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• Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Cumhw·iyeti>ı Ve OıınıJım·iyet Escı·üıitı Be7•çisi, Saba1ıları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Habeş imparatorunun sert sözleri 
Bir dereceli 
Seçim yoluna 
Giremez miyiz? 
Bizim devrim işleri her ulus

~n daha büyük bir hızla ile
lilemektedir. Bunun da sebebi 
~kbr: 

. Asırlarca ıeri kaldığımızı 
l.iıdiiimiz için aradaki aralığı 
kapatmak ileri uluslara yetiş
llek çabuk davranmaia borç
lıa oldujumuzu çok iyi kavramış 
~~lunuyoruz.Bundan dolayıdır ki 
.. tı ülkelerinden &elen ve eski 
Türkiyeyi bilen ve tanıyan 
•damlar, başdöndüren bir dev
rim hızı içindeki ilerilememize 

Oş~~makta ve imrenmektedirler. 
unün örümcek kafaları elinde 

daima ıeriye ıiden Türkiye 
bugün 2enç ellerde eskilikleri 
yıkarak onları yokcderek aşa
rak, yeniliğe koşuyor. Ve bu 
~oş.mada bazı bakımlardan çok 
ılerı ulusların önüne de geç
rniş bulunuyor. Hala batı 
nıemleketJerin pek çoğunda 
kadına seçim hakkı verilme
~esi işi ileri geri konuşulan 
bır iş halindedir. Kadınlarına 
ıiyasal hak tanıyan ülkeler çok 
az ve sayılıdır. Bunlar arasında 
Türkiye vardır. Seçim işinde 
bir devre kent kurultavlarında 
kadınlarına yer vermiş dört 
yıl sonra bu denemenin ver
diği kuvvetle kadın erkek ay-

rılığı ulus işlerinde kökünden 
kaldırılarak birlik beraberlik 
tanınmıştır. 

Kamutayda kedınlarımız yer 
almış ve durum acunun içinde 
Türkiyeye özel bir yer ayırtmış
tır. Türk devriminin verimleri
ne karşı acunda ıempati uyan
dırmıştır. Bu böyle olmakla 
beraber açıkça söyliyebiliriz ki 
seçim düzenlerimiz devrimimize 
Y~kışacak bir durumda dej-il
~ır. Devrim yolunda bu kadar 
ıleri adımlar atmış bir ulus 
~·~utaya gönderece2i üyele
~nı. iki dereceli bir seçim yo
ıu de seçmemelidir. Belediye 
deçimlerinde halkımızın ne ka-

ar yakın bir ilgi iJe davran
d~iını, nasıl şuurlu bir yoldan 
!~derek eyi bitimler elde etti
rdıni gördük. Denemeler orta-
adır. Seçim işine halkımız 
doğrudan doğruya karıştm-
:ırsa ilgisi artmaktadır. Veka-
et yolu ile seçim ile-

bri devrimciliğe yakışmıyor. 
~undan bir çok yurddaşların 
~züntü duyduj-u devrimin bu 
1>akımdan eksikliğinin acısı 
çekildiği her fırsatta alana vu-
;ulmaktadır. Işin teme!i araş-
•rdacak olursa C. H. partisi 

de tek dereceli seç.ime taraf
lardır.Buna rağmen hernedens~ 
~u iş biraz daha geiiktirilmek 
ısteniyor . Part~nin bu dör
düncü büyük l:urultaymda bir 
dereceli seçimin onaylanacağı 
beklenmekte ve umulmakta idi. 
~nkaradan gelen haberlere 
gore bu yıl ikinci seçmenler 
seçiminin serbesliği onaylana
cak bir deneme devresi daha 
geçirilecekmiş. Siyasal terbiye 
bu yolla bir kez daha öl
çülecekmiş. Bize kalırsa Türk 
ulus · unun sıyasal terbiye ve 
r~~runa inanmak gerektir. 
d 1 ~e~eccli seçim yolları ile 
cvrımın bu yönünü daha 

fazla aksak bırakmak dev
rinıciler için bir üzüntüden 
;a~ka bir şey değildir. Devrim 
l 0 anm açanların onu tamam
B~aları ulusal bir yükümdür. 
l ızını inkılipçılığımızın bir an-
anıı da amaça ulaşmak, 

••kat ve yarım iş gör-

Bir kaç gün içinde 
'' •• •• alamazsa • • onunu 

"""' 

U. K. Ayrılığı 
Seferberlik yapacagız .. ,, 

Harbin önünü almağa çalışıyorlar 
Paris, 12 (Özel Duyuk) -

Fransız gazetelerinin Adis Abe 
ba bildirmenleri, İtalyan - Ha
beş ayrılıiı ve gerginliği hak
kında çok üzüntii veren duyuk
lar gönderiyorlar. Habeş im
paratoru Haile Selasiye bütün 
ailesile birlikte - sözde dinlen
mek için - ülkenin taraflarına 
giderken çok sert sözler söy
lemiştir: 

- f ta 'yanın bize karşı bir
birinin ardını kovalıyan kışkırt
malarına rağmen henüz ordu
muzu kımıldatmadık. Fakat 
uluslar kurumu bir kaç gün 
içinde ayrılığın arabulma yolile 
önünü alakosa, hiç durmadan 
seferberliğe 2'irişeceğiz. 
Hdbeş imparatorunun bu 

sözleri, şimdiye kadar örneği 
görülmemiş büyük silahlanma
dan sonra yapıldığı için, bir 
kat daha önemlidir. 

jıatyaya nıcydaıı okuycrn Habeş imparntorn Jluile Bclcrnyc 
büste bulunarak Habeşistan~ nının tahrikli bir söylevini bil· 
silah gönderilmemesini dostça diren 7 mayıs tarihli radyoya 
dilemiştir. cevaben Habeş Hükümeti 

llalye Habe .. aUah 
Oöndartlmema•lnl l•llyor 

Habe• elçU ğlokt Adis Ababa ltalyan Sefirine 
Blldlrlmf bir protuto notası •armittir. 

Bu bakımdan Romaden gelen 
bir telgraf çok dikkate değerli
dir. Bu telgrafa göre İtalya hü
kumeti Almanya, Çekoslovakya 
ve Belçika nezdinde bir teşeb-

Romadan gelen diğer bir 
telgrafa göre, oradaki Habeş 

Elçiliği aşağıdaki bildirimi ga
zetelere göndermiştir: 

" İtalya müstemleke b:ıka-

Bu notada, İtalyan bakanı ta-
rafından 1928 andlaşmasını tat
bik etmemekle itham edilmek 
istenilen Habeşistanın, ayni 
andlaşmaya uyarak hakem yo-

S0tıu 4 iincii S<ı1ıifada -

Gizlice silihlanıyorlar 
Bay Y evtiç Ankaraya geliyor .. 

Bulgaristan 50 bin askeri silah altına çağırmış .• 

.. ımllı.cw lıoııscyiniıı top/orıd1ğı Roma uya dış itjlEri bakcoılliJı ve ıııelnısc.m Uiıwsı 

İstanbul, 12 (Hususi) - Yu- garistanın gizlice silahlandığı, 
goslavya başbakanı Y evtiç ya- köylüleri talim bahaneıile 50 bin 
kında Ankaraya geliyor. An- kitinin silah altına toplandığı 
karada üç gün kalacaktır. Sofyadan bildiriliyor. 
Bu ziyarete ayrıca bir ehem- Romen gazatelerlnln 
miyet veriliyor. mutaleaları 

Bulgaristan glzllce B"k 12 ( ö 0 ) O . 
Silahlanıyor u reş, . · · - nı-

ı ta b 1 12 (H ") B Yeraal &•zeteıı Balkan andJaı-
s n u ususı - ul- 1 ........................ .................. masının yanız muahedelerden 

memek için korkmadan irkil- deiil, ayni zamanda adalet fik-
meden ilerlemektir. C. H. Par- rinden doğan taahhütlere bailı 
tisinden yaptığı işi tamamlama- kalacak bütün Balka d ı t-

T .. k 1 w• n eve 
sını ve ur u usunu seçeceıı l · w 

k·ıı ı·ı k t .. erıne açık kaldıgını kayaeden ve ı er e ı e amu aya uye . . . 
göndermekten kurtarmasını iı- brr yazısında dıyor k•: 
temek hakkımızdır. Bu Ttirk .. Küçük itilafın yanında bat-
lusunun dilegi olduiu kadar kan antantı, önenli bir arsıulu-

devrimin de dileğidir. sal kuvvettir. Gerek Manilya 
~akk.ı C>cakoA.lu mikaati aıraımda, gereka Mn 

Yunan isyanında, Balkan an
tantı Avrupa sulhu için ehem
miyetli olmuttur. ,, 

Bay Çaldarlaln bir 
Makalesi 

Bükreş, 12 (Ô.D.) - "He
ure Presente,, adlı Fransızca 

gazetede Yunan başbakaaı B. 
B.Çaldaris'in bir yazııı çıkmıt· 
tır. B. Çaldaris diyor ki: 

"İçeride el birliği ve kar
daşlık,. baıkalarına kartı el. 
samimiyet ve saygı.. İşte Bal
kan antantının hareketine te
mel olan iki prensip.,, 

Balkan antanhnın bir senelik 
işlerini ve elbirliğini gözden 
ıreçirdikten sonra B. Çaldariı 
ilave ediyor: 
"Sayın Romen arkadaşlarımın 

idaresi altında, dört dış iıleri 
bakanlan Atinadan baJlıyarak 

Ankara ve Cenevrede devam 
eden işe devam edeceklerdir. 
Her birimizi doğrudan doğruya 

veya bilvasıta ilgilendiren bütün 
meseleleri gözden geçirecek
lerdir. 

" Bu günün büyük mesele
lerinden başka, Ankarada top-

lanan. Ekonomi' konseyinin 
Yarclıiı neticeleri temelleştir ... 
ceğiz. Ekonomik münuibetleri 
mizi gördtiiümüz yakıalatma 

ereğile bir18ftirmeie t-'••~ 
ja." 

Piyangosu 
numara 12000, 2094 

Numara 10000 lira kazandı 

Tayyare 
15452 

··-·-- · & İstanbul, 12 (Hususi) - Tay- 75 yukarısı ikişer lira amorti 
yare piyangoıunun çekilm .. ine alacaktır . 
bugiin devam edildi. Yirmi bin Jiralık ikramiyeyi 

Büyük ikramiyeler ı~774°i2o:f imsa=sı3ı 2217' 

15452 N 
1t5451 6359 2844 11177 1907 

(). 11019 29723 22479 2929 9331 
22022 18023 8808 16740 251JI 

12000 L 8334 27094 21596 3689 24347 
25441 14486 27478 26787 11825 

• 23619 28636 3857 27459 12458 
3134 6747 17807 10388 4564 

Bu numaranın 75 apğıeı •e 
75 yukarısı ikişer lira amorti 
alacaktır. 

2094 Numara 

10000 L. 
Bu numaranın 75 aşaiısı ve 

2000 lira kazananlar 

8342 16492 
1000 lira kazananlar 

5816 495 16815 
9371 

• onu 3 füıctt sayf a<la 

Seçim hazırlıkları 

Yunanistanda örfi 
idare kaldırılıyor .•. 

Atina, 12 (Ö.D) - Bakanlar 
-.c:li.i ,. ..... &fi ....... ile ·
,... takyidabn ortadan kaJdı-

nlmaıına karar verecektir. Se-
çimin, bir haftayı geçmemek 
tarlile, yeaiden biraı: reriye 
bırakılması da muhtemeldir. 
Baıbakan bu müaasebet

le diyevde bulunarak mu
halefetin de fılkede durıun
laj-u yaratmak için serbest ola
rak yapılacak aeçime girmui 
liizumunu ileri ıürecektir. Se
çimden dıfU! kalc:lıklan tak
dirde üzerleriae diltecek mesu
liyeti de habrlatacaktır. 

• •• 
Tatil günleri 

Ankara, 12 (Huausi) - Ha
zırlaaan tatil pnleri liyihaaı 

H~y~ti Vekileee tanib edil- l J/ulıale/e/, nislert bir m·uda 
BUft:İI'. Paı'a .Aııastasyo, Kafan.daris, Sofoltltt 

Marsllyallnın nuıNl-•ı 

Garson - Pardon bey .. Burada oturan adamla çocuiu ne olda? 
Miifteri - O adam ildi. Çocuğuna srelieco işte karşında du

l'aJor. Büyidii. Koca aclam oldu ve hali ısmarladı2ı yemeli 
bekliyor .... 



. l ................. . 
ıyasa ·----·-· .. .. 1 ................. oruş e ................. 

Üç andaç_ lhra~~!ç~lar l Bankayı dolandıranl~r ... 
Dün borsada bir 1 b Jd t• •Jd•J N • teplantı yaptılar , stan u an ge ın ı er - acı 

lfancatçılar fairliği dün bay 11· af Hasan m· kaAr ede Şerif Remzinin başkanlığında Jr ' ıyor • • • 
olarak borsa sarayında bir top
lantı yapmışJardır. Bu toplan
tıda studarizasyon tetkik lıe
yeti reisi hay Salihattin de ! 
hazır bulunmuştur. I 

Studarizaayon itferi tatbik , 
uhasma konduktan soma tüc
canll karşılapcap .... müşki
IM eUafuacla aa.üşü1müş ve 
neticede kati)ı• miiıflmila le-
~ ~L • v• L!lıL:._ sa... cuuaayecqı uuaJUa 

standarize e&hiş .. t'-tn aı.
cılar tarafmdan daha büyik 
bir alika ile isteneceği netice
sine y...._ışbr. ·······-·· Y ab mektepleri 

Ba sene otuz ikiye 
Çıkarılacak 

bbaylljt k&, biireemba din 
k6Jlere yapılaa bir WWirimde 
hilen adedi on iki olu ka,. 
yatılı mektebinin .bu ••e a6a& 
ikiye Çt••nfmama lrarar Ye-
"Jdi v • bil'..l. .... • •• n gı uın~ar. 

Ayrıca on Mt bminacla Yİ· 
llyet dahilinde 16 kinderhayim 
açılacak Ye bu lrinderlıayim
leıde 825 çocek bakılacaktır. 

Ge,ea 1e11e olduğu gibi bu 
bakım yerferi en yiksek ve 
haw..._ ;ıerienlıe kmaılıacak ve 
ract,olilr da lıvtalac:akbr. ............ 

Göçmen işleritıde 
iL ı -=........:.ı-: ek 
ID'DL -~--Jec----

Kadroğfu bay Ahmedin im
zasını taklit edtrek Osma11h 
bankaslndan bq ilin irca do
landıran sahtekar- Naci din 
kend;sini lstanbulda yakahyan 
adli kısım reisi bay Hulfı~i Ak
gümüı v~ bdıarri lllelllllFU bay 
Hasan Fehmi farafından şeh
rimize getirilmiştir, 

Hadise hakkında N.cinin 
ifadesinden aldığımız tarsitatr 
aşağıya yazıyoruz: 

Nacİllİll ~ oriağı olan Ao
talya alri emlilri milliye miiııMisit 
Huaa,, wlatie MaLmmbaAe. 
Hüsefİtl 7.i1mi ~ 
kitib Wi.. ffw • ticaıedlawe 
tarafmdaa IJir ...... iıaclİ 
tenzil cP it ye dalla _.da 
kendili liıbM._ iıtllm pbnl
mışbr. H n • kililt l 1 'sjr 
sıra•.- il 7.ilmi titaedı z.i 
icabı ... IClldl .p. .Alısld 
imzala ••tir 1 •p' Jr 
kredi it • ıe1m•ıe idi.._ 
bilen H N.iıe .. •wc1C91• 

rd 
-··· ya • a t•*· 

H-. "-la oillt ~ 
Aiını.- Hwa Naciıe 

~östenlİf we Nm:i ._ w 
zaıı Wr ili ... talgldj ta
lim etı•ı- - ._. .... 

Futbol 

beş bin tirahk mr senede 11111-

nffakıyetle hrtbik etmiş, son
ra Ha~ göstermiştir. Hasan 
H11zanıa ~ole •alürane bir s.
rette taklid edifnri:t. olduiunu 
Naciye töyleyiace Nacinin ce
sareti artmtt •e bankaJa tide
rek parayı almışbr. 

Naci ile Hasan alınacak ıa· 
rayı aıalarıada yarı yanya tak
sim edilmek üzere mutabık kal• 
mı$1ardır. 

N.i b~ bia 1 dk ınefle 
bankadan ~ lira atmış m&-

tea.ta .... 1 1 1 -· 3- aylak 
~,_ ..... ,. 
~ .alll 4 "· 

kunmıu 

Göpnenlerin aüfas kiitiik
ı-=-- ı.. .. _.. :..ı...._:_...ı_ - afak ..... _ ~- ....... ~ .... ·····-
bir 8-1 ft ,...,.. gilleril-- Dh akp= laafWıık içtima••ı (B) R~.-;... 
n n ı ı· ~ ifleli ha• 'i ' yq• ....... , ı.-... ı..,,eti Sfff 
.. ., ... 1 il r •! ..... c- • Vn-• rapes..._ 11 - ~ - ş.lap• OIJ 

f_ teddk.aidea-•CHı= Ahnıed ıı..._ 
~ sahipleri 1 maçla .. Waemterini ... et- Simi 

fl,.yJaia ael• bir laildiriade 1 aaŞtir. c-, ... ,., .... Glıa- J:J - ... - t .. ; • .,., .. .,. 
arnlaalle her la • bir . • . tepe· Şarkspor maçında Şark- Küçtik ••bılıı 

lacak ansı _ 111. ~ ıporlulans ke..ıi ,_..9'aiıre BkDllt •• ı •ta ••ı 
!:hclmlaı& .. aca~ u.:= mensup obıyan t.ir aymıcu •y- Son zamaMrcla I>i111detçili· 

11
., ar: • '" .,;_- natmalan yllztlnden ..- ,.,.. fi caa•ucfumal için çahşan 

•e wnm-. Ye.-· almışlardır. • .. ,___.ı_ La...-& L_ 
.1&:.a. .._ • • • .ı.- r ......- ~ ._ auna bÜI 
.-ıs- ıx •öc - llu ........ aıı,ı r·. 
t bliJG.: • - tehW ....... J•p •ı .. • kar• 
e •• ICllp a•u S lııl •a. AJaancak Salıuıada : verarittir· .... tir. 1 ........ 

·- ı• s..t • 8. taknlnı K .. S .. K.. il' seri im .. •ıbil •• Dr. <:emil Altnaonla hakem fmıail göz- Oç ıııotosildetJe hakemler takib 
t~ ' lir~ Kı ' __._ JS te l..ir m ' bet hdshm•ai 

opemtam.· •e• ... m....-.: 
katen iıten el çektirilmş .._ 

opeıaf& haJ CeM .Akway 
memleket hutahanesi haş ta-
'. ,... ... .. in a a ,,. ••• e .......... -y ... ,.. ....... 

flbayliğin yeni yıl blt~esi bir 
kaç gün içinde huırlanacak 
ve tasdik için iç işleri bakan
lığına gön :ierilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
pyaa devlet varlığı iJe örnek 
bir ~ pi gadindü, giresini 
vi pk• t 6mk ve düzenli 
ral* Mlpıw ... 
nomik 1•••Ww
süerd.mftk J1JOıal1iıliıııiıl1i1.-4·~~:-lli 
- im .... e. 'llllıill lliir tlt 
tiirkit pce Ye i! b 
dan ve dille tim cıal•u
J81 ve cetkunLML- Jile 
...... a"ıa-i 
...... itte • c ftftll tlii
tl t••ı· • ill 1 

FW ,... 

~ s'IYenin ıd •• ... 
...nı.r~,..Bilir milinia .. • j 

kwa 'ff ~- ve T 1 t.. 
tan kimdir. Hep Yr 4 'f 
ferahla ve cotkua bir duyp 
ile diyelaa it li "1fibr cfnfe
fiD azeğinde fopfaıian Aratlr
iliır flllllllJ111' ve 1• ufmt.ı• 

-.,.... - . - · 
Saat II de A.. takımlan ri1ıL 

e...ı--,. aakem Esat ...... us 
K. S. K. AL * t.. ' p 

s.. t3 c1ıe Alt8]1'"ş.u,.. ._. • • ... • • - et r "' 
hakem Sai>ri k.irspoc t .., • l'-.i- W' ı iııılrit-t 1 

Saat l> &la Gine~ Tiiık Iai ••: ' iri J ' s .... 2 

r EMSft.LERME IMfl.ft'OR 
M maya PEqE'MBE. &iiRii 14.~ da- TM.EBE matine

sinde ve aym aipm ... t 20,30 da UMUMA 

MADAM SAN-JEN 
(NAPOLYaeı) 

Ya 1 : VlCl'ORiEN SARDOU ve. EMU ~ 

~ ... ~. 
Bütün bu ft:ıiyetfer ve iki 

p içinde karwı Hediye ile 
Wdkte İst•'-'a gitmeleri 
komşuların gözünden kaçma
mıştw. fsta.bwlda Hediye na
ımna Kadıkğıy'ie 2500 liraya 
~r ev safm afınmrşhr. 

Kendisiai yakalamak için 
l.taıtı.uta ıPtmif olan adli kı
smr reisi bay Hufôsi Akj!"ümüş 
Ye- taıhani memuru bay Hasan 
fehmi latanbala iner inmsz 
Naciyi bl1tün otellerde ve bu-
lunma• ...tdemel ye.le• .. 
r-.f•ı falıat lı•lım ;' r 

Hayı.iM •• m-.,enmula 
Mu'qs gitmek üzeı:e trene 
binerken yakalamqlardır. 

Naci öace kendisinin Ma'aş.
taki emlikini sattığım, ondan 
dola)Sı iazla parası IMalnchtiu· 
nu söyfemek istemipe ele f>iTl-
hare polise halüiafi oldup ga1ai. 
anlatmıştır. Nacr bttmn lmnfan 
dün emniyet miidilrü Bay Feyzi 
Akbr' a a itiraf ve &ikiye 
eylemiftir. Yalim Naci ile- ma
•aahe edilen ,,_ tmra.la ,-.. 
1amw11f olu. ~ .tap H .. 
hnıeyi inkir e~. ZaWa. 
ca taWciMeta devam et&ilmell
te.lir. 

Kordon 
Tıa• ... narı 
ı,Çllertne ...... ..... 
Ayhk verildi 

IC.ordon tramvaylyrınıa J.ela
diyeye devri üzerine. açaifa 
kalan 72 l>ilefçi, vafman ve 
sair itçhıür MmiJe- &abnlr-
ima, N1lfia fJalcadftfına ve di
ier ........ WnlUdara mü-
racutta fıafuuarai açıita bfı. 
malan dola,.ile lıınseti müd-

. d '' iıw P. tnmm.t Yeril
ıswiuiı ial AluW J••nthk. 

IC.do.a. tram•aylannan hü
k4mete ~ günden wir 
_..."-inin yap.__ .ma-
11111• hdar aradan meafr 11 
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~-------.1 Kronik 1 
Oemokra ive partiler 

ATAY 
Bu yazıda kullandığımız kı· 

lavuz kelimeleri: Kural: Kaide 
- ayra: İstisna - gelişmek: 
inkişaf etmek - aynın, ayrı: 
Fark - dağın!ık: Perişanlık -
avuntu, avunma: Teselli -
eksin: Aciz - düşüt: Cenin
isakıt -

Herf cy bire ve sıfıra doğru 
eksilerek gider. Bütün kural
lar gibi, bunun da bir ay arsaı 
vardır: 

Demokraside partiler! Onla· 
nn bire ve sıfıra doğru, arta
rak, gi!tiklerini ırörmekteyiz. 
Yalnız bir ve sıfır rakamları
nın hangi sayıdan sonra gel
diğini kestirmek biraz güçtür. 
Almanyada 65 den sonra 1, 
Buliaristanda 55 den sonra O 
geldi. 

