Kıbrıs, 
Tunus ve Cebelültarika uğra
yarak İngiltereye gidf'cektir. 

Soyadları 
Adlarını tescil 

Ettirenler 
Yeni soyadı alanların ısım

lerini yazmakta devam ediyo
ruz: 

Üçüncü Sultaniye Eşrefpaşa 
.caddesi 203 numarada Feyzul
lah, Mehmet ve Halil öksüz ırö
nül, Donanmacı mahallesi ctün
sokak 15 numarda Ali Hamdi 
Çaklı, Seydiköy Atıf bey ma
hallesi Aspre ve çocukları Çak
mak oğlu, Tilkilik han sokak 
çıkmazı 19 nuarada Ali Münir 
Çal, Alaybey mektep sokak 
12 numarada Hayreddin Çelik
hisar, Alaybey b.ldız sokak 14 
numarada Salim Çermen, T e
pecik meydan sokan 1 numa
rada Ali Riza Çakandikici, 
Sehitler mahallesi mızraklı so
kak 65 numarada Müslim Har
dal, Karantina Etem zade tram
vay caddesi 625 numarada Et
hem Birgi, Selim efendi ma
hallesi Necip efendi sokak 19 
numarada Ahmet Elıı-inkan, Or
haniye mahallesi helhelci sokak 
19 numarada Ali Erestin, As
malımesçit mahallesi Kuş çık
mazı 80 numarada Süleyman 
Elbe, Esnafşeyh mahallesi ka
ranlık sokak 9 numarada Be
kir Günvar, Soukkuyu mede
niyet sokak 64 numarada Meh
met Kansu, Afiyet sokak 2 
numarada Yusuf Kenan Özne
ıı-ın, Hacı Mahmut mahallesi 
55 numarada Osman Özper
dahçı, Narlıdere köyünde Alı 

Suner, Büyük Salepçioğlu hanı 
itt salinde Nuri Soyduğan, Bur
nava topçu Abdi oğlu Muhar
rem Toy kan, Namazgah Bülbül 
sokak 32 numarada Hasan Tok 
demir, muallim mektebinde 656 
Süleyman Tolon, Hacı Mehmet 
mahallesi İzmirli sokak Musa 
oğlu İbrahim Tek, Hamidiye 
mahallesi Haci Ali efendi cad
desi 81 numarada Mustafa Taş· 
çılar soyadını almışlardır. 

BU AKŞAM SAAT 21 DE 

ELHAMRA J. MiJJi Kütüphane sinemasında 
YENİ BİR ŞAHESER GÖRECEKSİNİZ 

ÇALINMIŞ AŞK 
Taınamen FRANSIZCA sözlü 

LUlGI PIRANELLO'nun ölmez romanından filme çekil
Başrolde beyaz perden n parlak yıldızı : 

Greta Garbo 
İlave olarak: PARAMOUNT JURNAL No 12 

( Bu akşam 7 numaralı müsabaka kuponları verilecektir. 

Bugün : 15, 17 ve 19 seanslarında 

GRETA GARBO 

• Afyon kaçakçıları 
Kaçakçıların muhakemesine dün 
Ihtısas mahkemesinde başlandı 

Dün ihtısas mahkemesinde 
Havanaya badem kasaları için
de afyon kaçırmak is•iyenler
df'n Jozef Pardo, Bohor Fran
ko, Leon Natalon, komisyoncu 
Osman Nuri, Antuvan Reközen, 
muayene memtJru Aziz, David 
Abulafyanın mevkufen muha
kemelerine baş'.anmıştır. 

Bunlardan Jozef Pardo Şa· 
lom biraderler ticarethanesi 
müdürü Antuvan Regözenin 
isteği ile mağazaya a'.ınmış 60 
lira aylıklı bir memurdur. 

Komisyoncu Osman Nuri, 

1 
muayene memuru Aziz ve 
afyon tüccarı Davit Aba-
lofya ile Leon Katalon, 
ve diğer gayri mevkuf suçlular 
bu hadisede derece derece rol 
oynıyarak şimdiye kadar bir 
kaç defa bu şekilde afyon 
kaçakçılığı yapmış olmakla 
ma:r.nundurlar. 

Jozef Pardo ifadesinde şun
ları söylemi tir : 

- Çalıştığım mağazadan al
dığım altmış lira maaş azdı. 
Havanada bir komisyoncudan 
sipariş aldım 150 kilo afyonu 
afyon tüccarı Davitten bir kısmı 
parasını vermek suretile satın 
aldım. Ayrıca 900 kiloda badem 
satın alarak bunları Havana a 
gönderilmek üzere hazırladım, 

vapur Havanaya gidecekti. Ben 
bundan önce de sırf aileı:ııi ge-

Üç mübaşir 
Alınıyor 

Adliye bakanlığı mahkeme 

zabıt kiitipliklerinde kullanıl

mak üzere lzmir adliye kadro
suna kırk lira ücretli üç süvari 
mübaşirliği ilaveyi kabul et
miştir. 

Bu memuriyetler için dün 
yapılan müsabaka imtihımına 

kırk beş g-enç iştirk etmiştir. 
İmtihan neticesi Cumartest gü

nü belli olacaktır. 

Valinin teftişleri 
Vali general Kazım Dirik 

dün Bornova ve Urla köylerini 
teftiş etmiş ve köylerde beş 

senelik imar planının nasıl tat

bik epildiğini gözden ::reçir-
miştir. .___...._ __ 
Müfettişler geldi 

İnhiearlar müfettişlerinden 
Cevat, Cevdet ve Talat şehri
mize gelerek inhisarlar sigara 

fabrikasile başmüdürlük mua

melatını teftişe ba~lamışlardır. 

Bir Tamim 
Alakadarlara gelen bir ta

mimde arttırma, eksiltmek ve 
ihale kanununun yedi, sekiz 

ve dokuzuncu maddelerindeki 
kayıtlı ve şartlara uym1yarak 

yapılan ilanların hükümsüz bu
lunduğu ve aksi halde yapılan 

ihaielerin bozulacağı yazılı ol

duğu halde ilanlara kanuni 
kayıtların konulmaması yiizün
den ihalelerin bozıılmasına gi
dileceği yerde bakanlar koru

lundan karar alınmasına teşeb

büs edildiği görüldüğünden 

ilanlara mutlaka kanuni kayıt
ların konulm :ısı gerekliği bil
dirilmiştir. 

çindirmiş olmak için Havana
daki aynı komisyon evinden 
iki defa badem ve İncir sipa
rişi almıştım. 

Bunları göndererek bir defasın 
da Türk parasile 150 lira, ikinci 
defasında seksen lira kazan
dım. Son defa yaptığım afyon 
işinin kaçakçılık sayılacağını 
bilmiyordum, kanundan haber· 
dar de:iilim. Tenekeci Fran-
koya tüccar Davit Aba-
lofya delaletiyle 9 kasa 
imal ettirdim, bu kasaların 
iç tarafları teneke levhalarla 
lf'himlenmişti. 
. Bay hakim burada suçluya 
incir ve bademin iyisini nasıl 
farkettiğini sormuş o da kok
mak suretile tazesin~ ve baya
tını anlıyabildiğini söylemiştir. 

Suçlu ifadesinde devamla ça-
j · lıştığı müessesenin bu kaçak

çılıkla hiçbir alakası olmadığını 
ve bir cuma ıı-ünü tüccar Da
vidin mağazasında afyon ve 
badem sandıklarının kapa-
tıldığı, bunlarda ayrı bir 
işaret olmadığını ve ko-
misyoncu bay Osman Nu
riye müracaat ederek bun
ları Havanaya sevkedeceğini, 
gü.nrük muamelesinin yapılma
sını kendisinden istediğini ve 
bay Osman Nurinin de bu 
teklifi kabul eylediğini söyie
miştir. 

1 Yamanlar 
Tetkikata devam 

Edilecek 
Yamanlar suyu kaynakların

da yapılac1k kabulü muvakkat 
tetkikatı için evelki gün Ya
m:ınlara gittiğini yazdıl:'ımız 
fen .ıeyeti oradaki tesisatın ya
rı ını tetkik etmiştir. 

Heyet bu;rün tekrar Yaman
lara p,idece 1 mütebaki kısmı da 
tetkik t"decektir. Ondan sonra 
belediyede umumi bir toplantı 
yapacaklar ve sonra tekrar 
son bir tetkik için Yamanlara 
ıridecekler ve kararlarını ve
receklerdir. -
Sütler 
Hilesiz satılacak 

Belediye, İzmirde süt satış
larına hile karıştırıldığını na
zarı dikkate alarak bu hale bir 
nihayet vermeğe karar vermiş 
bulunmaktadır. 

Bunun için bu sene belediye 
masraf bütçesine 5 bin lira tah
sisat konulacak ve her sene 
bütçeye beşer bin lira konul
mak suretile yapılacak tesisat 
ile sütlerin pastkrize edilm~si 
mümkün olacaktır. 

Numaralama ı,ı 
Belediye zabıta memurları

nın umumi nüfus sayımına ha
zırlık elmak üzere tecrübe ma
hiyelinde yapmakta oldukları 
numaralama ameliyesi bitmiştir. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda tevkif edi

len afyon kaçakçıları arasında 

Şalom biraderlerin de tevkif 
edildiği yazılmış ise de tevkif 
edilen ş:ıhıs bu ticarethane 
memurlarından bay Jozef ol
duji-u cihetle bu yanlışlık dü
:ı.eltilir. 

Bay hakim - Hazırlık tahki
katında "Ben Osman Nuri ile 
600 liraya bu iş için anla,tım,, 
demişsin. Şu halde Osman 
N urinin de bu işten haberi 
vardır. 

Suçlu - Hayır, hiç bir su
retle alakası yoktur. Bunu o 
vakıt tazyik neticesi olarak 
böyle söylemiştim. 

Bundan sonra ifadesine mü
racaat edilen komsiyoncu bay 
Osman Nuri Ha\'anaya ihraç 
edilecek olan bademlerin güm
rük muamelesini yapmağı ka
bul ettiğini. bundan yirmi lira 
alması icabederken ancak 15 
lirasını tahsil ettiğini, kasalarda 
afyon bulunduğundan kat'iyen 
haberdar olmadığını; ihracat 
beyannamesini alakadar komis
yoncunun ticaret odasında ka
yıtlı olmamasından kendi na
mına yazdırdıfını söylemiş ve 
Jüzef Pardonun ilk parti ba
demleri ihracından iki ay sonra 
kendisine iki yüz bin franklık 
bir çek ibraz ettiğini, bu 
çekin ihraç edilen emtea 
ile birlikte bundan sonra ihraç 
edilecek malların bedeline 
mahsup edileceğiai anlatmı;tır. 
Muhakemece bundan sonra di· 
ğer maznunlarda dinlenmiş ve 
bazı şahitlerin celbi için muha
keme başka bir ı-üne bırakıl
mıştır. 

Mücadele 
Müfettişi 

Ege mıntakası ziraat müfet
tişliğine tayin edilmiş olan 
Cireson mücadele müfettişi 

bay Nadir Oyla! şehrimize 
gelmiş ve yeni vazifesine baş
lamıştır. Bay Nadir yakında 
Alaşehire gic erek mücadele 
işlerini tetkik edecektir. 

Teşekkür 
Refikamın vazı hamlinden 

sonra, sayın kadın doktorumuz 
bay Kamran Kenana bir defa 
daha, alenen teşekkür ederek 
kıymetli müdahalesinden dolayı 
minnettarlığımı bildirmek iste
rim. Gerek ihtimamı, gerekse 
bilgisi ve emsalsiz soukkanlılığı 
sayesinde bütün ailemizin min
nettarlığını kazanmı~tır. Bu sa· 
tırlarla, çok yüksek olan mes· 
!eki iktidarına olan bayranlıK-ı
mı ve nazik vazifesini ifada 
ıösterdiii takdirin fevkin
de hazakattan dolayı sonsuz 
saygılarımı bildirmeie şitap 
ediyorum. 

§ 
Aynı vesile ile Fransız has

tanesi Sör süpe,yörüne ve o
nunla birlikte çalışan hütün 
sörlcre doium esnasında ve 
doğumdan sonra refikama ı;;ös 
terdilderi şefkat ve ihtimam
dan dolayı derin minnettarlığı
mı bildiriyorum. Hastanede 
geçirdiiimiz müddet bütün 
mevcudiyetlerini yüksek bir 
yardım gayesine baj?lamış olan 
bu müstesna şahsiyetlerin şef
kat ve fedakarlığını iş başın
da görmek fırsatını ban~ ver
miştir. Aynı zamanda onlara 
has olan, ve ıstırabı hafifle
terek kalbe şe.taret veren me
ziyetlerini d{"gördüm. Burada 
pek SBYlı'!~ hayranlığımı bildir
meme mü1&ade buyurulsun. 

M. Kamber 
Le Levant gazetesi 

Başmuharriri 

.. 
K()SE~IDEl\ 

.> 

Onlar da 
Arkasından 

l 

Dünkü gazetede resimli bir 
havadis okudum: Çinli bir artist 
kaldırmış kendisini öldürmüş, 
onun arkasından da üç bağrı 
yanık sevdalı kendilerini öldü· 
ıüvermişler, acaba bunların 

hepsi birden mi öldü ? 
işin tuhafı, üç erkeğin ölüm 

yolunda elele verip; giden 
cananlarına canlarını uçurma
larıdır. Eğ-er daha neler ol· 
doğunu bilmediğimiz öteki 
dünyada sevgililerine kavuş· 

mak derdile yaptılarsa, bu işi 
evvela kabır komşularına, son
ra da cennet mi, cehennem 
mi yoksa arafat mı nereye 
konacaklar, kunuklanacaklarsa 
oranın yerlilerine AUah sabır

lar versin . . Çünkü aralarında 
mutlaka kavga çıkar. 

Vay! senin di, benimdi, ben 
senden evvel öldüm, sen şöy
le idin ben böyle idim ahret
te de bir hartos, martos i'ti 
yoksa ahret inzibat memurları 
sabah akşam bunlarla uğr;ıı,

sın. Ölüm bir olur orada aa 
bir daha ölemezler, birbirleri
ni öldüremezler. Dünyada bel
ki kumru kumru veyahut sinsi 
sinsi yaşayıp vakıt sürdükleri
ne hasret çekerler. pişman 
olurlar. 

Görüyor musunuz şimdi: Bir 
kadının aşkı yüzünden hem 
canlarından, hem rahatlarından 
olanları .. 

Be mübarekler suyunuz mu 
çıktı idi dünyada, güzel köküne 
kıran mı girdi. Allah onun ak· 
lı111 alıp canına kıydırdıyu 

sizlere ne vardı .. 
Hoş Çinden pek te aklı ba· 

şında adam beklenmez ya ... 
Adam olsalardı, akılları ye· 
rinde olsaydı boyunduruk al· 
tında yaşamazlardı.Kadınlarıall' 
ayaklarını daracık kuaduralara 
sıkıştırıp kedi ayarı kadar kü
çülterek ölüp ölünce eziyet 
içinde yaşamaları, erkeklerinin 
başından kuyruk?I Bırakıp 

yurtca yurtca madrabazlık, fal
cılık yapmaları ve daha bilmem 
neleri; akıllarının göze görünen, 
dile ırelen şahitleridir. 

Nene lazım senin; elin beş 

ayaklı keçisi diyeceksiniz am
ma; harakiri adetinin Japon 
adeti olduğunu bilirdim, de· 
mek Çine de geçmiş. Başka

larının kötü adetlerini kendine 
maledinen bir millet laçka ol
muş demektir. Bir kadının ar· 
kasından birbirlerinin hislerine 
tevüm olamıyacak bir mak
satla kendilerini öldürüp ah· 
rette !! kavuşmak fikrini taşı
yan adamlar ancak böyle mil
letlerin bezidir. 

Tok Dil 

Gizli nüfus 
Gizli evlenme doğum vak· 

alarmın cezasız olarak nüfuı 
dairelerince tescili için tayia 
ulunan müddet ay sonunda 
bitecektir. alakadarlara göade
rilen bir bildirimde mayıs ayı 
nihayetine kadar bu gibi gizli 
nüfuslarıe tescil ettirilmeleri 
bildirilmiştir. _,._. .... ._. 

İhracatımız 
Mevsim başlanğıcından ıi•

diye kadar muhtelifif ecnebi 
memloketlere 42,592 ton üzü111, 
27744 ton incir, 5453 ton pa· 
muk, 8700 ton arpa, 1511 ton 
zeytinyağı, 5091 ton balda, 
21229 ton palamut, 3883 ton 
valeks ihraç edilmiştir. 

Sürek avı 
İzmir Cumhuriyet Halk Par

tisi himayesindeki avcılar bir
liği tarafından Bulgurca civa· 
rında cuma günü için bir ıü· 
rek a~ı tertip edilmiştir. 

Bütün civar köylerden köy
lüler de köpeklerile bu sürek 
avına iştirak edeceklerdir. 
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Genç kiz düşündüğünü yaptı .. Piya-
nonun önüne geçti .. Çaldı .. Çaldı ... . -·- .. 

Babamla ebedi ay ı ılıf ı lir 
ıöz, bir harckd, daha fazla 1 
a~acak diye çekiniyorum .. 

İhtiyar dadı içini çekti .. 
- Orası da öyle ya.. Amma 

ıey, hiç clciifse yanında bir 
ıoluktur ya !.. 

Kaya do(rudan cevap Yer
miyorck: 

- Ne ise dadıcıiım ben so
luiumu odamda alacağım. Sen 
yemek hazır olunca haber ver. 
laerim .. 

Kaya koşa koşa yukarı çık
tı. Odası, bütün düıüncelerini, 
l,e.nliiile kaynaşbran bu canlı 
hususiyetin çevresinde ne ka
·.lar kendi kendinin idi .. 

Hele Özbeni bu huıusiyde 
aoktuktan sonra .. 

Dudakları üstünde hiç silin
miycn o inanlı ,2'ülümseyişile 
onu nasıl çekiyordu .. 

Bu baş onun baıı, bu gülen 
aiıı. yarım Lmtlulayan bir aiız 
mıydı? 

Göı.leri aynaya ilişti : Yüzü 
ae kadar sararmış, nemli l[Öt.
Jerinden akan izler yanakların-
da daha pek kurumamıtb l 

Kıskanç öze11li bir bakııla : 
- Öz.ben, aevıili Özben sen 

ıülüyoısun 1 Sana dün 1au ıü
Jüı, yarın bu inanı veren büyük 
ıanatkar sessiı. dudaklannla \,a
na da en kuvvetli telki•i yap-
bğını bilse ! . 

Benim ağzımla gülen bu aju, 
sanki bana da ıülmek, baya
ta elemle istihza etmek iıtc
j"ini veriyor .. 

Genç kız düşündüiünü yap
tı, piya•onun önüne s:-eçti. Çal
dı.. Çaldı.. Önünde çevrilen 
notalar canlanıyordu. Selinin 
tatlı ahengi, ruhunun tasalarını 
dağıtıyordu. Bir dakikada her 
şey deiişiyor, Özbenia kımıl
damıyan, kıvançlı bakışları, 

kayayı alkışlıyordu. 
Genç amatör bu bakııta ka

ranlık vesveseler sokamadıiı 
için seviniyor, inamyer, şimdi 
kendi benzerine benzemek için 
edaya neş'eler saçıyordu. 

Bu neş' enin ortaiı, bu çal&şıa 
dialeyicisi vardı: Özben onu 
dinliyor, o da onun ıçm ça
lıyordu ... 

* • • 
- Usanmadın mı Kaya da-

ha mı çalıyorsun?. 
- Bir ay kaldı baba .. 
- Neye? 
- Verccej'im konsere .. : 
- Bu konseri vermeyi ırer-

TAYYARE 
Telekın s1s1 

çek mi aklına koydun .. 
- Elbette! Konservatuvarı 

bitirdim amma bu yetmez ba
ba .. Ehliyet tezimi şahsi kabi
liyetlerimi açarak göstermek 
isterim .. 

f erit lakayt: 
-Sanki bu kadar yorulmaz

dan 'u konseri veremez misin? 
Bence lırnrada kapanıp kafa 
yormaktansa verecciin konser
de bütün gözleri üstüne çeke
cek, ıençliğin, ıüzelliiin şık 
tuvaletinle mcfgul olmalısın. Bu 
hususta Arnanın ince 2'osundan 
istifade etmelisin... O, daima 
ıık, daima 2'Üzel ieyinmesini 
bilir. 

Kaya asıl bu sanat yarıııdır 
ki senin notalar füıtünde ufak 
tefek falsolarını örter. Halkın; 
ehliyet tezini ölçmeic araştır
mağa vaktı bile yoktur. Onlar 
için çapkın bir bakış, tatlı bir 
dudak büküş, en yüksek bilıi-
lerin kaı.andıramıyacaiı alkış
ları dağıtmai'a yeter. 

İşte ienç bir kııa bütünün 
hayranlığını ,2'Üçlüksüz kazan
dırabilecek muvaffakıyetin sırrı 

Kaya!.. 
Kaya yabancı bir bakışla 

babasına baktı. 
Fikrini söyleme~ aan'at te

zini müdafaa dme2e bile lü
zum görmedi. Birbirinden o 

kadar ayrı telakkileri vardı ki .. 
Fakat babasının bu yanlış ıö-
rüşlerinc sivri bir ine ucu ile 
dokunarak: 

- Evet dedi. Fizyolojik gü
zelliklerinden başka deicri 
olmıyanlar takdirkarlarını bu 
noktaya çekmek istemekte 
haklıdırlar. Onlar satın alınan 
lüks eşya, ve şık tuvaletlerile 
satılığa çıkarcasına beğenil
mekten hoşlanırlar. 

Görüşlerini dış yüzlerinin 
parlak yaldızlarile kamaştıran
lar ihtimal kadmm bir de ma
•evi köşesi olduğunu araştır
mazlar. 

Bence fizyolo jile varlıklar 

kültürsüz olunca ne bol bol 
alkışların kıymeti •c de de
Ya•ıız muvaffakıyctlerin ehem
miyeti vardır. 

Silslü bir bebek ne kadar 
cazip olursa olsun ıene mana
sız bir bebektir. Ona cen ve
ren kültür yüksekliiidir baba .. 
Ben ulusun hayranlıj-mı tuva
letle deiil, duyıularımı, ruhu
mu duyurabilmekle kazanmak 
isterim. Eier başarabilirsem .. 

- Sınu Var -

SİNEMASI 
Telefon a1s1 

B U G U N 
üByUk bir sinema harıkası 

ALEXSANDRE DUMAS fİLS'İN ÖLMEZ ESERİ 

La Dam O Kamelya 
·---;.,..,..-------..,~=--ı~~~~~=--

1 
Marguerite Gaatier rölilnde Y ovnne Printepsm 
Armand Duval " Pierre Fresnay 
Duval Pere " Lugne Poe 
Prudence " Jeanne Marken 

·---------~------""'"""~--~~~~~~;;...--
Beynelmilel şöhreti haiz olan bu filim bu sene yalnız 

Tay yare sinemasında ve yalnız bir hafta gösterilecektir. 

Ayrıca: FOKX dünya havadisleri [Türkçe sözlü] son 

Yunan isyanına iştirak eden zabitleri harp divanı hu

zurunda muhakemeleri. 

