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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN • 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 
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Haraççı 
K RDEŞLER 
Mamulatı Sandal

yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Cum1wriyetiı~ Ve Oımı1rnriyet EseJ"iHin Be1a;isi, Sabahları Çıkar Siya.sı Ga~etedir Yeni Aaır matbaasında basılmıştır. 

Kadınlarımız da asker olacaktır 
Böl gel 
Andlaşmalar ve 
Avrupa Barışı ... -
Arsıulusal durum korkunç 

buhranlar, spazmo2lar geçiri
yor. Sinirler her zamankinden 
daha 2'ergindir. Güvensizliği 
körükleyen sebepler ise azal
mak şöyle dursun günden gü
ne artbyor. Silahlanma yarışı 
başdöndürücii bir hızla ileri 
götürülüyor. Sorarsanız, bütün 
bu hazırlıklar, sözde barışı 
ko umak içindir. 1914 ten ön
ce de öyle değil miydi?O gün
kü frensiz gidişin sonu felaket 
oldu. Bngünkü durum daha 
elverişli görünmiyor. Gerçi, 
büyi1k savasın acı deneçleri, 
yeni bir harp çılgınlığının önü
nü almağa yeter, diyenler 
de vardır. 

Bazı ulusların kendi sınırla
rını aşan umaylan olmasaydı, 
bütün devletler toprak statüle
rini kesin olarak kabul etse
lerdi, çılgınlık tekrar edilmiye
ccktir, diyenlere hak verilebi
lirdi. Yazık ki durum böyle 
olmaktan uzaktır. 

Almanlar için Anşlus davası 
Yaşayan davaların başındadır. 
Nf" dancig koridoru, ne Me
ıncl ve ne de Çekoslo\'akya
nın üçte bir topraklan üz.erin
deki umaylan gizli değildir. 
Macarlar, Ba•atla Transilvanya 
llizimdir, diyorlar. Bulgarlar, 
ulusal hiç bir hakları olmadı
ğı halde, Makedonya ve Trak
yaya gözlerini dikmişlerdir. 
T aliğlerinden hotnud olmıyan
ların bügünkü barış düzenini 
C) i gözle görmeleri beklene
rn ez. Bundan ötürüdür ki sücl 
statülerini değiştirme istekl~ri 
barışın alınyazısı ile ilgilenmiş
tir. 

Bu kadar geniş i'Üvensizlik 
kaynakları ~öz önünde durur
ken, bölgel paktlar etrafında 
'ürültü koparanların silah!anma 
ıateklerine şüphe ile bakmak
tan kendimizi alamayız. 

Avrupa birliğini gerçekleşti
recek bir garanti sistemi mi 
isteniyor? Bu yolun dikenlerini 
ayıkhyacak, karşılıklı 2"ÜVeni " 
Pekleştirecek olan böl
rel paktlardır. Bereket versin 
ki, bu paktlara barışın temeli 
gözüle bakanlar çoğunluktadır
lar. Y okaa durumlarından hoş
nud olanlarla olmıyanlarm iki 
kampa ayrıldıkları sırada 
harp kasırgasının önüne kim 
ıeçcbilirdi? Uluslar kurumu 
nıu? Bu arsıulus•I kurumun sö
lÜnü dinletecek kuvveti yoktur. 

Cenevrede çok önemli bazı 
~vaların barış yolu ile düzel
tılebilmesi bile bölgel paktlar gü-
ıeyinde olmuştur. Bu bakımdan 
Pragtan Ankaraya kadar uza
nan, Paris ve Moskovada per
c;irnlenen, paktlardır ki barışı 
Yaşatıyor. Bölgel andlaşmalar
d~ özgörenHk ruhu yoktur. 
Zıra aynı çevre içinde yer 
alrnak istiyen uluslara kapıla
rını kapamamıştır. Balkan and
laşması nasıl Bulgarlara açık 
bırakılmışsa, Sovyetlerin Fran-
sa ve Çekoslovakya ile 
Ylaaptağı karşılıklı yardım and-
şrnaları da öylece Alman