Küçücük Lilvanyada 25 par
ti olduiunu belki bilmezsiniz. 
Fakat küçücük Litvanya için 
25 ideoloji, batıyorsa, 25 kur
tuluş yolu, olmadığına pek gü
zel karar verebilirsiniz. Orada 
da siyasa hayatı ya bire, ya
hut sıfıra susamış olsa gerektir. 

Bir ufak memlekette bir sürü 
parti olduğu vakıt, bu partile
rin arasındaki ayrımı, artık, 
proğram ve ideoloji çevresi 
içinde bulamazsınız. YuJ1anis
taada öyle partiler vardı ki bi
rinin başında sakallı, biriaiu 
başında silme traş bir politikacı 
bulunmasından başka aynmları 
yoktur. 

Artarak bire veya sıfıra git
mek 1 sıfırı bırakınız : çünkü 
hiçe gitmektir. 

Fakat artarak bire gitmeii, 
dağılarak birliğe gitmek sözü 
Ue daha iyi anlatabiliriz. 

Yavuz Selim, 
Behri Cemiyeyti dilhast peri

~anii ma 
Diyor. Bu•u, bizim dağınh

iımız gönülleri birleştirmek 
iç · ndir, Türkçeıine çevirirseniz 
es\;i demokrasilere yeni bir 
avu 1tu bulmuf olursunuz. 

Birliğe doğru dağılmakta 
olanlar arasında Fransızlar ken
dilerini de 2östermektedirler. 

lngiltereye bakınız:Parlamen
loyu kuran bu ulusun demok
rasisi osmanlı imparatorluiu ile 
yaşıtbr.Asırlarca olgunlaştıktan 
ıonra, bu demokrasinin bir tür
lü üçüncü parti yapmaktan ek
ıin kalmasına ne dersiniz? ln
gilterede üçüncü parti, her va
kit, bir düşüt olarak doğuyor. 

Türkler, uzun dağınlıktan 
sonra, birlik oldular. 1908 ile 
12 arasında öyle zamanlar bi
liriz ki imparatorluğun içinde 
her fert bir parti idi. 

Bizim kurtuluşumuz toplanı

şımızdadır. 
•••ııı ••••••••••ııaısıı ı ıııı• ı•ııııııııııı 

Piyango 
- Başı '" ı liıı cı , ı ı ede -

500 lira kazananlar 
8167 26280 14218 12103 1313 

14050 15836 10161 9572 20525 

15253 26873 14028 18094 6453 
18124 10816 2365 7760 

150 lira kazananlar 
29631 778 15685 5191 22203 
7927 21473 9661 22641 24544 

17975 2574 8315 23043 14684 
28782 21353 20325 i697 338 
13038 28885 25963 21695 6399 
18522 3012 20887 20278 14127 
24196 21938 21650 18196 3713 
29332 

100 lira kazan~ nlar 
8900 22098 7511 4634 13361 
460 24557 24572 25555 29q26 

l8497 23019 6010 27798 16753 
l2916 8389 9139 21422 8232 

109 28292 19522 12600 17615 
22306 11446 1505 2604 9255 
20694 4198 19191 12487 4820 
17296 

'l'enl Asır 

Atatürk ...... 
İngiliz ve Irak 
Krallarını tebrik 

· Afrikada bir harp 
ihtimali kuvvetlidir 

Ankara, 11 (A.A) - İngiliz 
kralı beşinci Jorjun jübilesi 
dolayısile reisicumhur Kamal 
Atatürk ile müşarünileyh kral 
hazretleri arasında aşağıdaki 

telgraflar çekilmiştir : 

ltalya iki Habeş vilayetini elde 
Etmek için tecavüze hazırlanıyor 

Majestlerinın tahta çıkışları
nın yirmi beşinci yıldönümünü 
kutluladığı bu anda kendilerine 
çok samimi tebriklerimle bir
likte şahsi saadetleri ve krallık 
ailesinin saadeti için olan ha
raretli temennilerimi arzetmekle 
bahtiyarım. 

Bu taktirde Ahııanya Avusturyayı işgal etmesinden korkul11yor 

Kamal Atatürk 
Tahta çıkışımın yirmi beşinci 

senei devriyesi münasebetile 
vaki nazikane tebrik ve temen
nilerinize bütün kalbimle te
şekkür ederim. 

Jori 
Irak kralını tebrik 

Ankara, 11 ( A.A ) - Reisi
cumhur Atatürk ilt: Irak kralı 
arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur : 
Haşmetlu birinci Gazi haz

retleri. Irak kralı. 

Ailei kraliyeJerilc: dost Irak 
milletini sevindiren mes'ut ha
diseyi sevinçle öğrendim. Zatı 
haşme'anelerinin, kraliçe ve 
genç veliaht hazretlerinin sıh

hat ve sonsuz saadetleri hak
kmda samimi temennilerimi 
takdime müsareat ederim. 

Kamil Atatürk 
Kamal Atatürk hazretleri 
Zatı devletlerinin nazikane 

tebriklerinden çok mütehassis 
oldum. Yürekten teşekknrleri
mi sunar ve saadetinizin de-

vamile dost ve komşu Türki

yeoin ikbali hakkındaki öz 
dileklerime inanmanızı rica 
ederim. 

Gazi 
lnebolu'da yangın 

İnebolu, 11 (AA) - Bugün 
Avara mahallesinde bir evden 
yangın çıkmış, ev 
yanmıştır. 1tfaiye 
yangını büyümeden 
müştür. 1. . • . . . .... 

tamamen 
yetişerek 

söndür-

Bay Yevtlç Belgrada 
DöndU 

BÜKREŞ 12 (A.A) - Yu
goslav başbakanı B. Yevtiç 
saat 1-30-da Belgrada gitmiş 
ve kendisini durakta B. Titu
lesko, Aras ve Maksimos ve 
diicr birçok zevat uğur1amış
hr. 

Başlıca ekonomik çalışma 

birliği ve ulusal hirliiin yazıl
ması ile uğraşacak olan bu
günkü toplantıda B, Y cvtiç'in 
yerine dış bakan yardımcısı 
B. Puriç dolduracaktır. 

LONDRA 11 (A.A)- Röy
ter ajansının duyumuna göre 
Fransız ve İngiliz hükumet!eri 
muhtemel bir İtalya-Habeşistan 
savaşma karşı koymak çaresi
ni aramak için konuşmalara 
başlamışlardır. 

Fransa ve İngilterenin ya 
kında İtalya hükümetinc ~sa
sen her iki tarafın kabul etti-
ği bir uzlaşma komitesi teşki
linin barışrn devamı ıçin elzem 
olduğunu bildirmeleri muhte
meldir. Şimdiye kadar Lond-
raya 1930 kararının çiğnene
rek Habeşistana silah yollan
ması hakkında hiç bir İtalyan 
protestosu gelmemiştir. Söy-

lendiğine göre bu karar Ha
beşistaua silah kaçakçılığım 
yasak etmekte fakat bu mem
leketin kendini korumak için 
silah satın almasını serbest bı
rakmaktadır. 

Bir Fransız İnglllz 
T şebbüsü bekleniyor 

LONDRA 11 (A.A) - Eko 
dö Pari muhabiri İtalya-Habe
şistan anlaşamamazhğınm hal-
li için bir Fransız-İngiliz teşeb
büsü yapılacağını bildirmekte· 
dir. İtalyanın Eritreyi Somali
ye bağlamak için Harar ve 
Ugadeniyi elde etmek maksa
dile icabında kuvvet kullana
cağı muhakkak bilinmekte, 
İngiliz hükumeti Mançuko işi-

Partinin proğramı 
Kara, deniz ve hava tarifelerinde 

Birlik temin edilecektir 
Ankara, 12 (Hususi) - Bugün öileden sonra toplanan bü

yük Kurultayda encümenlerin hazırladıkları işlerin müzakeresi 
yapılmıştır. Partinin proğ'ram taslaiı üzerinde encümenlerde ya
pılan bazı değişikliklere göre kara, deniz ve hava aakliye tari
felerinde birlik temini esası da proirama koamaktadır.Köylünün 
sıbhatlı ve neşeli olması temin ed lecektir, Posta tılgraf ve te
lefon servisim ıslah olonacakbr. 

Parti kurultayında 
Hesap enciimeniıı raporlaı~ı takdirle 

Karşılandı ·Ekler göriişüldii 
Ankara, 12 (Hususi) - Kurultay genel heyeti toplandı. He

sap encümenin raporları tetkik edilerek takdirle karşılandı. Sonra 
program taslağında yapılan ekler görüşüldü. -···· c. Halk Partisi 
Proğram öz TürkÇeye çevrildi 

Ankara, 11 (A.A) - C. H. Dilekler komisyonu da ilk 
Partisi büyük kurultayı bildi- oturuşta gümrük ve inhisarlar 
riği: bakanlığı ile sü bakanlığını il-

C. H. Partisi büyüle kurul- gilendiren, ikinci oturuşta fi. 
tayı komisyonları 11 _ 5 _ 935 nans dilekleri üzeı inde çalışmış 

ve iJgili bakanlann izahını din-
Cumartesi sabahından geç vak- !emiştir. Bu komisyon saat 22 
te kadar çalışmalarına devam de tekrar ekonomi dileklerini 
etmişlerdir. Bu çalışma gece görüşmeye başlıyacak ve eko-
yarısına kadar sürecek yarın nomi bakanını dinliyecektir. 
sabah tekrar başlayacaktır. Hesap komisyonu mazbata-
Proğram komisyonu dil cemi- sını yazmış ve parti merkez 
yeti üyelerile birlikte proğra- hesaplarının tamlığını ve düz-
mın öz Türkçeye çevrilmesi günlüğünü takdir diliyle anla-
yolunda calışıyor. mıştır. 

3151 
TAYYARE SİNEMASI 
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B U G U N 
Aylardanberi beklenilen, Avrupa ve İstanbulda büyük muvaffakiyetler kazanan 

mevsimin en büyük filmi ·---------------------------... --------ı B •• u y ük Oyun 
Sinema aleminin iftihar ettiği büyük yıldız MARIE BELL ile "Moskova geceleri,, nin 

kahraman san'atkarı PIERRE RICHARD WILLNS ve diğer iki yüksek san'atkar 
Françoise Rosay, Charles Va nel ve. müteaddit artistler, binlerce figüran 

BÜYÜK BiR AŞKIN ROMANI baştanbaşa heyecan ve sau'at c!o!u büyük eser 
oww 

BUY 
ilaveten FOKS dünya havadisleri 

Her gün 15-17-19-21 15 DİKKAT 
Perşembe 13-15 Talebe seansı 
Cuma 13 ilave aeanıı 

N 
Seans saatları 

: Her gün son 21 15 seansı "ucuz 
halk seansı,,dır 
Fiyatlar 25-35-50 kuruştur 

nin örneği olan bu işten ulus
lar kurumunun ağır suretle 
müteessir olmasından kork
makta ve Avrupanın siyasal 
vaziyetinin ince olduğu bir za-
manda İtalyanın sonu şüpheli 
bir Afrika macerası için kuv
vetlerini israf etmesini tenkid 
etmektedir. 

Koloni işlerile meşğul olan 
İtalyaaın, bir Alman taarruzu 
karşısında, Avusturyayı koru
yamamak durumunu düşünme
sinden korkulmaktadır.İngiltere 
ıtalya Habeş meselesinin hallini 
uluslar kurumuna değil fakat 
bizzat İtalyaya düştüğüne dair 
olan İtalya iddiasını kabul et
memektedir. 

B. Konseyi ...... 
Bugün son toplan
tısını yapacaktır 
Bükreş, 12 (Hususi) - Bal

kan konseyi yarın (Bugün) son 
toplantısını yaparak dağılacak-

tır. Dağılmadan evel bir tcblii 
neıredilecektir. 

Muhakeıne 
Yakında başlıyor 

İstanbul, 12 (Hususi) - Yo
baz Saidi Kürdinin Eskişehirde 

muhakemesine yakında başla
nacaktır. Tahkikat tamamile 
bitmiıtir. 

Akhisar da 
Belediye bütçesi 
Memur maaşları arhnlch 

Akhisar, 11 (Hususi) - Ak

hisar belediyesi yeni bütçesini 

seksen iki bin iki yüz elli lira 
üzerinden tanzim etti. Geçen 

sene bu, altmış ile yetmiş bin 
lira arasında idi. Varidattaki 
fazlalık bakıma alınarak me
mur maaşlarında da arttırmalar 
.yapıldı. Belediye idaresi altında, 

fakat müstakil bir şekilde idare 
edilen elektrik fabrikasının yeni 

bütçesi de yirmi iki bin küsur 

lira olarak kabul edildi. Bele

lediye bu yıl içinde genişlikle 

çahşmağa müsait fırsatları ka
kaçırmıyacak; yeni bir belediye 
binası yaptıracak, esasen mun
ta2am olan elektrik tesisabnı 

daha fenni bir şekle koyarak 

ceryanı gündüzleri de kullana
cak tetkikte bulunan .şehir pla
nı için de bay Y anseni veya 
maruf şehircilerden birini ge-
tirterek yardımlarım temin ey
liyeccktir. Bu meseleler kent 
kurultayınca onaylanmış bulu-
nuyor. 

H. G. --·-B çiye hücum etmlşler 
lkiçeşmelik tuzcu sokağında 

Hulusi Daniş ile Arif oğlu 
Rauf sarhoş olak nare attık
larından kendilerini süküte da
vet eden gece bekçisi Alinin 
üzerine de hücum ve taban
casını almak istediklerinden 
yakalanmıslardır. 

KOMŞU 
........... . ............ 

:::::::::::: iLLERDE 
Standarızasyon 

Düşünceleri 
Bağcılarımızda UmlUer 

Uyandırmıtbr 
Manisa, 11 (Husususi) -

Manisa bağları bu yıl far~ 
bir zindelikle yetişmektedır. 
Her asmamn aldığı çehre ileri 
için büyük ümitler vericidir. 
Muhitin can damarı mesabe· 
sinde sayılan bağcıhğı, birkaç 
yıllardır Manisalıları fayda ye
rine zararlara sokmuştu. Bu 
zararlardan kurtulma etrafında 
işte busene bağcılarda bir 
parça ümit uyanmıştır. 

Yalnız vilayet merkezi de
ğil, kazaları da bu mey~da 
görebiliriz. Manisa merkezınde 
ki bağ sahası yüz yirmi bin 
dekarı buluyor. Mülbakattaki 
bağlar yekünü ise aşağı yuka
rı bu rakamdan geri kalmıyor; 
Turgutluda 40, Ak hisarda 19, 
Salihlide 18, Alaşehirde 35, 
Kulada 4, Demircide 7, Kırk· 
ağaçta 3, Gördeste 2 bin So: 
mada bin beş yüz dekar bag 
mevcuttur. 

Asmaların şahlanma vaziyet .. 
leri bu saydığım yerlerin her 
tarafında aynıdır. 

Vilayette hububat ekimi de 
dolgundur. Son günlerde hav.a
nın fırtınalı ve yaimursuz gıt
mesi çiftçileri bir parça endi
şelendirmişti. Çiftçi bu endi· 
şesinde haklı idi, çünkü he· 
nüz iç bağlamağa başlıyan 
buğday evinleri süd halinde 
olduklarından kavrulmaları 

muhtemeldi. Bereket versin 
hava çehresini değiştirdi de 
endişeler dağıldı. Bugün eld~
ki cedveller ekim sahasının hır 
milyon iki yüz bin dekar ol
duğunu göstermektedir. 

Vilayetin ekonomik bakım· 
dan en önde gelen kazası Ak'
hisardır. Kayıtlardan anlaşıldı· 
ğına göre ikinci dereceyi Tur
gutlu kazanmakta, üçüncü, dör· 
düncü ve beşinci olarak da, ıı· 
rasile, Kırkağaç, Salihli, Ala· 
şehir gelmektedir. 

Merkezde bugiine kadar ti· 
cari yönden kazançlar fışkıran 
teşekküllerin v=\cut bulmadıiı 
maalesef büyük bir noksanlık 
olarak sırıtıyor. Yukarıda da 
yazdığım gibi, muhitin en ve
rim:i metaı üzüm olduğu halde 
bu ürün etrafında dış pazar
larla münaseb'et peydasına 
ehemmiyet vermek şöyle dur
aun; hatta İzmir piyasasile bile 
esaslı bir perçim çareleri elde 
edilememiş, iç durumda müs
tahsile bir parça dayak olacak 
yalnız bir bağcılar bankasını 

yaratmak kafi görülmüştür. 
Müstahsil teşkilitsızhktan muz
taribdir. Hele bağcı ile konuş
sanız bir çok dertler dinler-

sımz. . . 
Maamafih bu dertler, yenı 

standerizasyon düşünceleri kar
şısında bir parça hafifliyor gi-
bidir. Yıllardan beri çahşmala
rının tam karşılığını alamıyan, 
nefis mahsullerinin değer fiatını 
bulaınıyan bir çok bağcılarımız 
ü.zümün devlet eliJe standarize 

edileceği etrafındaki rivayet:eri 

büyük bir alaka ile karşılamak
tadırlar. 

H. Günay 
•••••••• 

Takdire şayandır ki .. 
Moskova, 12 (A.A) - İkinci 

beş yıllık planın 3 üncü yılı 
için S Mayısta çıkarılan iiç mil
yar 500 milyon rublelik istik 
raza ilk beş gün içinde üç mil 
yar 138 milyon rublelik yazıh; 
olmuştur. 

1934 yılı istikru.ı için ilk S 
gün içinde ancak iki milz 
592 milyon ruble y 
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Boşalınış kalbimde yalnız hir nıezar vardı. 
Biz iki kardeş bu mezarııı başında •. 
Arna anladı , ve öteleştirmedi 

Kayanın yüzüne dikkatle ba
karak ... 

- Peki, ıimdi biraz zaman 
burda kal, bizim küçük bir 
hemşiremiz ol.. Erkulla bir ara
da:çalış, oda scai yanında bul
makla ne kadar sevinir bilsen .. 

- Hayır f.. 
Kaya canı ağzıadan fırlaya

cak sribi hir " hayır " demişti .. 
Erkulla bir arada olmak !. 

On altı yaşında bir çocuiun 
ettiği o büyük itirafı, bugünde 
düıUnüyor, fakat tekrarlamağı 
geaç kızlık gururuna aykırı bu
luyerdu. 

Erkul • güa relidedilen q
kıaı madaaki bupnde kabul 
etmiyordu, bir arada yapmağa, 
onun arkasından aynlmamaia 
•aaıl cesaret edebilirdi. Er
kul ihtimal dün ya11ıldıiını, tec
rübesizliiini dü~nerek muka
hele etmemiıti. 

Ya bugün ? Bugün de aşkını 
maddi menfaatlara bağlıyarak 
bir kurtuluş kıyısı araştırmak 
için ieldiği sanılacaktı .. 

Hayır bu hepsinden l>eterdi. 
Genç kız gururunu hırpalan

maktan kurtarmak için Arna
ııın çok candan teklifini red 
~derken kalp sesini işitmek 
istemiyordu .. 

Genç kadının yeşil gözlerini 
bulandıran teessürü görmemiş 
gibi: 

- Siz pek iyi bilirsiniz ki 
dünyada en birinci sevdiğim 

siz, en büyük dayağım yine 
sizsiniz .. Fakat teklifiniz ne 
kadar yüksek olursa olsun si
ze gelmekle küçülmekten çe
kinirim. 

l lostlunuı.un bu açık ve 
inanlı davetile yüklendiginiz 
mesuliyeti diltünerek, ben de 
şerefimi korumak isterim .. 

İkisi do göz göze geldiler! 
Kaya başını Ar.nanın yüzüne 

yanaştırarak: 

- Y alvarmm birıey sorma
yınız! Acılarımı söylemeic be
ni mecbur etmeyiniz, Kendi 
lumdimize bir iz:ıctincfs yarası 
olan mücadelelere karşı gel
mek, ekadar güç ki!. 

Arna acı bir sesle: 
- O da (aşk) deiil mi? Bizi 

ııüldüren, lıtize acı veren, bize 
saadet sunan, bizi felakete sü
rükliyen ve deiişmiyen kanun!. 

- Siz demi şikayet ediyor
sunuz Arna?. 

- Hayır şikayet etmiyorum. 
Bilakis aşkın ıstırablarını sevi
yoru• ben ... 

- Siz mi? siz de acı çeki
yorsunuz ha! Bukadar a-üzel, 
ve bukadar zengin olduğunuz 
halde!. 

Arna ccvab vermedi, Kaya
nın elini avucundan bırakmı
yarak uzaklara daldı .. Kaya 
ömründe görmediği bir ıstıra
bın karşısında olduğunu anladı. 

Kendini unutmuş ona bakı
yordu .. 

Arna gözlerinde küçük bir 
damlacık uzun kirpiklerinde 
asılı kaldı .. 

O yavaşça! 

- Arna... Diye seslendi: 
Genç kadın kendini topladı 

gülmeğe çalışıyordu .. 
Kaya tekrar etti: 
- Arna bugüne kadar geç

mişinizi anlamak veya sormak 
aklıma bile gelmiyordu. Çünkü 
anlatacak şeyi olmıyanlara ne 
mutlu der, sizi de o mutlu in
sanlardan sanırd 

Halbuki bu d ka, sesiniz, 
özleriniz ve bütiı haliniz ıs-
_:-abın kızı olduğunuzu göste
·ivor. ruhların birHii en tok 

1 

paylaşılan ellerle kaynaşır değil 
mi? Siz de ... 

Ama uzun uzun baktı. Ba
şmt eğdi. 

Bilmem ki dedi. Ruhumu 
ruhunu dökmekle şimdikinden 
daha mı çok kaynaşacağız ? 
Yoksal 

Genç kadın yine birden sus
tu. Karanlık hayabmn zebirle
rile bu temiz lekesiz varlığı 
karııbrmak neye yarardı ki. 

Kaya hayretle ona baktı. 
- Sorgumu affediniz, amma 

aşkın ızbr pi mn size bu ka
dar sevdiren büyiik kudreti 
anlamak isterdim. Çok sevdi
niz.. Sevdiğiniz kadar da sevil
diğinize şüphem yok.. Çünki 
bu kadar genç dul, kaldığınız 
halde gençliğinizi hili o aşka 
vererek ona sadık kalmanız 
gösteriyor ki kocanızı .. 

Arna kendini tutamıyarak: 
- Çok yanıhyorsun sevgili 

çocuk, ben severek değil 
belki sevmeği hiç düşünmiyerek 
evlendim. Ve bu düşUncesizli
ğin acısını on yıl çektim. Ko
camın ötümünden sonra Erku-
lun yanına gençliğim parçalan
mış, umgulanm l<arnrmış bit
miş bir halde döndüğüm vakıt, 
arbk sevmek kabiliyetim de 
sönmüş sanıyordum. 

Heyhat! Ne kadar aldanı
vermişim Kaya! İnsan gücü 
yıldırıma karşı istediği kadar 
siperler kursun o düştüğü ye
ri yakacaktır mutlak .. 

- O halde? .. 
- O halde aaıl çapraşık 

duyguların çözülmiyen ilmikle
rini benim hayatımın tersliğin
de aramalı.. Bir gün sana an
latırım bunu.. Fakat bir gün .. 
Hayır korkuyorum senin için, 
seni de zehirlememek için su
suyorum ... 

- Söyleyiniz, veya söyleme
yiniz Arna,sizi her vakıt artan 
bir sevgi ile sevdiğim için, ye
şil gözlerinize bu derin elemi 
çöktüren kim olursa olsun kal· 
biın ona kin ve linetle hayktr
mak istiyor. 