Seans saatleri: Hcrgün 15 - 17 - 19 - 21,15 Perşembe 
13, 15 mektepliler seansı. Cuma 13 ilave seansı. 

Dikkat: Hergün son 21,15 seansı [ucuz halk sean
ansıdır) fiyatlar 25 - 35 - 50 kuruştur. 

Kamutayda 1 Tersane isyanına 
••• 

Kabul edilen 
mukaveleler 

Ankara, 15 ( A A ) - Bugün 
Nuri Cöngerin başkanlığında 
toplanan Kamutayda reşi~ ka
dın ticaretinin men'i hakkın
daki arsiulusal mukavele ile 
Türkiye ile Suriye arasında iki 
taraf tabalarının emlakine ait 
mukavelenin meriyct müddeti
nin uzatılması için olan kanun 
layihalarının ikinci müzakereleri 
yapılarak kabul edilmiştir. 

Kamutay bundan sonra art
tırma ve eksiltme kanununnun 
46 ıncı maddesinin K fıkrası
nın pazarlıkla alınacak ve ya
pılacak işlerin ilana tabi tutul
mıyacağına dair tefsir fıkrasını 
kabul ederek Perşembe günü 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

Aydın hattı 
Ankara, 16 (Hususi) - Ay

dın hattının satın alma muka
velesi Perşembe veya Cumartesi 
günü parafe edilecektir. 

Kadınlar kongresi 
İstanbul : 16 (Hususi)- F e

minizm kongresine iştitak ede
cek Suriye murahhasları $ehri
mize geldiler. Konferans ha
zırlıkları bitmiştir. 

Tosta ve Telgraf 
Teşkilat layihası 
Ankara 16 (Hususi) - Pos

ta ve telgraf teşkilat Hiyihası 

vekiller heyatinde tetkik olu
nuyor. Yakında Büyük Millet 
meclisine verilecektir. 

1 Mayıs bayramı 
Ankara,16 (Hususi) - Sov

yetlcrin bir mayıs bayramına 

iştirak için saylavlanmızdan 

teşekkül edecek bir heyet Mos
kovaya gidecektir. 

Edirnede 
Kırkpınar panayırı 

Edirne, 15 (Hususi) - Ken
timiz çocuk esirgeme kurumtı 
tarafından her sene sarayiçinde 
tertip edilen Kırkpınar pana
yırı ~u yıl yine Mayısın 8, 9, 
10 cu iÜnleri yapılacaktır. Pa
aayir güaleri durum tarafın
dan pehliYan göreşleri ve yarış 
müsabakaları tertip edilmiştir. 

Bulgarlarla 
Mübadele 
Türk ve Bulgar kükümetle

rinin muvaffakıyetle deiiştiril
meleriııc karar verilen Silivri
ye bailı Kurf alı köyü Bulgar 
halkı bugün 30 vagonluk hu
susi bir trenle Bulıaristana ia
de edilmişlerdir, Bu köye •Ü

rettep Bulgaristan Türkleri ayın 
on beşine doğru geleceklerdir. 

Edirne 15 ( A.A) - Kadıö
ren köyü Türkleriyle mübade
leleri her iki hükümctin muva
fakatiyle kararlaştırılan Kurfal
Jı Bulgarları dün ıece saat 24-
de Kadıören Türkleri de bugün 
saat 16 da kendilerine tahsis 
adilen trenlerle Kırkaiaç istas
yonundan geçmişlerdir. 

Sllrdde aljaçlama 
Siird, 16 (A.A) - Evf'lce 

dikilen 17 ,000 aiaç fidanına 
ilave olarak yeniden 7000 fi
dan vandan getirilerek şehir 
içir.e ve mektepler bahçelerine, 
halkevi civarına dikilmiyc baş
lamıştır. 

iştirak eden 234 kişi 
Atina divanıharbinde n1uhakeme 

ediliyor. Filoyu kaçıranlar .• 
İstanbul, 16 (Hususi)- Ati- ler tarafından hazırlandıiını 

nadan bildiriliyor: Yunanistan- meydana koymuş bulunacaktır. 
da tersane isyanına iştirak ede- Suçlulardan birçoğunun ai'ır 
rek filonun Salaminden kaçı- eczalarla mahkum edilecekleri 
rılmasına yardım eden 234 
kişinin Atina divanı harbinde 
muhakemelerine başlandı. Bu 

ve aakerI rütbelerinin refolu

nacağı muhakkaktır. Suçlular 

muhakeme safhası donanma arasında büyük rütbeli donaıa-
ihtilalinin nasıl başladıiını, kim- ma zabitleri de vardır. 

Türkiye -Almanya 
Kliring anlaşmaları 
Dış bakanlığında 

dün 
• 
ımza 

Alman 
edildi 

BERLİN 16 (A.A) - Ana
dolu Ajansının hususi muha
birinden : 

1 

Türkiye-Almanya klering an-
laşmaları dün Türkiye namına 

B. Numan Menemenci oğlu ve 
Almanya namına B. Fon Bulov 
ve B. V uchcr taraflarından 

hariciye bakanlı&"ında imza 
edildi. Mukavelelerin iki tarafın 
ticari münasebetlerini kuvvet
lendirecek ve geniıletcc~k 

eıuları ihtiva ettij'i çıkarılan 

müşterek tebliğde bildirilmek
tedir. 

Kaliınnos adasında 
Bir çıkmış.. Rumlar İtalyan • 

ıs yan 
Askerlerile 

Is· an bul, 16 (Hususi) - Ati
n adan gelen bir habere göre 
on iki adalarda vaziyet yeni
den vehamet peyd etmiştir. 

İtalyanların işgali altında bulu
nan Kalimnos adasındaki rum
lar isyan etmişlerdir. Yerli 

çarpışmışlar 
ftalyan karabinycrlcri arasında 
çarpışmalar olmuştur. Ölenler 
ve yaralılar çoktur. MahaJli 
İtalyan hüküm eti fevkalade tct
birler almıştır. İtalyan kaynak
larında.o bu haberi teyit edecek 
hiç bir haber gelmemiştir. 

Buğday rekoltemiz 
Bu sene iki buçuk milyon tonu 

Bulacağı tahmin ediliyor 
Ankara, 16 (Hususi) - Bu sene Buiday rekoltesinin iki bu

çuk milyon tenu hulacaiı tahmin ediliyor. Adananın yetiştirdiji 
buidaylar bir aya kadar piyasaya çıkarılacaktır. Bu sene bu'fc
daylarımıza en iyi müıteri Almanlar olacaj-ı tahmin edilmektedir. 
Muhtelif yerlerden siparitler alıamaktadır. 

ökonomi konseyi 
İstanbul, 16 (Hususi) - Balkan Ökonomi Konıcyi yarın 

(Buıün) Ankarada toptanıyor. Yunan murahhhaslan da i'Clmiş

lerdir. 

Avam 
Kamarasında 
LONDRA: 15 (A.A) -Yeni 

bütçeyi avam kamarsına tevdi 
eden bay Nevile Çemberlayn 
ıu beyanatta bulunmuıtur: 

Geçen sene ıktisadi kalkın
maya doiru e~aslı bir ilerleme 
ıenesi olmuştur. Sıaai rand
manlar yüzde 12 nisbetinde 
artmıştır. İmalathaneler istihsa
litı yeni bir rekor tesis etmiş
tir,Hayat pahalılığı mahsus de
recede şimdiki hükümetin ik
tidar mevkiine gelmesinden ev
velld pahalıhj'ın dununda kal
mıştır. Perakende ticaret te
rakki etmiştir. 

Bay Çemberlayn şeker, tülün 
bira, il5h. istihlakatının artmış 
olduğunu kaydetmiş ve bu te-
zayüdün her saha.da iktisadi 
salah husul bulduğunun bir de
lil olduğunu söylemiştir. 

1500 Fransız 
Roma ya gitti 

Paris, 15 (A.1) - Başlarında 
Marl!şal Peten bulunan 1500 
eski muharipten mürekkep bir 
heyet bugün Romaya gitmiştir. 
Heyet orada İtalyan hüküme
tinin misafiri olacak, bir çok 
şenliklere, merasime iştirak 
edecektir. 

Fransız muhtırası 
Hangi devletlerin 

Muhalefetine maruz 
Kalacaktır 

LONDRA 16 (A.A) - Ga
zetelerin Cenevredcn istihba
rma göre, Fransız muhtırası 

Lehistanla Danimarkanın ve 
cenup amerikasının muhalefe
tine maruz kalacaktır, 

Bir nutuk 
Mısır kadınları 

Türk kadınlığı ve inkılabı 
Hakkındaki hayranlık

larını izha · ettiler 
lstanbul, 15 (A.A) - Bayan 

Huda Şarabi paşanın riyasetin-
de bayan Emine Sultan Bayan 
Mehmet Ali Seza Nebara Hür
riyet Havva İdris gibi Mısırın 
mümtaz kadınlarından milte-
şekkil Mısır kadınlar heyeti bu 
sabah saat 11 buçukta Taksim 
meydanına iiderek Cumhuri
yet abiduine bir ıelenk key
muştur. 

Bir polis müfrezesinin de ha
zır bulunduğu bu merasim es
nasında Bayan Şarabi pap fU 
aöylevi söylemiştir: 

Mısır heyeti murahhasaıı 
bugünkü Türkiyeyi hütün acu
nun teveccüh ve hayranlı&"ını 

1 
maı.har kılan hürriyet ve mu
ıavat prensiplerinin i'alibiyethıi 
temsil eden bu abide önünde 
Mısır kadınları namına Türkiye 
cumhuriyetini s~limlar. Va
tanın kurtuluıuada cins farkı 
ıözetmekıizin genç cumhuri
yetteki Türk kadınlıiına bah
tettij'i mevkiden dolayı hisset
tiği derin memnuniyeti Türki
yenin kurtarıc111 Kamil Ata
türke izhar için bu fırsattan 
istifade ederek cesaretle giriı
tij'i bu büyüle islibatı tamam- ' 
laması için uzuıa bir ömre mat.
har olmasını Allahtan dua 
eder. 

Ruslar 
ilk konserlerlnl verdUer 

Aukua, 15 (A.A) - Bu 
akşam Rus sefhretindc Sovyet 
artistleri ilk konserlerini ver
mişlerdir. Oborin, Nortsov, 
Matsekova, Jadane, Choftaka-
vitch, Korsoi nin iştıraklarıy)e 

yerilmiş olan bu konserde 
başbakan İsmet İnönü, bütün 
bakanlar heyeti, büyük ve or
ta elçiler ve bayanları, mat
buat mümessilleri hazır bulun· 
muşlardır. 

Sovyct artistlerirıin bu ilk 
konseri çok alkışlanmış \i e 
takdir edilmiştir. 

Bulgaristan da 
Sürekli yağmurlar 

Edirne, 15 (A.A) - Son 
günlerde Bulgaristana yağa• 
sürekli yaimurlar yüzünden 
nehir suları yine yükselmiye 
başlamış ve henüz hiçbir za-
rar olmamakla beraber hava
ma kapalı ve yaimurlu olutu 
endişe uyandırmaktadır. 

Muğla hapishdncsinde 
Muğla, 16 (A.A)-Muila ha 

pishanesi ndt- çeşit san' atlar gün 
geçtikçe ilerilemektedir .Ha
pishanede 12 dokuma tezgahı 
dört kundura tezgahı iki çorap 
ve bir fanila makinc•i çalış
•aktadır. Bu teziahların ser
mayesi mahpuslanndır. Yakında 
oymacılı'< ta ba;ıhyacaktır. 

Taş ocağında 
Bir inhidam 
İstanbul, Küçükçekmcce taş 

ocaklarında çalışan ameleler
den Hasan, dün ani bir inhi
dam altında kalarak aiır bir 
surette yaralandıi'ı ıibi ıol 
baca~ı da kırılmıştır. 

Tedavi için kentimize Cer
rahpiılfA hast,.hanesine yatırıla• 
Hasanın hayatı tthlikcdedir. 
Çatalca müddeiumumiliij bu 
hadiseye el koymuştur. 

Çoc~k haftası 23 Nis':'nd~ başlıyor 



Albn Ve Güzel Kızlar 
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Te1'rik.a N"o S -J-------... --······························----
Bana kalırsa bu genç kız 
Bir deneme rolü oynıyor 

Mt1diir buyaran bir taYJr - Pek llA. Jozefin ınnbak-
takında: kak olan boşboiazhğına rai· 

- Bana tekrar halmak için men bua• karplamq oluyoru. 
iter teJi yap..ı.. Şimdi ae yapaca;unııı düşü-

- Ne auretle. he•üz ele nelim. 
ppaiye11 btilhı buna bulma- İki ada;·;;.~ priif· 
dıjım iDi iimit ediyorsunuz? me tam ilç saat devam etti. 

Bay Martepıey b,atmı salladı: Bereket Yersin ki bir pazar 
- Ben katili düıünmiyonmı. 1 ptı idi. Miıodyer caddesin-
Delikuh •- makutl••ı deki claire bpa1r idi ve mltflr 

lanradr. • ldtiw. ~r.emit elmr--
- Ya. O lmclw.K- ku- dan dolayı lısayrete dltecek 

tHiyonwıaz ... mm? detildi. 
- a.- k' • ini senç Neticede, Bamtiaia mebui 

laz Mr rel OJllıyor .. O,llillıUA zabıtnm s..ılerine •e pzete
~~ İfİmİz lrakbnda, pster- ı ciJeria mülikatfanna hedef bJ. 
dijiaden daha çok teY biliyor. dala:a, - nezdinde fimdilik 
Çok mmaclu&eri 8atİ9tİ ile hiç bir teşebbllate bulunulma-
....... ,....._ ıı&e onda ma••• kar• .mw.. 
.... atllfbamalanadu halJeri Eter katil ketfedilirse mu· 
•••• ......._ dejilclil. bakemedea .. t•••ia giiril-
Aflla Ollll ifleıi••• kefil!-· lecekti. AW 1ııılllıle it pbucak 
n.dea, -elen ........ W. ak•' &a • +• Çlbcakb. ._.ac1aa halıerdar etmemif Pn Pi t.,lk Wr telairde 
Ye .... o her halde kı per- bir ciu,.t .Sjailli llwur. 
pini glnalftli " nereden llıa • nldt ._ ~ •ir 
pldijiai lnliyorda. .. Her f8Yİ wınilı ae K.- ... ııu-.ıı ve 
.,_ lfıeteeek --•• ,.. yiM ....... , .. t 1 t .... ıı..l.ıa 
...... ._ k•nıa liJ• 

- ÔJle • El •• ·- .... .,a ç•' 8 ıMt&. 
plleeek ,.ı.. W. dejL Bu q. 8etieti 1aı11fel mem-
.. lıiıidk t11'ıil5 olduiwa lekem•ı ; ; ' ı .... keıif
.... polis te - ,,ah-• leri tanıJ&• ı ' anlqmak 
..... ıJllCltldır ve mlntwn için vakıt pçmif olmıyacakb. 
ıl ele hkiiatı ............. ... r~ -... - llr dmuk, perqa iter hlde 
inden çok fada Yada vanlır. 1ı • ı anı eıur .• 

- Kimbilir, ilk dalrill:anıo s... iatin11-. ldtilt .... 
ke1ecam ;· iı .&lıU tuttutuu temlwtre mcmmaw venniıf ol
Mlallna •• 'fı icia MiJlk dutu izahat tw'tc•11Mla •im· 
Wr meafaati __. -.-. Şim- k9a .. 1. lla I , ' t!Mh bir 
di o dm çok ketaa dawa- rapor yaıacak •e ertui ,an-
___ L..__ • ._. __ laaJcle bizİa ta• 
-aw" ..w den itib .. a hm i ı.r ıPz1i 
rafuaadaa kime oluraa olsun polis Kamı tara.aut altında bı-
llir tek k... bile .., .. leww- bralt pnii pine Kenç kadı-
..& Ast:ror ---. Maıja? Dlll taYır ve aareketlerini Mar

-ı:..ı.- - İlltilltlik .... ____.., tepreye memur edilecekti. 
...._, .. tlıa ıuetec:U.re.. He- - &.atı car -
le pıetecilere.. ..._ ile •· •••-= ·--· .. ._._.. .. a!•• .....- ... Mısır tahvilah 
..... 2 ılx .._. Wh;hja- KAHIRLl'(A.A.)-Ylmdıa 
•aa İf hakkında llir blisle 3 faizli Mwr lueıli Fomiye 
W. ll;h 

0

)..k. iabyjlltww JS Mm• luiY ı. 
- • & retia M ._ k fiduiacle uajıdAk;\ numaralar 

uracla ....._ tlıMIWr• bf \• ı .-: 
4.P rai1 1886 ~ 6EJ,677 nu-

- HaMbt... ip H 11atan· .... aya ... fnnlc, 1!111 
- 11tiı r ·._ 8a ti& ka • m taıiWilerclea 558.243 •-raya 
iti• ...... r olııl.p hinial ımJJQO frank. 1911 tarilaller
ftl'İJor. dea 327,164 numara)'& 50,000 

- o HoMe?S. - mluiıa Irak. 
mi -yoraaaaz? Bananl'a ile- 8 t•t inof 
..... cinayet •mm• ..... ay 1 v 
,.,.ı. otdapnu isbat efmif !' Bea .. va TIWlesllo 
ıifidis. • ........ 

- Gihi, ent... Giriiriiz... lıtosiuwa. ıs (~ - Tu 
Hec laalcle Ba&fiaiir Puilte r ~ıam c:....ndea ap-. 
pçin&ii fıir ay içinde: 11ne- dijine slre, bay Litvinof bu
llre ........ tmlA -'ecele sin bay 81a11 ile "ti'P' ' • 
n _.... .. •m. cki::e._ ile uz-. aaJ·,. ıl Tp l .. lr. 
.. ;tiiilli *• ~ d~ b- Yarın da Sfreza ionferaımaıa 
,.. jHeÜt ıevnelpM'ea neticehi hak--. Bey la-
fireamif ••walıt.. valla konupcakhr. 

- .._ ı.c1eme mi? Cenevrede 
Şllttıam. Jozef &.tiati7i çek 

eh& g&mlşttlr. IJa _,_la IRllll'r ...,...,.. 111lflenk 
pzetede onun ismini oluyaa- T•fl•• ftl&llie .. lfr 
ca elbet babrhyacakhr. Ve Pei., 15 tA.AJ - )sraal 
bili, ... ..,.,. ht:lıre9 bifle ıü- ıuefe•i Ahanynm aladu 

loramWI• metinin Cnnre 
rliltülü ~ kaılflDakblD ne meseleleri taraafımıt.11 yalaıı 
kadar z"k duyar. lfu dafcika- miıt~GIWİH brp bÖİk .ı..a
da o lnmw lt•ıaım, ka- cafc tedbirferfe defıl aynı za
pm hdııta ft biitlht mahalle- mMKf• &NYCiletfelean mulihane 
re ....... ... ıerek.. tMi&iyle d.e mıeuut ohas hu-

- Ş11 bldr. bhı cJe. Batiati- ıuıundeki azmi•e baih bulun
an a.kiU ine Çia> llhulia- dupnu yazmaktadır. 
tanında Mr -•• işi IH99l6 Cennrecle lıapn •mimiyeti 
'W ı..ı., mideni iti telfifine aileak bflll't VUPıMealttar. 
pMijinr, fH ÇWi f....,. alu.,_. k111'a81u 
Me riM ıöılbaedijiwi 91y- mis.ı.ı aW.ila11111t _.teawse 
Itri& Om;;L t.iıJ bir melılup •MŞF taMi&1le t.a*wnin 

· et..ema ya? kendine teıelt8p ette. •mihyi 
Hs ~ · _. 1•1 a; n u;jıza ta nt ~--

,., .. alılu. Zatea B.- ı mecliii takdirde Alma,._ 
._..... 4e. - Mr teJ C.-we,e awlet" • ie&ril et-

K~l~!lı'--- .,etmitti. ;aiyeeefdlr. 

.... ·-i:~ ./ı;:..~·-~ ~··-"' ...._ r-... • ~i ---- ----- - -- - -

Strezada ahnan neticeler 
-
.A vrupada bir sulh devresi açmıştır 

Amerika matbuatı ise Streza konferansının Avrupa 
Meselelerini halletmediği mütaleasındadır 

Stoldlolm 15 (A.A)- Streza 
konferamt ıteticeleri burada 
umua1 lllika •yandırmıftır. Ve 
konferaosm Almanya'nın yar
dıım,.le lmrtanldtfma hllnn
ohmmakt•c:&r. 

Garetelere ıöre Ahnanyamn 
prk miaaknu imzalam;ya mü
temaJil oldup hakkındaki 
tebliği komeransa bir esas ve 
bir mlnl vermiştir. 

Milmo, 15 (A..A) - Koniere 
deli• sera wazetesi Streu kon· 
••-• elde edi .. i, olan 
aeticeler hakklılda Y•ZIDlıf ol· 
dup ltir makalede bu netice· 

leri pek milkemmel bulmakta 
ve konferan9ln A vrupaya bir 
sulh devresi temin etmiı oldu-
!fy°C::, tf:maktadır. Bu i•zete 

Versay konferansından ıonra 
hiç hir koeferansm Streza lron-
fernM kadar AY up1t11111 makad· 
derab kan.de tair icraetme
mif oldu&-- dyiemekmlfMla. 
sah olmaz. 

Sulll hiDıaaa lw,a.m 
alikadar olduiu Tuaa Jaayza. 
sındaki memleketler içia temin 
ediJmiıtir. Şimdi her sabada bü· 
kümranhk haklannı kunettea• 
diruek deYlctlerin b11 alibsı· ........ 

Konferanstan 

nı takdir etmek A vuıturyaya 
düıer.Ancak ıulh fikriDe pvc• 
nerek istirahat& tlalm•k dotru 
tleiiJdir.7.ira ...O. d•ima kemli· 
ıiai koTahyan tehlikelere kup 
müdafaa edilmek ıerektir. 

N evyorlı, 15 (A.A) - Mat· 
ltuat SUeza k..t--.nın Av· 
rupa ıaeteleleriai ludlebaMiti 

mlbdea-···· ~· bnebizliii- İltiD.t .... 
V . t . . . .:-.il .. ., .. •• P* ,.._ ........ 