Ya ve Polonyaya açıktır. 
Bay Laval Varşovadan ıce
Çerken Fransız - Sovyetler pak
~ııın bu özelliğini bir kez da
d 8 belirtmiştir. Orta Avrupa-
.•. ve Balkanlarda barııın bek
tjı olan 70 milyonluk bir top

nk Ruaya ve Fransanın da 
Yardımı ile Avrupayı uçuruma 
f'riiklenmekten. insanlığı yeni 
e)Ali:etlerden koruyor. 

lliilevke-ı. :a1.ı•1.n 

( Bö)gel -•ıntakavi ) , ( keain 
'<ati), ( araıulusal - beynemilel) 

Büyük kurultayda 
ikinci beş yıllık sanciyi planı da 
Hazırlanmak Üzere bulunuyor 

Bayındırlık icraatı çok alkışlandı 
•••••• •• ··~~89DW••··~· •P~ • ~ıaaa•ell•Wlll l•llll•llllllllllllWllllllll 

Ankara, 13 (Hususi) - C.H. 
Partisi büyük kurultayının bu
günkü toplantısında ekonomi 
bakanı bay Cıelal Bayar birinci 
beş yıllık sanayi planının mu
vaffakiyetli neticelerinden bahs 
etmiş, ikinci beş yıllık •anayi 
proğramının da hazırlanacağını 
söylemiştir. Bakan maden spe
külasyonunu kesin olarak son 
verileceğini ilave etmiştir. 

Bayındırlık bakanı Bay Çetin 
Kayanın diyevi büyük sevinçle 
karşılanmış ve bugüne kadar 
bayındırlık alanındaki icraat 
sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 
Kadınlarımız da asker 

olacak 
Ankara, 13 (Hususi) - Va

tan müdafaası hakkında Ku- Çetin Kaya 

rultay programına konan bir 
madde ile harp halinde kadın
ların da asker olmaları esası 

kabul ediliyor. Vatanın müda
faası mevzuubahı olduğu za-

manlarda kadınlar erkeklerin 
yanında ayni saflarda yer ala
caklardır. 

Marafın Kahramanhkları 
Filme Ahnıyor 

Maras 13 (A.A) - Maraşın 
ulusal savaştaki kahramanlık
larını filme almak üzere barb 

akademisi film merkezi gru-
bundan üç kişilik bir heyet 

şehrimize ırelmiş ve buğün 
şehrin muhtelif mahallelerinde 
o güne aid hatıralan almağa 
başlamıştır. 

Mareşal Pilsutski öldü 
Polonya büyük m tem içindedir 

İstanbul, 13 (Hususi) - Varşovadan gelen 

haberlere göre, bir müddetten beri hasta bulunan 

Mareşal Pilsutski vefat etmiştir. 
Bu haber bütün Polonyada okan teessür 

uyandırmıştır. Pilsutski Polonyanm kurtuluş 

savaşında en başta yer almış müstakil Polon

yanm yaşıyabilecek kuvvetli bir devlet ola

bilmesi için ne yapmak lazımsa yapmıştır. . 

Leh ordusuna bugünkü sayın varlığını veren 

odur. Cumhur reisliiinden çekildikten sonra 

Polonyamn ierçel diktatörü mevkiinde kalmıştır. 
Almanyaya yakınlık ve anlaşma siyasası onun 
ilham eseridir. Bu ölümün Lehistanın iç ve diş 

siyasası üzerinde derin tesirler yapacağı oran

lanıyor. 

-
Romada dostca teşebbüs 
Habeş imparatorunun arzusunu 
Yerine· getirmeğe çalışacaklar 

Erit.rede llalyaularuı Masana Kalu~ 
Londra, 13 (A.A) - Fransız meylettirmek olduğundan bu kalkması takdirinde ltalyanm 

ve İngiliz hükiımetleri İtalyan- tetebbllaten enel Adisababa Avrupadaki zorluklarm çlzll-
Habeş uymazlığımn bir takım hük6meti nezdinde her hanıi mesi i.çin A daha ziyade ça11!-
kannaşalara sebebiyet verme- bir müdahalede bulunulması mak ımkanını elde edeceği 
· · .. - k ·ı b h d .. "ld' söylenmektedir. 