Arna şiddetle: 
- Sus... Ona lanet etme 

Kaya ... O beni dünyada biç bir 
erkeğin hiç bir kadını sevemi
yeceği sur'!tte sevdi. Vücudum 
ikiye aynlsa, onun aşkına taşı
yan diğer yarım önünde yine 
taparak eğilmek isterim .. 

Genç kız şaşırd: 
- Ya rap! Ne anlaşılmaz iş, 

o halde niçin? 
- Evet niçin mes'ud olama

dım değil mi? Çünkü düşün-
celerim be-ni çıldırttı. Arkamda 
uzun senelerimin içine gömü
lan kocam, yıpranan, boğulan 
gençliğim vardı. Geç gelen bu 
aşk o anda kafa kültürüne 
dayanınca korktum ve kaçtım. 

- Kaçbnız mı? Ya bay 
Erkul? 

- Ona da birşcy demeden 
izimi kaybetmek istedim. Bü
tün varlığım beni ona çektiği 
halde ben uzakta, çok uzak
larda unutmak istedim. Bir 
müddet İsviçre dağlar.:nm be
yaz karları kalbimin lavlarını 
dondurur gibi oldu. İtalyada 
Napol:yi, Romayı dolaştım, nice 
zengin varhkların göğsünde fikri 
alabHdiğine binbir güzellik 
sürükJiyen, san'atın, tabia tın 

ağuşunda heran değişen bir 
panoramaya dalarak kalbimin 
sesini duymamak, dinlemen.ek 
istiyordum. Arbk gezmek, gör
mediğim yerleri görmek, dur
madan koşmak ve yorulmak 
bende bir alışkanhk halini a l
mıştı. Buralarda ne kadar do
laştım? Ya lnız birgün Vendik
te Erkulla birleştik .. 

- Sonu Var -

Tenı Asır 

Konseyin son celsesinde 
Avusturya .. Macar ve Bulgaristanın 
Süel istekleri ve Akdeniz andlaşması 

Resmi bir tebliğ neşredilmesi bekleniyor 

. ~fl 't!""'~,4~ 

'J'rmı ~ilarn .ıyaclCt bfr Rumcu kil i .·r..:s i Bfr n omen köylü kadını ve evi 
Bükreş, 11 (A.A) - Sabnh basın bürosu direktörü B. Dra- kan anlaşması gibi iki sağlam 

gazeteleri Balkan anlaşması gu basın beraberliğini artırmak kurumda bulunmalarıdır. 
konseyinin çalışmasına uzun imkanlannı görüşmek için bal- Romanya kamusal düşünü-
bölümler özgülemekte, konse- kan anlaşması ğazetecilerini şünü uzun zamandan beri tanı-
yin ilk oturumuna büyük bir bugün toplanbya çağırmıştır. yorum Vefalı bir dost ve bayri 
önem vermekte ve bu oturu- Neler görUşUldü? bir bai'laşık olan Romen ulu-
mun programda oranlamış olan Bükreş, 11 ( A.A ) - Balkan sunu scl5.mlamakla bahtiyarım. 
uzan geçtimni ve dört saat konferansa Roma andlaşmala- R.omanyaya gelen her hangi 

b' b v1 J 1 · b hır Yugoslav gibi kendimi 
sürdügv ünü belirterek kaydet- rına ag 1 mese e ~rı ve u evimde sanıyorum ve hele ille-

B. Lava) 
Bugün Moskovada 

Bulunacak 
Moskova, 12 (H.R) - Fran-

11% dış işleri bakanı Bay Laval 
yarın (bugün) Moskovada bu
lunacakbr. Bay Lava) Mosko
vaya varınca mutat ziyaretleri 
müteakip Fransız büyük elçiıi 
bay Alfand'ın da ittirakile bay 
Litvinof nezdillae bir topJanb 
yapılacaktır: Salı .. günü Mosko
va belediyesi tarafından bir 
ziyafet verilecek~. Ayni ak
şam Fransız elçiliğinde büyük 
bir resmi kabul yapılacaktır. 
Çarşamba günü Bay Molotof 
l>ir ziyafet verecektir. Bu zi· 
yBfeti ma~kip bay Laval ga· 
zetecilere beyanatta buluııacalı 
ve Operada Sadkonua ilk tem
silinde h zır bulun cakllr. Bay 
Laval Moslfovad.a lCaldığı müd
detçe Litvinof, Molotof ve Sta
linle bir çok göriifmelerde" bu
Iunacakbl 

a 
Ölüme mahkum 

Edilenler 
ATlNA, 11 (A.A)_- Divıı· 

nıharp Venizelist ihtilaline iş· 
tirak etmiş olan 35 bahriye za· 
bitini ölüme mahküm el•iştir: 
Diğer 36 zabit müebbet küre• 
ğe mahkum edilmişlerdir. Ami· 
ral Demestikas ölüme mahktm 
olanların arasında bulunmak· 
tadır. 

ATİNA, 11 ( A.A )- Ha11 
kurumu isyan ettikleri için 33 
deniz sü bayım ölüme çarpbr· kt d. J arada Tuna meselesıle Avus-

me e ır er. hıryanın erkinliği, Avusturya - rimizin yalnız geçmişleri ba- · 
Dimicata gazetesinin dediği Macaristan ve Bulgaristanın kurundan dej'il halleri ve 

mışhr. Bunların 31 i memleket 
dışına kaçmış bulunuy<irlar. 

gibi dört bakan, çalışmaları süel statülerinin değiştirilmesi hele gelecekleri bakımmdan 
bitinceye kadar tam bir gizli- hakkındaki istekleri ve ftalya ne kadar birleşik olduKla-
lik göstermiye karar vermiş f d d nnı görmekle artan bir sevinç 

tara m an üşünülen orta Av- duyuyorum. İllerimizin öteden-olduklanndan doh:ıyı çalışmalar rupa barış nın pekiştirilmesi 
hakkında hiç birşey sızmadığını ı ı · · k beri bir tek ereki olmuştur. 

mese e ennı onuşmuştur. Tabii haklarının korunması, ba-
yahıı: konseyin Küçük anlaş.- Konferansın Akdeniz a-nd-
ma ile olan sıkı dayanışmayı laşması meselesine de dokun- rışİn kurumlandırılması ve sı-
berkitmeğe yarıyacak kararlar duğu sanılmaktadır. Toplantı nl ır ann güvenliği, Balkan an-
i k d I> d nın çok içten oldug" u kayde- ~şmasının asığ birliği ve git-

a acağı, ya ın a \.Oma a top- gıde artan arsıulusal önemi ve 
lanacak olan konferansa karşı diliyor. 

B. Yevtiçin dlyevi en son uluslar birliğine karşı durumunu ve sınırları inanca 
albna alan Avrupa misak)an 
ile Bulgaristan Macaristan ve 
Avsturyanm tekrar silahlanma 
isteği karşısındaki tutumunu 
ilendireceğini oranlamaktadır. 
Ayni gazete dört Balkan dev
leti arasında tam bir anlaşma 
olduğunu ilave etmektedir. 

Görüş birliği 

Üniversal gazetesi Balkan 
anlaşması devletlerinin bu mü
nasebetle de aralarındald tam 
görüş birliiini her ihtimal kar
şısında ve Roma konferansına 
ait olan arsıulusal mesele üs
tünde birbirinden varlık olduk
lannı berkiteceklerini söyle
mektedir. Bu gazete uluslar 
kurumu konseyinin 20 Mayı s 
tarihli toplanma devresinin kü
çük anlaşma ile Balkan anlaş
ması aruntaklarına yeniden 
toplanmak ve bay Laval ile 
görüş teatisinde bulunmak fır-
satını verdiğini yazmaktadır. 

Bir tebliğ heşredllecek 
BÜKREŞ, 11 (A.A)-Bugün 

öğleden sonra toplanan Balkan 
antantı konseyi ruznamesindeki 
mese!eJeri konuşmuştur. Yarınki 
son toplantıdan sonra varılan 

bitimler hakkında bir tebliğ 
neşredileccktir. Saat 20de Bal
kan antantı dışarı işl e ri bakan
ları şerefine bir ziyafet ve:miş 
ve bu ziyafette hükümct erkanı 
ile elçiler heyeti bulunmuşlar-

dır. Saat 22 de kralın sarayın
da bır kabul resmi yapılmıştır. 

Bir toplantl 
Bükreş 11 tA.A) - Remen 

Bükreş, 11 (A.A) - Dimi- ödevimiz bizi bu kere Bükreş-
nata gazetesi Yugoslavya baş- te toplamaktadır. Amacımız 
bakanı B. Yevtiç'in şu diyevini kararlarımızı Balkan aıılaşunın-
yazmaktadır: da, barışta ve arsıulusal it 

Birge azığlarımız yolunda birliğinde daha etkin yapmak-
Bükreşe ilk defa geliyor deği- tır. Ulusal bayramlan günil 
Jim. Bu.rayı görme~le duyduğum dostlanmız Romanyalıların ara-
sevincı artıran bır şey varsa smda bulunmakla ve S. M. 

İkinci Karol'a derin saygı ve 
o da Romanya ile Yugoslav- vefalığımızı sunmakla çok bah-
yanın küçük anlaıma ve Bal- tiyarım. 

U. K. ayrılığı önünü alamazsa 
Seferberlik yapacağız 

- 1 ·-·-·. t 
- Boştarn/l Bumci sahiıede - ltalyan hazırltkları 

luna girilmesi için uluslar ku- ı genı,ıedl 
rumuna başvurmağa mecbur Paris, 22 (Hususi) - Habe-
kal~ı~ ve bunu İtalya hükü- şistan sınırJanndaki İtalyan 
metınm kabul etmediği bildiri!- kuvvetlerini iki katına çıkar-
mektedir. İtalyan bakanı tara- mak için Ducenin yeni tedbir-
fından anarşi içinde bir ü)- leri devam ediyor. Önümüzdeki 
ke gibi gösterilen Habeşistan yaz mevsiminin bitiminde, yani 
barış sever ve sabırlı bir du-

t yağmurlar mevsimi geçince Ha-
rurn tutmuş ve talyan hazır- O d · k 
hklarına karşı uluslar kurumu- rar ve ga amye arşı 
nun hakemliğini istemiştir. Bu İtalyaıı tecavüzünün başlıya-
da, anarşı içinde bir ülkenin cağı muhakkak sayılıyor. Bu 
yapacağt şey değildir. tarihe kadar, İtalya bu 

Galas, Somali ve Suitama çevrede askeri harekatta bu-
eyaletlerini barbarca idare et. lunabilecek 100 bin kişilik bir 
mekle itham olunan Habeşiştan kuvvete malik buJunacakbr. 
buralarım diğer vilayetlerle tam Askeri yolların yapılmasınn 
müsavat içinde ve babaca idare büyük ehemmiyet veriliyor. 
etmekte, } oksa bir müstemleke Somalideki İtalyan kuvvetlcri-
g ibi kullanmamaktadır.,, nin başkumandanı olan Gene• 

Nota şu sözlerle bitiyor: ral Rodolfo Grazyam koloni 
"ftalyanın hem 1928 andlaş- siyah göırlekli muhariplerinin 
masmdan, hem de uluslar ku- de genel sekreterliğine tayin 
rumu azalığından doğan bağ- edilmiştir. 
lahklarını uuutan Italya müs- Protesto ediyorlar 
temleke bakanı, Habeşistanın İstanbul, 12 (Hususi)- Lon-
istiklaline ve toprak tamamiye- dradan bildiriliyor: İngiliz ga-
tine daha ziyade saygılı olma- zetelerinirı Adisababadan al-
lıdır . ., dıkları duvuklara S?Öre Habeş 

--Protestolar 
BerJin, 11 (A.A) - Çekos

lovak elçisi, Çekoslovak sınır 
lanndan kaçmJan Alman göç
meıi Lampertsberger meselesi 
hakkında protesto notasını Fon 
Bulov•a vermiştir. --

lngiltere 
aao tayyare yapıyor 
Londra, 12 (Hususi) - in· 

giltere hava teslibabnı taci' 
etmektedir. 1938 senesine ka· 
dar inşaası mutasavver bulu· 
nan 880 harp tayyaresi ba 
sene sonuna kadar inıa edil· 
mit bulunacaktır. 

Sıra gümüş 
Elliliklerde 
Gümüş bir liralıldann baıd· 

ması bu ay sonunda bitecek· 
tir. Bütün basılan ıümüş lira
ların miktarı 4 milyon liralıh 
olacaktır. 

Hazirandan itibaren gümüı 
50 ve 25 kuruşluklar basılma· 
ia başlanacaktır. Bunların ka· 
lıpları hazırlanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
imparatoru Selasiye ltalyanıı 
yeni hazırlıklarını büyük dik· 
katle takip eliııektedir. lmpa· 
rator İtalya - Habeşistan ara· 
sanda barışı teklikeye koya• 
bu hazırlıklara nazarı di"kat 
celbetmiştir 

Harptan korkultıyor 
İstanbul, 12 (Hususi) - Ha· 

beş imparatoru beyanatınd• 
ltalya ile derbal bir anlaşıJJa 

olmazsa Habeşistanın ienel se· 
ferberlik ilan ederek sınırları· 

nın i'Üvenini kurmak için ıe: 
relcli göreceği bütün tetbirJerı 
alacağını söylemiştir. Vaziyet 

1 çok karışık ve endişe vericidir. 

1 
İngiltere ve Fransa hükfını~t
leri bir harbın önüne geçıJJe~e 
çalısıvorlar. 



ta Mayıs teaa 

Açık havada tiyatrolar, ta
savvur edilemiyecek kadar ya
vaş bir hareketle, anlaşılmaz 

piyesleri temsil ediyorlardı. 
Aktörler saatlerce monolog 
okuyor, Arada sırada buna 
favulların kalın sesleri karı
fıyordu. Fakat Avrupalılar he-
1abına, görüleeek bir şey de
tildi. Fakat Japon canbazları 
çok kuvvetli idiler. Bir kaç. 
kurUJ için, inanılmıyacak me
baretler gösterirlerdi. Fakat 
rehberin verdiği malumata gö
re her hafta bu canhazlann 
bir lki•i kafalarını kırarlardı. 
Rehber ilave etti: 

- Fakat ehemmiyeti yok. 
Y edelderimiz var ... 
\ Bir çok sinemalar, açık 
,,\ayada, çadırlar altında Çin 
fflimleri aösteriyorlardı. Ekse
rlai, Çlnde normal vaziyet olan, 
lhtillli hatll'labyordu. Her tab
loda adamlar boğazlanıyor, 
kurıuna diziliyordu. 

Morga bu aktörlerin ha
kiki ceset haline girmek için 
yaptıktan trükojlara hayran 
kalıyordu. Rehber onun bu 
r.annım tashih etti: 

- Fakat bunlar aktör de
ğil, hakiki cesedlerdir. Knrşu
na dizilenler de sahiden dizil
ınişlerd r. Dokümanter filimler 
ullanılmıştır. 

Seyirciler çok 
Büyükler gülüyor, 
çırpıyorlardı. 

memnundu. 
küçükler el 

Çıkarken bir düzine kadar 
sürücü, bu ~aylan misafirper
ver bayanlara getirmek için el 
ırabal nnı teklif ettiler. Bun
lardan sonra gözlerinden ah
laksızlık akan çocuklar siyah
lara sürtünlyorlardı. Rehber: 

- Sakınınız, dedi, bunlann 
bazısı cilzzamlıdır. 

Beraberce otele döndüler. 
Morga bir çeyrek saat sonra 
gizlice çıkb ve bir otomobile 
atladıiı iİbi Hok Lon cadde· 
l!İndeki Çin oteline koştu. 

Orada, koridorlarda Laosla 
Kıtı aramakla meşgul olan Re
nuçi'ye rastgelraesin mi? 

Banger, zoraki birtebessilmle: 
- Vay, dedi, ikimiz de ayni 

:ikre dlişmüşüz, demek? Baka
ım u çapkın kız vapurdaki 
gibi burada da uslu mu? Fakat 
ne cihette oturuyor? 

Delikanlı doğruyu söylemeği 
tercih etti. K:ım'da, o da se
vişmekte serbest değil midiler? 
Kimseden müsaade illmağa ih
tiyaçları yoktu. Renuçiyi kolun
dan tutarak: 

- Dinleyiniz, dedi. Artık 

gizlilik imkanı killmadı. O be
nim metresimdir. 

Banker can sıkıntısını gizli
} emedi. 

- Bana bir haber verebi
lirdiniz! Dedi. Çokt anberi bu 
i~e daha vapurda mı başladınız? 

- Evet, vapurda, 
Ve kuru bir tonla ilave etti; 
- Kam kendisi zorla 

ıüyletdi. Şimdi işi anladınız 
Beraber yolculuk yapma~ 
rnızı isters~niz onda ar
tık iÖZünüz olmamalı. 

Reouçi hemen ricat etti; 
dayla: 

- Haydi ayol, bir oda hiz
metçisi için boğazlaşacak de
ğilizya. Onu kendinize sakla
yııuz, aziz dostum. Ben yolda 
baıkalarını bulurum. Siz de. 
Ah, ıençlik, ah! insanı ne de 
bararetlendiriyor! 

Sonra elini uzattı! 
- Haydi, ı,?izciliğinizden do

layı size gücenmedim. Ya
rından sonra her ikimiz, da
ha doğrusu her üçümüz yo
la çıkacağız ve emin olunuz ki 
Kamımzı arbk sadece .b.iL li'ı-

ızlar 

gat kitabı sayacağım. Çabuk 
koşunuz ve sayfaları çeviriniz, 
buna çok iştihınız var. Allah 
rahatlık versin! 

Geceliyin, Morga birkaç sa
at önceki hadiseyi genç kadına 
anlatb. Aşıkının bundan isti
fade ederek bankerle büsbü-
tün mfinasebeti kesmemesine 
müteessir olan kadın tekrar 
ondan sakınmıya kendisini da
vet etti. 

Mühendis bu korkuları ço
cukça buluyordu. Fakat böylece 
kızın ıöıterdiği muhablıtcttcn 
de koltukları kabanyordu. 

Kalbinden coşan minnettar
lıkla sordu: 

- Batistiyi sevdiğin kadar 
beni de seviyor musun? 

Çıplak, ıafkın bir halde ya
tağından fırladı: 

Yerd Asar 
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arşova gör·· şmeleri ---------Bay Laval diyor ki: Yalnız bir şeye ke-
derleneceğim o da mareşalı hastalığı 
Yüzünden görememiş olmaklığımdır 
Bay Bek diyor ki: Fransa ve Lehistan ikisi de dünya 

Barışının korunması amaçını gütmektedirler 
Varşova, 12 ( A.A) - Dün ve sık ıık ıenel siyasal durumu 1 ve pekleıtirmek için 1934 de 

gece .f ransız clçiJiiüıde verilen birlikte incelemeye yükü .. eJ B. Bek Bartuyu karııladıjı 'Y&• 

yemekten sonra Lehistan dış kılmaktadır. Bu alanlarda it- Lehiıtan ile Franaa araımdaJd 
iıleri bakanı B. Bek radyoda )erimizi kolaylaştırmak için ara- aalqmalar arııuJuaal 8iya1UJa 
ıu söylevde bulunmuştur: mızdaki buluşmalar uyıuadur. •• ••ilam, en caah ve • •tı• 

Ça~ırmamızı kabul ederek Yine bunun için B.LaYal'ia rekli ilkelerindell biridir de· 
Varşovaya gelen Fransız mcs- Varşovaya gelişinin bizce her miştir. Bupn de 6ylecliı. 

- Demek biliyorsun? 
söyledi? diye sordu: 

lekdaıım B. Levalı Varşov~da hangi bir naziklik çerçevesial Avrupa barıoının kunetlen• 
Kim selamlamakla çok bahtiyarım. çok aşan önemli bir aalamı dirilmesi için Franm • Leh 

Bu sırada yapmış olduğu açık vardır. çalııma birliğininin t\bıden 
Bundan sonra yanında kal

dığı müddetçe onun sözlerine 
lakayd, mağrur, öpüleri altında 
souk, Adeta uzak hissetti. 

Ertesi sabah, Renuçi mühen
disi aralarında bir şey olma
mış gibi karşıladı. 

- Eğer bir mahzur görmez
seniz yarın hareket edeceğiz, 
dedi, işinişe uyuyor mu? 

- Pekala uyu,tor. 
- Öyle ise sevimli tercü-

manımıza haber vermek zah
metini size bırkıyorum. 

Gencin aşkına bu biricik 
imadnn sonra iJa,·c etti: 

- Bugün yapabileceğimiz 
iki gezintiden bahsettiler bana. 
Biri, şu yak1 da Tanjon - Ru 
köyü. Diğeri Yohor. Ne der
siniz? 

ve özel konuımalarda memle · L. Laval da radyoda şu ıöy- gtine artırılması lhamdır. Sa· 
ketlerimizin dış siyasalarına levi vermiştir: vutamn bqarclıtı lfler kencll-
dokunan köklü nıeselelerue bir Lehistana memleketimin ae- sine ulu.slar araıuada aeçldıa 
birimizden bilgiler aldık. Fran- lamını ~etirmekle bahtiyanm. bir yer Yermektedir. Lehlatama 
sa ve Lehistan ikisi de dünya Varşovadan aynlırkcn yalnız her m .. leket ılbi koruyacajl 
banşının korunması amacını bir şeye kederleneceğim. O da kendi aaıilan Yardır. Fakat 
2ütmektcdirler. Bukadar ıı- L h" t ı ·ı·k Lehistan arsıulusal anla•madaa 
k tıJ w lan · d"ki e ıs an u usunun ye-mı Ye ....-
ın ara uı:ramış o şım ı yurdseverliğinin ömeii olan uzak bulunmak iatemiyor. 

nesil varlıiı için normal duru- y lcul - b ilk d 
mu elde ebneğe çalışırken en ünlü Mareıal Pilsudıkiyi hu· J:r. 10 F uıuaua S u t ;•· 
ağır :r.orluklarla karşılaşmak- talığı yüzünden görmemiş ol- ~·•• a rauız • orye pa aı 
tadır. maklıiımdır. Kendisini aaygı Fransayı Lehiataaa 1.atlıyaa 

Bu çalışmaların değerli son ile andığım Louis Bartu iki anlaımalarJa da bağlamını• ko• 
vermesi için eyi temellere da- yıl önce burada Fransız - Leh lay olduğuau ve bu paktııa AT-
yanarak işe başlamak gerektir. dostluğunu konuşuyordu. Bu z:upa .JÜYt~Iik kurumla~da 
İki ulus arasındaki dostluk her dostluk timdi B. Bekle yapmış önemlı yenı durum olduguını 
şeyden önce bu temel taşların- olduğum açık görüşmede tek- B. Bek'e anlatbm. Bizi bantı• 
dan biridir. Bu yüzden iki ulus rarlanmıştır. sailamlqbrılınaıı•a sröti.irekbi· 
arasındaki dostluiu kuvvetlen- iki memleket arasında karar Jecek bütüıı yollan• arqbnl· 
diren Fransız - Leh andlasması sızlık olmamamalı. Lehiltanda maaı içi• hep o .. kı çah.-a 

Banker babacan bir tavırla le: b" ı;.a.: L-- --L-L-- --a barıt i~in önemli bir yardımda olduğu aribi Fran.sada her e• U' •·D• ....., YV.-..-uua •-·· 
konuşuyordu. Morga buysuzlu- bulunmaktadır. biliyor ki 1931 de yapılan and- kaJmıyacaj'IZ. İçinde ltuluada• 
ğ'undan utandı: d d -• k tini Memlekctlerimizin coğrafya laşma ortak olduğumuz aaığ- ğumux evre memıe e n 

- Haydi geımegv e gidelim, k d "rU ki la 
bakı ından birbirinden uzak lann berkitilmeıini ulus l ıl· ıı siyasasını yü tme e • 

aziz dostum. Zaten burada zev· ı ) b bulunması iki hükumet tarafın- maktadır. Pariste olduğu gibi vanç duyanlann, u uı annın 11 kimizden başka yapacak bir · 
işimiz yokya. dan güdülecek yolları sapıtma- Varşovada da iki hükumetin yolda istediklerini yerine getir· 

- .'fonu var - mak için elden geldiği kadar amacı birdin Banşı korumak mektedirler. ...... s·~··M·· .. ·~~~ii~f ;;··s~;iÇ .................. p~~t~ ....... ;~ ...... 't~ig;~f ......... . 
Floransada Avusturya · Şansölyesi 

ile görüşmüşlerdir 

l•lonmscıdau bfr maıızanı 
Floransa, 11 (A.A) - Bay Ajan.sından: B. Mu~olini ile 

Mussulini beraberinde dış as Avusturya başbakanı B. Şuşnii' 
bakam bay Suviç ve hava as arasında dün Antinori villuında 
bakanı general Valle olduğu yapılan konuşma dostça olmuş 
halde Floransa uçaklar limanına ve iki saat sürmüştür. Bu ko-
ınmiş ve Avusturya başbakanı nuşmada iki memlekete doku-
bay Şuşning ile Avusturya nan başlıca meseleler görüşül-
elçisi ve yükaek memur- müş ve iki devlet adamının 
lan tarafından karşılanmJfbr. aörüş birlikleri bir daha mey-

U nma... 12 LA.Al.: - Slefam dua. cıkanlm11tır. it 

Memurlarının aylıkları yükselecek 
Ankara, 8 - Posta, Tel

graf teşkilatı layihası K u
taya geldi. Bu kannna sröre 
Posta, Telgraf memurluğu hu
susi bir meslek olarak kabul 
edilmektedir. Bu idmreye gir
mek için memurin kanu unda-
ki şartlan h:ıiz olmakla bera
ber 18 yl!şından apğı ve 
otuz yaşından yukan olmamak 
şartbr. Yab ncı dil bilen
ler torcih edilecektir. fbtisas 
işlerinde yaş k~ydı nazarı dik· 
kate alınmıyacakbr. Orta tah
sil mezunları ilk dereceye, lise 
ve emsali derecedekiler buna 
benzer mektep mezunJan 14 
üncü dereceye, yüksek mühen
dis mektebinin telgrafçılıia ait 
kısmını bitirenler Avrupada 
meslek tahsili yapanlar 10 uncu 
dereceye namzet olarak srire
ceklerdir. Namzetlik müddeti 
bir senedir. Terfide ehliyet 
şartbr. 