Almanyayı miiseJIAh ve .a..ı 
t.lmldan ela• bt,lk Mr ele•· 
let arak faa!J'U bir 11at ... 
pçmelrtedir. . 

sonra 
Strezada hazırlanan karar projesinin 

degişiklige uğraması muhtemel 
Muhabirler Küçük anlaşma mahafilinde hoşnutsuzluk 

Mevcut olduğunu gizlememektedirler ~~I 
PARlS 16 ( A.A ) - Paris 

1 

ftkJI •a.ıda ..n.taamel bir J dirler. Lehlstan'ın lritlıaıa 
........_ A9'UDr,a ile dij'er tqriki mesai ibnidi nikbin ol· mnlıafefet eftiii anlqılmalta 
eUfhaı de.vı.tlerin ıilihlanması mü içiıa bir ıebeptir. ve Danımarkanin da mamlif 
•••tıincle bay Laftl ile Kü- Piti Parmyea putai ya- bullln411a,i.• 2U&ledir.ektedir. 
_. .-... n- Blllkan: anlat- 1119ı : Lmse,ia ittifakla karar 
..... ••...,.... ilııtillf mevcut Lehiataa dit bak.mı bay •eDIUi 'laa. oJ'*l.w8aı site 
ofduğ'unu tekzip ediyorlar. Lavalin ilk doiu mi.Ju pre· Stı-&zMla hazırlanan karar ıu-

Bunanfa beraber muhabirler jesi yeriae bir •n illi taraH rdi projesimA dejitiklikJerere 
Kiçiifc nfqma mahafilmde ulaımmar ikaı:MSiu matuf ..paw malatweldi. . 
fıotn.tmzfuk meYCGt oldafunu olaa tdlifi Mlta• biır -et· Piti P.-,ea •uhalDH La-
tizlememekfedirler. te karll'·=amıtbs. Gasp ne vahn Alı ı )& ilıs 4w ' Hll i.-

Pertia•iı t.y Lanfı Sfre· net ,,., ne de UJU ~•• temiJaa b-m-h••llri ikaa 
zada mtMUm f,ir hta itfemit vermiftir fal&at 'belü NJ la- içia f9ll çal... ic .. t.He• 
elinakla ma.ı.eze edireı. val Vaqovaya rittiii zamaa iiıııli yaay•. le nu•hlııetl.ria 

Ebelıior zazetesi laay Mak batta llanlretiet de;iıtirecek· .._ waitı iı Almanya ~· 
Dımıl.6 m ._, Metulni Tuna tw.. · hareketi tczalDllltin eıhlileaıı 
muel..mcte llllbdllr devlet• Matea paeteaı husmi mu· ._. tirli l;h ;ı çıknı • i.,. 
1-e auılna bir tebliitl'• bu· habin diyor ki: iMilden anh z ' im.Is. 
.._.. .. iktifa etmelt idiler, Hiç bir kimse,e Ffi dejil- p.m-ı. Eb eli Pari sa• 
•1oı n 111 auetls de•am edi· dir li birçek •emleketler Al· ı _......_ lailaı:d · · · .. 
yor: manyaya laarw taldtihtıe bu. •emleketlerin ti ·ı ı ıa plliıa• 

Gerçi Stıına '"' waesin- 1tulu11mıya pek taraftar dejil- ın cta.raalhlmarmt lıilılisiyor:. 
.. .. ...tre bir Mıra elaik 1 .. '• • a 
wu.cm1:tr. F•.r ceme.r. Gız· li Toplanbda ••. •owyiaiu irti u Ma mlia 
•lac .. tr, Tail •e&mıeteri Kü-
ç&k anlqmada elhlşeler basil H b • t ... .. ..... 1c1•• 
.taittir .. •Y Tıliile1konua pek 3 eŞIS anın muracaab gOJ'UŞU ll 
ainirlenmit olcluiu ve bay La
valın ke1aferanı mukarrerabna 
iç devletin muahedeferdeld 
taısak hDkDmlerine yapı· 
lacak her ttırla mühalefete 
kartı koyacaklanm ifive •re· 
tile ı..nd;ı;ar. »•'*'• takia 
edebifdiii anfqıfmafdadır. 
Ôvıe pzetesinin Ceae•r• 

-UW.i Fı:m111 e...iyd lifa· 
setinia meri bı-11..d• pil 
llİWJindiL Klçiik ..... ,. Bal
... anL;m•• ltat,. ve Aftı· 
"-1• a ... ada ilı faraH 
yar.dam anlapa.r.ı ıimclidea 
IİMmllr ve- Komada imza 
edi .. ıel.tU.. L....ı Litvimlf Po
tewlüa -.. B-. •adıawlald 
fliriit•eleı*-~v• 
Çel - Se\f)l"et :malla ı elefeftnia 
metnini Çarşamba aiin .. de. 
evvel tespite ilniin. vuecelk 
tcfWcledlı. Fransa SovyetJer 
ile ikt. tanill. ~r •ukavele ak· 
Mi teıcila etmittir. fak8' l.ay 
ı...a• letı. r ve,a Al_,a. 
ya ı...p ebmlk ..,. e4ile-
mn. 

M.ubiria mütaleaina Köre 
Aı.a.,anm Ceanreye ._.. 
•Mİ n Lehisfaa ile Cel'EosJo-

B. T • R. A-ras lıer iki tarajıa bnrışsever 
Bir zihniyet göeteı diğini 

Ceaevre, ıs (,A.A~ - uıu. .. 
.... lnırmnuncla r ..... ..ım
raıı haklaa.&afD :nlbalrere B. 
Lavafm vuecejj iuhat ile bar
hyacakt~ .. Ôjleden senra. kon
sey me•isioi tanzim edecel 
,,. Habetistan taıafıadaa vaki 
mliracaatı tetkik eyliJecektirı. 
Bu muefeniaa bu içtima dev
ıesinin ruuameıiae U..ı.a
sım reddetmui ••htemeldw. 

Bu.dan ltat'a konsey,. Fan
amn miisacaatı muefesinde 
mazbata ınuharrirlipi ,apa.
cak zab iatifıap edecektir. Ba 
zatın B .. Ma4ariap oı...ı muh-
temeldir. 

Cenevre 15 ~A.A.)- uı-ıa.r 
(uınımu konseyinin buaün it
leden sonra ıaat üçe doiru 
... ıamıt otan pdi .Uzaiere• 
leri umuaat intizar hillfma ola
r11k firhpl'ln{aa •lraea• 
meselesi hakkında cere, .. 
et i li 4 

ltaly• murahhası a. Hıaro• 
Aloisi, bil lmetillia mÜ&llkila 
oldufu kadar sürp atle il:i ha-

llem t.,ilıia• a... ...... ol
.. iun• .,. \5 

,.., I; s ' ; ı iıfl-ri bakanı 

Ye ufuıfar laruma konseyinin 
•mdiki batkanı B. Tevfik RiiJ-
ID Aras her iki tarafın bati• 
lhr ı ... peıvellr zil..,.& ... 
termiş ve ltalyan - Hab.t mu. 
ıe .......... ,.. ı.. •n rubwyle tatbik etmek arzu
_... izim> .,remiı MalkıNt 
ieyan af ·;?it. 

Mumaifeıyft illvetm demiı
tir ii: 

&. terait albnda bu mese
leyi timdif(i fevkafide içtimaın 
ıuznamesine koymaja Rizum 
Johır. ICOUBe:tizı &ap en .... ...... ,_, r:ı.
... •iiraDMitı 2 1 ıelai . tet
•ikine ~ri .. it olmasına bu 
..... ki a...ı .......... 
lerileq oleaa _.,., p.tıa-
lilmekt.cliır. 

Yarınki wizli içtima:• sabal&· 
leyiD -.at 11 de yapılacait 
tiSyJen .. lct.dir .. 

Berlinde 
Akalliyetler işi 
Görüşüldü 

Berlin, IS (A.A) - Merkez 
Lahayede bulunan beynelmilel 
akalliyetler hukuka tetkikat 
cemayeti Berlincle bir içtima 
akdetmit ve bu içtiawla bil
laaua Avrupa akaüiyeUeri hak
kında ve devlet ile .ıu.Diyet
lerin menfaatları uasında mu
karenet vücuda ıetinaei• ... 
mi bir ..ıu..e1e pr•jesi me-
•'ui ile iftip& ...... 

Pnıfaör IMy FaluMl,'au 
Macaristan ~kalliyetler Mllı:u· 
laı.. siyai .... a&.rdaa 11ka
r+-=-aa dair pyw dikkat .. .., ... ..,....... 

tt.tip .,. ... k•net 181 ·-· 

bertsnf edetıı Ye met:ıaut.U 
oJan akalliyetia ferdi malbye
thai azan aı.kate alaa bir 
lıakuk lelis edilmesini talep 

etmif •• alıdallil ...lakemeler 

···- ....... NJH&ilel 
ır. .... ı t.ı' illtı.n 91ıcu4a re-
tirilmeai ltlzumundan lnıllnt-

adttir. 

Loid Corc 
........ , .... ft ....., MU-.,. ...................... ,_ ............... 

f A)i<( ( o r c 

NEV YORK l~ (A.A) -
!ati lnPfz htfcanı bay Loid 
Corc Sfreza lonferan• ve 
afuslar lmrumuna Yerilen F ran
•z muhfıruı batxtıırda Ne• 
Yowi Amerikan prefelillde 
netrettifi bir makalede konfe
rana neticeliuden biraz 111em· 

nun ofdufuau ve fabt A•r•· 
panın ilenle'i inii'tUanı tan
zim eden bir sureti laal ol•rak 
telekki edilemiyecep.i söyle· 
mektedir. framaaın uluslar 
Jaaıumwı& Yercliii •uWır• uk· 
...... ela Ahıranyam Y-.y 
AHllJflecle.raf ifıl'ar effiii id•
-- pa okadar yerinde •· 
maclıjına yazmaktadw. 

p.., ......... ...,. 
Barıtıror 

1Yo&llp9İo&I, 16 (A.A) - l'a· 
rapay rei.icumlaanı 8. A,.., 
Belivya ile banştan bahsetmek 
zamanının relaif oldutumu 9e 
iki •Wm t.ubia ..f.ıetlaiıa
dea kurtarmak icap ettipi 
ll'yfemitfir. 
aınerllamnlttlltiMlt , ... 

Vaıinıton, 16 (A.A)- Ame· 
rikamn ittibadı ıüaü miin-
betiyle ittihadın reisi ve .... 
J•I radyo i&e ne,redilea ll&lt
kunda, Amerika cumhuriyetle· 

rinin dosttuk ve tqriki ·-· 
isilldeır Htlsetaui+fiw . 

Aı• •alı ı d 1311•da ...... .., .... 
Awtesdllm 1' ~AA)- Pr 

lia buaaa ~yle 11111wmi ı ..... 
birlerde kııal '1a1r.ak ta~ m· 
... menetmiıtir. Ya... lk 
iefa 1 Mayıs pnlildalal• 
meriJete &iucefd&.. 



I zıımr SahHe s 
?!i. 

' K~d~nlar kongre- Sarayköyde 
sının programı S 

1
.k, 

Faaliyet Bugün Başlı- por ve genç ,1 
yacak ve 24 Nisanda Hareketleri 

A Gangsterler kralı 
Al Kaponun maceraları 

-47- Bitecektir Sarayköy gençleri toplana
rak " Genç albokçular,, Birli
iini kurmuş, Ana yasa ile her 
kola aid Töreyi tanzim ede-

-11-
- Evet ... İşte bu düşünce 

~cvgilim üzerinde başka bir 
ortağım bulunması benim kal
bimi yakıyor. Düşünceniz çok 
Yerindedir. Şövalye . . . Mutla
ka Rozitayı seven başka bir 
adam var. 
Ma~& bunu biliyor ve bunun 

İçin bizden Romadan uzaklaş
mamızı istiyordu. 

- Rafail beni iyi dinle ... 
Düşmanlarınızı ezebilmek için 
çok ölçülü davranmak gerek
tir. Sopk kanlılığı elden bı
rakmaz, adımlarınıı.ı ölçülü •tar
sanız her şey aydınlığa çıkabi
lir. Belli lı::i Rozitayi seven di
ier bir adam iki scya-ifiyi bir
birinden ayırmıştır. Biz hrınci 
kızın ıizi sevdiğinden emin mi
yiz ? 

- Bunda asla ko~kum yok. 
- Seven kadın çok daya-

nıklı olur. Kendisinde crkciin 
on misli kuvvet sezer. Zannet
meyiniz ki Rozita kaçmldıiı 
Yerde şimdi rahatçe oturuyor. 
O kaç.ınldığı dakikadan itiba
ren nerede bulunduiunu ıize 
bildirmek için mutlaka bir çare 
•ramaktadır. Ne yapıp yapıp 
size mutlaka bir hab~r J:Önde
rccektir. 

- Beni yeniden hayata lca
~uşturuyorsunuz: Ben bunları 
hiç düşünmemiştim. 

- Merak etmeyiniz. Ben 
başka bir yol ile de kıu araş
tıracağım. Romanın en büyük 
bir senyoru benim üstüme yar
dım elini uzatmıştır. Benim iyi
liğim için her ıcyi esir2emiyor. 
Gerçi kendisinden ayrılmak 
üzere idi•. Fakat bir müddet 
dalıa lıalacak ve onun yardı
mile kızı arayacaiım. 

RafaiJ ayara kalktı. Ra~u
tanm boynuna sarıldı. T eşek
kürlcrini ne ıurıtlc anlataca
ğını bilemiyordu. Bir saat e"Y
vclinc 2elinciye kadar tanıma
dıiı bir adamın ılile ölümden 
kurtuldufuıau vı aeviiliıini buJ
rnak için bir tl)valyenin yardı
nıını elde ettiiini düşünerek 
2özlerinden seYinç yaşları akı
byerdu. 

Raa-astan ıanç ressamı çıl

l!ınca bir aevi11ç içinde 2örün
cc kendi acıımı unuttu. 

Ve ona dedi ki : 
- Haydi kalk.. Şimdi ıit .. 

Sizi tekrar ıörecciim dakka
ya kadar hiç bir şey yapma .. 

- Bir daha ne vakit görü-
şe biliriz? 

- En geç iki .saata kadar. 
- Sizi nerede bulabilirim ? 
- Biraz ev\•el söyledi2'im 

dostumun evinde . . Adı Mak
Yavel' dir. Dört çeşme sokağın
da Ye yine bu ad ile anılan 
Menkfı taşının karşısındaki ev
de oturmaktadır. O halde Mak
Yavel'in evine gidip beni orada 
~klcyiniı .. 

İki yeni dost birbirJerinin 
~lJerini sıkarak ayrıldılar. 

Vatikanda 
Ragastan biJdiğimiz gibi ge

ceyi uykusuz geçirmişti. Bu
nunla beraber biraz oJsun din
lenmek te istemiyordu. Zira bir 
gece içinde başından geçenler 
onun kafasında oğullular yapı
ror, ~öz kapakları kapanmı
Yordu. Atını bakmasını otelciye 
bırakarak sabah erkenden 
Sent Anj şatosuna yollandı. O 
biliyordu ki Sczar Borj ya her 
gün çok erken kalkıyordu.Şöval
.Yc Borjiyanın dinlenme edasına 
\'ardığı zaman ortalıkta hiç bir 
kimseyi bulmadı. Saray adam
ları, saray zabitleri ortadan 
ÇclciJmiılerdi. Bu boşluğun şaş
l.ınlıiı arasında iken bir adam 
keadiıine yaklaşarak dedi ki: 

Sezar Borjiya V ati kana ıit-

mcniı.i size söylemckliiimi bu
yurdular. 

- Vatikana. mı gittiler? 
- Evet ... Bu sabah Papa-

nın yanında büyük bir teplanb 
vardır. 

Raırastan aldıiJ buyuruğ üze 
rine hemen Vatikana koştu. 

Bu sarayın dinlenme odasında 
da bir çok kimseler yer almıı
tı. Büyük kapı ara sıra açılı
yor. Teşrifatçı yavaşca bazı 
isimler söylüyor. Bu sözleri 
başka adamlar yüksek sesle 
salona yayıyordu. isimleri ça
iırılan Kardinal, zabit, saylav 
her kim olursa birer birer bü
yük odada merasim salonuna a-i· 
riyorlardı. Ragastan ise papanın 
sarayında iördüğü, J'Özlerini 
kamqhran durumun bqka 
hiç bir sarayda bulunamıya
cai'ını düşünmekte ve Pri
meveri gözleri önüne getire
rek bir avuç yurt sever in
sanların nasıl Borjiyalar Kibi 

büyük bir kuvvetle başa çıka
bileceklerini düşünüyordu. Bu 
sırada bir biz.metçi Şövalyenin 
kolunu tutarak dedi ki: 

- Lütfen benim arkamdan 
geliniz. 

- Nereye gideceğiz ve ben
den ne isteyorsunuz? 

- Sizi konuşma odasına iÖ-
türmek için buyuruğ aldım. 

- Sezar Borjiya orada mı? 
- Evet ... Sizi beklıyorlar. 
Ragastan daha fazla sesini 

çıkarmadan hizmetçinin arka
sından gitti. Salonda beklemek
te b\llunan kardinallar, zabit
ler, kontlar, prensler, 2üzel 
kadınlar 2ibi ıiyinmiı, kokular 
sürünmüı ~enç papaslar sıöz

lerini Ra2astana dikmiılerdi. 

Bunların şövalyeyi kıskandıkla
rını anlamak için çok üzülmcğe 
lüzum yoktu. Kıskançlıkları 
yüxlerinden okunuyordu. Hal
bu ki şövalye kendisine 
Yerilen yerin büyüklüğünü dü-

tünmeksizin Romadan ayrılmak 
kararını l ermişti. Primvere kar
ıı yapılacak savaşta yer 1.l

maktan ise her ıeyden vaz 

sıeçerek Romadan kaçması 
sıerekleşmiıti. Çünki Primverin 

onun kalbinde açtığı sevgi ya
rası böyle istiyordu. Bununla 
beraber Romadan ayrılmadan 
evvel Sczar Borjiyaya teşekkür 

etme&"i vicdan borcu biliyordu. 
Hizmetçi şövalyeyi a-izli ve ya

kın saray adamlarının girebildiii 
küçük kapıdan büyük salona 

aldı. Dinlenme odasındakiler 
şövalyeye verilen bu ehemmi
yeti ,aşkınlıkla karşılamışlar, 
birbirlerinin kulaldanna birşcy
Jer fısıldamışlardı. Büyük me
rasim salonunda uzun bir ma
sanın çc vresindc on iki papaz 
oturmuş, durmadan yazıyorlar
dı. Kılınçlan çekmiş bulunan 
askerler konuşma odasının çev
resinde yer almışlardı. Ortada 
süslü masanın başında da 
oturan bir kadın önüne 

Beynelmilel Kadınlar Birliği 
kongresinin bugün İstanbulda 

müzakerata başlıyacağı malfun
dur. Kongrenin programını 
apiıya yazıyoruz: 

Çar,amba 17 Nisan 
Sabah - Komisyonların hu

susi ictimaı. 
Öğleden şonra - Kadının 

tabiiyeti meselesini tetkik ede-

iki Gangester Şangha) yoluna nasıl 
Atı]acaklarıııı düşiinü yorJardı 

rtk çahşmai°& başlamıfhr. • • • • • 
Yapılan seçmede koruyucu Vilyam söxlerini içli bir de2ilim. O %aman bu hadise, 

başkanhiın& Denizli Saylavı hırala aöylüyordu. Onun gözün- arkadaşlarının intikamı yerin• 
Emin aslan tokat, fı demeii de yalnız koloael Turnerin hi- 2cçer. 

lekirlı2'1, rüş·n.t ve suiistimal Vilyam kavgacı bir vaziyette 
bakanlıiina C. M. U. Kadri ,_ d k 
Ö ı arK&sıa a oşmasına raj'men dinlerken AL. devam etti : 

zin, kinci Başkanlığa Vefa kendini namuslu insanlar ara-
uz, Genci yaz<Fanlıg .. ına. A. Ba- - Yolunuz açık olsun ar-

• sına katan sahte gururu Yardı. kadaşlar... Güzel talih dilerim. 
ha tokat, Genel kaptanlı<Fına Bunlann ı·ki 'ııi de bır· den yık 

cek komisyonun aleni içtimaı. O k k · .. 1 G• 11 
- Şunu hatırınızda tutunuz : Ko-

sman e ·me cı Oi u, enç mak, onu liyık olduiu me•-
Akıam - Konsey rcisesi ta- kızlar koluna Muallim Feriha lcie düıürmek iyi birşeydi. Fa- loneli ziyaret etmeden dönme-

rafından Perapalas ve Türk Paracılıia İhsan Tahir oilu, kat Vüyamı tatmin etmiyordu. nizi istemem. Ha .. az daha unu· 
Kadınlar birliii heyetini kabul. Hars ve ilim koluna Feyzi Ay- Baskına uvadıldan ıece rö- tacaktım : ıunu da akh•ıza ko· 

Pertmbe ta Nısan dın, Avcılar koluna lımail, Ye ıllnden ailinmiyordu. Hele te· yunuz ki bu teıebbü.sünüz eao( 
Sabah saat 1 O Kongrenin res- yoklama demeii baıkanlıiına cam kudretini kaybeden ya- nasında teıkilitımızdan hiç biı 

mi açılışı. Rifat çomak, Yazianlıia Hak- raLlan11 adaletin lı&Joallaeteycli yardım 2örmiyeceksiniz. Zira 
kı Tok, Üyeli<re Salih aalaa edilmelın· kabilken kafalarma Beyaclmilel 2Wi cuwıluk ,.-

1 - Bayan Latife Bekirin • L •- il h' t · tib k 
kazanmışlardır. birer bUl"fun sıkılarak 6ldiirnl- ae"cs e ıç e ır atımu: yo • 

boı geldiniz söylevi tu Ş hald iki · k da Önümüzdeki cuma gUnü 5.;r,,_ müc: olmalannı ayn avn birer r. u e ış arıııın 
2 - Ayaksi reisinin söylevi 5 "' r· b I '- lıki Kolonel 

leden evvel, el birlifiyle Spor cinayet sayıyordu. Hayabada u unaca"ıınız : n 
3 - Yeni aza devletlerin Alanı düzeltme i,ine Ye öile- hqkalannın kanına ıirmektea görmek.. Sonra da Çin casuı• 

kabulü. den sonra Atlama, Koşu, Fut- hoılanmıyan bu adam, Turam luk şebekesile tqk.ilahmız ara-
4 - intihap hakkındaki bol ve Voleybol Eksersizine eline geçirmiı olsaydı muhak- sında bir irtibat teminine ça-

maddenin deöi..,;rilmesi. b 1 lıcmak Haydı ı'ş başına •·j'... aş anacaiından her geaç cu- kak kanıaı içerdi. Onun bu " .. . .. 
Ôg .. leden sonra komı·sy b 1 kJ b '-li Patronun so"-'erı· yeni bir on mayı sa ırsız ı a CK 'yor. düşüncelerini sezen Alkapon z.ı 

faaliyeti. Bize eyi günler yaşatacak ıunlan söyledi : münakaşaya meydan vermiye• 
Akşam - lstanbul valisinin olan birliiin teşekkülü ıçın - Haydi Vilyam, haydi.. cık kadar kat'i idi. Vily .. 

ziyafeti. Cidden fazla gayret gösteren Dik kafalık istemez. Tabii Ko- boynunu ejdi. Birlikte çıkhk. 
Cuma 10 Nisan ,_ d l b·ıh Ka lonel Turaere aadide çiçekler- İkimiz de yeni giriıeceiimiı 

arKa aş ara ve ı assa dri macerayı diicilnüyorduk. Bu 
Sabahleyin - Ahlakta mü- d ı bUk ti öt" -özine, Diiu yapılacak pek e• yapı •ıı e er i ure- büsbütün ba•ka bir işti. Şika .. 

savat komisyonunun faaliyeti. k d w•ı_• • s d y 

Ö Çok i111ler İ"iade muvaffakiyet- ce eııııaınız ya... a ece ıe- goda cirit oynatmaaa be•ıe• ö-Jeden sonra - Şark ve ... r 11:. l a ı· .__. · B • 
• Jer dileriz. am anmı • Y ıyeceıu1ınız. u• mezdi. Burada Al'ın emri al· 

garbın t,..criki mesaisi hakkın- nunla b•raber bu .... Jlm tebliöi 
_. MUSTAFA ARASAN '"' - •- bnda binlerce Gaa2ester !>ulu-

dan Ashby tarafından söylev .................................... ...... Tumeri çıldırtmaya lcifi rele- nuyor. Tqkilit polisin beı 
Saat 16 da Dolmabahçe sa- tandaı sıfatile kadını• hak ve cektir. Biıden uzak olmak için pbeaine burnunu ıokmuı, ya.r-

rayından Türk kadınlar birliği vazifeleri nelerdir? Çin ellerine can atan adam, dımcılar temin etmiştir. Halbu· 
tarafından resmi kabul. Pazartesi 22 Nisan ıiz.i karıısında gi>rürae hüsnll ki Şanghayda yapayalnız Ko• 

Cumartesi 20 Nisan Sabahleyin - iktisadi mu- kabulde bulunacaiJnı llll n- lonel Tumeriıı karşısına çık· 
Sabah - Merkezi icra bü- eleler karşısında kadın. nırsın? Onun coıkunluj'u kar- mak, onunla iÖriifmeie •• 

rosunun raporunun kabulü, ve Öileden sonra - Alyansın şısında iıterıea omm.lanndan batta bcsaplqmai• çalıpnak 
cemiyeti akvam ile münasc- istiklali ve iktisadi vu:iyeti. tutarak kendiaini birer kerre var. 
betleri hakkında izahat. 1ntihabat. sanar, çelik kellanıun kuVYe- Vilyam : 

Ôileden sonra - Komisyon latanbul üniveraiteainde mi- tini deaenİIL Şayet" l.u tecr&- - Çok d&f•ame Jak; dedi. 
raporlannın kabulü, nizamna- ting. Mcnu .. Sulh" be daha çaprapk bir yola ıri- ~ir ı-ecı 6ace otomatik tahan-
meıinin deiişmesi. 23 Nisan Sah rer de o aizleri 8iWıı ile tehdit calarla, mitraı.lyCSzlıria iuaf.-

Pazar 21 Mlsan Muhtelif rejimlerde kadınla- ederae ve ıiı.in de tabaacala- ateıi alhnda &lmedikten HnrC 
Sabah- Boiaz içinde tefer- rın vaziyeti. rınııdan çıkan kurıunlar bir yolumuz, hem de pasımız açırl 

rüç. Çarfamba 24 Nisan tesadüf ~nri olarak oaua ca- demektir. Ab, l»u Tunaeri it 
Ôileden sonra - Şehir ti- Kongrenin kapanma1'ıYe nını ceheaneme ıöndermeie röraem . • • ·~ 

yatrosunda miting; mevzuu:va- konsey intihabah. yeter ıe bundan mliıteki olacak - S.nu v.r .-- l 

·~~d5E::~:~~~~~~:;:~;~:: .. ······s············o···· ...... n ............. D ........... a ......... k .......... ı .. k .......... a ........ ~ ............................... M .. ""'I 

sıl koca bır kayayı fırlatıp 

atarıa şövalyede bir adamı • 
elma a-ilti kavrayıp öyle atar. 
Siz onu bu devrimde 2örme
diniz. Hayvanını ell\!ri hauçer
le dolu üç sıra adamm üzerin
dea atlatıp öte yöne 2eçtiğini 
KÖrmediniz. 