sının onune geçme amacı e mevzuu a s egı ır. C 13 (AA) _Be 
Roma hüküm eti nezdinde dost- Londrada Roma hUkfımeti- . . ~nen~re, 1 1 '.1. h ~ 

b. t bb" t b ı k · h 'k" f 1 kitılik bır ta yan ı mı eyeti ça ır eşe us e u unaca - nın er ı ı tara ca onay anmıı Afrik ·mı· ti B h _. ı d . aya gı ıı r. a eyw~ 
ar ır. .. .. . kartılık hakem ko•ıayonunun laatbilatll•a Afrikaaını ıeçmek 

Bu teıebbusun aeregı B. lmnalmuını kolaylqbnJmaaa Ye etneloji biyoleji Ye cotraf-
Mu11oliniyi Habş imparatonnun anu edilmekte Ye Habep.taa ya arat~ yapmajı ta-
arzusunun yerine ıetirmeie ile elaa s•flİDliiİD ortaclu urlanmaktadu. 

J 

Kasaba Demiryollarında 

Katarların hareket 
Saatları değişiyor 

Milli demiryollarımız ve çelik köprüleri Ankarada Gazi 
Boluvarı üzerinde 

Devlet Demiryolları idaresi; 
Halkın seyahat ihtiyacına daha 

uygun katarlar işletmek üzare 
ıeyrüsefer cetvellerinde yeni 
değitikler yapmıştır. 

kurulan çelik ibide 
dıj'ımız malômata göre: 

1 - lzmir - Ankara arasıada 
yataklı ~e yemekli vagonlardan 
mürekkep doğru Katar işleti
lecek ve bu katarın vagonlan 

Bu değişiklikler 15 Mayıs 
1935 Çarşamba gününden iti
baren bqlıyacakbr. 

İzmir - Bandırma Ekspreıi po9-
tasını yapan vagonlar gibi, ıoa 
sistem 4 dingilli vaıronlarda 
mlirekkep olacakbr. 

ltletm• •llfettiflltWea al- - ~ .. ., 8 itıci SaJıif ede --
Zabıtamızın muvaffakıyeti 

Dün bir kaçakçı 
Şebekesi yakala!lmıştır 

1>11 ıı yulrnlaumı kaçak·çılar mem ıo·Lm· aı·aswtltt 

Dün zabıtaca yine parlak ve kahveci Süleyman admda 
bir muvaffakıyet röıterilmit ve beı ki,i vardır. 
bir müddettenberi sigara ka- Maamafih tahkikat zabita• 

k .... ı.v k ı L• ve kaçakçılık memurlarmca 
ça ~ı• yapma ta 0 an Dlr derinleşmektedir. Daha bul 
tebeke yakalanmııtır. auçlulann da meydana çık8!'9 

Şimdilik ıuçlu olarak alb11 la cağına ; muhakkak nazariı. 
Mf Recep, ütücü Şemoel, ka- bakılmaktadır. 
ia biraderi Yosef, terzi Arif - ~uııu 8 ;,m sayfada --- -

1935 Avrupa pellik kraliçesi seçiliyor 
Posledina 

•, 



Telefonlar ··-Islah edilecektir 
Şimdilik İzmir - İstanbul ve 

~nkara arasındaki otomatik 
:eleton konupnalannın tekamü-
lüne alakadarlarca çalışılmak
tadır. Yakın bir zamanda da 
Avrupadan getirtilecek olan 
yeni makinelerle santrala ihti
yaç duymadan aboneler doğru
dan doğruya iatanbal veya An· 
kara ile kendi telefon makine
lerile görüıebileceklerdir. 

Bundan bqka memunuz 
idare edilecek bir de santral 
makinesi r•tirtilmesine ele te
ıebbils edilmekte oldaju haber9 
alanmıfbr. ............ 

Yol kesenler 
Yakalanarak adliyeye 

Verilmiştir 
Satmak tızere S6keden İz· 

llİre kasaphk hayvan getir
mekte olııa Sike& Tahir Kuık 
klJI civarmdaa ~en &ıti
ae çıkan SeliıD otla Adem, 
Adem oğla Selim, Nazif atla 
Mutafa ve Ba,..U: otlu Maa
tafa para Ye hayYanlanm al
maia tetebblls etmifler ken
disini biçak ve silihla tehdit 

etmitlerdir. Tahirin yanında 
bulunan iki arkadaşı lıidise 
yerinden kaçarak keyfiyeti za· 
bıtaya haber Yermitferdir. 