Kıdem nazan dikkate alın
maktadır. Kanuna konan ah
kam ile, mecburi tahvil ve 
becayiş esasları da kabul edil
miştir. Cezalar, tevbih, maaı 
kesimi, kıdem ten:r.lli. •ınıf ten-
zili, muvakkaten ve kat'i ihraç 
olarak tesibt edilmİ!tir. irti
kap, irtişa veya kötü itiy~~ 
halleri şayi olanların suçları ıkı 
müfettiş raporu ve imiri
nin mahrem lezldyesiyle 
teeyyüd ederse maddi ve ka
nuni deliller aranmaksızın, 
haklarında takibat yapılmadan 
dahi memuriyetten çıkanlahi
lecclderdir. Bu kaıaun ile gü
rülen gayelerden biri de 3500 fi 
aşan posta telgraf memurları
nın ayhklannı birer, ikiıer de· 
rece vük-eltilmeajdjr 

1 
Posta, Telgraf memurları 

aşağıdaki hallerde muvakka
ten iıten el çektirilirler. 

1 - Müfettiıler, mürakıpler 
ve kendi amirleri tarafından 
resmen sorulaa suallere oevap 
vermezler, lilzumu halinde ka
salarını muayeae ettirmezlerse. 

2 - Hak)anndaki tahkikatı 
işkal etmek hali•dc bulunur
larsa. 

Memur, ayrı bir madde ile 
mniyeti suiiistimal, ihtiJilı ve 

tAhrifi kuyd zibi suçlar hak-
kında muhakeme soauna ka
dar amiri tarafnıdan iıte• el 
çektirilir. 

Memurlann çalışma aaatlwi, 
memurin kaaunununu umum1 
hükümleri içinde mubaberat ve 
muamelabn iereiin• iÖre, u
mumi müdürlüj'e tayin oluna· 
cakbr. Mecburi tekaüde sevk 
yaş ve dereceleri şunlardır: 

15 - 16 derece 55 yaıında 
13 - 14 derece 56 yaşında 

10-11-12 derece 58 yaşında 
9 derece 60 yaşında 

Hat baş bakıcı, baı mfive22i, 
bakıcı ve milvezziler, 55 yaş
Jannda mecburi tekallde Hvko
luourlar. 9 uncu dereceye ka
dar olanlar Nafia Vekilinin, 
diğer derecedekiler Bakanlar 
heyeti kararile daha heş 11ne 
memuriyetlerinde istihdam edil
meleri hakkma maliktir. 

Çok lüzumlu ve ihtiyaçlı t,lr 
memursa Poıta, Telgraf idare-
si bu yaşa gelmiş bir •••ura 
ihtiyacı olduğnnu söylerse yu
kariki şart: ar dahihind • ıe•• 
istihdam edilebilir. 

Ayn bir madde ile T ılgraf ve 
Posta nöbetlerinde yeya seyyar
lık hizmetlerinde bilfiil 22 ııae 

Sahlf a s 

Boğazlar -....... 
Bu mesle yeniden 
ön alana geçmiş 

bulunuyor 
Kölnische Volkszeitung und 

Handelsblatt gazetesi 25 Nisan 
1935 tarihli nüshasında ilk sa· 
hifede boğazların tahkimi hak
kında Türk dış işleri bakanı 
Tevfik Rüştü Arasın Cenevre 
konseyinde ileri sürdüğü Tür· 
kiyenin mütaleatını mevzuu
bahs ederek şu mütalea-
lan yazmaktadır: "Boğazlar· 
meselesi şimdi yeniden 111 
plana ieçerek alika uyaadJr
mıştır. Bu baptaki muahede 
hükümlerinin reviziyonu ilten
mektedir. Her ne kadar hurin 
memleketin merkeıi sikleti 
AnadoJuda bulunuyor İN de 
yine buna rağmen boiuJar "9 
günkü nizamı ile Anadolu iJİn 
bir teblnke noktasıdır. A~ı. 
olan boğazlar açık bir Marmara 
denizi ve açık bir Karadeniw 
deuıektir. Halbuld b~'kl 
Tilrkiye bu denWerde ve ••
hillerde bilhassa menfaattar· 
dır ve hatti buralan bir 
çok bakımdan memleketin 
hayati ehemmiyetteki faktör
lerini teşkil eder. Türk 1tarh 
limanı olan lmıid Marmaranın 
bir körfenndc kain elduğu gibi 
Tilrkiyenin yeni doiurmakta 
olduğu sanayi için muhtaç bu 
lunduğu kömUr amharlan•• te~
kiJ eden Zonpldak Karade
ni%de klindir. Bundan başka 
Türkiye buiün baz.ı bakımlar

dan Karadeniıde hakim vaıi
yette olub buradaki siyasal men· 
faatlar oderece mütenevvi bir 
durum arzetmektedir ki Türkiyt 
Karadeniz hakimiyetini bundan 
sonra da elinde tutmu' yahud 
bu hakimiyetini kaybetınİf Tür
kiye için müsavi ve ehemmi
yetsiz sayılamaz. Muhtelif de
miryollarının baf istasyonlarıda 
Marmara ve Karadeniz kıyıla
rındadır. ( Bandırma-Balıkesir, 
İstanbul-Ankara, Ereili-Anka
ra, Samsun-Sıvas hatlannda 
olduğu gibi ) Çanakkale boğa· 
zı meselesi harpden sonraki 
yıllarda temelinden dcğişmişdir. 
Vaktile çarlık idareıindeki 
Rusya, boğazlann açık olması 
davasının hararetli müdfü idil 
O vakıtki Rusyanın ideali, bo
ğazların hakimiyetini eline ıe
çirmekti ve bundan İstanbulu 
istıla etmek yolundaki gayreti 
anlaşılıyordu. Karadeniz filosu 
o vakıtki Rusya için barptan 
evvlki meseleleri en ehemmi
yetlisi teıkil ediyordu. Bugün 
ise aradaki dostluj-a ve 
Türkiyenin sanayileşmesi lle 
hasıl olan iktisadi menfa
atlere dayanarak Rusyanın, 
boğazları kapalı görmekte bü-
yük bir menfaab vardır.Rmya 
Karadenizdeki kendi sahille· 
rinde çok milbim 11nai ve ik: 
tisadi varlıklarını mu1ı111 Ye 
mahfuz bulundurmak mocburi-
yetindedir. Şimdi~i Rusyanı • 
boğazları kapalı ıörmek arzu.o 
.su ile eski Rusyanm bu yolda 
noktai nazarı arasındaki nasıl 
böyle değifiklik varsa ayut 
degişiklik Rusyanın o zamanki 
menfaatları olan itilAf devlet
lerinin noktai nazarlannda da 
vukua gelmiştir. Ve bu suretle 
İngilterenin menf aatı bir vakıt
lar Çanakkalenin kapah kaJ .. 
masında mündemiç iken timdi 
bunun tamamile aksinde tecelli 
etmektedir. . .............. ····················· ..... , 
mıt memur bukukile teka6d 
edilirler. lhtiyri tekaüd haliDe 
vaııl olup kudretsizlikleri, ve 
ıiciHeri itiharile pibalui olan· 
lann riz.aaına bakılmaksııın 
bu kanunun neşrindıa itiba-

)en en çok 3 seııe içiade 
mecburi tekaüde ıevkleriae 
Posta ve T -.liraf id ..... """'""' 
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Uzun zaman Afrikada Fransız 

kadınlarından bayan Jan Darlua, 
Dahomey kıt'asının son cen
gaver kadını hakkında şunları 
yaziyor: 

Kupkuru bir kadın ı 

Bir yığın cansız odun gibi ı 
kuru bir kadındı. Hergün, ağ
zının köşesinde bir pipo tuta
rak geçer, verilen selamlara 
ert bir kıvançla cevap verirdi. 

Sonra çarşı köşesine çömelerek 
bir kaç portakal ve kırmızı 
büber satmağa çabalardı. Kız
gın güneş altında, bu garip 
mahlukun pırıl parıl yanan göz
leri vardı. 

Uysal olmadığını bilirdim. 
Fak at yine konuşmağa kalkış
tını onunla. Kendi dilile sordum: 

- Oku Dagban ! jozc gbe 
( Selam ! Hava sıcak!) 

Sert bir tavırla : " Ouise ? ,, 
( .'ıle var? ) Diye cevap verdi 
,. e pipo unu ağzından çekerek, 
yerlilerin nezak t kaidesin 
tevfikan, yere tükürdü. Elinde 
tuttuğu kUçilk bir sepeti gög
terdim ! 

'' No sise ıe a ? ,, ( Satılık 
değil mi ? ) Diye sordum. 

- Ev ndon le de m a ? 
(Hayır, kaç para eder ltı l 

Dedi cesareti kınlmadı : 
- Ya b n san be frank 

verirsem, bunun için ? 
Pek nazlanmadan kabul etti 

ve işte böylece tanıştık. 
Kara yUzlU mazonlar 

Burada şunu hatırlahnm ki 
Afrikada amazonluk, yani ka
dın ccngiverli~, idarenin ka· 
dınların linde bulunduğu y r· 
lerde bile, hükümdarlık mile • 
seselerinden biriydi. Yoksa, 
kla ik amazonlukla bir mUna· 
seb ti yoktu. Bu şaşılacak ku
rumda, kadınlardan avcıl r, ok
cular. mızrakcıl r vardı. G nç 
amazonlar bakir kalmağa mec
bur tutulur! rdı. 

Hükümdann gözU altında sık 
sık tehlik li manevralar yapar
lar ve Bebanzinin krallığında, 
Gau denilen bir kumandana 
tabi olurlardı. Bunların işi kra· 
lın bütün dU manlaril çsrpış· 
maktı. 

Hayattan art:k, bir peşte
malın ucuna döğümlenmiş bir 
kaç paradan başka beklediği 
bir şey kalmamış olan ihtiyar 
Hoii Acaşenin ilk önce tama
mı okşıyarak onu yumuıat

mağa muvaffak oldnm. Bir 
sabah onu pek yorgun gör
düm ve bir ba dak ta ya (kon· 
yak) ikram ettim. Tereddüt 
ettiğini görünce baklayı ağ

zımdan çıkardım! 
- Cenk etmiş bir kadın 

için bir bardak taf yadan çe
kinmek olur mu? 

- Benim adımı sölediler 
demek! Başımdan ğeçenlerle 
bir kağıt doldurmak istiyor
sun g~lıba! Amma, elinde içi 
boya dolu çubuk (Lcalem) yok. 
Hayei sena anlatayim! dedi. 

Afr"ka ortasında bir 
ava, 

Bir yudum tafya içti, dama
iını şapırdattı, sonra patlıcan 
dudakları üzerinden kıbkızıl 
bir dil geçirerek: 

- Kral Geza tarafından da
ha küçükken yalcalanmıı, onun 
aarayma alınmııtım, dedi. O
rada büyüdüm. Bana ok atma
iı, avcılıiıl saray ra\nslarnu ve 

şarkılarını öğrettiler. Birgün, 
iki ceylan'a bir beyaz kartal 
vurduğum için kndın cenga· 
verlcr, Agboslar arasına ayır
dılar beni. 

Kral öldü. Gle. Gle babası
nın yerine geçti. Dahomey 
fütuhatı, cengaverliği ile Afri
kanın birinci krallığı olacaktı. 

Fakat şimal ve şarktaki You
bas ve Nagot asilerini yoket
mek gerekti. Bu mel'unların 
p ytahbnı ele geçirmek için 
yapılacak bir sefere bütün ka
dın cengaverler memur edil
diler. 

Ben saray kadını olduğum
dan biliyordum ki, sefer dö
nü li, kral ecdadı kral ve kra
liçelerin ıuhuna kesilecek kur
banlar için iki Cehos (mabet) 
yaptıracaktı. Böylece onlara 
şükranım bildirecekti. Bizde 
adettir,cengiver kadınlar sefere 
çikarken, ne başaracaklannı 
bildirirler. Kimisi birkaç esir. 
kimisi karılarile birlikte bir reis 
kimisi gözdelerin bonculdarını 
adadılar. Benim sıram gelince: 

- Kralın haşmetli babası ve 
anası için yapaçağı iki Cekos 
için lazım olan çapayı düşman 
kendisi verecektir ve ben: Holi 
Acaşe, düşmanın kanına bu!a
yacağım bu çapayı getireceğim 
diye and içtim. 

Bat! :::ı görmemiç 
Bf r ormanda 

Ertesi gün toprak, güneşe 

kapıfarmı açmadan, balta gör
memiş bir ormana girdik. Top
rak üzerinde düğüml~nen ağaç
lar, yolumuza en~el o1an sar
maşıkları baltahırla devirdik ve 
kopardık. Çıplak ayakl nmız 
kutlu yaralarla ün alıyordı>. 

Sonunda, pusuya elverişli bir 
yere vardık. Başkanımm Gan 
bize pusudan çıkmak buyru
ğunu vermişti. Üç bomba ağaç
lık bir uzamlıkta, bir tarJayı 
sürmekte olan üç Nağot köpeği
ni görmüştüm. Onlara baskın 
vermek için, toprak üzerinde sü
rüne sürüne, sessizce ilerledim, 
Sadece kılıcımı kaldırmakla ve 
ya ilaha davranmakla onları 
ne kadar korkutacaiımı bilir
dim. Nagot çiftçilerinden iki· 
si kaçtılar üçüncüsü toprağa 

mıhlanmış gibi kaldı. Benim 
gibi bir Aiba ile, Kralın bir 
cengaveri ile boy ölçüşmeğe 
kalkışdı. Tepeledim onu. Son-
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ra, kendi ç"pa-:;ı i:e k rn nı 
ve yüreğini dc"tirn ve çapayı 
onun kanına buladım. Cesedi
ni yüz üstü çevirdim ve onun 
üzerinden. Yabancı bir sapan 
izi gibi, atladım.. Sonra, öteki 
cenkci kadınlarla buluştum. 
Beni ordugaha kadar getirdi
ler ve orada : " Sen bir erkek-
sin ! ,, diye alkışladılar. 

Bir cengaverin günahı 
Erkeklerin haksız yere hor 

gördükleri cinsin üstüne çıktı
ğımı göstermistim... Cesaret 

d myaptaw l 
bi öz b'r yü~
den dnhn çok 
seviyordu .. 

Böyle derken ..__ .... A~----- ·----"---

Holli gözlerini 
gösteriyordu. 

- Kral bana sandıklarındaki 
en güze\ peştemalları verdi. Ve 
gizli tuttuğum b şka bir mü-

kafata da kavuşturdu beni! 
Bir çok ay doğdu ve battı. 

Fakat ben başkalaşıyordum. 
Kraliçe karnımın şişdiğini 
forkctti ve günahımı haykırdı: 

A 1110.:oulrır di11an11da .. 1 n u:uılı lnlıtıma flİ' 111 i.'! 111,mokf lı ~e11cilr>' 

bulan kadın cengaverlerimiz Bir Amazon anne olsun! Bu 
düşman şehrine saldırarak gü- görülmemiş bir rezaletti. Haber 
aeş başlarımız üstüne çıkma- alev gib! etrafa yayıldı. Kraliçe 
dan onu yıktılar ! bana: 

Kral Gle - Gle şanlı mabet- " - Suçlunun adını söyliye-
Ierini yaptırdı ve benim getir- ceksin! Dedi, haydi kötü sinek! 
diğim çapaya el sürdükçe sa- " - Hayır söylcmiyeceğiml 
dık amazonunu hatırladı. Ben " - Falaka dilini açar!.,, 
güzel değildim, fakat Dahomey Bütün kadınlar benim kam-
kralı iki parlak kıvılcımı, ba- cılanmamı sevrettilcr. Bes ay 
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sını duymiyordum. Kralın göz· 
leri benimkilere dikildi. On
ların ateşi bana yeni can ver· 
mişti. Kral devam etti: 

" Ccsaretile saltanatıma ün 
veren bu kanına karşı borcu
mu ödemek için onunla evlen
megc karar verdim ve karnın
daki çocuğun babası olduğumu 
herkese karşı ilan ederim. " 

Ben saray avlısında ne ka
dar toprak bulnbilmişsem top
layıp üzerime silktim ve kralın 
ayak tozu olacağımı gösterdim. 

Kralı -,.ık ağızln dinliyen 
gözdeler yerlere kapandılar. 

Fkalrnt kralın eski kanları 
kızğmlıklarını gızliyemiyorlardı. 
Fakat heremin husumeti art
tıkça, kocam kralın sevgisi de 
artıyordu. Dahomey kralları 

akıllı insanlardı. E'n çok, ken
dilerine hizmet ndenleri se
verlerdi. 

eyazlar gel nce •.. 
Artık sana öğretilecek baş

ka birşey kalmadı. Dokuzuncu 
ayda, bir bal gümesinden daha 
güzel ve daha tatlı bir oğlum 
doğdu: "Prens Ayidama.,, 

Kral beni hediyelere boğdu 

daha geçti. O vakit, gece gün· Bir kadın için sevdiği adam-
düz en ağır işlerinde kullanıl- dan bir oğul annesı olmak ne 
dığım yeni saray yapısını gör- büyük bir nimettir bilemezsin 
meğe gelen kral beni gördü. Hele bu adam kralsa. 
Adını söylemiyeceğimi vadet- "Heyhat! Her şeyin sonu 
tirdi. "Ölürüm de söylemem!,, var. Şimdi unutulan şanım gi-
dcdim. bi bedenim de büzüldü. Beyaz 

Haremin en yakın kulesine adamlar geldiler, bizi, Agbos· 
döndüğümde beni yeniden ları, ı,ralın amazonlarını gölge-

kamçılamak için kadınlar ve ye attılar !... " 
esirler bnğladılar. Kral işkence Holi Acaşe bu barbar koku-
yerinden geçiyordu. Durarak lu kahramanlık ve aşk hatıra-
alay eder gibi göründü: sile canlanmış gibiydi. Onun 

"Şu Hallinin deri~i fil derisi fikrini seziyordu ! " Bayağı 
gibi. Boşuna kamçılamay.n, bir bir saban izi gibi üzerin-
şey söylemiyecek!,. den atlanılan bir ceset .. ,, 

1 kence albnda Bu, körü köruna yapılan vazi-
fenin timsali idi. Kasır~a gibı 

Kral gıdince üzerime bir kat 
hedefine varır. Şimdi kadının 

daha saldırdılar. Kan!ar içinde 
gözlerinde şu sözleri okur ıribi 

yerlere yuvarlandım, kraliçe 
oluyorum! 

bağı~ıyordu! 
,, itiraf etsana, abdal se- "Heyecan ve iç neş'esi ol· 

d ı mıyan hayat neye yarar 1 Ha-
nın ... A ı... b 1 

yatını ve kalbini yermesini i · 
" - Asla! l d b·ı r miyen er, yaşamasını a 1 -,, - Seni Migana vere ım 

de görürsün! (Migan hem ad- J mezler ! " 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

liye bakanı, gem cellatti) 
,, - Öyle olsun! 
Beni cellat kulesine soktular. 
Gün ortasında, başların-

da prenslerle birlikte yük
şek memurlar ve bakan
lar sarayn doldular. İki 
asker beni de saraya götürdü
dülcr. Kral ortada tahtında 
duruyordu. Kırmızı kadife ile 
örtülmüş olan yeni sarayın sü
tun!arına sevgile bakıyordu. 

Kraliçeler etrafında do!aşıyor, 
kısk~mç gözlerini üzerinden 
ayırmıyorlardı. Beni oraya ge
tirten Gle-Gle söze başladı! 

- Bu iki kutsal sarayın ya
pılması parlak bir kahraman
lığa bağlıdır. Ulu atalarmın 
mabediui kurmağa yarayan 
çapa düşman kanına bulanmış 

ve bunu cenkçi kadınlarımız
dan biri getirmiştir. Böyle şanlı 
bir hatıra olamaz. 

Perdeler du,u11ce .. 
Bu sözler üzerine sütunları 

örten kadif • perdeler indirildi. 
Herkes şunu gördu: Sütunlar 
üzerine, elınde çapa tutan ve 
ıırtüıtü yatmış bir Na2"ot üze
rine ejilea ir Amazon rc!mi 
kazılmıştı. Yüreğim sevinçten 
çatlıvacaktı. Yaralarımın acl-

M ·· samerelerde 
e gibi numaralar 

ta1blk edilecek 
Kültür direktörlüiü bundan 

sonra mekteplerde verilecek 

müsamereler hakkında baş öğ
retmenlere bir bildirim gön

dermiştir. Müsamerelerde tat
bik olunacak numaralar okul-

sal ve dersler içinde, o dersle
rin içinde, o derslerin bünye· 
!erinden çıkmış olacaktır. 

Musiki, Türkçe ve idman 
derslerinde öğretilen şarkılar, 

iki üç sesli kuralar, aiız mu· 

zikalarile çocuk orkestraları 

bundan sonraki müsamerelerde 
yer alacaktır. 

idare kurulu 
h Baylığı idare kurulu dün 

öğleden sonra bir toplantı yap· 
mıştır. 

ilk o kullara imtihan 
Şehrimiı:deki İlk okullarda 

mezuniyet imtihanlarına seki-ı 

haziranda başlanacaktır. Kaza· 
lardaki ilkmektep imtihanları· 
na bir haziranda ve köy mek· 
teplerindeki imtihanlara da 15 
Mayısta başlanacaktı .. 
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Ragastan daha fazla daya

namadı. Bir arslan gibi gük
ı·edi. Silkin ·rek kolları arasın

dan kendisini kurtardı ve ba
ğırdı: 

- Madam, En cğır zehirle
rınız, keskin hançerlerinize 
dayanırım. tstediğiniı. herşeyi 
Japaıım. Fakat Benden sevgi 
ummayınız .• Bana yak!aşmayı

nız Beni kucaklamayınız .. 
' LUkres tekrar şövalyenin 

jzerine atılınca Ragastan ha
·areti arttırdı: 

- Bırakınız.. Beni bırakınız 
diyorum alçak kahpe!. Kaltak 
kadın!. Ağzından çıkanlar be
ni tiksindiriyor. Sözlerin gön
lüme bulantı veriyor. 