- Bunların hepsini bana an

latmıştınız kardeşim. Kılınç kul
lanmaktaki Yarhğını ben de 
biliyorum. 

Lükres dudaklanadan so• 
kelimeyi dökmekle beraber 
yüzünü ~ovalyeye çevirdi: 

- Oturunuz Ragastan.. Si

zinle konuşacak şeyJer!miz var. 

Şövalye batını eğm~ ve gü
zel manzaralı sarayın ihtişamı 

2özleri önünde canlanmıştı. 

Bu sırada Lükres Borjiya aç

hiı bir mektubu okuyarak 
dedi ki: 

- Her evlenmeden ve her 
cenazeden verıi alınmasını 

CenevrOO.e toplanblar 
Küçük itilaf ve Balkan antantı 
Konseyleri birlikte toplandılar 

Cenevre : 16 (Hususi)- Kü
çük itilaf ve Balkan antanb 
daimi konseyleri bupn müı
terck bir toplantı yaptılar. Bay 
Titülesko'nun başkanlığı altın
daki bu toplantıda çok mühim 
müzakereler oldu. Dört saat 
devam eden ıörüşmelerden 
sonra aşaiıdaki rumi teblij' 
neşredildi: 
Beş devlet murahhasları bay 

Titüleskonun riyasetinde top
lan&rak son hadiselerin ıııiı 
altında Av.rupa vaziyetini tet

yığılan kağıtlan açıyor, okuyor, 
buyunıklar veriyordu. Bir iki kardinal Viçentide onaylamış· kik ettiler. 

Streza konferansının Avru
pada sulhu tevsik için aarfet
tiii mesaiyi memnuniyetle kar
şıladılar. Küçük itilaf ve Bal-

adım ileride zırhlar giyinmiş, br. Buna ıröre papalık tarafın-
ayağına çizmeler çekmiı bir dan yazılmış olan son buyuruğa 
adamın ayak ayak üıtüne ata- uygun davranılmasını kardinala 
rak koltu:a kurulduğu görü- yazınız. 

lüyördu. Bu adam Sezar Bor· Lökreı şövalyeye dönerek 
jiya idi. Kaatları açıp ekuyan ondan da önünde duran bir 
kadın Lükres Borjiya idi. Se- paketin mührünü açılmasmı 
zar Ragastanı görünce dedi ki: istedi. Ragastan bu buyru2'u 

- İşte kahraman geldi. Bu da hemen yerine getirdi. 
öyle bir kahramandır ki kendi- Lükers sanki bir papa inıif 
sine korkusuz Şövalye adını ıibi kaatları okuyor. Güzel 
vermek çok yerinde olur. manzaralı köşkün 2enç kadını 

Ragastan utancından kızar- değilmiş ıribi açık yüzle bir 
mış hiç bir şey söyleyememişti. kraliçeye yakışan tavırlarla 

Sezar kız kardefine dönerek kağıtları okuyor. Gereken bu-
anlatmağa devam etti : yuruklan Yeriyordu. 

- Şövalyenin kalıramanbiı- _ 

kan antantı ıimali prlci AY
rupada emniyeti koruyacak 

misaklar aktını ve merkezi 
Avrupa ile cenubi şarki 
Avrupada emniyet misakları 

akchnı mümkün kılacak müza
keerelerin muvaffakıyetle ce

reyan etmiı bulunmasına btı
yük ehemmiyet veriyorlar. Kt1-

çtık itilaf Ye Balkan lt:ilifı 

Avusturya, Macarista• Y• Bul
aariıtaaıa aıker1 yaziyetleriade 
de tiklik 7apma._ llte)hri. 

B' Titillesko 

hakkında Bay Laval tarafında• 
yapılan tasrihatı kaydettiler. 
Ve bilhassa doğrudan doiruya 
alakadar devletler arasında 

--· 

ı e bay 1A ı:al 

Balkan itilafı daimi konseyleri 

daha bir müşterek toplanb 

yapacaklardır. 

Cenevre siyasal mehafilinde 

bu müıterck toplanblara büylik 
ehemmiyet veriliyor. Zira BaJ .. 
kan antantı küçük itilif de•· 
Jetleri arası•da elirbliji11i blr 
kere daha teyit etmit bulun
~. 
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roma aşanmış 

Hitler aşkın da düşmaiıı mı?-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rayşführer birbirile çok sevişen Güstav 
Froelich'i Gitta Alpardan ayrılmağa nasıl 

Mecbur etti. Brigitte H.elm 'in sihri 
l:.ond,..a, ( Nisan} - Avrupa 

sinema burcunda bir yıldız -hu
suf etti. 

Güzd sesi, şuh ve cana ya
km rolleri ile bütün dünyada 
tanınmış bulunan Gitta Alpar 
Büdapeste avukatlarından kont 
Cornel S• angcl'in karısı idi. ' 
Berlinde kazandı~ı ilk muvaf
fakıyetten sonra nereye git
mişse alkışlandı, beğenildi. Bu
nunla beraber kocası kendisin
den bambaşka bir haynt 
sürmekte idi. Karısının Alman
yada, İsviçrede, Avusturyada, 

1 

Macaristan a, Hollandada ka-
l' :z.andığı muvaffakıyetler onu hiç 

alakadar etmiyordu. Stangel 
herşeyden fazla mesleğine bağlı 
idi. Nihayet ayrılmaia karar 
verdiler. 

ilk mukavele .• 
Bu ayrılıktan sonra, bir sine

matoğraf kumpanyası Gittaya 
ilk mukaveleyi teklif etti. O 
güne kadar sahnenin yıldızı 

olan genç kadın şimdi beyaz 
perdenin de yıldızı oluyordu. 
İlk filmini Almanyanın tanın
mış artistlerinden Ernest Ve· 
rebes ile oynadı. V crebes tc 

yütme şampiyonu İdi Cohn 
ile tanışarak evlendi. Gittanın 
da Gustav Froelich ile evlen-
mesini tabii buldu. 

.1/mrrn ya ıı rn rıı. 1.'ıul ı efl i ~an
atkti n Gm:taı• Froelich 

Hitler iktidar 
mevkllne geçınce 

Hitler iktidar mevkiine ge
çince ışın rengi değişti. İki 
mes'ut çiftin başları üzerinde 
karanlık bulutlar dolaşmağa 
başlamıştı. Zira şansölye Hit-

G w;fa l' /< rolich ' i km·ısımltm aynlma!Jrr ka11d11·rr ıı Uri[/İilc ! lef m 
Gitta iibi Macardı. Zevlderi, ler "f\ryen,, olmıyanlarm düş-
huyları çabuk birleşti. Günün manı idi. Böyleleri vazifeJerin-
birinde iki kudretli san'atkirın den çıkarılıyordu. Sinemacılık 
dostları, Gittanın Vercbeale alemi de bu tetbirlerin dışında 
evlenmek üzere oldu~unu ha- kalamazdı. Gustav Froelich, Al-
ber verdiler.Hatta bu izdivacın man sinema aleminin en mümtaz 
ıünü bile tesbit edilm şti.. ıim.sı ise de tapınarak sevdi-
Fakat... 2-i karısı Arycn değildi. Da-

Beklenmlyen bir rakip marlarında yahudi kanını taşı-
Tam bu sıra.la bir Alman yordu. Bu izdivaç Güstav Fro-

film şirketi Gittaya, Gustav elichi üzenç veren bir vaziyete 
F roclich ile birlikte, bir filim soktu. Ya ıneslej"inden çekile-
çevirmek için mükemmel bir cekti. Yahut ta aşkından ola-
mukavefc aktırıı teklif etti. caktı. Propaianda bakanı Dr. 
Gustav Froelich bütün Alman· Goebelsin sesi tereddüde yer 
ya'da genç kızların tapındık- bırakmam\ştı. Gittaya bundan 
ları tipti. Bundan fazla olarak sonra Almanyada çalışamıyaca-
Alman sinemacılığının baş yıl- ğı bildirilmişti. Aynı zamanda 
dızı sayılırdı. Gitta için bu, Gustav Froelichc de karısı ile 
bulunmaz fırsattı. " Gitta kal- mesleiinden birini tercih et-
bini buldu! ,, filmini birlikte mesi lüzumu ihtar olunmuştu. 
çevirdiler. Filmin kazandığı O. Froellch mesleğlnl 
büyük muvaffakıyetten sarfı Terketmekten çekinmedi 
nazar muhtelif sahneler Gittanın heyecanlar yaratan 
alınırken Gitta, filhakika sesi, iki ~encin çok sıcak olan 
2üıel Güstav F roelich 'in kal- sev2ileri Hitlere galebe etti. 
binde Verebes'in yerini işgal Güstav Froelich Nazi rejiminin 
ettiiini anladı. Öte yandan taşıdığı sert zihniyete lanet 
Gustav Froelich'te Gitta Al- ederek İspanyaya çekildi. Git-
para çıldırasıya tutulmuştu. ta'da Büdapeşteye dönerek 
Onun ilahi bir tatlılıkla dolu parlak muvaffakıyetler ile 
olan prüıaüz sesi asıl tesirini dolu olan eski sahne hayatına 
Gustav üzerinde yapmıştı. Gitta yeniden başladı. Güstav serbest 
Verebes'le Ktirültüsüz.ce ayrıl- olduiu günlerde tayyare ile Bü-

yoluau l:au u. Verebea. dapqt~ • · ~ 

buluşuy :irdu. Nih~yet gazete
ler iki yıldızın ·bir kız çocuğu 
olduğunu haber . verdiler. Bu 
güzel sevdanın da ömrü çok 
olmadı. Gitta her muvaffaki
yetini müteakip kocasından 

ateşli tebrik telgrafları aldığı 
halde, bHhassa kendisi JÇın 

yazılmış olan " Kraliça aşık 

oldu ,, komeddisinde bundan 
evvelki bütün muvaffakiyetle
r ni göl~ede bırakun bir mu· 
vaff?kiyet kazanmış olmasını 
koca;)ı alelade bir tebrikle gc
çiştirmisti. Bu ilk i aretti. Gn
zeteler Gittarm partöneri Ver
ner Fuettcrer'in Mil.car yıldızı

na. aşık o!du:unu yczdıla:-. Bir 
ço.k dedilrndular l irbir:ni ta
kip ediyordu. Asıl garibi l·a
rısını o kadar çok seven ve 
kıskanan Güstav Froelich ar
tık bütün bu neşriyattan mü
teessir görünmiyordu. Onun 
romansek aşkı, aryen olmıyan 
karısı için mesleğini, şöhreti

m feda ettiği günler bitmişti. 
Hitler Brlgltte Helm 
sayesinde partiyi 

kazanıyor 
Gitta bu souklu:,.u hi8setti. 

• 11'!J<'ıı olıııad1tıı ıçi;ı Al111C11t!J<ı· 
dıı çal ı11rt111ıut111 ı·e l:oc<rN111ıfu11 

a1ıı·tlr1J1 Giltu .- llJJfll' 
Kendısini ziyaret eden rrazete 
muhabirlerine şunları söyledi : 
" Froelich'in sanat karycrini 
gölgelendirmek istemem. İzdi
vacımız onu çalışmaktan men
nettiiine göre boşanmaya ra
zıyım. Yalnız çocuğumu bana 
bırakmalıdır. Evet küçük juli
ka üzerindeki hakkından ka
yıtsız · vazieçerse serbestisini 
iade ederim . ., 
Buğün bütün Macar gezete

lerini işıal eden sansasyonel 
talakın resmi sebebi işte bun
dan ibarettir. Rayşfürer Hitler 
Frolich'i kazanmağa muvaffak 
olmuştur. Alman stüdyolarının 
buyük san'atkarı yeniden mem
leketinde çahşacaktır. 

Bununla berab~r Froelıch'in 
bu insafsızca kararı baba ol
madan evvel olabileceğini ne
den son dakikayı beklediğine 
şa,ıyorlar. Gazetelerin dediko
dularına bakılırsa burada bir 
kad/n parmaj-ı rol oynamış· 
tır. Bu kadın da sihirli cazi-
bıesiyle me~hur oJan Brigitte 
Helm'dir. Brigitte Aryendir. 
Gustav FroeI;ch'i teshir etmek 
vazifesini üzerine almıştır. 
Gustay Froclich, Almanya'ya 
dönünce Brigitte Helm'lc ev
lenecektir. O güne kadar 
Brigitte üç aylık hapis ceza
nı bitirmiş olaçaktır. 
Genç bir Macar kontu 

bu atk hikayesinde 
yer ahyor 

Gitta, kaybettiklerinin arka-

Holyvoo 
, 

Bir mektepli kız olan Jak 
Parker nasıl yıldız oldu? .. 

."i: .~··t~ 
::·>·<~-. · ·· 

H o lly
vood (Ni
san)-Hol 
lyvood' un 
en genç yıl 
dızı Jean 
Parker' in 
on doku
zuncu y•l
d önümü 
münasebe
tile gaze
teler bu 
sevimli ar
tfotin s:ıh
neye nasıl 

girdiğini 
yazdılar. 

Jean Par- t 
kerin ger
çek dı 
MaaeG e
endir. Mon 
tanadaDer 
Lodge ka-
sa basında 
doğmuş- " 
tur. Babası 
Polonyalı 
anası iı:.e 

Fransızdır. 1932 de bir talih kuşu 
Parkeri tanıtmış Holyvood'un 
en çok sevilen yıldızları ara
sına sokmuştur. O tarihte da
ha mektepte olan Jean Parker 
olimpik oyunlar arabasında :yer 
;ılmıştı. Yüzme müsabakaların
da birinci gelince resmi bütün 
rrazetelere geçti. M. G. M. nin 
reisi olan B. Mayerin deniz 
sporuna tutkunluğu olmasaydı. 
bu hadise ele öylece geçecekti. 
Fakat yüzme yarışlarında onu 
mayosu ile gören, gazetedeki 
fotograflarla fotojenik çehre
sine hayran olan B. Mayer, 
Parkerin bcyRz perde için ya
rntıldığına inanmış ve der:rnl 
., dresini a:mıştır. 

Parkcrin ilk tecrübesi ço~ 
r~uva.iakıyetli oldu. Genç kız 
hidyodan muk~velcs:ni imza

hyarak çıktı. 

Fılhnkıka bu mubı .. ·ele o 
kadar ko aylıl·!a yapılmadı. 

Mac Grenn güzel olmadığını, 
artist olerak yaradılmadığını 

ıiddia ediyor. Mektebini bitir

mek istiyordu. Mayer kendi

sin.! yardım edecegini, muvaf

fakiyetini ko!aylaştırac:ığını 

söyleyince genç kızın mukave
meti eridi. Mac Gren'in yalnız 

hayatını değil, ismini de dej'iı

tiren mukavele imzalandı. Jak 

Parkerin her filmi muvaffaki
yetini ve şöhretini bir kat daha 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
sındao uzun zaman aihyacalc 
kadınlardan dciildir. Yıkılan 
yuvasının yerinde yenisini kur
mayı tasarlamıştır. Macariıtanın 

en eski ailelerinden Kont An· 
tuvan Sgapari, ailesinin muha
lefetine bakmıya{ak Gittaya 

izdivaç teklifinde bulunmuştur. 
Genç yirmi iki yaşındadır. Ma

car kanunlarına ıöre 24 ya
şından önce tam serbestisini 
elde edemiyeceğinden şimdi 
Amerikada, Prens Mcdivani 
ve karısı Huttonlar nezdinde 
yaşamaktadır. 

Gitta bu yeni teklif müna
sebetile · şunları söylemittir: 

-Yeniden evlenmek için is
tical edecek deiilim. Kont 
Szapary dostumdur. Sık s~lc iz
divaç tekliflerini tckrarladıj'ı 
da doğrudur Fakat benim 
acel etmeye hiç te niyeti m 
yoktur.,. 

Gitta fikrini de~iştirir de bu 
izdivaca muvafakat ederse 
Hitlerdcn öcünü alacaktır. Zira 
Kont Szapar Macaristanda yer-
le,miş aryenlerin en e~kisidir. 

Jau Paı·keriJı muca/(aln!felini lı(r:u fıyr.m iki 1•esı1tt 

arttırdı . Bununla ber:ıber Ho- sikletlc gider. Çünkü bisiklete 
lyvood, itiyatlarını değiştirmedi. bayılır. Bir gün gene böyle bi-
Mektepli kızların lacivert elbi- sikletle giderken Klark Gab-
sesile sokakta icı.mckten, lenin koskoca otomobili altında 
ağaçlara tırmanmaktan vazgeç- ezilmesine ramak kalmııtı. Par 
medi. kcrin beyaz perdede 'en tok 

Parker Studyodan çok ıızakta sevdiği ve tal<dir ettiii sanat-
Culver Citydeki köşkünde ana- karlar Greta Garbo ve Katerin 
sı ile birlilcte yaşar. Evine bi · Hepburn'dır . 

a tı lya 
Aleksandre D mas ·ıs'in bu ölmez 

eserinden i,<tibas edi en fil ı i gördük 
·-·. •& 

Tayyare sinemasının ilk defa temsil etmiştir ki, biz hiç te 
gazetecilere gösterdi~i "Ladam reddüt etmeden: 
O Kamelya,, hakkında burada - Bir kadın 
bir !rnç satır yazmamak oku- dar sevebilir ve 
yuculanmız he!abına biraz hak- Deriz . 

ancak bu ka· 
b&yle ölür. 

sızlık olur. Aylardanberi rek- · Armand Duval rolünü oyna· 
lam editen, yine aylardanberi yan Pierre Fresnay'dan fazla 
Avrupa matbuatında methi yl- bir aşık tasavvur etmek İm· 
zılan bu iilim senclcrdenberi kansızdır. 

bir eşini daha görmediiimiz Filmin mevzuu hakkında 
iÜzellikte müstesna bir e~erdir. yazı yazmağı fazla buluyonız. 

Filmin en büyük muvaffakı- Çünkü "Ladam Okamelya" n111 
yeti, müellifi Alexandre Du- romamnı okumayaa yok ıi· 
mas Filsin bu eseri yazarken bidir. Aııkının kız kardefi-
teşrih ettiii yüksek fikirleri nin saadetini temin için 
hiç kaybetmeden, eserin bü- kendisinin ölümiine sebep 
tün ruhunu muhafaza ederek olan fcraiati gösteren Marsu-
mcydana getirilmesidir. erite Gautei'nin bu fedakirhfı 
· Filimde Mariuerite Guatier nı ancak öleceii ınn ötreaea 

rolünii alan Y ovanne Prins- Armand Duval'in Wklysai 
temps belki de müellifin iste- bilmeyen yok iİbidir. Bunu 
diiinden, tasavvur ettij"inden ıçm uzun boylu yazı yazmai'8 
daha fazla bir Margucrite Gau- lüzum yoktur. Bız yalnız tun• 
tier olmuştur. O, kim~csizl!kten kaydedelim ki " La Dam O Ka· 
kokotluk sayesinde zenginliie melya .. sinema san'ahnın bqll 
kavuştuktan sonra sevmeii öi- başına bir harikası, en yOkiek 
renen ve ölesiye seven bir ka- bir eseridir. Tebrik ve takdir 
dmı o kadar canlı bir surette ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eve taarruz Ustura t•tımıt 

Ali reis mahallesinde oturan Başdurakta Oamamn aile 
H . 1 Ahmet ı"le eYinde oturan Htııeyin otla asan reıs oğ u 

Hasanda bir ustura ıörGldl· 
Seyfednin o(lu Muharrem sar- ğünden alınarak hakkı•da mu· 
hoş oldukları halde Gaziler amele yapılmıştır. 
mahallesinin çolak sokağında- Kız kaçınRlf 

ki 8 numaralı aile evine iride- Alsancak Şehitler cadddi· 
nin Papai"an sokaiında otura9 rck Bergamalı bayan Hatice-
Hasan kızı Cemile Aypnin kıll 

nin oda kapısını tekme ile kı- 18 yaşlarında Sultanı Kasabadl 
rıp bazı eşyasını aldıkları ayni oturan rençbcr Halil otlu Ca· 
aile evinde oturan Hayri tara- ferin kandırıp otomobil n. ka· 
fından iddia ve şikayet adil- çırdıiı şikayet edilPftir. ~ 
diiindcn yakalanmışlardır, taca tahkikata b 
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P ariste hara et e iliy r 
Almanya maddeten ve manen harbı hazırlamaktadır 

Rusya ve Fransa sulhu l<orumağa çahşmaktadırlar 
Fransa dış bakanı B. Lavalın 

yakında Moskovayı ziyaret et
mesi bekleniyor. Bu seyahat 
Fransız - Rus ittifakı ihtimalini 
ortaya atmakta ve mesele 
Fransız iazetelerinde hararetle 
münakaşa ve başka baş
ka tefsir edilmektedir. 
Bu ittifaka taraftar olan
lar olduğu gibi bunu 
istemiyenler ve tehlü
keli sayanlar da çoktur. 