Zabıta vak'a mahalline yeti· 
ıerek dört yol keseni yakala
mıştır. 

Tahkikata ehemmiyetle de
yam olunmaktadır. 

Kadınları 
Yaralayan adam 
Alsancakta ltaı,.. 'wetan• 

arkasındD ~ olan Se
rezli Alıaet kızı ve Cemal 

kansı Ülkerin arkasından ta
kip .eden C.W oğlu Şevket 
Mezbureye dur diyerek yanına 
yaklqmıt Ye cevab verm~sin

den kızarak elia•eki Jilet bı
pğı ile ,eaeıinden hafif su
rette yaralamııhr. 

Geçen tin yine Alsancakta 
ltalyan kız mektebi yanı.da 
Niyazi kUUI Hayriyeyi de bu 
ad•mm yaraladajı an••plm11 
Ye ynal•-F· ·-· Abideler için 

Viliyet .. ı..ı& idareleri hu
ıusi tefekklller tarafuulaa di· 
kilecek Altideleria her yerin 
durupna denk ve inkilabunıza 
uygun olmuı, bunun içinde 
yapılacak Abide prujelerinin 
Abideler komisyoounca kabul 
edildikten sonra ite ıiritiJmesi 
re tayet paralan yoka bu gi
lti Abidelerin ileriye barakıl
auı iç bakanhiından tamim=n 
hildiri~tir 

1 ·-·· ···-Bir Temmuz 
Oenlzcller bayramı 

Lozan muahedesi ile kabotaj 
lıakkının Türkıyeye devredili
tinin onuncu yıldönümü 1 Tem
muz 935 tarihine rastladığından 
bugünün denizciler bayramı 

olarak anılmasına karar veriJ
diği haber alınmıştır. 

1 Temmuzda hususi ve res
'11İ bütan denizciler, deniz mün
tesipleri. deniz reislikleri, deniz 
tayfalan ba - tezahllratla 
kutluhyacaklar, tealikler yapa· 
rak eğlenceler tertip edec.ek
l~rdir. _ ._. -

Tete•lerln glzlllk 
muereneel 

Glzliik için muayene olacak 
talebelerin •emleket bastane
liae ancak pazartesi pnleri 
llW• sonra milracaat etme• 

• killtlr direktarlqlnden 
... &iı'etmenlerine 

Müzik -..... 
Mutahassısı burada 
Tetkikte bulunuyor 

Musikimizi islah etmek ve 
yeni bir istikamet vermek ayni 
zamanda Ankaradaki musiki ı 
muallim mektebimizi islah et
mek için Almanyadan getirtil
miş olan mutahassıs Hindeman 
beraberinde musiki muallim 
mektebi direktörü bay Necil 
buhmduju halde şehrimize gel
mif ve kliltilr direktarü bay 
Hikmet de beraber olduğu 
halde Ôdemiı, Birgi, Adagide, 
Adapme Ye Tirede muhtelif 
klylerde halk ıarkı ve melo
dilerini dinlemit ve milli dans
lanmızı seyretmiıtir. 
Mutabauıs ilbay general 

Kizım Dirikle Pınarbaıı köyü
ne giderek oradaki yörilkler 
arum .. da tetkiklerine devam 

a.-:...:. ............. -
Köylülerin 
Tayyaresi 
MUn•ubetlyle llbayhfia 
Oelen telyazısı 

İzmir köylülerinin ordu ya 
tükran duygularını bildirmek 
llzere bir köylü tayyaresi sabn 
almağa karar vermeleri haberi 
Ankarada büyük bir övünçle 
karşılanmıştır. Dün. Türk tay
yare cemiyeti başkanı ~ruh 
saylavı bay Fuat Bulcan'dan 
ilbay general Kizım Diriğe 
qağıdaki telyuw zelmiftir. 