- Beni sev.. Sana yalvarı
yorum şövalye!. 

- Sevemem alçak kadın. 
Ben hayatımda hiç bir kadını 
tahkir etmedim. Bunu da bana 
sen yapbrttın.. Kadın sözünün 
yüksek anlamını kirlettin.. Sen 
bir kadın değil, dişi bir cana
varsın". Cadısın .. 

Ragastan olanca kuvvetile 
kadının bileklerinden tutarak 
onu itti. Benzi sapsarı kesilen 
Lükres Bu defa geri çekilerek 
kızgın gözlerini Şövalyeye dik
ti ve sordu: 

- Demek sevmiyeceksin?. 
Öyle mi? Hayırsız .. 

- Evet hayırsızım.. Çünki 
senin gibi kirli bir kadını ge
berterek vücudunu ortadan 
kaldırmak gibi gerekleşen bir 
işi yerine getirmiyorum. Kar
deşini, babasını öldürmeği ba
na soran ve namuslu bir kız 
için alçakça işler düşünen bir 

kahpenin göğsüne hançerimi 
saplamıyorum. 
Lükreı bu sözler karşısında 

kudurmuş bir hayvan gibi Ra
gastanın üzerine ahlarak dedi 
ki : 

- Korkak. Yalancı kahra-
man ! . . Ben seni kabadayı 
bir erkek, bir kahraman san
mıştım. Sen ise bir iki kişi 
öldürmekten çekinen bir adam 
sıq .•. 
Senin gibisine erkek dinemez. 

Sana kadın demek daha doğru 
olur. Hatta bu da çok.. Kadın
lar hizmetcisi!.. Sen aşk, sevgi 

denilen şeyin kuvvetine boyun 
eimekten ise en kuvvetli zehi
re, en keskin hançere dayan
mağı istiyorsun öyle mi ? . 
öyle ise. Ben ikisini birden 
sana veriyorum .. 

Lükres bu sözleri söyler söy
lemez, masanın üzerinde duran 
hançeri kaplı. Şö\oa!yenin üze-

rine yürüdU. Kadının elindeki 
hançerin UL'l ze!1:rii idi. Bir 
adamın bir tarafına batsa değil 
ucu değse onu zehirleyip öl
dürmeğe yeterdi. 

Ragastaıı tehlikeyi sezince 

ınasanın arkasına dolaştı ve 
masayı kendisine siper aldı. 

Bir icadını öldürmek şöyle 
dursun, hakaretle karşılaştır-
mağı bile erkekliğine yakıştı
ramıyan Ragastan Lükresi bir 

dakikada yere sermekten ka
;ınıyor ve dişlerini gıcırdatarak 
diyordu ki: 

- Ah.. Bu zehirli hançeri 
çeken bir erkek olmalı idi O 

vakit nasıl bir hançerle onu Tan
rısına kavuşturacağımı görmeli 
idiniz .. Fakat bir kadını öl-

dürn1ek elimden gelmez.. Bu 
&ıralarda Lükres masayı yaka-

.amış, Şövalyenin siperini de
virmişti. Rrgastan ölüm kor
kusuyle Lükrcsin üzerine atıl
dı. Bütün kuv•etiyle kadının 
iki bileklerinden yakaladı ve 
onları bir mengeneye sıkıştı
rılmış gibi ezmiye koyuldu. 
A~zından köpükler s tcan 

Lükres "seni öldüreceğim. Ge
berteccğ'm., diye hakırıyordu. 

Ragastan ise kadına korun
masını söylemekten geri kal
mıyordu: 

- Madam.. Dikkat edin. 
Sakının .. Zira şimdi elinizdeki 
zehirli hançer yere düşecek .. 
Eğer bir tarafınıza dokunursa 
gürüültüye gider, Kendi kendi
nizi öldürmüş olursunuz .. 

Hakikaten Şövalyenin kuv
vetli sıkışı lrnrşısmde bilekleri
nin acısına dayanamıyan kadın 
"of of.,, diyerek hançerini bırak
mış ve zehirli bıçak yere düşe
rek tahtaya saplanmıştı. 

Lükres te sırt üstü yere 
düştü .. 

Ragastan gene kadının önün
de diz çökerek onu kaldırmak 
istedi. Ve bu arada bıçağın 
Lökresin bir tarafına dokunma
sından korktu. Önce hançeri 
saplandığı tahtadan çıkardı. 

Alık kadın ise şövalyenin 
yerden aldığı zehirli hançeri 
kendisine saphyacagını sanarak: 

- Eyvah işim bitti, diye ba
ğırdı: 

Şövalye te~inat ver~i: 
-Korkma .. Urkme .. işlediğin 

bütün cinayetleri affediyorum. 
Nasıl ki biraz önce kardeşin 
Sezarı bodrumda gebertmek 
elimde iken öldürmemiş isem 
şimdi de sizi affediyor gebert
miyorum amma iyi biliniz ki 
bundan sonra da bana karşı 
dolaplar kuracak aleyhimde 
çalışacak olursanız olime düş-
tüğünüz gün kendinizi ölmüş 
sayabilirsiniz. 

Londra.. ayı:; •• 
"Dcyli Herald,, gazeteı;i Al

man deniz teslihatı hakkında 
şu malumatı veriyor: 

Tahtelbahir er hazn· 
Sir John Simon Alman hü

kumetinin deniz teslihatı hak
kındaki notasını 25 nisanda 
aldığını söyledi. Hakikatta Al
manların V ersay muahedesini 
yeniden bozmak kararı daha 
geçen sonbaharda verilmişti. 
Yeni sene ile beraber tahtel
bahirlerin parça parça yapıl

ması başladı. Almanların yap
makta oldukları on iki denizaltı 
gemisinden altısı hazırdır. Al
tısı da yakında hazır olacak .. 

Teknik terekkUer Sözünü bitiren Ragastan ze-
hirli hançeri de yanına alarak " Mornig Post ,, de sütünle-
hemen öbür odaya geçti. ri yazıyor: Tahtelbahir deniz 
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hidro7.en ve deniz albnda ise 
hidrojenle birlikte oksijen ka
rıştırılması geminin ağırlığını 
son derece azaltacakbr. Bu 
sistem deniz altında ilerlemek 
için Tahtelbahirlerin kullan
dıkları elektirik bataryalarına 

lüzum bırakmayacaktır. Bu, 
Tahtelbahirlerin hareket saha
sını genişletecektir. Yeni Al
man Tahtelbahirlerinin diğer 

hususiyetleri de olncakhr. Ki
elde yapılan tecrübelerde Tah
telbahir hücümlerinin evvdce 
olduğu gibi yalnız periskople 
idare edilmeyeceği neticesine 

varılmıştır. Yeni Alman Tah
telbahirleri deniz içinde büyük 
bir derinlikten hücüm yapabi
lecekler ve böylece düşman 
kuvvetlerinin mukabelesinden 

-Sonu V.aı- yüzünde yörürken benzine 
·········•·•···••·•·•···•••··•··•····•··•····•····•····••······················••••····· masun bulunacaklardır. 

Tırnakların şe i 
Rengi ve mukavemeti -·-· .. ·· 

Bu maksatla Almanlar, atı

şın istikamet ve menzilini tayin 

Hayatiyetimiz ve sağlığımız üze
rinde mühim bir rol oynamaktadır 

imkanını veren hidrofon adlı 
makineyi mükemmelleıtirmiş
lerdir. Hidrofors o kadar has
sastır ki yeni Alman tabtelba
hirlerinin makinaları hiç ses 
çıkarmaden işliyecektir. Emirler 

bile, şimdiki tahtelbahirlorde 
olduğu gibi telefon veya korna 
ile değil, işaretle verilecektir. 

1111 ·~•kilde <J/aıı lınwklm· lw
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Bayanlarm manikürüne çok 

itina ettikleri tırnaklar hayati-P" 
yetimiz, sağlığı,nız üzerinde · 
büyük rol oynarlar; Hayatın 
bütün seyrini takip ederler. 
Büyük sadmeleri, hastalıkları 

onların şekillerinde, parlaklık 

ve renklerindeki değişiklikte 
anlıyabiliriz. 

Çocuklar da ve gençlerde tır
nakların büyümesi en büyük 
uca varır. Haftada bir milimet· 
re ve daha fazla büyüdüğii 
görülür. Yaşlarını almış olan
larda, hele ihtiyarlarda büyume 
kapasitesi azalır. Bu!lun gibi 
hastalar ve nekahet devresin
de olanlar da tırnaklarının haf
talarca büyümediğini görebi
lirler. Öyleki ağır hastalık za
manlarında saçların da parlak-

lıiını kaybederek kırıklarının 
çoialdığı, büyümediği 2"Özc 
batar. 
Tırnaklar n büyümesinde mev

simlerin de payı vardır. Tır
naklar yazda kıştan daha ko
laylıkla biiyür. Uitra Viyole ışı
ğına tabi tutulan bazı sinir has-

Alcle111i ildiclar lwliıuir' fınwk-
1 m· 1>ii u l r d ;; :: le ·'i ir 

JJay11·. aklaı·<la ı c 1.-anıt'İ!JCl'de 
{Jfr uo::uk/ul.· rar~wı fn·ımldor 
ııııı11111i11clle 1.-iiçii/.' ı•e mulmd-
clepl fr. Ufr 'lft'ırnı/mı ili!]er 

1tcıııw fİZ[/İl<'r lıclfrir 

talarının ve çocukların da tır
nakları daha kolaylıkla büyü
düğü görülür. Tırnaklar yumu
şak, sert ve supl olal.ilir. Tır
nakların yumuşaklığı uzvi mu
kavemetin azlığına, sertliği ise 
dinçliğe sağlamlığa delildir. 

Gerçi bu bahsı çok ileri gö
türerek : " Tırnaklarını göster. 
Neyin var söyleyim. ,, Demez
•e de tırnakların sekillerile bir 

Bu yeni teknik tekamül sa
yesinde Almanya sabit peris

kopa dönebilmiştir. Bu da ağır
lık üzerinden mühim bir ikti
sattır ve hareket sahasını ay-

rıca genişletecektir. 250 ton
luk yeni on iki tahtelbahir, 
yakında yapılacak diğer tah
telbahirler için gemici kadrosu 

1 yetiştirmeğe yarıyacaktır. 

Cep gemilerinin 
faydası 

İlk Alman tahtelbahirlerinin 

1 250 tonluk olması lngiltereye 
karşı bir uzlaşma mıdır? 933 de 
İngiltere tahte!bahirJeri ~50 ton
dan aşırı olmamasını istediği 
zaman diğer devletler kabul 
etmemi1Jerdi. Öyle tahmin e
dilebilir ki, Almanya şimdilik 
müstakbel donanmasınd efrad 
yetiştirmek için k üçi1k tonajlı 

bazı tahtelbahirler yapacaktır. 

250 tonluk bir tahtelbahir beş 
ayda yapılabilir. Halbuki büyük 
bir tahteJbahirin yapılması için 
12-18 ay lazımdır. 

Almanyanın harb esnasında 

ynptığı 811 tahtelbahirden 239 ı 
127 - 260 tonluktu. Küçük ge
miler ticaret filosu için son de
rece tehlikeli olmuş ve ençok 
vapur batırmışlardı. ,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çok şeyler anlattıklan muhak-
kaktır. 

Bunun içindir ki tırnakları

nız şeklini ve sertliğini kaybe
derek düzleşiyor, ve yumuşa
ma yolunu tutuyorsa vücudu
nuzun zafmı gidermcğe çalışı
nınz. bu alamet sizi uyanıklı

(ia sevketmelidir. 

g 
ya 

" 

' 

Şimal nizinde 
lstih amlar 

Yine "Deyli Herald,, yazıyor: 
Haber alındığına göre, Al

manya Şimal denizinde Silt 
adasında büyük bir deniz ve 
hava üssülharekesi kurmuştur. 
Bu ada, yeni istihkamlar ve 
bombalara mukavemet eden 
sığınaklarla ikinci bir Heligo
land haline sokulmuştur. Bu sı
ğnaklar uzun menzilli hava top
ların himaye içindir. Bütün bu 
işler son birkaç ay içinde 
yapılmıştır. 

Adada balıkçı kulübeleri 
gibi bir çok evler yapılmıştır. 
Fak at evin çatısı altında 60 
santimetrelik betün iizlidir ve 
mahzenlerde hava hücumlarına 
karşı beton sığnaklardır. 

Sahilde, hava toplarını koru
yan mf'Jce'ler vardır. Bu toplar 
denizden çıkıp ateş edince yine 
denize dalıp kaybolurlar. Bu 

işlerde yalnız Nazi işçiler kulla
nılmış olup esrarı ıyi ıizlen-

miştir. Adada, tayyareler için 
iki de yeraltı hangarı vardır. 

Hava teslihatl 
Observer gazetesinden de 

şu malumatı alıyoruz : 

Esasen vahim olan vaziyet 
Almanyanın hava kuvvetlerin-

deki üstünlüğile bir kat daha 
vahimleşmiştir. Almanlar İngi-
lizlerin iki misli hava kuvveti
ne maliktirler. 500 Tayyareye 

karşı 1000 den fazla tayyare

leri varrlır. Almanyanın 12 ay
lık ihtiyacına yetecek petrol 
istokları kurdağu da zannedi
liyor. 

Nihayet " Deyli T elıraf ,, di
yor kı: 

Sözümüzün geçmesini isti

yorsak Almanya ile havada 
müsavi kuvvet kurmalıyız. İn
giliz parlamentosunun görüşe
ceği mühim meseleler arasında 

bunun kadar milhim olan hiç 
biri yoktur. 

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

s·r kız yüzünden 
Bir genç diğer birini 

Yaraladı 
Birinci kordondaki Sümar 

birahanesinde orta mektep ta
lebesinden Fethi ile kebapçı 
çırağı Yunus oğlu Mehmet 
aralarında bir kız meselesinden 
çıkan kavgada fethi, kıskanç

yüzünden Mehmcdi çakı ile sol 
omuzundan ve yüzünden hafif 
surette yaraladıiı ve kaçtığı 
zabıtaya sikayet edilmiştir. F et
hi hadiseden ıonra kaçtığı ıçın 
zabıtaca aranmaktadır. 

Hırsızhk 
ıkiçeşmelikte iğneci soka

ğında Yusuf oğlu Ahmet uy
kuda bulunduğu sırada duvar 
aşmak suretile evine girilmiş 
ve bazı esy__aıı çalınmıstır. 
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Dünyada 
Neler oluyor? 

'ZC!:'7.ZZ/.7Z~ 

Kral Jorjun 
Jübi esinde.~ 

İngiliz kralı Jorjun 25 inci 
saltanat yıldönümü şenlikleri 
İngilterenin ticareti ve sanayii 

üzerinde müessir olmuştur. Jü
bile münasebetile 350 bin 

kişi Büyük Britanyayı ziya· 
rete gelmiştir. Ziyaretçiler
den her biri İngilterede kaldık
ları mü~ ddetçe kırk sterlin 

sarfedec·ek olsalar memlekette 

14 milyon sterlin bırakmış ola

caklardır. Bu paranın 3 buçuk 

milyonu otelcilerin cebine gi
decsktir. Londra şehrinde 250 
bin oda.,ı olan 5000 otel var
dır. Bütün lngilteredeki otelle
rin sayısı yüz bini geçmektedir. 

Jübilenin yalnız İngilfa işçileric: 
nin cebine 10 milyon sterlin 
akıtbğı tahmin ediliyor. 

Prt ııs IJuyul ıı ı idi{ 1.ılıl. ''' "' 
Zeplinle seyahat 

Graf Zeppelin altı yılda 30 
bin yolcu taşım11 ve 50 bin 
kilometre katetmiştir. Bütün 
bu hava seferlerinde bir kişi

nin bile burnu kanamamıştı. 

lngiliz tayyarecilerinden Lord 

Sempill haklı olarak Zep-
pelinin otomobillerden da-

ha emniyetli olduğnu söy
lemiştir. Alman hava ge

mısının yolcuları arasında 
bir çok kadınlara tesadüf edil-

miştir. Hatta 75 yaşına varmıı 
kadınlara bile... Almanyanın 

Ulm şehrinden Buenos Airese 

yalnız başına ıiden çocuklar 
az değildir. Bu da Zeppeline 

Transııtlantiklerden bile fazla 
güvenildiiini göstermektedir. 

intihar edenler 
Viyanada 1934 yılında 1600 

intiharla 3500 intihara teşeb

büs vakası olmuştur. lntiharla

nn yüzde elli sekizi ekonomik 
buhran yüzündendir. İşsiz kal-

mış ve ya işleri bozulmuş zaval
Jılar.. Yüzde 27 si hissi sebep

lerdendir. Aşk yüzünden inti

har edenlerin çoğu 16 ile 30 
yaşı nrasındadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta J-laberleri: 
Hırsızhk mı yabacaktl? 
Keçe~ilerde Kaba soğan so-

kaiında Mustafa oğlu Hasa
nm Hasanın evine hırsızlık 

maksadiyle giren sabıkalılar

dan Mahmut kızı Hayriye za

bitaca yakalanmıştır. 

Kadınlara laf atmışlar 
Babribaba parkında Hilmi ve 

Ali, yanlarında aileleri Süheyla 

ve H&diye ile birlikte tramvay 
caddesinden evlerine gitmek-

teler iken Arif oğln Enver ve 
lsmail oğlu Ferit kocalan ile 
birlikte gitmekte olan kadınlara 
laf attıklarından şikayet edil
mesi üzerine gece bekçisine 
de karşı geldiklerinden tuhll
muslardır. 
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e karşılıklar ZU No.37 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına ( .Kö} bcldeği (alameti) onmuştur. Bunlann her biri hakkında sırası ile 

uzıoanl nmızın (mutah .. ssıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
'} - Yeni konan karşılıklann iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmışhr. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜ o]an 

HUI' , Türkçe ÇEK kökünden elen ŞEKiL gibi. 

Zaikn - Tadını - (Fr.) Goôt 
Zail olmak - Savulmak, or

fa '.,n kalkmak-(Fr.)Disparaitre 
za·r - Görctçi - {Fr.) Visi

teur 
Zait - 1 - Artık (Fr.) Exce

dent, 2 - Arta (Terim) - (Fr.) 
Plus 

Nakıs - 1 - Ebik - ( Fr. ) 
lncomplet, 2 - Ekse (terim) -
(Fr.) Moins 

Zalim - Kıyan - (Fr.) Crucl 

Zaruret - Zorağ, kıstam -
(Fr.) Ncccssite, gene 

Zat - lzet 
Zavahir - Dışyüz, görünüş

ler - (Fr.) Apparencc 
Zı.tviye - Köşe, bucak-(Fr.) 

Angle 
Zayi - Kayıp, yitik 
Zebanzed - Kullanılan, ko

nuşulan - (F r.) Courant 
Zebhetmek - Boğazlamak, 

kesmek 
Zam - Artırma, katma, ka- Zebun - Argın, hitgin, bi-

taç, bindirme - (Fr.) Augmen- tik - (Fr.) Faible, debile 
tation Zecr (Bak: Meni) 

Zamimeten - Üstelik - (Fr.) zede - Vurulmuş, uğramış 
Outre Zehab - Görüş, sanı - (Fr.) 

Zamir - 1 - Gönül - ( Fr. ) Supposition 
Coeur, 2 - (Gramer terimi) • Zehabı bibi - Boşsanı, çü-
(F r.) Prouom rüksanı - (Fr.) Fausse · suppo-

Zamme - Ôtre sition 
Zammetmek - Katmak, iu- Zehhar - Coşkun, kökriyen, 

dinnek, artırmak (aylık için) kökrcyci - (Fr.) A2ite, en fuire 
Zan - Sanı Zehr - Ağı 
Zannetmek - Sanmak -(Fr.) Zeka - Zeka (T .Kö.) 

Croire Zelil - BayaiJ, alçak - (Fr.) 
Zannıma göre - Bana ka- Ordinaire, bas 

(F ) Zelzele - Deprem 
lırsa, bencesi, aaJUJ11ca - r. Zem - Yerme - (Fr.) Diffa-
D'apres moi mation 

Za.u - Diz Zeman - Zaman (T.Kö.) 
Zarafet· - lnbelik • ( Fr. ) Zcmherir - Karalaş 

Elcıance Zemin - Yer, diben ( terim 
Zarar - Zarar (T.K6.) olarak) 
Zarf - 1 - Büriim, kap - Ziri zemin - Y eralh 

(Fr.} Envcloppc, 2 - ( Gramer Zemmarn - Yerici, alağız -
terimi) - {Fr.) Advcrbe ----(•F•rlliı. )•M-a.uv.a.is•e-la.n

11
g .. u.e ___ _ 

Zemmetmek - Yermek 
Zer'etmek - Ekmek 
Zeriyat - Ekin 
Zerre - Tike 
Zeval (fena anlamına) -Tü-

kca - (Fr.) Declir 
Zeveban etmek - Erimek 
Zevk - Zevk {T.Kö.) 
Zevrak - Kayık 
Zeyl - Arda) 
Tczyil etmek - Ulamak, ek

lemek, ardaiamak - (Fr.) Adjo
indre, ajoutcr un appcndice 

Zıd - Karşıt - (Fr.) Cont-
rairc 

Zıddiyet (Bak: Tezad) 
Znf - fld kat 
Zıl (zılal) - Gölge - ( Fr. ) 

Om bre 
Zımnen - Colayısiyle, alttan 

alta - (Fr.) lndircctcment 
Zmıni - Albk - (Fr.) Tacitc 
Zıya - Işık, yal 
Zıyafet - Doy, şölen 
Zıyk - Darlık - (Fr.) Gene 
Zib - Bezek, süs 
Zihn - Zihin (T.Kö.) 
Zikretmek - Söylemek, an-

mak 
ZiJlet - Bayağılık, alçakhk

(Fr.) Bassesse 
Zimmef - Verecek, açık -

(Fr.) Dettc 
Zinde - Dirik, canlı, dinç 
Zinhar - Sakın 
Zir - Alt, ast 
Zira - Çünkü 

Ziraat - Tarım 
Ziraat Vek~leti - Tarım Ba

kanlığı 

Zirüzeber - Altüst - ( Fr. ) 
Sens dessus 

Zirve - Tepe, doruk 
Ziyade -Artık, fazla - (Fr.) 

(T.Kö.) 
Ziyan - Zarar 
Ziyaret - Göret 
Ziyaret etmek - Görevar

ma~, göregitmek 
Zıyba - Bezekli, bezenmiş, 

süslü 
Ziy&ct - Süs 
Zucret - Sıkıkun - ( F r. ) 

Ennul 
Zuhr - Öğle 
Zuhur etmek - Görünmek 

meydana çıkmak. ba~göster~ 
mek - (Fr.) Paraitre 

Zulm - Zulüm (T.Kö.) 
Zulmet - Karanlık - ( Fr. ) 

Obscurite 
Nim zulmet - Alaca karan-

lık - (Fr.) Crepuscule 
Zübde (Bak: hulasa) 
Zücaç - Sırça 
Zühre - Çoban yıldıı.ı-(Fr.) 