" V u ,, risalesi bu iş 
üzerinde tanınmış bazı 
kimselerin fikirlerini 
sormuştur. Bunların ver
dikleri cevaplar şunlar
dır : 
E ki KUltUr bakanı 
ittifakı sulh için 
IUzumlu görüyor 

Eski Kültür bakanı 
B. An tole de Monzie 
demiştir ki : 

Fransa sulh istiyor. 
Sovyet Rusya sulh isti
yor. Bu iki isteğin bi
rle mesi bir ittifak mı-
dır ? Öyle de olsa, 

baki kalmasını v-c her halde, 
ancak müzakere yoluyla dğiş
tirilmesini istiyenlerin safları 
arasına geçmi~tir. Bu safa geç
mesinin sebebi şarkta va harp-
ta tehdit altında olmasıdır. 

ittifakına dönerek bir ~ruba 
karşı ba;ı;ka bir grup mu kur
malı? Şüphesiz hayır. Bugün 
ancak açık ittifaklar yapılabi-
lir ki maksadı alenen ilan edi
len bir şeydir: Sulh. Almanya

yı muhasara etmek ha
tırdan geçemez. Meğer 

ki kendisi çevreden ay
rılıp bile bile dairenin 

meı kezine geçmiş ol
sun. Ben çok derin bir 

inanla sanıyorum ki Av
rupa sulhu ~ncak F rnn5a 
ve Alm2r.ya arasında 

b~r an.2 ma ile l:oruna
bilir. f~ rnt y::ı...r ~ ki 

~ut:'~ aldanmd~ teh!ü
kes;ni f!"Ze al<l rcak 
vaeoıtnlara ınal:k d ~ iz. 

u 

Franca Avrupa'nın en 
çok nüfus!u iilkesi iken, 

Prusya gcneraUcrine 
mü.ğlüp olan Fransız 

harpten evvelki ~i- }(lf::;!J(( ilı• ilU/al.rr btİ!JUI.· d('!JC1' l'l'1't'll 

kumandanfarile Paris
tc alay etmek mümkün- , 
dü. 1870 de, düşünce
sizliğimiz bize daha pa
halıya mal oldu.1914 de bi. gizli düşüncelere 

ve gizli mal·satlara dayanan 
eski tip bir ittifak olmıyacak
tır. Hele bu hiç bir suretle 
bir "Ehli Salip seferi,, sayıla
maz. Ehli Salip seferleri teca
•üzi idi. Ya fütuhat, yahut din 
değiştirme:k maksadını güderdi. 
Halbuki kimse Almanyayı fet
hetmeyi aklından geçirmiyor. 
Onu demokrat dinine çevirmek
ten ise, en iyi demokratlar bile 
çoktanberi vaz geçmişlerdir. 

Frnnsız Sovyct yakınlığı, teh
likeye karşı karşılıklı bir si
gorta şeklini almaktadır. Yal
nız sigorta poliçasını aleni yap
ma ı. Hepsi bundan ibaret. Bu 
an!aşmanın aleyhtarı olan bay 
Lemeriye şunu hatırlatayım ki, 
Sovyetierin Frana tarafından 
hukukan tanınması tarihi olan 
ilkteşrin 1924 tarihinden çok 
evvel, bir Fransız siyasal ada
mı bu kat'i anlaşmayı temenni 
etmişti. Bu da, 1923 yıluıda 
ordu bakanı olan B. Majino 

idi. Bu zatın kefaleti, burjuva 
mahiyetinde olmaktan ziyade 
askeridir. 

Almanyaya taviz 
Beyhudedir 

Zaten, nedt-n ürkülüyor? Al
manyayı kızdırmaktan mı? Al
manyanın sistematik olan ve 
bile bile beslenen kız~nlı2'ına 
hiç bir şey ilave etmenin im
kanı yoktur. Almanya vesile 
bulmakta !ıiç bir zan,an zah
met çekmem,ştir. Bazıları onun 
için akıl yoiuna dönmek imki· 
ilim açık tutmak istiyorlar. Öy
le olıun, fakat bizim emniyeti
mizin zararına olarak deiil. 

F:ier alınacak bir · ihtiyat 
tedbiri varsa, fikrimce, Memcl 

statüsünün Uluslar kurumu 
tarafından değiştirilmesi olma
lıdır. Çünki Burada, Uluslar 

kuruınu, bjr defa daha kendi 
hükümlerinin tatbikine nezaret 

etmemiştir. Fakat bunun dışın
da, ne Avusluryanın Almanya
ya ilhakı meselesinde, ne de 
bizim ittifaklarımızda serbest 
lc:almamız i~inde yapılacak hiç 
bir taviz yoktur. 
Fransız sanaylcllerlnln 
Görüşü: Rusya muahe
deleri yaşatmak istiyor 
Fransız sanayicilerinin ileri 

a-elenlerinden olan eski bakan 
8. Paul Reynavd'da şu yolda 
fikir yürütüyor: 

Rusyaya kar~ı nasıl bir ta.vur 
t•kınmalıyız? 

Rusya buıün rnuahedclerin 

Jı/andc11 re R. Laral 
Rusya, içinde rahat rahat du
rabilece2i çok geniş bir elbi
seye maliktir. Muahedelerin tu
tu!aıasını istiyen bu siyasayı 
gütmek için kime baş vurmalı? 
Aurupa devletleine bir bakıt 
hemen göstermiştir ki büyük 
devletlerden yalnız Fransa bu 
siyasaya kayıtsız taraftardır. 
İşte böylece Sovyet kusya, 

Jloskovada11 
Çarlar Rusyanın izleri üzerine 
ayak basmağa mecbur olmuş

tur. Siyasa bazıların sandıkları 
kadar sun'i bir şey değildir. 

Rus idarecileri bu vazıyetten 

zaruri olarak, ameli bazı neti
celer çıkarmağa mecburdurlar. 

Sovyetler 1 tllalden 
vazgeçiyorlar mı ? 

Fransız ordusunun en kud
retli ordu olmasını ve Avrupa
da zaiflerin ve zulum gören
lerin yardımına ko~acak va-
ziyette bulunmasını temen-
ni edelim. Yani ordunun 
yalnız tedafüi değil, aynı za
manda tec<1vü1.i bir kudreti 
olduiunu düşüne.im. Sovyet 

·idarecileri bu ordunun manevi 
kuvvetini bolınamak için bize 
yardıma mec.;ur olacakiardır. 

Bu . ordunun harp kuvvdinin 
azalmaması için, bir kısmının 

isyanları bastırmak üzere mı.is

temlekelere serpilmcın.esi el
zem olduğun :\ göre burada da 
Moskova'nın komüni!it idneci-
leri mühim bir rol oynan.ağa 

namzettirler. Yarı yarıya mütte 
fik olmanın imkanı yoktur. 1ki 
memleketten her biri diğerinin 
kuvvetini inkişaf eltirmcğ'e ça
lışmak mecburiyetind~dir. Şu 

halde vaziyet ilcaah Rus siya
setini bütün Ulke~crde kapita
list rejimini devirmekten ibaret 
olan ilk maksadından çevirmiş 
oluyor. 
Muharebe ittifakı değil 

sulh ittifakı 
Şu halde harpten evvelki Rus 

ise, General Von Kluk ordu
sunu doğuya doğru kaldırmış 
olmasaydı, bizim için ölüm 
tehlikesi muhakkaktı. Bugün 
bizim için asıl . mesele aldan
mamaktır. Almanya bize Batı
da bir andlaşma teklif eder
ken Doğud.an Avrupa'yı kun
daklamak hakkını elinde tut-
mak isterse, mesele hiç te 

bir maw:ara 
halledilmiı olmaz. Eier, bizim 
de siHhsızlanmamız şartile 
kendi silahsızlanmasını teklif 
ederse, ilk hatırımızdan Fçe
cek şey harpten beri muhtelif 
Alman hükumetlerinin takın
dıkları vaıiyet olacaktır. 

Felaket şuradadır ki, sulh 
şartlara Avrupada mevcut de
ğildir. Aranacak hiç bir şeyleri 
olmıyanlar seve seve sulh iste-
2-i besl~rler. Fakat • udutların 
deiiştirilmesini isteyenlerin o 
kadar manevi ve maddi bir 
kudret imkanları vardır ki 
sulhu kurtarmak için sulh ka-

rargahındaki ruhi vaziyetin de 
ayni derecede inkişaf etmesi 
gerektir. 

Meb us avukat Henry 
Torresln mütaleası 

Her ihata politikasının ve 
ezcümle Almanyayı ihata poli
tikasının zaruri olan kusurlaranı 
ben de g-örüyarum. Fakat me
selenin bu şekilde kendini ı-ös
terdiii doiru deiildir. Vakıa 
kolay mukayeseler yapmak is
tiyenler 1914 yılım hatırlıyarak 
Sovyet Rusyayı Çarlık Rusya
sına benzetiyorlar. Bu muka
yese ciddi değildir. Çarlık 

Rusyasının muayyen emperya
list emelleri vardı. Buna karşı 
kimse Sovyet Rusysnın sulh 
iradesini inkitr edemez. Sov-
yet hükumetinin realizmi 
ve uzak görenli2"i bir 
kusur mudur? Bu hüku-
met, Alman, anın bütün teklif
leri, misaklara iştirakten imti-

aı 
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irfanda halkı yüzlerce yıldanberi 
istiklal için mücadele ediyor •. 
İngiliz İmparatorluğu, bir uluslar kurumudur .. 
Bu kuruma bağlı olanlar ayrılmakta serbest 

Bulundukca İngiliz İmparatorluğu da yaşıyabilir .. 
Dahily Telgrph gazetesi h;- kendisinin her işi daha iyi-, kan omuz silkerek, .. Eğer fn-

susi muhabiri, f rlanda hükü- bildiği zababındadır. giltere müdahaleden vazgeçerse 
meti icra konseyi başkanı B. Eğer İngiltere bakanlarında muhakkak birleşilecektir ,, dedi. 
De V :ilera ile yaptığı mülakatı bir parça aklıselim varsa, bu Bundan sonra İngilterenin 
şöyle anlatıyor: işe kolayca bir sureti hal bu- Birleşik Amerika ile işbirliği 

"İrlandanın İngiltereye karşı lunur. iki komşu memleket yapması üzerine İngiltere - lr-
vaziyeti, Avusturalyunın veya halkı dostça geçinir ve bu su- landa arasfudaki münasebetlere 

bu işin ne gibi iyi tesirler icra 
edeceği meselesine geçtik. B. 
De Valera bu mesele hakkmda 

lı·lmıda askerle1'i 
Kanadanınkinden çok farklıdır. 

f rlanda istilaya uğramıştır; 
ve işte yedi buçuk yüzyıldan 
beri bu istilaya karşı mücadele 

etmekteyiz. Onun için Kanada 
Avustralya veya Yeni Zelan-

daya uygun olabilecek bir su

reti hal İrlanda için mevzuu 
bahs olamaz. 

Biz kendimizi hiç -değilse 
tngilizler kadar eski bir ulus 
ve Britanya nasıl kendi işinde 

tamamile muhtar ise biz de 
kendimizi ayni şekild haklı 

rrörüyoruz. 
Tamamile serbest ve müs-

talcil olmak hakkımızın tanın
ması liizımdır. Bu hakkımız 

tanındıktan sonra, bir çok müş-

terek bağlar taşıdığımız kom
şumuz İngiltere ile açık bir 

zihniyet ile işbirliği yap
mağa ee müşterek menfaatla-

rımızı korumak için elden ıre
len gayreti esirgememeğe ha · 

zırız. Meseli, diğer memleket
lere tercihan aramızda ticaret 

yapmak, müşterek müdafaa 
tedbirleri bu ar; da sayılabilir. 

Fakat ne gibi şeyleriu men-

f aatımııa olduiunu ve ne gibi
lerinin olmadıiını takdir ve 

tayin hususunda tam bir müsavi 

söz hakkı isteriz. İnıilterenin 
kendi menfaatina mugayir bul-

duiu bir şeyi reddetme hak
kını inkar etmiyoruz, fakat aynı 

hakkı kelam azatlığını kendi
mizde de görmek istiyoruz. 

İngiltcrenin yapmak istediğ'i 
şey d~ima bize direktif ver
mekte israr etm~sidir. Çünki 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
naları arkasında gizlenen ger
çeği nasıl iÖrmesin ki Alnıan
ya silah yapımını 2"eni~lcterek 

harbın maddi ve manevi ha
zırlığını kurumlandırmaktadır. 

Tarihin felsefesini yapma2"a 

vakti olmıyan Rusların statü• 
koyu bunun yerine çıkabilecek 
vaziyete müreccah tutmaları 

ve muahedelerin adalete uy
iUn bir şekilde tadilini ancak 
souk kanlılık içinde ~örüşüle
bilecek bir iş saymalarını tak
dir etmek zcrektir. 
Aynı realizme uyarak Rusya 

Almanyayı boğmağa değil, ona 
karşı emniyet tedbirleri alma
ğa cabalıyor. Burada, sulh ba
kımından, endişe verecek hiç 
bir şey yoktur. 

ı·e JJa !/ l Je ı:a l e1'lı 
ı·etle dünyanıu hiç olmazsa bir 
kısmı sükün ve barışa kavuş
muş olur. 

lrlanda halkı yüzlerce yıl

danberi istiklal için uğraşıyor. 
Cumhuriyet bizim için istik· 
lal 5embolüdür. Kat'i surette 
eminim ki, eğer hariçten hiç 
bir müdahale olmadan, halkın 
reyi alınacak olsa, netice bü
yük bir ekseriyetle C4.lmhuriye
te taraftar olacaktır. O halde 
eğer bugün İrlanda istediği 
hükumet tarzına nail olamı-

yorn , demek harici bir kuv
vet buna mani oluyor. 

Anlaşma projesinin karşısına 
çıkan en büyük engel. İngil
terenin böyle bir anlaşmanın 

sembolü olarak kırallık tacını 
ileri sürmesidir. Biz buna mu~ 
vafakat edemeyiz. 

Kıratlık ile cumhuriy~t bir
birine zıt iki mefhumdur. 

Biz azadlığımızı kazanmağa 
ahdermiş bulunuyoruz. Fakat 
bu hareketimizle başka bir 
memleketi rahatsız etmek is
temiyoruz.Yeniden tekit etmek 
Jüzumunu hissediyorum ki bu 

iddia uğrunda çalışırken İngil
tereye karfı hiç bir husumet 
ve münaferet duygusu taşımı
yoruz. 

1921 de birlik meselesini 
mevzuu bahsettiiim zaman 
beni bu teklife sevkeden se
bep İrlandalıların İngiltereye 
karıı besledikleri sempati idi 
ve bu hissiyatı tatmin edebil
meği çok isterdim. 

B. De Valera bundan sonra 
ikinci esaslı mesele olan mem
leketin ikiye bölünmesi meselesi 
ne geçerek bir memleketi kendi 
arzusu hilafına ikiye ayırmanın 

siyasal bir rezalet olarak tavsif 
edilebileceğini, İrlandayı ikiye 
ayırarak iki ayrı hükumet kur
manın ve aralanna gümrük 
manialarının konmasınm halkın 
bittabi zararına olduğunu ve 
lngilterenin İrlandayı elinde 
tutmak için başvurduğu bir 
siyasal çarenin şimalde bulunan 
fazla miktarda nasyonalist hal
kı İrlandanın diğer kısımlarında 
bulunan ve adetce daha az 
olan siyonistlerden ayırmak 
suretile gerginliii daha fazla 
arttırdı2ını kaydetmiştir. 

Başkana, şimal ve cenup kı
sımları arasında birleşme im
kanının ne dereceye kadar va
rit olabilece2ini sordum. Bas-

şu mütalaada bulundu: 
"Amerikada, İngilterenin lr

landaya karşı ,gösterdiği haksız 
muam ... leden müşteki olan 20 
milyon bı.d.ır Irhındah kanı: 
taşıyan Amer"kan vardır. Hiç 

şüphe edilemez ki lngiltere ile 
Irlanda arasında yapılacak dos
tane bir anlaşma Amerikan 
halkının hiç olmazsa bu züm
resi üzerinde çok muvafık te
sirler uyandıracak, ve bu su• 
retle lngiliz - Amerikan anlaı· 
masını kolaylaştırmış olacaktır.,, 
Bcşka bir sorguma cevaben 

B. De Valera, Britanya impa
ratorluğunun seyri hakkındaki 
düşüncelerini bildirdi. Bu şe
kilde bir düşiincenin şimdiye 
kadar hiç bir yerde bildirilme
diğine eminim. B. De V alera 
diyor ki : 

" İngiltere İmparatorluğuna 
ben küçük mikyasta bir ulus
lar derne~ nazarile bakıyorum. 
Bu İmparatorluğa mensup olan 
her memleket bu bağlılıkla ken
di menfaatine hizmet ettiğine 
kani oldukça ve her istedik
leri zaman bu baidan kurtul
mak imkanı bulundukça İngil
tere İmparaterluğu da yaşaya
bilir. ,. 

'Askere davet 
lzmlr askerlik •u

beslnden: 
1 - Önce ilan edildiği 

gibi askere çaiırılacak 
olan eratın yirmi bir 
nisan 935 ıününden itibaren 
tertip edildikleri yerlere 
a-önderiJmclerine başlana
cakbr. o a-ünde behemehal 
şubeye ielmelerf. ve gel~i
yenlerin ceza a-oreceklerı. 
_ 2 - Çaj-ırılan erattan 

askerlik hizmetlerine karşı
lık bedel vereceklerin niha
yet yirmi nisan 935 cumar
tesi günü akşamına kadar 
bedellerini vermeleri ve bu 
günden sonra bedol alınmı
yacaiı. 

3 - Geçen teşrin 1934 
toplantısında bedel veren
lerin· ve daha evvelki top
lantılarda bede) verip te her 
hangi bir sebeple talime 
gitnı~miş bedel eratının 25 
nisan 935 perşembe ~ünü 
talim kıt.alarma sevkine 
başlanacaktır. Bu eratın da 
o günde şubeye gelmeleri 
ve bir mayıs 935 gününden 
sonra geleceklerin iki misli 
yani 12 ay talim hizmeti 