Venus 

Zühul - Atlama, yanılma, 
unutsama - (Fr.) Enreur 

Zühul etmek - ~tlamak 
yanılmak, unutsamak ' 

Zümre - Köme klas 
Züra - Çifçi, ekinci 
Zürriyet - Döl - (Fr.) Ge-

neration, descendance 
Son 

& 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzuna katmalar 
A 

Acele - Acele (T .Kö.) 
Aciz - Beceriksiz, yesiz 
Aferin - Yaıa, varo!, bura, 

alkış 

Afiyet - Sağlık 
Ahiren - Sonradan 
Aile - Aile (T.Kö.) 
Ailevi - Aylesel 
Ait - llitik, ilişikli 

Akab - Sonra, ökçe, ard 
Akıl - Us 
Akli - Aklii 
Akim kalmak - Suya düı-

mek, yüzüstü kalmak, yarım. 
kalmak 

Alelamya - Körlemeden 
Alem - Bayrak 
Alenen - Açıkça 
Alesseviye - Birboyda 
Alet - Aygıt 
Alat ve edevat - i, takımı 
Alil - İğdir 
Aminen - Esenlikle 
Araz - Düşke (Bak: kaza)-

(Fr.) Aciddent 
Arızi - Düşkel - (Fr.) Ac

cidentel 
Arızalı - Engebeli 
Arızaya uğramak - Aksa

mak 
Aşık - lmre 
Azab - Azap (T.Kô.) 

B • 

Baba - Fia• 
Bahs ( tutuşulan bahis ) -

Bahis (T.Kö.) 
Bahs tutuşmak - Bahis tu

tuşmak 
Bahs - Bahs (T .Kö.) 
Bahsetmek - Bahsetmek, 

sözaçmak 
Bakıye - Artım, kalım 
Baki kalmak - ·Arda kal

mak 
Basit - 1 - Basit (T.Ka.) 2-

Yalm (Terim) • (Fr.} Simple 
Bazen - Aradabir 
Bazı - Ban (T.Ka.) 
Bedbaht - Babbkötii 
Beden - Gövde 
&iı - Beis (T.Kö.) 
Benim - Angın 
Bergüzar - Anmaç 
Beste - Beste (T.Kö.) 
Bestekar - Be.teliyen 
Biıine - Kayıtsız 
Ba"hakkm - Yerinde 
Bihude - ~yere, yokyere, 

boıuna 

Bihuzur - Dirliksiz, yadır-
gan 

Binnetice - Sonunda, sonu
cun, sonucunda 

Bünye - Y apıbş, kuruluş, 
kuram 

Örnek: iktisadi bünye - Eko
nomik kur m 

c 
Cazibe kuvveti - Çekerge 
Cehd - Çaba 
Cemiyet - Cemiyet - (Fr.) 

Association 
Örnek: Hilaliahmer cemiyeti

Kızılay cemiyeti - Himayeietfal 
cemiyeti-Çocuk esirgeme cemi
yeti 

Cev - Ccv (T.Kö.) 
Cihaz - Cihaz (T.Kö.) 
Cüz'i - Cüziğ 

ç 
Çarei hal -· Kotarma yolu 

D 
Dair - İJi ik, ilişikli 
Dava - Dava (T.Kö.) 
Dimağ - Dimağ (T.Kö~) 
Divanı muhasebat - Sağış-

kur 
Divanı temyizi askeri - Sü

yargutay 

E 
Ehliyet (Bak: kifayet, kabi-

liyet) 
Emlak - Mülk (T.Kö.) 
Esasas - Esas (T.Kö.) 
Esasen - Esastan 

F 
Faaliyet - Kın av 
Faaliyette bulunmak - Kın-

mak, kınaymak 
Faik - Bas 
Faza - Boşfak, cev (T.Kö.) 
Fiat - Fiat (T.Kö.} 

G 
Gayri münbit - Kıraç. 
Güfte - Güfte (T.Kö.) 
Güzel sanatlar - Ar 
Güzel aanatlar akademiai -

Ar akademisi 

H 
Hacalct - Utanç 
Hadaset - Gençlik, yenilik 
Haddi z.abnda - Oluşunda, 

esasında, ashnda, aslın 
Hadid - Demir 

Hadşe - T mnalama, bere 
Hafif - Yeğni 
HafiHik - Yeğnilik 
Hedef - Hedef (T.Kö.) 
Hendese - Hendese 
Heyet (misyon anlamına) -

Salgıt 
Heyecan - Heyecan (T.Kö.) 
Hilal - Ayça 
Hırfet - Zanaat - (Fr.) Me

tier 

ı 
ıstırap - lshrap (T .Kö.) 
Jskat etmek - Hükümsüz 

kılmak 

Islah etmek - Uzlamak 
Islahat - Uzlabm 

İddia etmek - Savlamak 
iddianame - Sava 
ldhalat - Girit 
Ihracat - Çıkat 

Ihti'af - Anlaşamazlık 
ihata ( Süel terim ) - Ku~ 

şatrna - ( Fr. ) İnvestissement, 
mouveıcent enqe}oppant 

İh~ta etmP.k (Süel terim) -
Kuşatmak - ( Fr.) Envelopper, 
investir 

ikame - Konutum 
ikame etmek - Üslemek 
ilan - ilan (T.Kö.) 
IJave - Ilave (T.Kö.) 
ilkah etmek - Aşılamak 
IJtizam - Yanda 
iltizam etmek - Yandamak 
imal etmek - Unmak 
infaz etmek - Yerine ge-

tirmek 
lnsani - lnsaniğ 

iptidai madde - llkmaede 
irca etmek - Çevirmek, gö-

türmek, döndürmek 
lsr - 1 - iz.er, 2 - iz - (Fr.) 

1 - Trace, 2 - Trace 
lstimval etmek - Malsıra

mak 
Istisnaiyet - Ayralık 

K 
Kabiliyet - Kapasite 
Kayd, irtibat - Bağ·m 
Kubbe - Tum 

M 
Mahiyet - Özlük 
Mahkemei temyiz - Yargu

tay 
Mali - rmanıal 

Maliye - Finans 
Matrah - Salnak ( finans 

terimi) 
Meftun olmak, mesbur ol

mak - G6nUıl •ermek, büyü
len ek 

Mensub, mütena.11ib - İzdeş 
Merhamet - Acın, acım 
Merkezi sıklet - Dengey 
Mesafe - Uza 
Meşgale - işlev 
Meşhur - Angın 
Metin - Betin 
Mezak - Zevk 
Mimar - Mimar 
Mimari - Mimarlık 
Minval (Bak: vecih, tarz) 
Miras - Miras (T.Kö.) 
Muamele - iş 
Muazzam - Okan 
Mucibince - Gereğince, 

mümküncü, ona göre 
Muganni - Sayran 
Muhallil - Eritgcn 
Muhasara ( Süel terim ) -

Sarma - (Fr.) Sicge 
Muhasara etmek ( Süel te

rim) - Sarmak - (Fr.) Assie
ger 

Mukaven:et etmek - Karşı 
durmak 

Mukayese - Kıyaslama 
Mukim olmak - Oturmak 
Musanna - Sanatlı 
Musibet - Sınat 
Muvakkat - Geçeğen 
Mustarib - Ishrabh 
Muvaffakıyet - Başarı 
Mücadil - Uğraşkan 
Müdahale - Arsıma - (Fr.) 

lntervention 
Müdahale etmek - Arıımak

(F r.) lntervenir 
Müddei - Savaman 
Müddei umumi - Genel sa· 

vaman 
Mükedder olmak - Keder-

lenmek 
Mülk - Mülk (T.Kö,) 
Mümessil - Oruntak 
Mümsik - Tutumlu 
Münazaa - Çekitme 
Mürekkeb - l - Bingeflk, 

2 - Katımlanan, katıpk, 3 - Ka
tın (terim) Compose 

Örnek: Ecsamı buite ve •6-
rekkebe - Yalın ve kabn ci- . 
simler 

Müteallik - ilişik, iJifikli 
Müteessir etmek (terim) -

Etgindirmck 

' ı - -r: 

Mnteessfr olmak (terim) -
Etginmek 

Mütelif - Anlaşık (müttefik 
snzlinün altında) 

Örnek: Büyük harb müttefik 
ve mütelif devletler arasında 
olmuştur - Büyük harb bağla
şık ve anlaşık devletler ara· 
sında olmuştur. 

Müteşebbis - Girişmen 

N 
Neşriyat - Yayın 
Nüfus - Nüfus (T.Kö.) 

R 
Raci - ilişik, ilişikli 
Ruzname - Gündem 

s 
Salah - Uzlam 
Salah bulmak - Uzlanmak 
Sam - Sam 
Sanayi - Endustri 
Sınai - Endustriyel 
Selam - Selam (T.Kö.) 
Serbest mıntaka - Ôzpr 

bölge 
Siklet merkezi - Dengey 
Suikast - Yağınç 

ş 
Şahsi - Şahsiğ 
Şahsiyet - Şahsiyet 
Şebeke - Örü 
Şefaat - Ötün 
Şe'ni - Gerçel - (Fr.) Rea

lite 
Şe'niyet - Gerçc - (Fr.)Recl 
Şube - Şuğbe (T.Kö.) 

T 
T ahalüf - Uymazlık 
Taganni - Sayra 
Taganni etmek - Sayramak 
Tahammuz etmek - Pas-

lanma}J 
Takibatı adliye -Tüzel ter-

kinler 
Tarafgir - Yançeker 
Tarafgirlik - Yançekerlik 
T ebadül - Değifim 

Tedhiş - Y ıldırgı 
T emeyyü etmek - Sulan

mak 
Temsil etmek - lmsilemek, 

orun tam ak 
Temyiz mahkemesi - Yar-

2utay 
T erkib 1 - Bingeşim 2 - Ka

tınç, 3 - Katım 
Örnek: Terkibinde milh bu

lunan - Kabmında tuz bulunan 
T erkibetmek - Bingeştir-

mek 
Terkib etmek - Bingeşmek 
Tesir etmek - Etgimek 

Teşebbüs - Girişim, girgi 
T eşebbüsat - Girişit 
Teşebbüs etmek - Giriş-

mek 
T eşkilıit ( Bak: T aazzi ) -

Ôrğüt - (Fr.) Organisation 
TeJri' - Törütüm 
Tevhid etmek - Birlemek 
Tezahür - Görüngü 

u 
Unsur - Unsur (T.Kö.) 

y 
Yegan yegan - Teker 

z 
Zede - Ezilmiş 
Zinde - Diri 

Kılavuzda 
Yapılacak 
Düzeltmeler 
Adli - Tüzel • (Fr.) jucld

aire 
Alaka - ligi (ltak : miiıaa-

aebet ) 
Alelacayip (Bak : Garip ) 
Alim - llimmea 
Asil - ôzıüıa 
A.liyet - Ozıüallik 
Aza (uzuv anlamıD) • Ôrıı• 

(Fr.) Orıane 
Bina - Kurag (Yapı anla

mına), kuram (İnıa anlamıu) 
Cüzli - CU:r.ü (T. Kö.) (Tike 

karıılığı çıkarı1acakbr.) 
Cüz'i - Cüziğ (Tikel kartı· 

l!t! çıkarılacaktır J 
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Dilruba - Gönül kapan 
Eser - Eser (T. Kö.) (lzcr 

sözü isir karşılığıdır.) - (Fr.) 
Oeuvre 

Facia - Acık 
Gayri mümbit - Çorak 
Gussa - T sa 
Hasbihal - Söyleni (Mono

log anlamına) 
Hassa, hasiyet, hususiyet -

Özgülük 
Hususi, şahsi, zati - Özel, 

şahsiğ 
iflas - Batka 
iflas etmek - Batkamak 
İkfüıad - Ekonomi 
İktisadi - Ekonomik 
iltisak noktası - Kavııt 
İnadına (Bu söz kaldınla-

caktır.) 
İnzibat - Yasav 
İpoloji - İpipoloji, ıpoloji 
Kurban - 1 - Suaam 

(Fr.) Offrande, 2 - Kurban 
(T. Kö.) - (Fr.) Viktime 

Mahrek - Yörünge, yürünge 
Muharrik - Elebaşı, it]rin, 

itgiç 
. Manzara - 1 - Görü - (Fr,) 
Vue, 2 - G5rey (Fr.) Paysai•ı 
3 - Görünüm, görün - (Fr.) 
Aspect 

Mektep - Okul (Okulla'du 
Mesahai ıathiye - Yüzölçe 
Mizan - T artaç, terazi 
Muhatara (Aşıt) karşılığı kal 

kacak (Bak tehlike) ya:ı.ılacak 
Murahhas ( SaJgıt ) .Jmrtılıiı 
Bu kelime heyetin (Miıyon) 

karıılığıdır. 
Mutavassıt - Aracı 

Muztarib olmak -Göyün111elı. 
Mübahi -- övünür 
Müdafaa -- Sa•i• 
Müntehir -- Ôlnük 
Mürckkeb -- Katın 
Müstesna -- Ay~I 
Mütcezzi -- Ezgin 
Müttehit (Birleşit karşılıjL 

kalkacaktır. Bu söz cemiyet 
ulamına ieç.miştir.) 

Müttebiaen - Birlikle, birliJ. 
o ar .. k 

Rehgüzar - Ugralıı: 
Sehv - Sürç 
Seyyale - Akı:ı 
Şahsiyet-Şahsiyet (T. Kö.) 

(Özlük sözü kalkacak) 
Şumul - Kapsam 
T aazzi - Örııüt 
T aazzi ettirmek - Ôrgemel 
Tacir - Tecimer 
Tahakkuk ettirmek - K• 

ıinletmek 
Telin etmek - ilenmek 
T ckib - Kabnç 
Tevkif - T utsama 
Tezahur - Gösteri 
Umman - Dalay 

••• 
[" adınlar birliği 
I(endi kendini niçin 

feshetti 
Kadınlar birliğinin ken · 

kendini feshettiiini telgraf ha· 
vadisi olarak vermiştik ; Birli
iin feshi hakkında Reis baya• 
Latife Bekir birliğin son top
lantısında şöyle demiştir : 

- Artık birliiin bütü ülk\i
lerinde muvaffak olduiu ve 
kadınlara ~ütün hakların vcril
diiin: hepimiz biliyoruz. Arblr 
bir kadınlar birliğine ihtiyaç yok· 
tur. Binaenaleyh birliiin feshe
dilmesini teklif ediyorum. " 

Latife Bekirin teklifi ittifak
kabul edildi. 

Y unanistanın 
Sigara ihracata azaldı 

Yunan hülcümeti, ıiıara ih
racatını artbrmak için alakadar 
fabrikalara kilo baıına 10 drah
mi perim veriyor. 

Bu teşvike raimen 933 yıh•
da 104, 734 kilo olan sigara 
ihracab geçen sene 95,045 ld
loya cllifmUftür. t• llra uçmut 

Bilıi matbaasında başmüret
tip Bi.irbanettin, kapah bulunu 
çekmesinden 12 lirasının ça· 
lındıiJnı ve bu işin matbaa bek
çisi Kazım oilu Şaban tarafm
dan. ınoı>ıldıiını iddia etnıiıtir. 

._ 7.Mta bilf\)ıkikata bulanm11br. ~ 
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Tarihi Tefrika 
' ikinci Kısım No. "9,, 

•11. ............... ~ ........ ~ ... -~,~mz·~~~· 
Elizabetin bahçeye gön"tdürdüğü ı 

Piçi meydana çıkarılmıştı ... 
"May Lord, baba.mıa meza

rında yatan cesedi henüz soiu
muı bnlunduj'u ltir sırada bana 
zevkten •• sevinçten bahsedi
timze hayret ediyorum. Zaten 
eYlenmeii düşünmek için henüz 
pek gencim. Bu mevzuu ileride 
ıörüıürüz. " 

Seymour hayrette idi. Ne 
olmuftu? Aradan aasıl bir ka
rakedi seç.U.ti de bu bekle
nilmez neticeyi doiurmuıtu. 
Atkına telıakküm edebilmek 
kudretini lınılaut muydu? Yok
u Seymourla gayi aeıru mü
naaebetleri tercih mi ediyordu? 
Yahut ta bu oyunla Lordu• 
qkıru l>ir kat alevleadirmek 
yolu11u mu tutuyordu? 

Nankör bir davetll 
Bu vak'adaa birkaç ay sonra 

Prenses Elizabet, Lord Sey
mouru kabul ettiji zamaa bat 
a•iral ce•aplan Mkizinci Hen
:rinin dul kansa Kateriıa Parr 
ile evlenmiş ltulunuyordu. Ba 
~ir akıl izdivacı idi. Yoksa 
Aıairal 9ir pi ka.lar taze olaa 
prenses Elizabetin başdöndürea 
hallerini, gözlerinin derin ca· 
z.ibesini unutmamışb. Bunu 
lıem kızarak hem iç çekuek 
diifünüyordu. 

Katerin Parr yani Lady Sey
moyr, kacaıuun Prenıeı Eli· 
beti seYdiiini bilmiyordu. Bil
seydi ba k~ •• tehlikeli 
mahluku keneli eYine kadar 
çekmezdi. Katerin Parr, tem
muz ayından soara ge•ç prea
sesin kea.liıiae tevdi edilme
sinde ısrar et.iıti: Amiral Say
mouru11 da hararetle müdafaa 
cttiii 1tu istek paorlaaıentoca, 
kabul edildi. Prenses Elizabet 
bir kurt, bir kuzu, bir zenci 
kadın ve bir araba eşyası ile 
Suedley Castla, Lod Seymou
run malikanesine sansasyonel 
bir giriıt• buluadu. Orada 
yerleştiktea sonra bütün dü
'üncesi eski apkıaı tekrar eli
ne reçirmektea ibaret olmuıtu. 
Lady Seymourua aaflıiı •• l'•
belikten ileri relen hutalıit 
bu aşk savaııaı durdurmadı. 
MinnettarhkElizabetin bilmediii 
şeycli. Her tarafta kendini 
Lord Seymourun kollan aruıaa 
ahyordt>. Daha sonraları kap
risleriai arttırdı. Lordun sa
bahları kendisini uyandırmafa 
gelmesini istedi. Seymour bu
na da başeidi. Sevimli pren· 
sesi uyandırmak için ayaklannı 
okpyordu. Sonra onu sabahlık 
haJil yan çıplak iÖrüyor, baş
döndüren caz~besine d;ıyananu
yordu. Elizabet 1574 te Lord 
•miralın metresi olmuş ve der
hal gebe kalmışbr. Bu tarihte 
ancak 15,5 yaşında idi. 
Düşes De F eryanın ifşaatına 

göre, onbeş yaşındaki Prenses 
Elizabetin Başmairal Lord Sey
rnour'la gayri meşru münase
betlerinden 1548 senesinde bir 
Çocuk dünyaya geldi. Zaif ve 
hastalıklı olmasına rağmen kur
t.Jrılması mümkün olan zavalh 
Yavru vicdansızcasma boğula· 
rak öldürUldü. Zaten on albncı 
asrm modaları böyle gayri 
meşru münasebetlerde bulunan 
genç kızların gebeliklerini se
ki.~in~i _aya ~adar saklamağa 
nıusaıttı. Dogum ayı 2 eldi mi, 
o sır •larda genç kızlar arasın
da salgın bir hastalık oJan hid
ropizi buhranları başlar ve ço
cu;un doğumundan yakınları-

nm bile haberleri olmazdı. 

Prenses Elizabet te bu manev
rayı bilmez eeğildi. Doğumda 

bulunanlar ve çocuğu boğanJar 
bu aile sırrını muhafaza etmiş
lerdir. 

Daha sonra Prensesin tah
min edemediği bir hadise şüp
heler uyandırdı. O Senenin ya-
zında bahçıvanlar Baron Sey
mourun bahçesinde değumdan 
bir kaç saat sonra boğulan bir 
çocuğun cesedini topraktan çı
kardılar. Cesed hiç bozulma
mıştı. Adliyece tahkiketa giri
şildi. Mahalledeki ebelerden 
Madam joan maruf bir şahsi
yetin bir kaç ay evvel kendi
sini gidi bir doğuma ça~ırdı· 
ğını söyledi. Gözleri bir band-
la kapanmış bulunduğundan ne
reye götürüldüğünü bilmemek· 
le beraber bir ormandan geç
tiğini ve takriben iki millik bir 

' mesafe katolunduğunu söyledi. 
Madam Joan doğurttuğu kadı
nın yüzü yaşmaklı olduğundan 
çehresini göremediğini mama
fih genç, çok genç bir kadın 
olduğunu ilave etmişti. 
Aynı hadise üzerinde fikrine 

müracaat edilen Lady Saymour 
hiç bir mütaleada bulunamıya· 
cağını söylemişti. Fakat anla
mıştı ki hakikat meydana çı-
karsa çok sevdiği kocasının 
adı kirlenecek, başına bir çok 
belalar gelecekti. Başka türlü 
olaa7da bu bAdiaeden sonra 
derhal prenaes Elizabetten ay-
rılmak kararını almıyacaktı. 
Temmuz başlangıcında Elizabet 
Lord Saymourun malikanesini 
terkederek Şestre şatosunda 
yerleşti. 

Lady Saymoura l'elince o da 
Eylülde çocuğunu doğurdu.Fa
kat bu doğum sabık imparato
riçe Katerin Parrın hayatına 
mal oldu. 

Elizabet bu ölüm haberin
den hiç teessür duymadı . 
Lord Saymoura gelince o da 
metresi için kalbinde o kadar 
coşkun bir sevgi taşıyordu ki 
karısının ölümüne gözyaşı dök
mek habnna bile gelmedi. Genç 
kadın gömülünce prenses Eli-
:zabetJe evlenmek projesini can
landırmayı aklına getirdi. Bu 
defa vaziyet bambaşka idi. Zi
ra prensesle gayrimeıru olan 
münasebetlerini düzeltmek mev-
zuubahstı. Baş amiralm teklifi 
haJli iycap eden mühim bir 
dava gibi göliişüldü. Elizabet 
bu teklifi sevinçle karşılamadı. 
Evlilikten korkuyordu. O gizli 
randevularım, korkulu münase
betlerin zevkini ve heyecanını 
tercih ediyordu. 

Thomas Seymoura gelince o 
bu fikirde değildi. Bu on altı 

yatındaki ele avuca sığmıyan 
kız onu çok yoruyordu. Her 
dakika onun arkasından koş
maktansa evliliğin sükünetini 
bulmak istiyordu. 

Elizabet aşıkını kendi fikrine 
kandıramıyacağım görünce tak
tiğini değiştirdi. Küçük kardeşi 
kral Edvardın yanında ikinci 
derecede bir mevkide olan bir 
adamla evlenemezdi. Onu sal
tanat naibi Sommerset'nin ye-
rine geçirmek istediğini bu 
projesinde muvaffak olduğu 
gün evlenebileceklerini anlattı. 
Böylece kral Edvard kocasımn 
elinde bir saman çöpü gibi 
kalacaktı. Lord Saymou:- bu 
sözlere kanarak fikrinde ısrar 
etmedi. Koca İngiliz filosuna 
kumanda eden bu adam şimdi 
bu on altı yaşmdaki genç kızın f 

gözlerine bakıyor, onun eliode l 
bir oyuncak gibi yandan yana 
yuvarlanıyordu. 

- Sona v11r-
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f'enı Asır dahlf e • 
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Yeni C. H. P. Tüzük tasla ğı1 
Parti merkezinin hazırladığı projede 
Ne gibi değişkeler ileri sürülüyor? 

~-------· 
Tarihten 
Bir yaprak 

C. H. P. Genel çevrim ku-
rulu tarafından Büyük Kurui
taya sunulan tüzük taslağmın 
eski tüzükle arasında bazı 

ayrımlar vardır. Eski tüzükte 
geçen "Fırka,. &özli "Parti,, 
olmuş ve "Cumhuriyet Ha!k 
Fırkasının daimi, umumi reisi 
fırkayı kuran Gazi Mu~tafa 

Kemal Hazretleridiri., dir. Şek-
linde o'an ikinci madde "Par-
tinin daimi umumi reisi onu 
kuran Kamal Atatürktür.,, ol-
muştur. 

" E"aslar " kı§mının iiçfincü 
maddesinin ikinci böleği şöyle 
olmuştur : " Pa.-tililer p -ogram 
ve esaslaria sağa so 'a çekmeye 
mahal kalmıyacak gibi açıklık 
ile inceden çizilmiş o!an yo!da 
birlik ve berabertik~e yGrürler.,, 

Eski tüzükte de : Fırka men
subları Fırkanın progrnmmı, 
prensiplerini bilecek onları 
müdafaa edecektir ,, şeklinde 

olan üçüncü maddenin ikinci bö
leği " Parti mensupları patinin 
programını, prcnsip!erini bile
cek onla?'ı nıüdafa sdecektir. " 
Şekliyle ve 4 üncü madde ola
rak almmışhr. 

Esaslar kısmına 8 inci madde 
olarak şu parça eklenmiştir: 

Partinin ana vasıflarmı gös
teren aiti oldu bir bayrağı, bir 
rozeti ve bir marşı vardır. Bun
lar talimatnamesine göre yapı
lır ve kuHanı!ır. ,, 

Yeni ulanan bu iki madde 
ile beraber eski tüzükte 6 
madde olan "csasl;tr,, kısmı 8 
maddeye çıkarılmışhr. 

"Partiye kabül edilme., kıs
mının (eski sekir, yeni onuncu 
maddesine)' "namzed bununla 
part iye şeref s5zü vermiş olur,, 
cümlesi eldcnmiştir. 

Aym kısmın (eski 9, yem 
11 inci maddenin sonuna (Ka
za idare heyetlerince red
dedilen yurddaşlarm vilayet 

idare heyetine şikayet etmek 
hakları vardır. ) cümlesi u!an
mıştır. 

Aym madde ile adaylara ce
vap süresi iki aydan üç aya çı
karılmıştır. 

Yeni tüzük taslağının bu bö
lümüne 12 nci madde olarak 
eski tüzükte olmıyan yeni bir 
madde eklenmiştir: 

12 - Partiye yen\ üye olma iş
leri tamaınlanan yeni partiler 
üç ayda bir kaç kişi olmuşlar
sa bunlarla başka yerden ge

len eski partililer, köylerde 
ocak idare hcyetlerini11 şehir 
ve kasabalarda o şehir ve ka
sabada bulunan en büyük 
idare heyetinin bu iş için ya
pacağı bir toplanbya yuı ile 
çağrılarak kayıt ve kabulleri 
tebliğ edilir. Bu toplantıların 

yıl başında baılıyarak her ay
da bir intizamla yapılması 
borçtur. T oplanhlarda ida .. 
ı% heyetlerinden başka müm
kün olduğu kadar fazla partili 
bulundurulur. Parti reisi bu 
toplantıda bir nutuk söyliye
rek siyasi bir partiye girme
nin ehemmiyetlerini ve partili 
olmanın vszifelerini hatırlata
rak yeni ·partilileri kutlar ve 
muvaffakıyet diler. Her üç ayda 
bir partiye ıirenlerin adları vi
layet idare heyetince bütün 
teşkilata tamim edilir. 
Yardım par.ısma ait hüküm

lere de şu iki bölek ayrıca iki 
madde olarak eklenmiştir: 

14 - Yardım parasım taah
hüt edilen miktar ve :zamanda 
ödemek partilinin, bir yandan 
partisine bajhlıj'ınm alameti ol
duğu ka.lar bir ya•dan da parti
nin yurda hizmet yolunda muvaf-

fak olmasını temin edecek bir 
borcu dur. 

15 - Yardım parasının alın
ması usulJeri. gene.) yönetim 
kurulu tarafından yapılacak bir 
talimatname ile tesbit olunur. 

(Parti teşkilatı) kısmının (es
ki 14, yeni 19 uncu ) maddesı 
şöyle değiştirilmiştir : 

19 - Parti teşkilatı olmıyan 
bir köyde bir ocak heyeti teş
kil edecek yurddaşJar birleşir
se aşağıdan yukarı heyetlerin 
inhası ile vilayet idare heyeti 
kararı alındıktan sonra orada 
ocak kurulur. Ocağı kuracak
ların partiye girişleri için 9 
uncu m:ıddedeki vasıflar aranır. 

Yeni tüzü!r ta~lağı Genel 
Bn~kanı Divam kısmına 11 Par
tinin Umumi ReisJik Divanı 
Partiyi alakadarandan bütün 
işler için lüzum gördüğü karar
lan verir,, cümlesi ayn ve 25-
inci madde olarak konulmuştur. 

Büyük kongre üyeleri mad
desi şöyle değiştirilmiştir: 

A) Umumi idare Heyeti azası, 
B) Partiye bağlı bütün meb'

uslar, 
C) Vilayet idare heyeti reis

leri, 
Ç) Vilayet kongrelerince se

çilen ikişer ve Parti azasının 

sayısı on bini geçen vilayetler
den her on bin aza için ayrıca 
gene kongrelerce seçilen birer 
mümessil. 

Büyük kongrenin seçeceği 
sekreterlerin sayısı yeni tüzük
te dörtten altıya çıkanlmakta 

ve ayni maddeye (hu seçimden 
sonra umumi reis geçen yıllara 
ait icraat hakkında bir nutuk 
ler, yahut bir beyanname oku-
tur.) cümlesi eklenmiştir. 

15 şer üyeli program ve tü
:ıük, hesab ve 25 üyeli dilek 
~ncümenlerinin seçimi yeni tü
zükte 34 ancü madde olarak 
ayrı bir madde halinde alın
mışbr. 

Gene bu kısma yeni tüzükte 
39 uncu madde olarak "vekil
ler Büyük Kongrede hazır bu
lunurlar. Lüzumunda umumi 
heyette ve çağmldıklan eııcü
mende izahat verirler.,. 

Büyük Kurultay bölümünün 

43 üncü madde "Büyük Kong
renin açılışı Parti teşkilatı ve 
bütün partiler için kutlu bir 
ğün sayılır.,, Cümlesi son bir 
madde olarak ahnmışbr. 

Eski tüzükte 14 olan i'enel 
yönetim kuru:u üye sayısı yeni 

tüzükte 15 e çıkanlmı.ştır ve 
bu maddeyi şu cümleler ek
lenmiştir: 

Üyelerin sayısı icabında umu
mi reislik divanı karariye ar
tırılabilir. Umumi sekreter ge
nel yönetim kurulu üyeleri ara· 

sında iş bölümü yapar. Üyeler
den birini büro i lerinde ken
dine yardımcı ayırır. ,, 

Yeni tü:zükte g(nel yönetim 
kurulunun ödevlerini anlatan 

47 inci maddeye şunlar eklen
miştir : 

Halkevierinin açılma, çalışma 

ve idarelerini tanzim eder.Par
ti prt:nsiplerini ve politika vaz-

iyetine göre fikir ve makaat
larımızı söz ile de halka anlat
mak için talimatnamesine göre 
halk hatipleri teşkılatı yapar. 
Fayda görülen yer ve zaman

larda halk kürsüleri açar. 
Spor, gençlik, radyo sinema 

ve inkılap müzesi iıleri ile uğ
raşır. 

Parti teşkilitı olmıyan yer
lerde üye kaydı, heyetler teş
kili salahiyetile müteşebbis bir 
zata veya bir heyete teşkilat 
kurmak ödevini verebilir. 

Aym krnmm 49 uncu mad
desine: "Parti teşkılabnın ve 
Halkevleriyle partiye bağlı ol
duklan umumi reis.lik diY1111111ca 
ta.dik edi,_if, htiln•t .-.i-
yetlerin teftiş ve murakabesine 
memur olunabileceği.,, böleği 

ilave olunmuştur. 
Aym kısmın ( sağışmanıa 

ödevini gö3teren ) maddesi 
şöy1e olmuştur. 

51 - Genel yönetim ku
rulu üyelerinden birini Par
tinin sağişm anlağına ayırır. 

Sağışman sarfiyatın bütçeye 
uygunluğunu temin ve hesap 
işlerine ait bütün evrakı imza 

ile tasdik ~der. Partininin ta
sarruf ve mülkiyet işlerini ta
kip eder. 

••••••••• 
ltalya - Habeş kavgası 
Habeş imperatorunun parlamen

toda söylediği nutuk 
Habeş imparatorunun Parla

mentoda irat ettiii nutuk tah
rik edici mahiyettedir. 

ltalyao gazetelerine iÖre 
Fransız gazeteleri dahi bu 
nutku lüzumsuz •!e müheyyıç 
'bulmaktadırlar. 24 nisan tarih
li il Comere della Sera bu 
hususta şur.lctn yazıyor : 
Habeş Neca,isinin Parlamen

toda irad ettiği nutuk Habeı 
hükumetinin iki yüzlü sıya

sa takip ettiiine dair bir 
vesika teşkil etmektedir. Habeş 
hükumeti, bir taraftan Habq -
ltalyan ihtilafı için defalarca 
Uluslar sosyetesinin hakemJiği
ne müracaat ederken diğer ta
raftan da Habeş ahalisini harbe 
teşvik ve sevkediyor. Yine Ha-
beş hükümeti, bir tarraftan 
yabancı gazetelerde ıtalyan 
taarruzundan şikayet ederken 

1 diğer taraftan tecavüze kazır
lanmaktadır. 
Habe~ ahalisinin iptidai ha

yat ve ananelerini bilen bir 
kimsenin Habeş imparatorunun 
söyledij'i nutukla yukarıda işa
ret ettiğimiz hedefe dağru iler
lemekte olduiunu kolaylılda 
takdir edebilir 

Habeş imparatoruna cevap 
verrueğe lüzum görmiyoruz. 
İtaly:ı hükrimetinin aldığı as
keri tedbirler, Afdub, Ulual, 
Gondar vesaire kanh hadisele
rinden vukubulmuştur. 

ltaJya hükümeti bu nutka 
karşı aldığı tedbirlere de de
vam edecektir. 

İtalya hükümetinin açık olan 
tedbirleri herkesçe malum
dur. Bütün acun, İtalya hükü
metinin mutedil ve hakh oldu
iuoa şahadet etmektedir. 
Habeş imparatoru vuruşkan 

bir tarzda hareket ederek bü
tün Habeşlilerin talyaya kartı 
birleşmesin · hararetle tavsiye 
ediyor ve cephane tedariki 
için bütün milletinin yardm;ım 

diliyor. Güya Habeşistanda 
silah azmış! 

Bu hattı hareket hariçte bu· 
lunan kimselere büyük bir ce:-
vap teşkil etmektedir. Çünkü 
bun ara göre Habeşistan mü-
temeddin ve guplıf <?.şmış bir 
ulustur. 

Binaenaleyh Habeşistanm 
başlı başına Avrupa merkezle-
rinde, barışsal beyannamesı ! 
semimi ve do2-ru devildir. 

Kardeş katilleri 
Gece gündüz demeyip 
lstanbula varın.. Baya

zidi, !Süleymanı 
Boğun .. : 

Revan zaptedildikten sonra 
:zafer alayı büyük eamide ya
pıldı. Cuma namazından çıkan 
dördüncü Murat, yeni bir eğ
lence tertip edilmesini emretti. 
Şimdiye kadar tertip olaaan 
eğlencelerden farkh ve büylk 
olmasını ilave etti. Ve vazifeyi 
Emirgünhan (Yusuf paşa ) öze· 
rine aldı. Derhal faaliyet artb. 
Emirgünhan bu eğlencenin Iran 
phlannm e~lencelerinden da: 
ha üstün olmasına gayret etti. 
Ayni zamanda Murada biyilk 
bir ikramda bulunmuş olacaktı 

Bütün hazırlıklar ikmal edil
di. Yüzlerce oyuncu kız ba· 
lundu. Küpler dolusu eski 
nefis şarap getirildi ... 
Muradın bir düşüncesi Yar· 

dı. Bugünkü saltanahm emir 
görmek, yann için daha ka~ 
olmak istiyordu. Aklını kemı· 
ren fikrini kurcalıyan eni'el ' . 
lcr vardı kardeşleri Bayazıt 
Süleyman ve İbrahim ... 

Tahta çıktıktan sonra hef 
bunu düşünüyordu. Düşünce· 
Jeri hesaplanna uygun çıkmı· 
yordu. Cuma namazını kılarker 
aklına bir çare gelmişti. Zafer 
İstanbula tebşir ettirecek, bü
yük şenJikJer yapdacaktı. Hail 
Revan zaferi şerefine şenlikle. 

ile meığul olurken sarayde 
gizlice eng'?lleri ortadan kal· 
dıracakb. İbrahim aptaldı, de· 
linin biri idi. Ondan fenalıl 
gelebilmek ihtimali yoktu. Ba· 
y3zitle Süleyman bilhassa Ba· 
yaziti tahbna ~öz dikmiş gib 
tel•klri ediyordu. En ufak biı 
bahane ile ayakfanmağa ahşkır 
ve hevesli yeniçeri zorbalarilf 
Spahiler günün birinde kazar 
kaldmverirlerse bugünkü ihti· 
tişamı derhal elden gidecekti 
Kimbilir belki de kellesini bilf 
kurtaramaz vaziyete düşecekti 

T ertib olunan eğlence çol 
mükellefti. Emirgühanın ikram 
makbule geçti. Ortada, çırıl· 
çıplak, kıvnm, kıvrım döaer 
rakkaseler çok h~ gitti. İçi· 
len şaraplar Muradın zeYkini 
neş'esini arttırıyordu. Bir ara· 
hk Kapıcılar Kahyası Salihaği 
ile Musahib Beşirağayi yanını 
çaiırttı: 

- Yarından tezi yok.. Y olı 
çıkın, zaferj fstanbula ulaıtınn 
Şenlikler yapılsın.. Gidc..rkeı 
beni görün, dedi. 

Durmadan içilen şaraplar 

mütemadiyen bin bir hüner gös· 
teren oyuncu kızlan, Murad 
mest ediyordu. Yine kardeşler 
aklma geldi. Gözleri dumanlan· 
dı, beynine kan saldırcb... Bı 
çok şahane tertip edilen eylen· 
ceden hiç düşünccsız mhtefi' 
olabilmesi ark••• aJmmıyar 
zevklerinden bir libza bile 
mahrum kalmamı• iç.in Salih 
ağa ile Beşir aiayı tekrar ça· 
ğartb. yalnız kaldı klan zamar 
uzun uzadıya ğizlice konuştular 
Nifıayet Murat şöyle cmit 
verdi: 

- imdi yola çıkın.. Gect 
gündüz demeyüp İstanbula 
vann .. Bayazidi ve Süleyman 
b w ' ogun ... 
~uh.td.d:la:ıı Ela"tu ... .._...-

Yeni kibrit 
Kutuları çıkıyor 
iki ay sonra, piyasada kü· 

çük kutu kibrit kalmıyacaktır 
Fabrika, şimdiki büyük kutu 
Jara nisbetle daha yassı şekil· 
de ve 30 çöp alabilecek daı 
kutular çıkaracaktır.Bu husust& 
nümuneler hazırlanmıştır. & 
yeni şekil kutuların 40 
satılacağı tahmia 
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l k ı Her eabah Değirmenci ııldı. lştt: bakın: ~ Borsa llaberleri ~ 
Gangster er ra 1 c il Ben filüt çalar, gençler de ~ 

- Bir hlkAye Ornİ C UStanID Slrrı.. dans ederken büyük oğlumla ~ DUn Borsada 
Al Kaponun maceraları Vivette sevi,mişler. Ben bu- N ~şiar ~ 

_ Çeviren: F • Y • Eralp nu hissetti2'im zaman kız-

-29-
Deiirmeni•e arasıra şarap hep onlar içinde yaııyordu. Bu madım çünkü Comile us- UzUm 

içmej'e gelen F. Mamai adın- makinalı değirmen onu deliye ta ne de olsa fena bir Çu. Alıcı Fiat 
daki ihtiyar filütçü ıreçen ak- çevirmitü Günlerce köy so- adanı değildi. He• de böyle" 124 Y İ Talat 10 25 11 
ıam köyde geçen ve yirmi kaklarında dolrşarak: likle sevimli Vivette orada bu- 113 H Alyoti 11 11 62 
ıene evvel de değirmenimin - O değirmene gitmeyin, rada başı bo, dolaşmaktan kur- 106 M J Taranto 11 50 12 