a acakları ilan olunur. 
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A' u. 1ur, a inıparatoru ile taksin1i i~in 
Bir plaıı hazır]aıııı. tı 

~~~~--...... ·~------~~~~ 
Bu mektup alelade bir tak- tiyar olmuş bulunması icapedcr. 

dir ve teşvik mektubu olamaz- Halbuki iş hiç de öyle olma-
dı, Bu, kendisi için bir davet- mıştır. 
nameden başka bir ,ey değildi. Fransız muharrirlerinden(Ge-
(Potcmkin) bunu anladı ve orı?CS Oudard ) (Katerine ) ye 
cephede itini yoluna koyduktan 'J tahsis ettiği bir kitapta ( Po-
ıonra derhal hareket etti, ar- temkin ) in hissiyatını şöyle ta-
bk (Petresburı) a lcorkusuz gi- rif etmektedir: u Potemkin bu 
debilirdi, çünkü orada artık 
karıısında rakip kalmamıştı. kadar ibtipm ve itibara müı-
Zaten kendisi ayarında ve kca- tağrak olduktan sonra kendisi 
disiyle rekabet edcbilec~k kim- dünyanın en bahtiyar bir aşıkı 
H yoktu. farzadilir deiil mi ? Halbuki 

(Katerin), yalnız: kendisine (Potemkin) pek çabuk inkisan 
'bir &,ık, gönlünü eilendirccek hayale uğramıştır. Çünkü bu 
•e erkek ihtiyacını tatmin ede- adam daima büyük gayeler ta-
cek bir sevrili aramıyordu, ay- savvur eden, fakat o ıayeleri 
nı zamanda devld iılerinde elde edince ondan zevkalmıyan 
kendisine yardım edecek bir bir kısım insanlara bcnzemek-
muavin istiyordu. Devlet itleri tedir. 
ise bir hayli 'bozuk idi. Bir O, Senelerce büyük bir im· 
kere muharebe devam ediyor- paratoriçenin kalbini fethetmek 
du, o sırada yer yer köylüle-

hulyası peşinde koşmuştu. Halrin isyanı laaşlamııtı, sarayda 
da bir çok eatrilcalar döailyor- buki şimdi eline afdade bir 
du. kadın geçmişti. Hatta (Potem-

Bir taraftaa bu iıleri devle- kin) bu kadının a,kından hiç 
tin icabettiii fibi ( Katerina ) Hr yükseklik bile bulmamıştır." 
tun iÖnül iılerini de yola koy- Mamafih (Potemkin) bir im-
mak lazım idi. paratoriçeye malik olmak iste-

İşte ( Potemkin ) in başlıca d k · d 
iki vazifesi bunlar idi. Bu zeki eliği ka ar i ti ar ve parayı 

da seven bir adamdı. 
adam derhal işe başladı ve f 
her iki vazife de aı: zamanda Bu hususta istediğine aı.la-

aile kavufmu' oldu. Yirmi parJak bir muYaffakıyet ıös-
tudi. sen~ zarfında yalnır. phsi ma-

( Potemkin ) in Petresburıra sarifi iç.in 50 milyon Rus rüb-
muvasaleti kendisi için çok lesi sarfetmiştir. 
ıaşalı bir zafer mahiyetini haiz Diier taraftan (Katerina) 
idi. Seneleri• ez.eli bir rakibin kendisine verilebilecek bütün 
ifsadatiyle ayrılmış olduiu pay rütbe ve payeleri verdi. Brens-
tahta bu mairur, hariscah a- lik unvanını tevcih ettiii gibi 
dam adeta hikim olarak tek- (F eld Mareşal) bütün ordulann 
tar avdet ediyer, nihayet eme başkumandanı, baş amiral, baş-
line aail oluyordu. ( Potemkin) vekil payelerini de hep bahıetti. 
"Yasıl olur olmaz, imparatoriçe- Maa•afih (Potemkia) bütün 
nin nezdine ıitaban oldu. Ka-

rütbelere, ilti atlara, imparato-
terina kendisini hilyük bir he- kk 
yecanla kabul etti ve iıte bu riçenin teveccühabna biha in 
andan itibare1t başlamıı olan )~yık olacak bir adamdı. Ruı-
münaselıab aşikane uz.uw sene ya imparatorluğuna çek büyük 
)er devam etü. hizmetler etmiş, BüyOk Petro-

(Potemkin)iD muvas.alabndaıa nun Osmanlı imparatorluiu11a 
birkaç ~n aonra İmparatoriçe- karşı başladı~ı siyaseti teni et-
ain kendisine yazdığı ıu mek- miş, Kınmı zapteylemiş ve 
tup bu kırkı geçirmiş kadıaın Avusturya imparatoru (Joz.cf) 
rönül işlerine ne kadar dütkün ile Türkiyenin taksimi için 
olduiuna bir misaldir. bir plin bile hazırlamıştı. 1787 

.. Benim sevgili küçük iÜ' er- de Osmanlı imparatorluğiyle 
ci~im, seni çok seviyorum, sen 

harbe vesile bulmuş, Bu suretJe ıüz:~I. zeki, neş' eli bir adamsın 
•eninle beraber olduium zaman- ( Basarabya ) yı işıal etmişti. 
lar bütün cihanı unutuyeruın. ( Potemkin ) in, imparatoriçe 

nezdindeki nüfuzu o dereceye 
Şimdiye kadar hiç bir zaman varmışb ki imparatoriçenin ken-
bu kadar bahtıyarlık hi.ssctme-

disile ~izli bir izdivaç akdetti-
miştim . ., • b·ı . d 1 

Bu ancak yeni aşık olmuş ğinı ı e rıvayet e en er var-

k b if d dır. Katarinamn bu adama karşı ıenç kızlara yakışaca ir a e 
k olan aşkı çok derindi. ile başlıyan bir me tup şu sa-

brlarla bitmektedir : McscJa her ikisi de haylı 
.. AUahaısmarladık sevgilim. yaşlandığı halde imparatoriçe 

Tiyatroda halkın nazarında kcn- kendisine yazdığı uzun veya 
diai iyi idare et te aranında kısa mektuplarda şu ifadeleri 
cereyan eden şeylerden kimse kullanmaktadır. 
ıilphc etmesin halla aldatmak " Bonjur güvercinim, benim 
benim 0 kadar hoşuma ıider sevimli sevgi} m, iyi uyuyup 
k• uyumadıiını1 ve benim seni 1 ••• ,, 

imparatoriçenin yeni gözde- sevdiğim kadar sevip sevme-
aine sarayda fevkalade muh- diğini öğrenmek istiyorum. " 
teşem bir daire hazırlanmıştı. Diğer pusulasında şunları 
Kendisi oraya yerleştirildi. Bu yaz.maktadır : 
daire imparatoriçenin dairesine " Benim aşkım, karın ağrı-
yakındı \'e birinden diğerine, larının devam etmekte olması 
kimse farkına varmadan geçil- beni fena halde müz.tarip edi-
mekte idi. yor, çünkü seni dünyada her-

Kal4~rina bir diğer mektu- şeyden ziyade seviyorum ,, 
bmıda da şu sözleri söylüyor: Maamafih bütün bu mektup-

.. Ah Potemkin efendi, nasıl lara. bütün bu taşkın hissiyah 
bir harika yaptınız da, şimdiye işıkaneye rağmen bir gün iki 
kadar Anupanın en zeki ka- aşık arasındaki münasebet 
falarından biri addedilen bir kesilmiştir. Bunada (lstanbul)un 
kafayı bu kadar tatırttınız.,, :ıabb meselesi sebep olmuşdur. 

otemkin) ia h• •atelMye Filhakika (Pote•kia) (KaJDU-
lctan sonra fev • ca mu · 

Tanı Asır 

Korkunç bir teşkilit 
Sen -Vehme ve ara Ordu k rumlar 
Hasımlarını nasıl öldürnnişler •.. 

Hitler dü m nı Alman gaze
tecilerinden Jakobun İsviçreden 
Almeanyaya kaçınlmasmdan bü
tün dünya gazete1eri bahset
mişlerdir. İsviçre hiikumeti ta
rafından yapılan tahkikat bu 
işin iç yüzünü aydn lattı. F ~kat 
niçin kaçırdılar? Bu sual biraz 
cevapsız kalıyor. 

Jakob Alman ordusunun te'
lihatı hakkında, ekseriya ca
nını tehlikeye koyarak, çok 
malUınat toplamıştı. Fakat artık 
bunun gizlenecek tarafı kaldı 
mı ki bu yüzden böyle bir işe 
girişsinler? 

Golyat karsısında 
Davud 

Scnt -Vehme denilen gizi ve 
tcthişçi Alman teşkilatının 
başı mülaıım Şultz. bu işte 
alakadardır, deniliyor. Fakat 
Alman hükümeti bnnu tekı.ib 
etti. Scnt Vehme artık mev· 
cut değilmiş. Fakat bu tek:ıib
lcre pek o kadar kıymet ve
rilemez. r akobdan nefret et· 
mek iç.in birçok sebeplere ma
lik olan Sent - V ehmnenin 
kaçırma işinde ön ayak oldu
iu muhakkak gibidir. Zira 
Jakob gizli Alman teşkilih 
hakkında çok şeyler biliyordu 
•e Sent - Vehmenin celladlık
larına dair eserler de neşrct
•İşti. Ancak bu kudretli teş
kilat 'kal'flsında o pek cılız bir 
hasımdı. 

Sent - Vehme nedir? 
Jakobun eserlerinden çıkan 

mana şudur: " Tarihi olarak, 
Sen - Vehme alelade adaletten 

..••.• •••••••t••·····················•••ı• 
Ye 3ncü Sultan Mustafada baş-
layıp birinci Abdulhamid za
manına kadar ıüren muhare
belerde Rus ordularına Tuna 
beyunda ve Sitistre'de ka
:r.andıkları muvaffakiyat üzeri
ne, bizim ıulh istememize rai
men sulhu kabul etmiyerek ta 
İstanbula kadar yürümek ni
yetinde idi: Fikrince istanbulu 
da zaptedcrek yine kendisini 
orada prens ilan etmekti. Hal
bu ki Katerina bizim sulh tek
lifimizi kabule miltcmayil idi. 

Bunun üzerine orduda olan 
(Potemkin) ko up Petsburga 
geldi. Fakat o Petresburg'ta 
iken (Katerina (Kaynnrca) da 
Rus murahhası olan Prens 
(Rcptin) c gizli haber gönderip 
(Kaynarca) muahedesini imı.a 
ettirdi. (Potemkin) bunu öğre
nince tekrar orduya avdet et
ti. Prens (Rcptin) e şiddetli 
itirazatta bulundu ve veis sa
ikasiyle (Krım) e gidip ihtiya
rı ikamet etmiye karar verdi. 
Fakat yola çıkar çıkmaz bir 
ağrıya tutulup vefat etti. Böy
le garip tarzda vefatı, zehir
lenmiş olması rivayetlerini or
taya çıkarmışbr. V cfatında 52 
yaşında idi. 

Maamafih (Katcrina), (Po
temkin) in vefatından çok 
müteessir olmuştur. Bu tesiri
ni de (Gim) e yazdığı şe mek
tupta ı,{Östermektedir. 

11 Bu faciac beni bitirmiştir. 
Benim dostum, talebem, hatta 
mabudum diyebileceğim prens 
Potemkin ( Moldavya ) da vefat 
etmiştir. Bu, harikulade bir 
adamdı. Hakiki bir devlet ada· 
mı idi. Benim fikrimce hakiki 
bir dahi idi, f alcat yapabileceği 
şeyleri yapmasına ömrü vefa 
etmedi ,,. 

Onun vcf tından sonra (Ka
tcrina ) artık esa!Iı olarak kim
seyi kendin~ aıık ittihaz ctme
mittir. 

kurtulanları muhakeme etmek 
için orta çağlarclz Almanyada 
kurulmuş fevkalade bir mah
kemedir. O zzman Almanyada 
her devletin ayn mahkemeleri 
varken, Vehme mahkemeleri. 
hangi devletin teb'ası olursa 
olsun her Almanı muhakeme 
edebilirdi. Giıli teşkilata pek 
meraklı olan Almanlar, asırdan 
asıra, bambaşka giı.li cemiyet
leri yine bu ad altında göster
mişlerdir. 

Harpten sonra Almanyada 
kurulan veni Sent - Vehmede 
bu nevidendir. Fakat eskilerin
den çok daha kanlı idi. Fakat 

bu cemiyetin öldürttüğtl kim
selerin sayısını hesaplamak im
kansızdır. Bunla.nn çoğu, örnek 
olsun ve hainler yıdınlsın diye 
idam ettirilmişlerdir. 

Kara Rayşver 
Sent Vehmenin cinayetleri 

Almanyada kurulmuş olan sa
yısız diğer ıizli cemiyetlerden 

müstakil olarak yapılıyordu. 
Sonradan bu cemiyetlerin ek
serisi "Kanı ordu,, adı alhnda 
birleştiler. 

Bu kara ordnnun tarihi, 
Sent - Vehme tarihinin hususi 
bir fulıdır. Kara ordunun re-

isleri ıon derece nüfuz sahibi 
olup adamlan kendilerine kö
rü körüne itaat ederler. 

Ordu bakanı Geslere ıön
derilen bir raporda, ordu za
bitlerinden birçoklannın ha
inleri tecziye etmek taraf
tan olduldannı ileri süre
rek Seat .. Vehmenin faali-........ ,.. -V"Ü.'d..e:n-

Casuslar F asli 
''Seviyordum. Aş_k kör değil midir,, 
Casusun dostu böyle söylüyor 
Fransız ıaı.cteleri Almanya 

lehinde casusluk töhmetile tey
kif edilen Edward Banhuber'in 
dostu ile yaptıklan mülakatla
rı yazıyorlar. Yugoslavya ta
basından Mirka Şrolih ile ay
nı od-Oa oturan Dina Soronni 
bir çok şeyler anlabmşbr. 

- Dostunuzun casuzluk ha
yatından haberiniz Yarınıydı? 
Onun tanrlanm, yaşayış tar
zını ı:arip bulmuyor muydu
nuz? 

- Biraz... Şimdi habrhyo
rum: Bir akşam birlikte otu
rurken: "Benim hakkımda ne 
düşünüyorsun.,, Diye sormuş
tu. N c garip sual demiştim. 

Yalnız. şuna dikkat ediyorum: G'asıanm Dostu J)m11rı s·01onni 
Daima endişelisin. Anlaşılmaz t•c arkadaşt 
bir yaşayış tarzın var. "Bana ait olan işlere karışma.,, 

Almaya'dan paket paket Demişti. 
mektuplar alıyorswı. Ahnan- Ben de faz:la bir şey •orma-
lar'la bu kadar çok mu işli- ia cesaret edememiıtim. Onu 
yorsun? o aiine kadar hiç seviyordum. Aşkın iÖZÜ kör-
rastlamadığun bir kabalıkla: dür, derler doğru deiil mi?,, ......... 4• 
Aydın 
Demiryolunda 
Bir Sırkat ·hadisesi 
Geç.enlerde Aydın demiryo

lu kumpanyasında bir hırslzlık 
olmuş lbra.bimin sabununu Mu
herremin iş elbiselerini, Kcna
nın palto ve şemsiyesini ve 
Hamit oğlu Şe,~ketin paltosu 
çalınmıştı. 

Yapılan tahkikatta hırsızlı
iı yapanların fOföt Sadık ile 
Aydın Demiryolu kumpanyası 
manevracıluından lbrahim oi'
lu Mahir oldukları anlaıılm~
br. Hırsızlar yakalanmışlar ve 
eşyalar kendilerinden ieri alı
n~ra.k aahiplerine testtm edil-

Tramvay kazası 
Kestane pazarında üzüm tüc

carı bay lsmaiJ Hakkının ma-
iazasında hammal Konyalı Ya
kup oğlu Mehmet Emin Güzel 
yalıya gitmekte olan tramvaya 
binmiş ve tramvay durmadan 
askeri hastanesi önUnde atla
mak istediğinden düımü, ve 
başından yaralamıştır. 
,arho,ıuk yUzUnden 
Tepecikte oturan Ye garson

lukla meşgul Hüseyin oğlu Ömer 
sarhoş olduğu halde Basmaha-
nede Ali oğlu Hamidin yanın
dan ıreçerken Hamit yfizünc 
ıüldüğünden kızarak yumruk
la yüzilne vurarak kanahnıf ve 
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üçük Haberler: 
Tayin 

Ödemiş Dere köy muallimi 
Bay Kazımın sıhhi vaziyeti na
ı.arı dikkate alınarak Ödemi
şin Zafer mektebi muallimliği
ne tayin edilmiştir. 
Vilayet bütçe encUmenl 

Vilayet genel kurultayı büt
çe encümeni dün de toplana
rak maarif ve muhtelife büt
çelerinin kat'i şeklini tesbit 
etmiştir. 

VllAyet ve ••hlr 
mcclialerl 

Bugün öğleden sonra saat 
14 de vilayet umumi meclisi ve 
ıaat 16 da şehir meclisi top
lanacaktır. 

Belediye bütçe encümen 
Belediye -ütçe encümeni 

dün öileden sonra belediyede 
toplanarak Yarid•t bütçesi ba
ıırlamakla meşgul olmuıtur. 

Belediye encUmenl 
Belediye encümeni dün öi

ledcn sonra bay doktor Behçet 
Uü'un baıkanlıjında toplan
mıftır. 

Pamuk tohomu 
Naı.illi pamuk iıtasyonuada 

bazı denemeler yapılacaiı için 

Amerikadan relen pamuk to
laumlan ziraat müdürlüiü•d9 
Nazilli istasyon mfidürlilfftn• 
ıönderilmiştir. 

F ord fabrikasındaki 
kaçakçılık 

F ord fabrikasında yapılan 
ıümrük resmi kaçakçılığı tah
kikatı devam ctmekt~dir. Ka
çakçılık işinde sudu ıörülenl'-' 
tespit edilmiş ve haklarında 
müddeiumumilik tarafından id
dianame hazırlanmıştır. Evrak 
bir iki güne kadar mahkemeye 
verilecektir. -·-Zabıta flabereri: 

Bir Dolandırıcı 
Alsancakta Şehitler cadcle

ainde oturan Abdullah oilu 

Durmuş zabıtaya müracaatla. 

caddede dolaıırken yanına so

kulan tanımadıiı bir tıhsın 

kendisine İş bulacaiı vatiile 8 
lirasını alıp savuştuiuııu ıikiyet 

etmiştir. Zabıta, dola•dırıcıyı 
aramaktadır. 

Çallnan pantalon 
bulunmut 

lkiçeşmelikte yeldeiirmcni 
sekağında oturan Ahmet oilu 

Niyazinin iki ııün evvel evind..a 

çalınan bir pantalon dün Bit

p~zarmda satılıken ~örülmüt
tür. Yapılan ıoruıturmada hır
sr:.:ın, komşusu Mustafa oilu 
Muhiddin oldugu anşılarak ya
ka!anmıı ve pa•talon sahibine 
teslim edilmiştir. 

Karısına fena gözle 
bakmıt 

Eşrefpapda Kapani zade so
kaiında oturan İbrahim ojha 

Mü'min, kıyın 'Diraderi Mehme 
din ailesine fena ırözJe balctı
iından birbirlerile ka•ıa et

tikleri ıırada MUminin Mehmet 
ile kardeşi Ahmede biçak çe
kerek hafif surette kollarından 
yaraladıiı iddia cdildi§inde• 
tahkikata baılanmııtır. 

Hırsızlık 

Mısırlı caddesinde 347 nu
maralı evde oturan Mehmd 
kızı Nimet, evinde bulunınadı
biz sırada evinin arka kapısın
dan i'İren helirsiz birisi tara
fından bir yo~an, bir erkek 
paltoıu, iki gömlek ve bir çift 
iskarpin çalındığı iddia edil
miştir. 

Hayırh Kard•t 
Karantinada irfan sok •iında 

eturan köse oilu Süleymamn 
kayınbiraderi balıkçı Etki oilu 
Arslan eve götürdüiü bahğı 
ablası dışarda teınizlerken yu
tık alhnda bulunan 4 altın beff 
birlikten birini alıp savuttup 
iddia ve şiklyet ettij'inden . 



o~manlıcadan Türk~~ye karşılıklar kılavuzu No.19 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T .Kö) bcldeği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile 

uzmanlarımızın (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 kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

HUKUM, Türkçe ÇEK kö=ei!tgelen ŞEKiL 
1
iJ2i. •• Mit? e::e:su 

Hüsnü kabul etmek iyi Mükedder - Kederli Örnek: Bu mesele üzerinde remin kanunlanndan biri de 
karşılamak Örnek: Dün çok mükedder- bir emirname ısdar etmek mu- seçkinlenmedir. 

Örnek: Beni hü!nÜ kabul di - dün çok kederli idi. vafık olur - Bu sorum üzerine İstifa etmek - seçkinlenmek 
etti - Beni iyi karşıladı. Merarct-Acılık - (Fr) Amer- bir buyrultu çıkarmak uygun Örnek: Asırlar geçtikçe in-

Hüsnü muamele etmek - turne olur. san cinsi de istifa etmeo:ktedir 
iyi davranmak Örnek : Ruhumda çok mera- Sudur etmek - Çıkmak - Asırlar g~çtikçe insan cinsi 

Örnek: Kendisine hüsnü ret var - Ruhumda çok acılık Örnek : Bu iş hakkında su- de seçkinlcnmektedir. 
muamele edince şımarıaaya var J'ai beauconp d'aı.mertu- dur eden kararnameye tevfi İtma etmek - Umdulamak 
başladı. mc danı l'ame. kan - Bu iş hakkında çıkan Örnek: Ne para, ne yüksek 

Hüsnü nazar sahibi - Arı- Fütur-Bez~inlik - (Fr.) De- karara uyarak. makam, hiç bir şey onu ıtma 
bakııh couraı?'ent, deseıpoir Sadr - Göğüs edemedi - Ne para, ne de 

Örnek: HüınU nazar sahibi- Örnek : Fütur içine düştü - Isfirar - Sararma yüksek orun, hiç bir ıey onu 
dirt kimsenin kötülüpnü sıör- Bezginlik içine düştü - Bezgin- lsga etmek - Dinlemek, ku- umdulayamadı. 
mcz - Anbakıtlıdırt kimsenin lik içine düştü - İl tomba dans lak vermek, kulak umak Tama- Umdu aç gözlülük 
kötülüğünü görmez. le decouragement ( descspoir) Ômek : 1- Nasayihinizi ıs- ltnab etmek - Uzatmak, 

Hilınü niyet - Eyi niyet Meftur - Bez~in - (Fr.)Dc- ga etmek isterim - Öğütlerinizi Örnek: Itnabı kelamdan ih-
Örnck: Hüınü niyetle bu işe couraıe. deses pere din emek isterim. tiraz et - Söz uzatmaktan sa-

bqladı - Eyi niyetle bu işe bq- lstırab - Göynü - (Fr') Souf- 2- Sözümü isga etmiyccek- kın. 
ladı. france sen benden niye nasihat İs e- İtr - Itır (T. Kö.) 

Hüsnü şöhret sahibi - iyi Örnek : Çok kere gönül ıs- din - Sözüme kulak vcrmiye- lttirad = Biteviyelik 
tanınmıt tırabı beden ıstırabına galebe ceksen benden mye öğüt 1. Hüsnü taitiat aabibi - Zevkli eder - Çok kere 2önfil göynü- istedin. 

inde - Gerit Örnek: HOıaO tabiat sahibi sü cisim ıöynüsünfı bastırır • 3- O, hiçbir sözü ısga et-
bir adam oldup ~yinişinden Souvent les souffrances mora- mez - O, hiçbir söze kulak ı 
belli - ZeYldi bir adam olduğu les sont pireı que les souffran- asmaz. 

Örnek : Urtada henüz bir 
iade işi yok - Ortada henüz 
bir gerit işi yok. giyiniıinden l>elli. ce physiques. Iskat -- Düşürme, düşürülme 

HüYcyda (Bak: lfikb, ayan) Muztarib - Göynülü, göy- Örnek: 1- Fransız kabine-
Hüzal - Bitkinlik nük - (Fr.) Qui souffre, souff- sinin ıskatı - Fransı~ kabinesi-
Hüı.ün, teesslir - Ozüa - rant nin düşürülmesi. 

(Fr.) Triıtesse Örnek: Muztarib bir insan - 2- Iskatı cenin büyük bir 
Örnek: G&nlüaü:ı daima bil- Göynllk (röynülü) bir adam - suçtur - Çocuk düşürme büyük 

zünle doludur - G&nlllnüz her Un homme qui souffre bir suçtur. 
Yakit üzün doludur - Vouz ayez Müzdarib olmak - Göynü- Iskat etmek - Düşünnek 
toujour.s beaucoup de triıteıH mek - (Fr.) Souffrir Örnek: Kabineyi ıskat etmek 
dans le cour. Örnek: Bugün çok muzda- için yapılan işler, bilakis kabi-

Elem - Elem (T .Kö) - (Fr.) rib oluyorum - Bugün çok göy- neyi mevkiindc tutmaya hadim 
Douleur, mal nüyorum Aujonrd'hui je oldu - Kabineyi düşürmek için 

Mütelliıa elmak - Elemlea· souffre beauccup yapılan işler, tam tamtersi ka-
mek, acıJanmakt içi ıızlamak - Veca - Airı, sancı - (Fr.) bineyi yerinde tutmaya yaradı. 
(Fr.) Avoir mal. se chaıriner, Douleur, crame Sukut - Dü üm, düşme 
S'affligcr Örnek: Mide vecar - Mide Örnek 1 - Sukutu evrak -

Yeis - Umutıuzluk - (Fr.) ıancııı - Crampe d'estomac. Yaprak düşümü 
Desespoir lztırar - Sıkınç 2 - Bulunduğu makamı mu-

Ôrnek: Y e'ıc diiftüm- Umud- Örnek: lztırar içinde - Sı- alladan sukutu _ Bulunduğu 
suzlu2'a düştüm - Je ıuia tom- kınç içinde. yüksek orundan düşümü. 
be danı le deseıpoir. Ukde -llieti, düiüm - (Fr.) Islah etmek - Yeiritmek -
Meyuı - Umudauz - (Fr.) - Noeud, reiret (Fr.) Arranger, reformer, ame-

DeÖscspere Örnek: Birçok ki~iye ukde liorer, perfcctionner 
rnck: Meyu bir aclaa - oldu - ''Oldu çok kimseye bir tılah etmek - Arıtmak 

Umudsuz: bir adam - Ua hoa- · } d Y h K l ö ıız: i üiüm,, .. a ya ema • rnck: Islahı cinsi feres -
med~u~N. J 

Kelil _ Uau~ _ (Fr.) Ea Amelioration ( ou le pcrfccti-
onnement ) de la race cheva-

avoir a11ez, lauitude iktifa etmek - lzdemek line. 
Örnek - Bana keW Yerdi - Örnek: Emrinize iktifa etmek 

Bana uıaaç v•rtll - J' en ai benim için hem vazife hem de 
assu:. fabırdır - Emrinizi iz:demek be-

Mihnet - Çile - (Fr.) Peai- nim için hem ödev hem de 
teace, epr•••• kıvançtır. 

Ôr11ek: Hayatta çok mihaet lktifaen - Uyarak 
çektim .. Hayatta çok çile çek- Örnek: emirnameye ıktifaen, 
tim - J'ai eu beaucoup d'epre- bundan sonra doğrudan doiru-
uveı danı la Tİ• :'a Vekilete yazılacakbr. - Bu 

Matem - Yaı - (Fr.) Deuil buyrultuya uyarak buo&anaoora 
Endit• - Kay.-ı, dütünce - doirudan doiruya bakanlığa 

(Fr.) İnquietude, souci ya:ulacakbr. 
Ömek: Büyük cndİf e içinde Tilmiz, Şakirdi marifet - 1ı-

idi - Blyllk kayrı (düşünce) demen 
içinde idi - İl ctait dau un• Örnek: 1 - Eflatun, Sokra-
rraade iaquetude tın tilmi:ıidir. - EfJatun, Sokratın 

Gam - Gam (T.Kö.) - (Fr.) izdemenidir. 
Chaıcria, affliction 2 - Bakonun şakirdi ma-

Örnek: Gönlü iam dolu - rifetiyim diye temeddüh eden-
Mon coeur est plein de ahag- ler - Sakonun izdemeniyim diye 
rın. övünenler. 

Keder - Keder (T.Kö) Irk - Uruk, ırk 
Gussa - Tas - (Fr.) Pcine, Örnek: Irklar derilerin renk-

prcoccupa tion, souci lerine ve kafa taslarının şekil-
Ôrnek: İçimde tarif cdilmeı: lerine göre ayrılır - Uı uklar 

bir ~ussa var - iç.imde anlatıl- (ırklar) derilerin renklerine ve 
maz bir tasa var. kafa taslarının şekillerine göre 

Kasavet - Bunalma, sıkınb- ayrılır. 
(Fr.) Suffocation, serrement Irz - Irz (T. Kö.) 
de coeur Js'ad etmek - Ağı!mak 

Müteessir - Üzgün, kederli Örnek: Onu bir mertebei 
- (f r.) Ttiste, chagrine, afflize aliycye ıs'ai etmek isterim -

Örnek : Ne için bu kadar Onu yüce bir yaşamaya aiıt-
mütcessirsiniz? - Neden bu ka- mak isterim. 
dar üztünsünüz (kederlisiniz)? lsaga - Döküm 
- Pourquoi etcs-vous tellemcnt Örnek: Topların ısagası, za-
(ciha~rine, afflige)? manımızda çok terakki etmiş-

Müteessir olmak - Üı:ülmek tir - Topların dökümü, zama-
krderlenmek - ( Fr. ) Etre nımızda çok ileri fitmiştir. 
touche, etre peinc, ı'attrister, lsaga etmek - Dökmek 
sccbagriaer Örnek: Bu kadar büyiık çap-

Örnek: Bu halinize çok mü- ta top ısa2a etmek epi müşkül 
tecssir oldum - bu hahnize çok bir jştir - Bu kadar büyük 
üzüldüm (kedcrlend m) - je suis çapta top dökmek epi güç bir 
trcs touche ( peine ) de votre iştir. 
teat. lsdar ·~:-.ıek - Çıkarmak 

l11lahat - Y eiritim 
Örnek: Osmanlı imparator

luiunda ıslahat yolundaki me
sai hep akim kalmıştır - Osmanlı 
imparatorluj'unda yeiritim yo
lundaki çalıımalann hiç ucu 
ıelmemiştir. 

ıslahı bcynetmek - Bar1ş
brmak, arabulmak 

Örnek: 1 - İkisi de pek sev
gili dostumdur, elimden gelse 
111ahı heynetmek için çalışmnk 
isterim - fkisi de pek sevgili 
dostumdur, elimden gelse ba· 
rışhrmak için çalışmak isterim. 

2 - Islahı beynetmek için 
elimden geleni yapacağım. -
Aralıırını bulmak için eliındcn 
ıelcni yapaca&'ım. 

Islahı hal etmek - Uslan
mak 

Örnek: Nasihat, tekdir, ceza 
hiçbiri faidebabş olmadı, bir 
türlü ıslahı hal etmiyor - Öğüt, 
danlma, cua hiçbiri fayda 
vermedı, bir türlü uslanmıyor. 

Salih - Y eğrim 
Örnek: Siyasi vaziyet sa iha 

doğru gidiyor - Sıyasal durum 
yeğıime doğru 2idiyor. 

Salih bulmak - Y e2'rimek 
Salih - Yarar, elverişli 
Örnek: Buralarda çıkan kö-

mürler vapurlarda istimale sa
lihtir - Buralarda çıkan kö-
miirler vapuHarda kullanıımıya 
yarar. 

mşaatta istimale salih ke
resteler - Y oıpıda kullanılma2a 
yarar keresteler. 

Israr - Israr (T. Kö.) 
Israr etmek - Israr etmek, 

isrcmck 
İstifa - Scçkinlenme 

Örnek: Tabiatın kanunla
rından biri de istifadır. - Tü-

iade etmek - Geritmek, ge· 
rivermek, reriçevinnek. 

Örnek: 1- Beynelmilel mu 
ahedclere göre siyasi mücrim
ler iade edilmez - Arsıulusal 
andla~malara ı?"Öre siyasal suç-
lular ~eritilmez. . 

2- Aldığım mektubu he
men iade ettim - Aldıiını mek 
tubu hemen ıeri verdiıa. 

3- Hediyemizin neden iade 
edildiiini anlayamadım - Arma 
ğanımızın neden ıeri çevril
diğini anlıyamadım. 

İadeli - Geritli 
Örnek : İadeli bir mektup 

aldım - Geritli bir mektup al
dım. 

Taahhütlü (mektup)- Bağıtlı 
Örnek: Taahhütlü mektubu-

nuzu alır almaz istedij'iniz sa
ati hemen iade ettim - Bağıtlı 

mektubunuzu alır almaz iste
diğiniz saati hemen ıeri ıön
derdim. 

İadeli taahhütlü - Geritli 
bağıtlı 

Örnek : İadeli taahhütlü mele 
tubunuzu dün aldım - Geritli 
bağıtlı mektubunuzu dün aldım. 

İadei afiyet etmek - Onal
mak 

Örnek : İadei afiyet ettiğ> 
niz beşareti yüreiime me.ser-
retbahş oldu - OnaJdığınız müj
desi yüreiime sevinç verdi. 

Iadeten takdim etmek - Ge-
risunmak 

Örnek: Gönderdiiiniz mek
tubu, arkadaşlmız buradan 
ayrıldığından iadeten takdim 
ed"yorum - Gönderdiğiniz nı~k

tubu, arkadaşımız buradan ay
nldıiJndan gerisunuyorum. 

İane - Yardım 
Örnek: Himayei Etfal Ce-

miycti için iane cemine çalı

şanlar - Çocuk Esir2'eme Ku
rumu için yardım toplamağa 
çalışanlar. 

fare etmek - E&-retimek, eğ
reti vermek 

Örnek : 1 - lare etmek, 
kullanmak üzere bir ıeyi biri
ne ödünç vermektir - Eğ-reti
mek, kullanmak üzere bir şeyi 
birine ödünç vermektir. 

2 - İare etmek lutfurıda 
bulunduğunuz kitabdan çok 
müstcfid oldum - Eireti ver
mek kayrasında bulunduğunuz 
kitabdan çok faydalandım. 

İaşe - Beslcv 
Örnek : Koca bir ailenin 

iaşesi hamulcsini omuzlarına 

alan - Koca bir ardanın besle-
vi yükünü omuzlarına alan. 

İaşe etmek - Beslemek, ~e
çindirmek 

Örnek: O zamanlarda bir 

1 
aile iaşe etmek gayet mUıkil 
bir işti - O :ıamanlarda bir arda 
beslemek ( geçindirmek ) çok 
jÜÇ bir itti. 

ibadet - Tapınç (Bak: abit) 
ibadet etmek - Tapınmak 

(Bak: abit) 
İbate: etmek - Barındırmak 
Örnek: Bütün halk gelen as

keri ibate etmek arzusiyle ko
şuşuyordu - Bütün halk gelen 
askeri barındırmak arzusiyle 
koşuyordu. 

İba etmek - Geri durmak 
Örnek: Bu küçücük temen

nimi isaftan niçin iba ediyor
sunuz? - Bu kücücük dileğimi 
yerine getirmekten niçin g-eri 
duruyorsunuz 1 

lb'ad etmek, tcb'id etmek 
(Bak: baid) - lratmak, uzak
laştırmak 

Örnek: Bu uygunsuz hare
keti üzerine, artık onu huzuru
nu.ıdan ib 'ad etmekte hakhsı
mz - Bu uyiunsuz hareketi üze 
rine artık onu kabnııdan nzak
laşbrmal ta haklısınız. 

İb'as etmek - Göndermek 
Örnek : Nez dine bir $efir 

ib 'as etmek istedi - Katına bir 
elçi göndermek istedi 

Meb'uı - Saylav 
Örnek : Bütün Türk meb'uı

ları Türkiye Büyük Millet Mec
lisi azalandır. Bütün Türk say
lavları Kamutay üyeleridir. 

İbda - Yaratı 
Örnek : lbdi, güzel san'at

ların en biiyük kudretidir - Ya
ratı, güzel san'atların en bUyük 
erkidir. 

İbda etmek - Yaratmak 
Örnek: Büyük san'at eser-

leri ibda etmek yolunda - Bü
yük san'at eserleri yaratmak 
yolunda. 
İbham ( mübhcmiyet ) - Ôr

tünlük 
Örnek : Bu sÖ2:ünüı:de kesif 

bir ibham (mübhemiyot) hisıe
diyoruın. 

Mübhcm - Ôrtünç 
Örnek : Böyle mübhem söz

lerle herkesin kalbinde sıkıntı 
uyandırmak doiru dciiJdir -
Böyle örtünç söilerle herk~in 
yiireiinde •ıkıntı uyandırmak 
doiru değildir. 

İblağ etmek (isal etmek) -
Ulaştırmak 

Örnek: Bu meıele üzerinde
ki düşüncelerimi ıiıe ya%1 ile 

iblii etmek isterim - Bu serum 
üzerindeki dütüncelerimi size 
yazı ile ulattırmak isterim. 

İbra etmek (Bak: beraet) -
Berilemek 

Örnek: Kend~inde biç bir 
matlubum kalmadığından, ibra 
etmekte bir beis ıt"Örmedim -
Kendisinde hiç bir alacajım 
kalmadığından, beriJemekte bir 
%İyan görmedim. 

l~~am etmek (ilhah etm~k) 
- Ustüne varmak 

Örnek: Arzunuzu isaf etmem 
için bu kadar ibram ve ilhah 
etmeniz doğru mudur? - Ar
zunuzu yerine ıcetirmem için 
bu kadar üstüme varmanız 
doiru mudur? 

ibraz etmek - Göstermek 
Örnek: Sözünü isbat etmek 

için bir vesika ibraz etti - Sö
zünü kanıtmak için bir belge 
~österdi. 

İbre - İğne 
Örnek: Pusulanin ibresi da

ima şimali irae eder - Pusu-
1anın İffne.si her zaman kuzeyi 
iÖsterir. 
İbret-Ôi"renek, örnek, ders 
Örnek : l - Şu mücrimin 

hali size bir ibret olsun - Şu 
suçlunun hali size bir öircnck 
(ders) olsun. 

2 - insan, her şeyden bir 
ibret almalıdır - İnsan. her şey
den bir örnek almalıdır. 

İbn - oa-uı 
t.~tila - p~künlük 
Ornek : işret ibtilası, ibtiJa

ların en güç yenilcnleriadcn 
biridir - İçki düşkünlü~ü, düş
künlüklerin en güç yenilcn
lerindcn biridir. 

Mübtela - Düşkün 

Örnek : İşrete, kumara, en
vaı mesavive miibtcfi bir adam 

İçkiye, tumara, türlü kötülük
lere düşkün bir adam 

İbtidar etmek - Başlamak 
Örnek : Mesaiye ibtidaredcr 

etmez önümüzdeki müşkülattn 
vahameti kendini gösterdi -
Çalışmaya başlar başlamaz ö· 
nümüzdeki güçlerin ağırlığ 
kendini gösterdi. 

İbzal etmek - Bol bol ver
mek (Bak: bczlelmek) 
İcab-Gerek. lüzum (T.Kö.) 
Örnek: 1 - İşin icabı ne ise 

onu yapmalı - işin iereii ne İJe 
onu yapmalı. 

2 - icabına göre hareket edi
niz - Lüzumuna ıöre hareket 
ediniz. 

icabetmek - Gerekmek 
Örnek : Söylediklerinize na· 

zaran meselenin böyle olmuı 
icabcder - Söylediklerinize aört 
sorumun böyk olması sıerekir. 

İcabı masla bat, icabı hal-lıia 
2ereği 

İcab ve kabul-Kanııma 
Örnek: Her bir akd icab •• 

kabul ile inikad eder - Her biı 
baiıt, bir kamıma ile baiıtlanır. 

Mucibince - Yapıla 
Örnek: Bu emirnameyi Ye

kile arz ile mucibincesini alı

nız - Bu buyruultuyu bakana 

sunarak yapılasını alınız • .t' 
lcabet - Kabul 
Örnek: Davetinize icabef 

bir vazife addederim - Çain· 
ıınızı kabulü borç sayarım. 

İcabet etmek - Kabul et
mek 

Örnek: Siz bu kadar daYet 
ettikten sonra onun da icabet 
edeceği aıikardır - Siz bu ka
dar çağırdıktan sonra onun 
da kabul edeceği besbellidir. 

lcad etmek - icad etm~k 
(T. Kö.) 

Kc,fetmek - 1 Açınlamak, 
2 - (Bak: icad) 

İcad ve ihtira etmek - Bul· 
mak 

Örnek: Gramofonu Ediıo' 
ica :.i ve ihtira etti - Gramofo· 
nu Edison buldu. 

lcad ve ihtira - Bulu 
Örnek : On beıinci asra bia 

icad ve ihtira asn denilse se· 

zadır - On beşinci asra bir bu· 
JuJar asrı denilse yerindedir. 

Mucit, muhteri - Bulman, bu· 
~n -

Örnek : Büyük mucit vt 
muhterilerin isimleri tarihte 

hürmetle anılır - Büyük bul

manların adları tarihte HYK'j 

ile anılır. 

icar - Kira ( T. Kö.) 
icar etmek - Kiralamak, ki· 

raya Yermek 
Örnek : 1 - Evini, aylıi 

eJli liraya icar ctmi' - Evini 
aylıiı eJJi liraya kiralamıı. 

2 - İcar etmek iatedijia 
odaya henüz bir talip çıkmad 
- Kiralamaki stediğim oday• 
henüz bir istekli çıkmadı. 

İcare - Kira 
Örnek: Bu evin icaresi se· 

nede altıyüz liradır. 
Mucir - Kiralayan 
Örnek: Muciri ile '9ir türli. 

anlaşamadı - Kirahyanı ile .. iı 
türlü anlaşamadı. 

Onargeler 
Kılavuz sözleri üzerine, be: 

listenin (Yeui Asır} da çıkb· 
j'ından başlamak üzere bir a1 
içinde, istek edenler yeni biı 
önerge ileri sürebilirler. Bun· 
Jar T. D. T. C. Gnel katipli
ğine şu şekil altında gönderi
lecektir: , ' 
Osmanlıca ..... kelimesi· 
ne Kılavuzda ..... karşı-
lığını uygun (yahut : yeter ) 
görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) ....•. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . .. . . . . 
Öııergcm şudur : . . . . (1) 

İmza 
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TIKAM ... 
Yapllan Sabşlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

-·-·-·- 207 Alyoti bi. 11 25 14 
talca gülüyor ve bana okuya- 197 S Süleymano 10 50 13 25 Oguz Balkır, aşkı tahrik eden 

leccssiis hissini artık duymıya
cak kadar çok kadın görmüş 
~eçirmiş olduğunu iddia ederdi. 
Bu kadar kurbanları olduiımu 
söylemek biraz öğünmekti ama, 
yalan deiildi. Yirmiden elli ya
şına .h adar, Oiuz ele a-eçir 
mck zahmetine katlandıiı 
bütün kadınlar tarafından .se
vilmişti. Onun bir tek kusuru 
varsa, o da artık kendini bir 
kadına tutulmak tehlükesind~n 
tamamile kurtulmuş saymasıydı. 

Fakat buna hakikaten ina
nıyor muydu ? B~lki de, sade
çe, kendinden artak okadaremin 
olmadığı için, önceden müra
caaetettiği birihtiyat tedbiriidi. 

Herkes, hatta lıadınlar bile, 
ona yaşını göstermediğini söy
liyedursunlar, yalnız o, muha
faza edebildiii bir gençlik 
ı:-österişine aldanmıyordu. Ken
di i~al kudretini biliyordu ve 
her türlü tuzaklardan kendi
sini sakıyan kalp hafifliğine 

artık malik değildi. Zira, so
nuncudan bir evvelki metresi 
kendi~inden ayrıldığı zaman, 
a&"ladığını itiraf ediyordu. Şiın
di, sanki 4öhretini karartmak 
ve kendisini tanımıyan kadın

ların sanılarını aldatmak iste
miyormuş ~bi, heves uyandı
racak vesilelerden kaçıyordu. 

Hatta, apansız, Paristcn ka
çarak Manisaaın büyükçe köy
lerinden birindeki çiftliiinin 
başına geçti. Hareketinden 
evci, tekaüd yaşında İstanbul
dan ayrıldıiı için pek mes'ud 
olduğunu bana temin etmişti. 
Şimdi bağları ve güllerile m~ş
gul olacak, başka bir çeşit av 
avlanacaktı. 

- Yerleşir yerleşmez, bir
kaç gün ~clip benimle kalman 
için sana haber verecegım. 
Gerçi dünyadan el ayak çeki
yoruz amma, arkadaşları gör
memek için bu elbet bir sebep 
değil.. 

İki ay içinde 2'elecek olan 
devleti iki sene bekledim. Bir 
\ey çıkmadı. Fakat, bir iş için 
• anisadan geçerken şu bizim 
<J.iuza kadar bir uzanayım da 
clinini sıkayım ve vefasızhiın
dan dolayı bir sitem edeyim 
diye düşündüm. evinin kapısı
na gittim. Fakat içeri girmek 
ne mümkün. Eğer parmaklığın 

öte tarafında Oğuzun kendi
sini 2örmeseydim. dönecetim 
de. Yanında bir genç kadın 
vadı. Şüpheli şüphli bana baktı. 
Ben neş'e ile Oiuza seslen
dim. Fakat bana doğru gelen 
kaşlarını çatmış olan refika
sıydı. 

- Ne istiyorsunuz; bey 

Kuru bir tonla cevap vcr
d"m; çünkü sabırlı isem de bir 
hududu var: 

- Manisadan geçerken ar
kadaşım Oğ"uzu görme2"e gel

dim. 
- Adınızı söyler misiniz, ri

ca "!derim? 
- Kendisi buraya geliyor. 

Beni tanıdı2"ını görüyorsu-
nuz, işte. 

Filhakika O~uz, utancından 
.kıp kırmızı kesilerek, kapıya 
doğru ilerliyordu. Kadın bunu 
gördü ve suratına haykırdı. 

- Bütün 2'ençlik münasebet
lcr :nizle alakanıu kesmenizi 
istemiştim. Görüyorum ki size 
bunun için olsun ıöz geçiremi
yorum. 

Geri döndü ve beni selam
lama2'a bile lüzum sıörmedcn 
eve ~rdi. 

Ü2uz., mukavemet edilmez 
?.i~~'. kadınlara ne söylenece-
2'1D1 oyle iyi bilen Oiuz ap-

cağı mavah düşünüyordu. 145 Koo ittihat 11 25 12 50 
- Bilsen, ne kadar kıskanç- 114 Vitcl 12 25 14 75 j 

br, dedi. 96 T Debbas 12 25 12 1 
Parkın içine girmedik. İki 40 Y 1 Talat 11 11 25 

tarafı a(açlık bir yolun dibin- 23 M J T aranto 11 11 
de pek zarif duran evine beni 22 M Arditi 11 75 12 
ça.iırmağa bile lüzwn iÖrmedi. 20 H Alyoti 13 13 60J 
Oracıkta bir tahta sıra üze.ri- 19 S Emia F Mu 11 50 12 25ı 
ne oturduk. Suallerime, ğöze 14 K A Kazım 12 75 14 f 
çarpau bir sıkıntı ile cevab 9 E Raniti 10 62 10 62 ile dün~a~ı dolasabilirsini~ 
veriyordu. 906 Yekfın 

- Evet, evet, yalnız yaşa- Afyon 
yabileceiimi sanmıştım. Fakat, Kilo Alıcı Fiat 
anlayorsun ya, bir kaç gün 225 Uy.Mad.İn. i15 815 
jçindc baktım ki kadınsız köy 1 Zahire Borsası 
hayatı .. Eh, insan uysal olma- 1 Çu. Cinsi Fiat 
lı. Otomobillerden sakınmak 1322 Buğday 4 
için yolun kenarına çekilmiyor 320 Arpa 3 25 
muyuz ya ? fşte, ben de evle- 113 Susam 9 50 

ncrt~k kayıılardan lcurtulmak 12 Börülce 4 
istedim. 60 Akdarı 3 31 

- Nasıl, evli misin ? 11 Mısırdan 3 75 
- Evet... Kimseye haber 377 K Palamut 125 405 

vermedim.:. Manisada bir avu- 7 H Pamk ka. 38 38 
kattan ayrılmış bir kadındı. ,,_ _____ .. ____ ._ 

Benim metresim olmak i.ste- -.,. 
miyordu. İşte, bunun ıçın ... 
Sana yazacaktım, zaten. 

- İki yıldan beri: 
- Yok canım, evlendi~imi 

bildirmelıe için. V akia. dün ol
muş bir iş te değil. İşte on 
sekiz ay oluyor ki Meliha bı:

rada oturuyor ... Anlıyorsun ya, 
İstanbullu deiil. O kadar inan
sız ki ... 

liraz zoraki güldü: 
- Bal ayımız hiç bitmiyor. 

Kimse i]e görüştüiümüz yok. 
İlave etti: 
- Kendime kıymet vermek 

için, eski maceraları anlatmak 
gafletinde bulundum. Şimdi 

hangi kadına baksam, bana 
şık oJac.ığını sanıyor. Görü

yorsun ya, eski hayatım gibi 
değil. 

Görüyorum. 
Anlıyordum ki buradan git

sem zavallı geniş bir nefes 
alaçak. Kalktım. 

- Seni yemei'e alıkoymıyo
rum, dedi. Köyde aradıiımızı 
bulmak biraz güç te. 

- Yemin ederim ki yemeie 
gelmemiştim. Zaten Manisada 
İstanbul otelindeyim. Hafta so
nuna kadar, istersen gelirsin, 
görüşürüz. 

- Muhakkak grlirim. 
Gelmiyeceğini biliyor, ve ar

tık onu düşünmiyordum. Bir 
gün, otel ıarsonu bir bayanın 
beni görmek istediii.ui bildirdi. 
Oğuzun karısı. 

- Sizden af dilcme{e 2el
dim bay. 

- Estağfurullah, bayan. 
- Evet, evet. Size İzahat 

verme~e mecburum. Kocamı 
gördüğünüz gibi tutuyorsam 
huna mecbur o1dugum içindir. 
Evlendiğimizin ikinci haftası, 

başka bir kadınla sekiz gün 

ortadan kaybolarak köyde re
zalet çıkardı. Tekrar 2-eldi, af
fettim. Günün birinde hizmet
çilerimden biri ondan hamile 
kaldığını bildirdi. Sonra, onu 
hansıyla bir arada yakalamış 
olan köy arabacısıyla az kal
sın bo2'azlaşacaktık. Bir şey 
iddia etmiyorum. Onu tanımaz
sınız. İstanbulda, İzmirde ar
kadaşlarına yazar, buraya ka
dınlar getirtirdi. Ncler çekti
ğimi tasavvur edemezsiniz. 

- Peki ama, neden ayrıl
madınız? 

- Onu sevdiğimi söyliye bi
lirdim. Fakat, onu artık sev
miyor<lum. Bir defa, ilk kocam
dan münasebet.siz huylarından 

dolayı - ayrılmıştım. Muhiti
mizde, hatta ailemizde, kocam
dan ziyade beni ayıpladılar. 
İki yıl sonra Oğuzla e\•lendi-

Para Piyasası 
16-4-1935 

Alış 

Mark 50 25 
İsterlin 609 
Fr. Franiı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 25 
İtalyan lireti 10 45 
İsviçre Fran. 40 62 
Florin 84 60 
Kr.Çekoslev 5 24 
Avustr.Şilini 23 50 

Satış 

50 75 
614 

8 30 
79 50 
21 75 
10 56 
40 87 
84 90 
s 27 

24 -
Yıldırım zamanı-

na ait para 
Ankara, 12 - Lozanpalas 

oteli önünde yapılan su hafri

yatında bir define bulunmuc;

tur. Bu dt-fıne sade gümüş 

paradır. Paraların bir yüzünde 

792 tarihi, diğer yüzünde de 
"Be yazit bin Murat,, yazısı var

dır. Bu paraların, Yıldırım Be

yazıdın "Timurlenk,, e karşı 

Ankara bozgununda gömüldüğü 

anlaşılmaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iim zaman, bütün kadınların 

hoşuna gittiği gibi benim de 

hoşuma gitmişti. Bu İstanbullu 
ile, bu yabanci ile evlendiğim 
için bütün taoıdıklarım ben· 

den yüz çevirdiler. Şimdi gidip 

ne kadar bahıtsız olduğumu 

anlatsam benim yüzüme 2üle

ceklerdi. Kocamı sevmedi~im 

ve gülünç olmak ta istemedi-

iim için artık kendimi kuvvetli 