y eni macaralara doğru 
~~~~-------..----~~~---

Kırmızı maviler adına olarak ayni şeye şahit olduğu bir orada önlerinize şeytan bılgusu tulacaktı. 82 S Süleymano 10 75 11 
vakayı anlattı. Bu ihtiyarın an- (icadı) olan buhar karışıyor. İşi iyice düzeltmek için Cor- 80 E R Raditi 9 37 13 25 

Bir tecavüz hazırlanıyordu latbğı şey hoşuma gitmişti. Halbuki benim değirmenim tan- nille ustanm yanına gittim,fakat 21 J Taranto M 11 25 11 25 
Şimdi ben de size onu filütçü- rının soluiu ile yel ile işliyen onu dışarı çıkarmak mümükün 19 K A Kazım 11 11 

Etrafıma bakıyorum. Yığın 
yığm ağaçlar ... Ormanda mıyız? 
Gördüklerimi iyice tefrik ede
cek halde değilim. Tcd araba
dan inmiş bizi çağınyor : 

- Haydi buraya geliniz. İs
tediğiniz gibi uzanır. Rahat ra
hat uyuyabilirsiniz. Li sizi gö
setccek. Yann sizi bulmağa 
gelirim: Cevab bile vermiyo
nım. indiğimiz yer kumsaldı. 
_Çinlilerin üzerimizden aldıkları 
tabancaları Ted yanımıza bı
raktı. Gözlerim yine kapandı. 
Uyudum. Kaç saat, bilmiyorum. 
Gözlerimizi tekrar açbğım za
man yine geceydi. Li dizçök
müş yemeğimizi hazırlıyordu. 
iyiden iyiye uyanmıştım. Wil
yamı sarstım. Büyük bir taş 
üzerinde oturmuş bulunan T ede 
gelince tebessümler ederek bi
ze bakıyordu. 

- Ted, saat kaçtır? 
·-Dokuz .. 
- Sabahın dokuzu mu? 
- Hayır akşamın dokduzu. 
- Neredeyiz? 
- Çinde.. Şaaghaya giden 

yolun ortasında ... 
- Peki Ted, ne diye bura

da kalıyoruz, kimi bekliyoruz? 
- Arkadatlanmdan birini.. 2 

numaralı Alkaponu.. Çinlilerin 
meşhur simaıı W anı King 
Yu'yu .. 

- Vapurda bize babsettiii
niz adam mı? Çindeki gizli üç 
teşkilattan birinin başı .. 

- Ev~t onu., Wan King Yu 
Şanghayın en zengin, en nü
fuzlu ve en itibarlı taciridir. 
Teşkilatını o kadar iyi kur
muştur ki kendisine Şanghayın 
iki numaralı Alkaponu adı ve
rilmiştir. Bilirsiniı ki bu adam 
(Kırmızı - Maviler) kulübü şef
lerinden biridir. İkinizi de ta· 
aımak istiyor. Kendisile görü· 

ıebiliriz. Hava karardığına gö
re yürümemize mani yoktur. 
Haydı ileri .• 

Wilyam şaşkın şaşkın bu söz-

leri dinlemiıti. Karanlıkta yü
rüyoruz. Bu duin karanlık için

deki sessizlik ölüm ihtizannı 

andırıyor. Burada insan varlı
~ına delalet edecek hiç birşey 
yok. T ed önde gidiyor. Kaya
lıklar arasında ilerliyoruz. Uzak-

tan küçük bir ışık belirdi. Biz 
yUlaştıkça ışıkta genişledi. 
Sayiı ile eğilen bir Çin1i bu 
ışığın aydınlattığı kapıyı açtı. 

fçerden bir petrol lambasının 
zayıf ziyası geliyordu. Dar bir 
koridorda zorlukla yürüyoruz. 
Hayli yürüdükten sonra küçük 
küçük masaları o!:ın büyük bir 

salona vardık. Randevu yeri bu
rası olacaktı. Oturduk ve 
bekledik. Artık hiç birşeye 
hayret etmiyor, bütün bu g<?r
düklerimi tabii sayıyordum. iki 
üç günde o kadar inanılmaz 
vak'alarla karşılaşmıştım ki 
bunlara alışmıştım. Benimle 
konuşmak istiyen Wang King 
Yu imiş, .. Yahut ta bir başkası 
olmu~ ... Hiç te umurumda de
ğildi . Beni ilgilendiren bardı 
KoioneJ Turnerle hesabımızı 
görmek... Kafaını işgal eden de 
bu idi. 

Ansızın bir Çinli hizmetçi · 
kendisini takip etmemizi istedi. 
Böylece hayallerimden ayrıl
dım. Güzel tefriş edilmiş bir 
odaya girdik. Wine King Su 
ayakta idi. 

T ed bizi takdim etti. 
Bu adama tatkmhkla bakı-

yorum. Wilyam da gözlerini 
dört açmıştı. Bize öyle geli
yordu ki bu adam bir yabancı 
değildi. Zira kendisini başka 
defa da görmüştük. Fakat ne
rede? İşte benim gibi Wilyam 
da bunu düşünüyordu. Yanıl
mıyorduk. Şanghayın tebdili 
kıyafet etmiı bulunan Alka
ponu da ayni hırslı dudakları, 

ayni enerjik çeneyi, ayni kaş
ları, ayni parlak gözleri taşı

yordu.Yalnız elmacık kemikleri 
daha çıkıktı. Gözlerinin etra
fında daha fazla çizgiler vardı. 

Bakışları hoşuma gitmiyordu. 
Bir yerde durmıyan bakışları 
vardı. 

Wang King Yu hareketsiz 
duruyordu. Nihayet düşüncele
rinden ayrılarak bize hitap 
etti: 

- Dostumuz T cd, hakkınız
da bana istediğim bütün ma
lumatı vermiştir. Size bir tek
lifte bulunmak isterim: 

11 Şanghayın Radsyer banka
sında 218 numaralı kasada 
saklı bulunan bir vesikayı ele 
geçirmiye ihtiyacım vardır. 
Bunu bizzat elime geçiremem. 
Adamlarım da bu işi becere
mezler. Yarın bu bankaya bir 
taarruzda bulunarak mezkür 
vesikayı ele geçirebilir misiniz? 
T ecavünüzü istediğiniz gibi 
hazırhyabilirsiniz. Ne kadar 
adama ihtiyacınız varsa hepsi 
emrinize hazır bulunacaklardır. 
Bu hizmeti başardıimız tak-
dirde her birinize yirmi bin 
<\olar ödeyeceğim.Bundan baş
ka Kolonel Turneri kolları 
bağlı olarak Burada bulacaksı-
nız. Bu teklifimi ve şartlarımı 
kabul ediyor musunuz? 

den duyduğum gibi arılatayım: temiz bir yer. değildi. Ona derdimi mümkün 12 L Galemidi 11 62 11 62 
Evve'a gözünüzün önüne ne- Diye bir sürü laflarla köylü- olduğı1 kadar anahtar deliğin- 12 Vitcl 9 9 

fis şarapla doldurulmuş küçük leri kandırmak istiyordu. Fa- den anlatmak istedim. Yüksek- 9 H Z Ahmet 10 50 11 25 
bir fıçı ve fıçmın önünde sizinle kat kimsenin bu laflara kulak teki pençere üstünde duran o 593 Yekün 
konuşau ihtiyar bir filütçüyü astığı yoktu. cılız kedi sanki sahibini müda- Zahire Borsası 
getiriniz: Sözlerinin sininsiz (tesirsiz) faa ediyormuı iibi mırlayıp Çu. Cinsi Fiat 

- Bayım, bizim köyümüz kaldıimı gören ihtiyar artık duruyordu. ihtiyar ağır sözlerle 1016 Buğday 3 60 
buğünkü olduğu gibi cansız değirmenine kapanmış, yalnız beni adeta kovarcasına azarladı: 22 Arpa 3 50 

4 30 
3 50 

ve neşesiz bir yer değildi. Ev- kimsesiz yaşamak isteyordu. - Haydi defol, git, filütünle 10 Fasulya 7 
veldcn değirmenlerimize huğ- Yanına evlatlık diye aldıiı ve uiraş. Eğer oğlunu evlendir- 145 balye pamuk 44 

7 
45 
49 daylar. nı üğütmek için etraftan çok sevdiği onbeş yaşında Vi- mekte o kadar acele ediyorsan 1089,S kilo yapak 41 

köylüler akın akın gelirlerdi. vette'yi bile almıyordu. Zaval- yine başka deıiirmenci kızları 
Köyümüzün bütün yüksek yer- lı kız bir lokma yiyecek bula- ara! 11 bağırmı~tı. kan beynime 
leri her an çalışan yel değir- r 41k yaşamak için orada bura- sıçramı~tı. Kendimi zor tu-
menlcri ile kaplı idi. Sa2' ve da çalışmağa baser2aniyndu tarak çocukların yanına dön-
solda, ön ve arkada çamları ( mecbur oluyordu ) köylüler düm. Onlara başımdan geçen 
okşayarak gelen yellerin çevir- ihtiyarın bu ~idişin yenileıme- şeyleri anlattım. Zavallı kuzu- 1 

diği kanatlar .. Önlerine buğday ğe yüz tuttuğundan ileri gel- cuklar bir türlü dediklerime 
veya un çuvallarile yüklü eşek- diğini zan ediyorlar ienç kı- inanamıyorlardı. Benden oraya 
)erini katmış, ~idip gen köylü- zın böyle başı boş kalarak gitmeleri için izin istediler. Pek 
ler 2öze çarpardı. Her dakika gençlik adalarıyla ( tehlikele- iyi dedim. Ve iki sev2ili he-
kırbaç şaklamalarını "deh,, leri rile ) karşılaşacağını söyleyor- man zittiler. Oraya vardık.la-
"çüşş .. ,, leri işitmek ne kadar lar ve bu ana kadar sevdikleri rı zaman Cornille usta da di-
hoştu. deiirmenciye kızıyorlardı. Pa- şarı çıkmış ve kapıyı da adeti 

Pazarları ~rup halinde de- zar iÜnleri kasabaya duaya üzere kilitlemiş ı:itmi~ti. Fakat 
ğirmenlere giderdik. Değirmen- geldiği vakıt hiç kimse yüzüne ·merdiveni dışarıda unutmuştu. 
ciler bize misket şarapları içi- bile bakmazdı. O artık şimdi Merak içinde bulunan çocuklar 
rirlerdi. Karıları dantelalı ve arka tarafta, fakirlerin bulun- merdiveni pencereye dayamış-
renkli geygilerile ( elbiselerile ) duiu Yerde dururdu. Cornille lar ve içeriye girmişler. 
birer kraliçe iibi dolaşırlardı. ustanın yaşayışı11da kimsenin Şaşılacak şey? Deiirmenin 
Ben filütümü çalar ve herkes anlıyamadığı bir gizlilik vardı. içi bombof. Hiçbir çuval, hiçbir 
te ıece geç vakte kadar oy- Ona epiy zamandanberi hiç buj'day tanesi bile yok. O tatlı 
nar ve raks ederdi. İşte bu kimse bu&-day getirmediği hal- un kokuları dayulmiyor. De-
değirmenler köyün neş'esi ve de deiirmenin kanatları hep ğirmenin taşları tozlar içinde, 
zeniinliği idi. dönüyordu. Ak,amları büyük alttaıafı da aynı halde: Parça-

1 

1 

Ne yazık ki Parisli Fran- un ÇUvallarile yüklü eşeğini laamıt kirli bir yatak, bir san-
aız.lar Taraabonp yolu üzerin- önüne katar ve köye inerken: dık üatüne konmuı ekmek par-
de buharla işliyen bir deiir- - İyi alt.-mtar Cornille us- çalar•, kırık bir lamba, bir köşe 
men yaptılar. Herşcyi yeni ve ta işler nasıl sıidiyor ? Dedik- de"Beyaz toprakJarlaı,,doldurul-
güzeidi. Herkes artık buğday- leri vakıt o da : muş bir kaç eski un çuvalı ... 
larını oraya götürüyordu. Yel -Tanrıya çok şükür; hiç it lıtc Coraill ustanın sırları!.. 
değirmenleri işlemez olmuştu. eksik olmuyor, derdi. Eier Qna Her akşam taşıdığı toprak dolu 
Bir zaman bu deiirmene karşı işlerin nereden ieldiğini sorar- çuvallar bunca zamandan beri 
ielmek istediler. Fakat olmadı. lars:ı parmağını dudaiına gö- boş dö•en değirmen!.. 
sonunda kapılarını kapamağa türilr ve ürkek bir halle" Tanrı Çocuklar göz yaşlarile gelip 

, ......................... , 
Para Piyasası 

12-5-1935 
Alış Satış 

50 75 
614 

Mark 50 25 
İsterlin 609 
Fr. Fran2"ı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 17 
İtalyan lireti 10 31 
İsviçre Fran. 40 62 
Florin 85 07 
Kr.Çekoslov S 24 
Avustr.Şili11i 23 50 

8 30 
79 40 
21 37 
10 37 
40 87 
85 45 

5 27 
24 

~C7J"ZZ7777..ZZ77../7Z7'Jr7..7.JrYA7"' 

ilk ve orta nıektep 
'I'alebe velilerine 

Jlk ve orta mektep tale
beleri yetiştirmeğe muktedir 
bir muallim hususi ders ver
mektedir. Arzu edenler(Yeni 
Asır ) da S. C. adresine 
müracaat etmelidirler. 

1 - 5 .... ~ .............. . 
Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
basır2anmıılardı. (Mecbur ol- veriyor,, der ve hiç etrafına bana bunları anlattıkları zaman 

ha- k • k · ld muşlardı) bakma sızın yoluna devam çn üzü üm. Hiç vakıt kay-Vilyamla bir ağızdan 
ğırdık: 

baası yanında. 
Numara: 23 

Artık o küçüle eşekler gö- derdi. işte Cornille ustanın ağ- betmeden komşularıma çabu-
:ı.ükmiyordu. "deh,, ler ve "çüş- zından bundan başka bir laf cak bir iki kelime ile herşeyi 
ler,, kırbaç şaklamaları duyul- alınaınazdı. lv.erak edip de de- anlattım ve böylelikle hepimiz 
mıyordu. Şarap içmek, danset- ğirınenine ~itseniz hiç bir şey eşeklcrimize buğday çuvalla-
mek, iğlenmek yoktu. Yel gine göremezdiniz · Çünkü her rını yükleterek değirmenin 
esiyor fakat kanatlar dönmi- zaınan kilitli duran kapı- yolunu tuttuk. Değirmenin 
yordu. }3ir gün geldi ki bütün sından kuçük Vivette bile kapısı açıldı. Cornille usta 
değirmenleri kaldırdılar. Yer- gireınezdi · Değirmenin ayrı bir toprak çuval üstüne 
lerine asma ve zeytin diktiler. kanatları her vakıt dönerdi. oturmuş: " Bütün sırlarım mey-

- Evet kabul ediyoruz. 
- Somı ı·m· -

m cc • -ıe vwowp:ÇWfS!§ 
Muayenehane Nakll 

Doktor 

Kemal Şakir F akat bütiin bu yok olan de- Yüksekteki pencere üstünde dana çıktı. Değirmenin şerefi 
Memleket hastanesi ğirmcnlerin arasında yalnız tek zayif bir kediden başka içer- yok oldu. Benim için ölümden 

Dahiliye Mütehassısı bir değirmen sağlam kalmış deki olup bitenleri gören ve başka birşey kalmadı! " Diye 
Muayenehanesini 2 nci Bey- ve kanatlarını döndürüyerdu. bilen yoktu. Bütün bu şeyler ağlıyordu. Bu zaman biz yetiş-

ler sokağında 65 numaraya İşte burası "Cornille,, ustanın herkesi merak içinde bırakan tik. Hey değirmen, Cornill hey, 
nakletmiştir. Tel. 3956 d w• · ·d· sırlardı. Herkes kendisine gö- usta diye bagıw rıyorduk. Çuval-. . egırmenı ı ı. .k. .. .. 

E.vı Ka&antina tram\"r-7 cad- Komi usta ihtiyar bir dc:ğir- re bir fı ır suruyorsa da ha- ları yere yıktık. Değirmenin 
desı No. 596 Tel. 25~~ i+' 1 menci idi. Altmış senedenberi kikat ... ~~~?.~~~ ..... ~!~~ıyordu. önü hep buğday dolu çuvallarla 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••' •••••••••• kaplanmıştı. Bu manzaraya ina-

namıyan ihtiyar gözlerini açmış 
buruşuk ellerine aldığı buğday
lara bakarak: 

- Buğday buiday hey Tan
rım. Sahih ve güzel buiday! 
Bırakın bunları doya doya scyr 
edeyim. Ben size o değirmenin 
fena olduğunu söylememiştim. 
Gideyim bunca zamandır diş
lerine bir şey koymamış olan 
değirme.nimi besleyeyim.. Diye 
sağa sola koşmağa, çuval
ları sırtlayarak dönen taşlar 

arasına boşaltmaia başlamıştı. 

T clefon: 3434 
12-26 (229) 

• 
Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasUI haa

tahkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan albya kadar 
hastalarını kabul eder. 

• 
Artık değirmen ie•e canlan
mış, hoş un kokularile dol~ 
muştu. İşte bu açıklı vaka-

dan sonra buydaylarımızı bu· 
raya getiriyor ve ihtiyar de

iirmenciyi iısiz bırakmıyorduk 
Fakat bir gün Cornille ust., 

öldü... Değirmenin kaaatları 
dönme yordu. Artık. Yerini 
tutan başka biri olmadı. 

Ne yapalım bayım bu düa· 

l 
yada sonu olmayan hiç bir şeY 
yokmuş .. 

Çeviren 
· Fetl Y. Eralp 

: ~' • : • . • -4 .• ...... •• • .. . ,; : • • .. . i 

Siz de bu cazibeye malik 
(KREM PERTEV) 

olmak isterseniz 
kullanınız 

Satılık gaz e• •• motoru 
Onattı beygir kuvvetindcdir. Pek az gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasının en meşhur mo.lelidir. Temiz bakılmıştır. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıktır. 

Zinet n1obilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 1-26 (636 
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Dr. CEM S'in 

AS 1 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamnnda tamamen ve 
köküıadea çıkarır. 

Umumi deposu : f nıı!'iliz Kanzuk eczanesi, her eczanede bulu
nur. Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. ... _ .... _ 
Muvaffakıyetin 

RADYOLIN 
Laboratuvarlarda insan dişleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

sırrı 

Bir yandan diıleri beyazfahp leke ve kirleri izale e er, 
diılere tatlı bir parlaklık verir, nefesi tatlılaıbrırkea 
2iier taraftan diş etlerini de tedavi eder ve kuvvet .. 
lendirir, dişlerin en büyük düımanı hamızlarla müca-
deJe eden tükrüğ'ü ço v altır, mikro ları öldürür. 1 

BADTOLl"N 
Kullanınız 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
ll.1AÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİl'LERı 

Ham~i N üzh.,t 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salcpçıoğlu hanı karşısında 

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

1 lan 
lzmir n .. ubasebei 

müdürlüğünden: 
Bedeli sabıkı 

Lira 

h'1.. susiye 

40 Ali paşa Kemeraltı camii 18 numaralı dükkan 
40 ,, ,, Çancılar çarşısı 17 ,, ,, 

150 Yemiş çarşısı ve sabunhane sokağı 33 22 No.lu maza 
f darei hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri yazılı akar at 

l - 6 - 935 tarihinden 31 -5 - 938 tarıhine kadar kiraya verilmek 
üzere evvelce ilan edilen artırmada istekli çıkmadığından 12/5/ 
935 tarihinden itibaren 10 gün daha uzatılması onanmıştır. · Ar
tırma şartlarını J'Önaek isteyenler her gün muhasebei hususiye 
ınüdürlüğüne ve pey siırmek istiyenlerin de ihale günü olan 
22/5/935 Çarşamba gfüıü saat 9 dan onbire kadar Encümeni 
Vilayete yatıracaklan depozito makbuzları ve yahut Banka mek-
tnpluı ile beraber müracaatları 1388 (656) 

LATT 
Makina Fabrikasının 

NAl\IDAR ÇIKRIGI 

t .. J 

En ufak yedek parçalairyle beraber a~ağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adu-es : 

G . . G AS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. :!413 P. K. No. 234 IZMIR 

OTEL BRISTOL 
----~- -

Birinci Sınıf--
---Lüks Otel 

Biitiin lznıirliler horada buluşurlar 

==~ Tepebaşı Beyoğlu=== 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Paris Panayırını 

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

19 3 5 e kadar 
Franıız general konsolosluiuna yahut lzmir Fransız tıcaret 

odaıına müracaat edilmelidir •.. 

Umum Hastalarm ı azarı Dikkatine 
~n son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğrU

netıcesi glüzuır. österilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsala~! 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tab11 

doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastahkları neticesi husule gelen kambur· 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebeJerin çalışma esnasında fır
~aran kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıçın korsalar. 

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

MuTEHASSISI 

~a. ıri Rlza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: iz.mir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 (355) S.7 

ilan 
izli İr l\f uha3ebei Hu~usiye Mü
dürlüiünden: 
İdarei hususiyeyi vilayete ait taşçılar ve Çancılar çarşısında 

kain 45, 46 48, 50 numaralı dört dükkan 1-6-935 tarihinden 
31-5-938 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ilan edilen art
tırmada hepsine birden istekli çıkmadığından ayn ayrı kaime
lerle kiraya verilmek üzere 12-5-935 tarihinden itibaren 10 gün 
uzadılması onanmıştır. Artbrma şartlarım görmek istiyenler her 
ırün muhasebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek istiyen
Jerin de ihale günü olan 22-5-935 çarşnmba günü saat 9 dan 
on bire kadar encümeni vilayete yatıracakları depozito mak
buzları ve yhaut banka mektupları ile beraber müracaatları. 

1390 (657) 
• 

Sahife 11 

Tatlı neş'e devamlı zevk ancak 
KAPTAN rakısında bulunur. 

1-4(642) 

fURt( E 

HiLALi H ~ER CE, IYET\ 

-

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı a en suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Telefon : 2067 

1 ı an 
lzmir Muhasebei Hususiye mü
ürl ·· ğünden: 

Bedeli sabıkı Verilen bedel 
L. L. 
60 45 Ali paşa Kemer altı camii 14 N. lu dük kin 

11 O 60 ti ,, " 16 ti kahvehane 
55 45 " " ,, 20 ,, dükkin 

325 190 Loncada 15, 17 numaralı dükkio. 
idarei bueuaiyej viJayel'e ait yukarıda yerleri gösterilen akarat 

1161935 tarihinden 31151938 tarihioe kadar ü' sene müddetle 
kiraya verilmek üzere ilin edilen arbrmada scneliklcrinc verilen 
kira bedelleri muvafık görülmediğinden artırma 12/5/935 tari
hinden itibaren 1 O gün daha uı.adılması onanmıştır. Arbrma 
şartlannı görmek istayenler hergün muhasebei hususiye müdür
lüğüne ve pey sürmek isti yenleri~ de ihale günü .. olan. 22/~/935 
Çarşamba günü saat 9 dan on bıre kadar Encumenı vılayete 
artıracakları akarat için depozito makbuzları veyahut banka mek-
tupları ile beraber müracaatları. 1389 (658) 

EXTRA 

~--.. $? 

Doktor 1 

A. Hiza Unlen 
Kestelli cadde.si No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon: 2987 

1 ........ ~. 

Devlet deD ir
yollarından : 
D. D. 9 No. lu zahire tari

fesi mucibince 50,000 tondan 
fazla zahire nakledenlere ve
riJmekte olan ikramiyenin 1 
Haziran 1935 tarihinden itiba
ren kaldırıldığı i1an olunur. 

1386 (659) 

Yurdumuzun en ıüzel 
traş bıçaiJ 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıçağıdır. 

Cildinin sıhhatını seven
ler başka hıç.ak kullanma
malıdır. Denemesi paruıztılır. 

Umumi deposu : Kuzuoğlu 

çat r Antalyalı Sait 
Ş Si 

mağazası Numara 29 .., ., 
lzmlr eeredly••lnden: 
1- 2778.48 Jira bedeli mu

hammenli Hasanhoca mahallesi 
Mimar Kemal sokaj'mda 15-ci 
adanın 463.08 metre ınurab
baındaki 4,5,6-1 sayılı arsası
nın satışı belediye başkatip
liğind~ki şartnamesi veçbile 
14-5-935 Sah günü saat 16 da 
açık arttırma il~ ihale edile
cektir. İştirak için 209 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saata kadar komisyona 
gelinir. 

2- 211.40 lira bedeli mu
hammenli küçük elektrik leva
zımı almması işi belediye baş
katibliğindeki şartname ve lis
le5İ veçhile 14-5-935 Sah gü
nü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. İştirak 
için 16 lira muvakkat teminat
la söylenen gün ve saat:a ka
dar komisyona gelinir. 

29-5-9-13 1231 



Sahife 12 ----
Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 10 mayıs 

ta gelip yükünü boşalttıktan 

ıonra Burgas, Varna ve Kös

tence limanları için yük ala
cakbr. 

N. \'. 
\~'. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEV ANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 

Anvcrs, Rotcrdam, Hamburg 

uc Bremcn için yük alacaktır. 

ALıMNıA vapuru 8 Mayısta 
bekleniyor Anvers ve Ham
burgtan yük çıkaracaktır. 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şü. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

ALGERIAN vapuru 18 ma
yısta Liverpool \'C Svansea'dan 
beklenmektedir.Ve ayni zaman
da doğru Lh•erpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvcrs, Londra ve 
Hulden gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta geJip 23 mayısta An

vers, Amsterdam ve Hambur~ 
Jimanlan için yük alacaktır. 

AKKA v•puru 19 mayısta 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkaracaktır. 

1 ve Hull için yük alacaktır. 

l OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Liverpool ve Svan
sea'da" beklenmektedir. 

İkinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 CERES vapuru 1 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham-

burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
.. ORDLANDvapuru 2 haziranda 

Rotterdam, Hamburg, Kopen

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

İIATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
Jzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 14 mayısta 

( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

T AMESIS vapuru 20 hazi
randa İzmırden (doğru)Ncvyork 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

.,İr muntaz am sefer. 

PELES vapuru 16 mayısta 

gelip 27 mayısta Malta. Bar
aelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
· anda gelip 21 haziranda Malta 

enova Marsilya ,Barselon · ve 
xaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
~ değişikliklerden acenta mes
..&yet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
don da Tahmil Tabliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

HANSBURG vapuru 5 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DBNUBIEN 1 
Tuna hattı 

HERAKLEA vapuru 13 ma · 
yısta b~klenivor. 16 mayısa 

kadar Dünkerk ve Anvers Direkt, 
Rottcrdam, Hamburg ve Bre
men limanlarına yük alacaktır. 

TISZA \'apuru 5 ha7.iranda 
bekleniyor. Budapeştc, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
cakbr. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

JOBNSON WARREN Lines LTD 
Liverpool 

QUERNMORE ~pınu W 
mayısta bekleniyor. Livcrpool 
dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük aJacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru halen 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTR vapuru 15 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork \ 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların J 

isimleri üzerine mesuJiyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

s~cınız dökülüyor mu? 
KEPEKLENl

YORMU? 
Öyle ise ~akıt 
2cçirmeden 

Ferit 
Saç Losyonu 
Kullanınız 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. L TD. 

Adjutant vapuru 7 mayısta 
Londra için yük alacaktır 

DEUTSCHE Levante LINIE 
ULM vapuru 15 mayısra 

Hamburg, Bremcn ve Anvers
ten beklenmektedir. 

ANCORA vaparu halen li-

.4* 

Ademi 

H 3. 1-13 (218) 

manımızda olup yük başalt
maktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

V"E 
1 akitsiz ihtiyarlık 

HOBllOBiN 
Hormobin t bl ti • 11 Erkeklerde a e erı • Yakıtsız İh· 

tiyarlıı:ın önüne geçer. Sinirleri kuvYetlendirir. Bel i•vıek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İıtanhul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flata HSO kuru,tur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) "----------mm._. ... ________ _ 

• 

1 

Jmum Deposu 
Saçları besler, Uzabr 
Kepeği yokeder 
Tabii parlaklık verir 

Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

Başınızı ~erit 
Tuvalet sabunlarile 

yıkayınız 
Sıhhi ve her itibarle 

garantidir 

~1. depo 
S. Ferit Şifa eczanesi 

Hükfın1et sırası 

lzmir Defterdarlı~ından: 
İ11isinin vergi borcundan ötürü tahsili emYal yasasına ıröre 

haczedilen Mesudiye mahallesinde Çelikel sokağından kain 73 
sayılı hane tarihi ilandaa iti'>area yirmi bir ıün müddetle satı

lıia çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdaslık tahsilat 

kalemine gelmeleri. 5-9-13-17 1290 (610) 

lzn.ir defterdarlığından : 
l11iıi•in ver~i borcundan ötilrü tahsili emval yasasına iÖre 

lıaaczedilen İametpqa mahallesinde üçüncü yüksek sokağında 
klia altı sayılı hane tarihi ilandan itfüaren yirmi bir iiln müd
detle satılıia çıkanldıiından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık 
tahıilit kaleınine ~elmelcri. 5-9-13-17 1291 (609) 

Bııyanlar 
En büyük tehlike ihtiyarlıktır 

Bu tehlikeyi önlemek istiyenler tuvaletlerini 
MİNİK kadın berberi Sıtkıya yaptırmalıdır. 

Keçeciler caddesi 122 numaralı 3 katlı yeni binasında. 

Telefon: 3101 1-7 (528) 

ı 

Zoncrntdak 
l\iiden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teaJim 

L·ira: ·13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinyani 
Maiazasmda bulacakıım:ı 

Telef on 3937 

13 Mayıs 1935 

J ., 
Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

Lİ.KTİN 
ile başlayınız. 

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

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

varsa onları gıderır. 
Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştınr. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 
Umumi Depo: 

LUTFi KROftf 
ECZA DEP0Sl1 , 

Kırıklık, baş •ırııı 

Ye bilhassa 
SITMAYI 
karıılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıoruauz Yeya sizde bir fİfe alınız 
Her eczanede vardır ... 

j 

lzmirde Gözlük için 
bir söz vardır 

_, 

tek 

Eczacı Kemal A.ktaş 
Hilal Eczanesi 

FenDi ıöılükleriıı her cins Ye çeıidi ıüne,, ıpor, ıof.Sr ıöı

lükleri ile en nadide her cins optik •fYa, barometro, irrometro 
altimıtro padometro ilı l>ütüa f enai ölçüler 

Son moda Pautoskopik gözlükler 

ve perakende deposu 

lnşaatınıır. için atidekiibtiyaçlarınızı pek umı~ f iyatlarl5 

temin etmek isterseniz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneRinf\ müracaat ediniz 

ÇiMEllTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çınt ve levazımı sıhhiyeden lô.vhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve termosifonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/at 
ve lngiliz künkleri ve bunlaım teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çlmentolar, BUt&n M•rk•I•• 

En MDsalt Şer•itla 
••i•zamızda Satılır 