buluyordum. Onu, isterseniz, 

pek adi bir şekilde tekrar ele 

geçirdim. Fak at bu defa iyi 

geçirdim. Bugün hemen hemen 

müsterihim. Artık o mevcut 

deiildir, iradesiz bir paçavra 

olmuştur. İnsanların beni'll ar-

kanıdan gülmelerini sevmem. 

Şimdi, onun yüzünden ıstırap 

çekmiş olan bütün kadınların 

intikamını alıyorum. Siz koca
ma evlendiğimizdenberi metres 
getirenlerden değilsiniz ve bel
ki beni şiddetle muhakeme 
ediyorsunuz. Fakat buraya 
varmak için, emin olunuz, kor
kunç şekilde ıstırap çektim. 

Hıçkırıklarla ağlıyordu. Ote
lin tenha salonunda yalnızdık. 
Çok istiyordum ki birisi içeri 
girsin de ben, onun omuzlarma 
hafifçe dokunarak, son bir te
selli içiş gibi tekrar ettiğim 

cümleden kurtulayım: 
- Rica ederim, bayan, rica 

ederim, böyle ailamayınız ... 
B. B. 

Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu b• ahi
. ıe : S~kiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce i'Örc ayar cdilmit 
denelı,, 15 me~r~den 2000 metreye kadar alan hu ahize, radyo 
ve müzık fennının en son tekamülatını nefsinde cemetıniştir. 

~ük~elc te.~ettür}Ü hususi devreli bir pentod 'fC değİfen aas
sasıyetıle muşterek çahpn antifedin2' lambalan vasıtasile ma-
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı YcrmHini 
temin eder. 

HAKİKi RADYO ~ 
DL'} 

Satış yeti: ARTHUR VET'IER ( Sahibinin Sesi ) 

T clefon : 2547 Saaıan İskelesi 22 
6 - 150 ( 411) 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
T e)efon mımarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika yapıl-

maktadır S.8 

i Z Mi R . 
Yünlü 

F. 
Mallar Pazarı 

Kandemiro~lu 
Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 

( Yülü mallar pazarı ) namı altında açtıiım mağazamda ( ıZMiR 
HALKAPINAR ) Fabrikasının meşhur mevsimlik fantazi çulaki, 
kazmir, battaniye ve sair her çeşit mamulatım pek ucuz bir fi
atle satmakta olduiumu muhterem müşterilerime arzeylerim. 

Manisa İcra memurluğundan: 
Doktor Muammer eşi Huriyc

yeiki bin lira ve masraf borçlu 
Çapras Sağir mahallesinden 

J'athcı zade ht\cı Halilin Ziraat 

bankasına 600 liraya ipotekli 
Eiriköy timarında Baklatepe 

mevkiındeki şarkan yol garben 

Hafız eşi F ehime ba2'ı şimalcn 

dailı minik Mehmet ve kısmen 
darlı Süleyman bağları cenu-

ben yol ile çevrili yirmi dönüm 
beher arı on üçer lira kıymeti 

rnuhammcneli yeni ba( iJe ar

pacı timarında orta kayık mev

kiinde şarkaıı sahibi senet bağı 
garben Emlaki Milliye iken 

halen tütüncü Yusuf delice 
ba2"ı şimalen Çallı Hafız Ah-

met veresesi bağı cenubcn yol 
ile çevrili beher arı üçer lira 
kıymeti muhammineJi 10 dö
nüm gelen tarla ve ei'ri köy 
timarında bakla tepe mevkiin
de şarkan ve şimalen ve ce
nuben hazine garben yol ile 
çevrili içinde iki sene evvel 
dikilmiş ve henüz aşılanmamış 
Amerikan çubuiu mevcut be
her arı altı lira kıymeti mu
hammineli Amerika deliceli 11 
dönüm tarla açık arttırma ile 

H. 3 8 - 13 ( 379 ) 

satılıj"a konulmuf ve arttırma 
f&rtnamesi herkesin görebil
mesi için divanhaneye asılmış 
olup birinci artırma 19-5-935 pa 

zar günü saat 14-16 ya kadar 
yapılacak açık arttırmasında 

ipotek bedeli fazlasını ve kıy
meti nıuhamminelerinin yüzde 
75 ini bulursa arttıranın üstüft-

de bırakılacak olmadığ'ı tak

dirde son arttıranın taahhüdü 

baki kalmak üzere arttırma 
onbcş gün uzatılacak 11-6-935 

Salı günü saat 14-16 ya ka
dar ikinci arttırma yapılarak 

bu arttırmada da ipotek bedeli 
fazlasile kıymeti muhammine-

leri yüzde 75 i bulmazsa 2280 
ıtumaralı kanuna tevfikan satı~ 

geri bırakılarak borç beş sene 
tec l olunacaktır. Bu üç fayri 

menkulün ayrı ayn mezat ka

inıelerilc satılacaktır. Satış pe
şin para iledir.Aattırmaya iştirak 

edeceklerin kıymeti muhamınine 
lerinin yüıde 75 i nisbetinde 

pey akçaları veya banka itibar 
mektubu vermeleri lazımdır. 

Herhangi bir surette bu gayri 
menkullerde bir hak iddia 
edenlerin yirmi gün içinde bil
dirmeleri lazımdır. Aksi halde 

Bir Tavzih 
İstanbul Esnaf ctmiyctlerinin 

bir suiistimalindcn bahseden 

ve İstanbulda çıkan " Akşam ,. 

gazetesinden alınıp dünki> 

( Halkın Sesi ) ndc neşredilen 

bir yazının altına yanlışkk ese

ri olarak kaynai"ı yaı.ılmadıiıR

dan, bunun bazı çevrelerde te

reddüt ve dedikoduya mucib 

oldufıu e~efle iÖrülmüştür. 

Çıkbiı gündenbcri, İzmir 
Esnaf cemiyetlerini takdir ve 

örnek olmata derer faaliyet

lerini alkışlıyaa (Halkın Sesi)•· 

de ~özden kaçan hu yotnhtlık

tan dolayı, İımir Esnaf cemi

yetlerine öz yürekten ö.zür di

lcdi~imi tavzihcn muhterem 

( Yeni Asır ) da neşrdmcnizi 

rica ederim. 
( Haf km Sesi ) ulıib ve 

baş yaz.gam SIRRI SANLI 

Yurdumuzun en ıüzel 
traf bıçağı 

KIRMIZI AY 
Tıraf bıçağ'ıdır. 

Cildinin · sahhatını seven
ler başka bıçak kullanma
malıdır. Denemesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoilu 

!~: Antalyalı Sait 
maiazası Numara 29 ' ., 
Za)İ Beyanname 

Fransız hastahanesi sörle

rindan Madelen Pezantiye ika

met tezkeresiai kaybetmiştir. 

Bulanların hastahaneye getir-

meleri rica olunur. ( 528 ) 

EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için dcpesu : 

M. V c R Akbolen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

1164) 38 - 78 ( H 3 ) • • 
Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T cdeavileri 

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

karşısı N o. 25 
T clefon: 2542 

H 3. 1-13 (218) 

hakları tapu sicillinde kayıth 

deiilsc satış paylaşmasından 
hariç kalırlar. Bu suretle bu 
gayri menkulleri almağa istekli 
olanlarla bir hak iddiasında 
bulunanların 933-1970 numaralı 
dosya numarasile nıumurluia 
veya d,llal Mustafa Remziye 
müracaatları ilan olunur: 

1121 ( ) 



Çok Hassas 
-· 

Dünyanın en eyi 
1\ad.yola.vmdan 
Siridlr 

TURrtlYF; l 
V,...,UM 

ACf.NT"SI 
E D İ SON Müessesesi 

AFİF .ŞEŞBEŞ 
TE.LEFONI 

251.7 İZMİR ı Sa"' ... " İsl<elesı N' 26 

·······••••&•••······················································ 

TAZE TEMiZ UCUZ 
11..A(: 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Hamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoilu hanı karşısında 

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

lstırabların Ez aiii 
Bütün Ağrı, Sızı Ve Sancıları Keser 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizmaya, 
nezleye, gripe karşı bilhassa ir üessirdir. 

Bir tecrübe bin nasihattan iyidir, derler; te-;;Jbe ediniz. 
Her eczanede bulunur, Fiatı 7,::o kurustur 

Gripin, Radyolin diş macunu mutahassıs kimyagerl~r arafın
dna imal edilmektedir. 

lzmir Erkek 
iündeo: 

Lisesi •• ' •• I! •• 

ı.._unurıu-

Mektebimizde yaptırılacak olan 1273 lira 73 kuruş keşif be
delli Atatürk ve İnkılap kö,esinin inpsı açık eksiltmiye konul
ınustur. 

Eksiltme 20-4-1935 Cumartesi günü saat 15 te \'e Maarif mü
dürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. İl!c teminat 
95 lira 53 kuruştur. fstekl !erin Mimar ve miihendi5 olmaları ve 
Yahut bir mimar veya mühendisin mes'uliyeti ıabul ettiğin'- dair 
n_oterlikten müsaddak bir taahhütname göslerilme<i şarttır. Ek
jiltmiye girebilmek için malsandığına yatırılmış ten- :nat makbuz
arı?ı ve yahut ~anuna ve numunesine göre banka mektuplarını 
eksıltmenın bellı olan gün ve saatinden bir saatinden ev\·eline 
kadar komisyona vermeleri gerektir. Keşif ve . artnamesi hergün 
ınektepten öğrenilebilir. 12 - 17 987 ( 507 ) 

Y'enı Asır 

Dain a Sabit Daima Tabii 

Juvantin Saç H oyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan ju- • 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari1 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

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

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Ademi iktidar 
"V'" ~ 

\'akitsiz ilıtiyarlık 
uo·nnonıN 
H b • t bJ t) • • Erkeklerde ormo 10 a e erı. vakıtsız ih-

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

Her eczanede bulunur. Flatı 1so kuruştu;•. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) , 
Izoıir vilay eli baytar müdür· 

iüğünden: 
Karacabey harasında doğmuş dokuz baş safkan İngiliz tayı 

bu cuma Kızılçulluda koşu alanında arttırma usulile satılacaktır. 

Arttırmıya girmek istiyenlerin her tay için yüz lira depozito 

parasının perşembe akşamına kadur maliye veznesine yatırılarak 

alınac:ı!< makbuzun arttırma komisyonuna ibrazından sonra art-

tırmaya iştiraki ilan olunur. 16-17 1110 (525) 

Ecza 
DEPOSU 

Şehrimizdeki 
ecıa depola
rile eczane
lerdcde var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 

Paris Panayırını -
Ziyaret Ediniz .. 

18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 

kadar 1935 e 
Fransız ıeneral konsolosluğuna yahut lzmir Fransız 

o:la5ına müracaat edi'melidir •.. 
(385) 

·..:: 1 ;ı. :.. ~ ..• ,. i . . .. .... .. ~ ' . 

. anisa u usal 11...allar başme
murluğndan: 

Miktarı Kıymeti 

Mevkii Cinsi hektar Lira 
Uzancalı köyü Gedevre mevkii mer'a 276 4000 

1771 sayılı kanuna tevfikan bedeli peşin ve defaten ödenoıek 
suretile mülkiyeti artırmaya verilip 18 3 935 Perşembe günü 
saat 14 te ihalesi te.ı arrür eden yukarıda yazılı ve kaim esinde 
bitşik planda gösterilen mer'ayı almak istiyenlerin o gün Mnisa 
ulusal mallar dairesına gelmeleri ilan olunurr, 

15--17 1079 (523) 

ı , -.~-1111"1111:~~~~~---" 

Numrotaı· için ı Kabar~ma, Sağlam ~oyalı 
Bına Numaraları 

En mükemmel olarak yapılır. Daima HAZIR bulunur. 

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

1 - 15 (407) h 3 

lzınir Def lerdarlı~ındao: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına ıöre 

hıczcdilmış üçüncü Karataş mahallesinde selamet sokağında 
kain 26 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd
detle satılığa çıkarıldıiından pey sürmek istiyenlerin defterdar-
tık tahsilat kalemine müracaatları. (420) 906 

29 - 5 - 12 - 17 -

ln~:Lfltın11. 1~111 atıdekııhtıy ı~larıııızı pei> ıwıı:ı: f ıy.ıll9rla 
tenıiıı etmek hter•enız Halim 11!!;1\ çarşı ııııla 

Kavalah Hasan Nuri 
ııc.arethane•inP nıiiracaat eı!ıaiz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne· çiçekli 

Çmi ve levazımı sıhhiyeden llivhalar ve bunların 
te/ertüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon içm demtr dökme borulaı 

ve lnglliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 
fıyatlar rekabet kabul etmez 

Yerli Çimentolar, BQtOn Markalar 
En Müsait Şeraitle 
Mağ•zam•zda Satıhr 

Kemalpafa 
ğundan: 

Kemalpatada bayan Fatma 
ile Kara oğlanlıda Çapaklı 
Hüseyin karısı Cemile ve ev
latlarile müştereken tasarruf
larında bulunan evin bölünmesi 
kabil olmadığından izalei şuyu 
kanununa göre satılmasına ka
rar verilmiş olduğundan açık 
arttırmıya çıkarılmıştır. istekli
lerin aşağıda yazılı şerait dai
resinde müracaatları lazımdır. 
Kemalpaı\nın bay Mustafa 
sokağında sağı Nazif kızı 
Pembe solu Hafız Ahmet rna• 
ğazası, arkası hafız Ahmet,önü 
yol ile çevrili 78 metre murab
baında bir ıöz oda ve bir yi· 
yik saya altı ve bir miktar avlu 
' ~ bir erik atacile birlikte iki 
yüz lira değerinde bu evin ye
rini arttırması 22 5-935 çarşam· 
ba günü saat on birde Kemal 
paşa icra dairesinde y;ıpılacak 
ve 150 lirayı bu:mazsa satış 

yapılmıyarak ikinci arttırması 

12-6-935 "çarşamba günü saat 
11 de yapılmak üzere satış ıceri 

İzmir Sulh Hukuk Mabke· 
mesinden: 

Mösyö Hanri Rişar Liyon ve 
zevcesi madam Dora Soça Di
yon vekili Süleyman Faik ve 
refikleri tarafından Alsancakta 
Akın sokağında 18 numarada 
mukim Mösyö Civani Korsini 

aleyhine ikame eylediği kira 
bedelinden alacak davasında 

müddeaaleyhin ikametgahı mcç
?ul kalmakla ilanen tebliğat 
ıcrasına karar verilmiş oldu
ğundan mumaileyhin mahke
menin muallak bulunduğu 15-5-
935 tarihinde saat 14 de lzmir 
sulh hukuk mahkeınesinde ha
zır bulunması lüzumu ilan olu-
nu~ 1116 

·m ~ 

bırakılacaktır. Bu arttırmada 
her kaç kuruş verilirse verilsin 
ev en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. 

Satış peşin para ile yapıla
caktır. l~tcklilcr yüzde 7 buçuk 
pey akçesile müracaat etmeleri 
ilin olunur. 1125 ( ) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL tSSES vapuı u 13 nisan

da (do{ ru\ Malta, Anvers.Rot
tcrdam, Am~terdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

HER 1ES vapuru 16 nisanda 
limanımıza gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Burgas, Vama ve 
Köstencc limanları için yük 
alacaktır. 

STELl..A vapuru 21 nisanda 
ı-elip bir mayısta Anvers, Rot
terdalI', Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru 4 mayısla 
gelip 9 mayısta Anvers, Ro,t
terılam, Am~terdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ERIAND vapuru 2 mayısta 

Rottcrdam, Hamburg, Copcıı
hagc, Gdynia, Dantziğ. Gote
lrnrg, Oslo ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen

ı hage, Dantzig, Gdynia, Gote
! burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için vük alacakt;r. 
tıATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
Jzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 26 mayısta 

\selip 27 mayısta Malta. Bar-

1 Mlon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 

ı 
mayısta gelip 2 mayısta Malta, 

Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
~ değişikliklerden acenta mes

ı uliyet kabul etmez. . 
Fazla tafsilat için ikinci kor-

donda Tahmil Tahliye şirketi 
/binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

• 

1 r. V. 
"r· F. 1-1. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

MOREA vapuru 15 nisanda 
bekleniyor. 18 nisana kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük :ılacaktır. 

DELOS vapuru 30 nisanda 
bekleniyor. 2 mayısa kadar 
Anvers, Rotterdam Hamburg 
ve Bremenden yük çıkaracaktır. 

DEN NORSKE MİDDELHA VS 
LıMJE D/S D/S Spanskelinjen 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HA.' BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

RUNO vapuru nisan sonunda 
Londra, Hul ve Anversten ge
lip tahliyede buluaacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Torbalı Tapu Me•urlllfun· 
dan: 

Dai kızılcanın Göl yeri 

OSLO 1 

ALGERİAN vapuru mayıs 
başlangıcında Liverpool ve 
Svansea 'dan beklenmektedir. 
DEUTSCHE LEV ANTE Line 

mevkıinde ~arkan çay ııarben 
yol şimalen çömez kıu Ayşe 

cenuben Hacı Mehmet oğlu 

Niyazi ile çevrili Tarla ve zey-· 
tin ağacı Leblebici oilu Meh
medin bila sened tasarrufunda 
iken vefatile veresesi namına 

tescili Hey'eti ihtiyariye ilnıü 

haberile taleb edilmektedir. 
Bu yerin tasarruf kaydı bulu
namadığından berayi tahkikat 
26/4/935 tarihinde mahalline 

BOSPHORUS vapuru 16 ni- 1 ANGORA vapuru 25 nısan-
sanda bekleniyor. Dippe Hay· 1 da Hamburg, Bremen ve An-

gidilecektir. Bu yerde alaka 
ve ilişiği olan varsa belgesile 

birlikte 10 ııün içinde Torbalı 
Tapu dairesine müracaat eyle

fa ve Norveç limanlarına yük versten beklenmektedir. 
alacaktır. NOT: .~ürut. _tari?Ieri v; 

SERViDE DİRECT DANUBİEN v_apurların ıs•m'.erı uzerıne mes u 1 
TUNA Hattı lıyet kabul edılmez. meleri. (529) 

be~!!~o;,ap~~~ap!:t~, ~~sr:~~~ 1 OTEL BRISTOL lava ve Vıyana ıçın yuk 
alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 24 ni
sanda bekleniyor. Anvers,Rot
terdam ve Hamburg limanla
rına yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru Halen 

limanımızda olup Nevyork, Fi
lade!fiya ve Baltimor limanları 
için yük alacaktır. 

EXCELSlOR vapuru 3 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı İçin yük alacaktır. 

Vurul tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Birinci Sınıf==== 
Lüks Otel 

Bütiin IznıirlHer burada buluşurlar 

=== Tepebaşı Beyoğlu=== 
Müsteciri: Bütün ızmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Zong·oldak 
IV.:aderJt Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 
'ZZ////////////,~///////////l 

Göz Hekimi 1 

Mitat Üre) 
Lira: 13 

Peralıı.end~ satış kilosu 1,5 kuruş 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat

. baası yanında. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 
'////'/Y'~ _,.,.,;wı 7 

Eczacı başı 

S. Ferit 
• Şita ec7-anesı 

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

Barometr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Doktor reçeteleri azami 
aür' atle hazırlanır 

Sizc- de 

S. Ferit Şifa 
eczanesini 

tavsiye ederim 

Silindir ve her nevi fevkalade köNürü yalnız 
Kestane pazannda Bardakçılar solı:alı: No. 10 • 12 

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacakıınız 

Telefon 3937 

YALNIZ MEŞHUR 

POUf D PLAY 
TRA$ BİÇAULARI 

NULLANINIZ 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

GöZLüK Umum Hastaların azarı Dikkatine 
~n S_?n sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek .ve doğru

netıcesı lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocuk.ların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemık hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
içiıı korsalar. 

Gözlük cins ve çeşitleri için İzmirde tek bir laf vardır 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Lczanesi 
Doptan Ve Perakende 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve !TıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSlSI 

~ııh 
o 

ı Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 1 O ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
22- 20 355 s. 7 

17 Nisan 193& 

~ .................. ~ ~=~'!'m ..... 111!9 .. ~U~~V~X~-~gplj~ 
DENİZYOLLARI Muayenehane Nakil 

tşLETMESiNiN Doktor 

Gülnihal Vapuru Kemal ~a'·ı·r 
Bandırmadan Y l 

19 Nisan 1935 Cuma 
21 ,, ,, Pazar 
24 ,, ,, Çarıamba 

Saat tam (23) de İstanbula 
Bandırmadan kalkar. 

Fazla tafsilat için İstas
yonlardan ve İzmir acen
teliğinden malümat alınır. .. 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Doktor ilk ve orta mektep 
Talebe velilerine 
İlk ve Orta mektep tale

beleri yetiştirmeie muktedir 
bir muallim hususi ders ver
mektedir. Arzu edenler ( Ye
ni Asır ) da S. C. adresine 
müracaat etmelidirler .. 

A. Hiza Unlen 

5-5 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza \..ınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

LAK Tİ~ 
ile başlayınız. 

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

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

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

Umumi Depo: 

L U T Fi K R O i\I 
ECZA DEP()Slı 

---------=-------------' 
Kırıklık, baş aıı-rısı 

ve bilhassa 
SITMAYI 

kar~ılamak ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz veya s · zde bir tişe alınız 
Her eczc:nede vardır 

' • ' > ... ... . ... . 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NA!IDAR ÇIKRIGl 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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