General Khım Dirik 
lzmir IJbaylığı 

lzmiria Ôneren köyltllerinia 
kurumumuza karşı gösterdik-
Jerİ ilginliği minnet duygularile 
karııJar, bu güzel girişte ön
ayak olan lzmirin Dirik llbayına 
sevgi ve say~ ve öz yürekten 
bqarlık dileklerimi aunanm. 

•••••••••••• 
Hancılar kurumu 

lzmirdeki yaı ve kuru meyve 
ve diier ticaret işleriyle meş

pl bulunan hancılar dün öğ
leden soma Ticaretodasında 
toplanarak bir " banalar ku
rama,. tqkil etmişlerdir. 

Karmnwa idare heyetine 
Ebu Muzaffer, Hafız Ahmet, 
Mustafa, Vahdeddin, Hacı Sa
hh, lsm•il Şaban baylar ve ye
dek izahta da bay Siki seçil
miılerdir. idare heyeti başkam 
b•y Vahdeddin olmuştur. 

Zly ret 
Şehrimiz lngiliz ceneral kon

solosu diba Yiliyete srelerek 
ilbay general Klzım Diriği zi
yeret etmiftir. 

Büyük ikramiye 
Bayan Süheylaya değil 
B:ıyan Liliye raslach 
Tayyare Piyanrosunun bu 

tertibinin ilk keşidesinde bü· 
yük ikramiyenin osmanlı Ban
kasında daktilo bayan Sübey
laya isabet ettiğini bayi tara
fından telefonla verilen habere 
istinaden yazmlfhk. Aldığımız 
kat'i habere göre isabet bayan 
Süheylaya değil ayni Bankada 
çahıan ilya k zı bayan Liliye
dir. 

Nikah 

Dikili suiistimali 
Dikili memurunun muhakemesi ve 

Hususi muhasebe müdürünün 
Men'i muhakemesi istenildi 

Uzun zamand~n beri mülki 9 memurun da lüzumu muba-
vr. adli safbaL.ırda tahkikatı kemelerini istemiştir. 
devam etmekte olan Dikili, Muhakemeleri istenenlerin 
Bergama hususi muhasebesin- başında Dikili hususi muhase-
de vukuu ileri sürülen suiisti- be memuru bay Naci vardır ki 
mal iddiaları son safhaya gir- bu memurnn cürmii ihtilla ola-

• ti rak tesbit olunmu•tur. mış r. T 

Çok ince araştırmalardan Başkatip bay Hilmi, tetkik 
sonra dosya sorgu bikimliğin- nıemuru bay Lütfü, memur mu-
den esu mütalea alınması için avini bay Süleyman, Dikili es-
cumhuriyet Müddeiumumiliğine ki mal mlldtırleri bay Tevfik 
verilmİ.ftİ. Müddeiumumi müta- ve bay Ahmet, muhasebe kl-
leaaım bildirmiş ve başta hu- tibi bay Muzaffer, eski sandık 
nst muhasebe m6dür6 bay Ha- eminleri bay Hamdi ve bay 
san Fehmi olmak üzere badi- Ahmet haklannda vazifelerini 
seye isimleri kanştırılan on iki- ihmal ve türabiden lüzumu mu-
sinin men'i muhakemelerini ve hakcmeleri istenmiştir. 

• •••••• 40 

Ödemiş seyahab 
Cuma günü alakal1 şekilde yapıla

caktır. Yer kalmamış gibidir 
Önnümüzdeki Turing kulü

bün ynpılacak olan Odemiş, 
Birgi ve Bozdağ seyahatı için 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. Yer 
kalmamış gibidir. Bu seyahata 
ilbay general Kazım Dirik baş
kanhk edecektir. 

Köylüler turistleri karıılamak 
için genİf hazırlıklar. yapmıı
lardır. Orada milll rakıalar oy
nanacak ve birçok c'b•Bikler 
gösterilecek tir. 

1 Tren sabah Alsancaktan sa
at 7 otuzda hareket edecek 
ve akşam on sekizde Ôdemiı
ten dönecektir. 

Yol üzerindeki istasyonlar
dan da istiyenler seyahata iş
tirak P-debileceklerdir. 
Bozdağ yayla11aa çıkacaklar 

için sajlam makineli otomo
biller ~ Ye gidip gel· 
me acret bir lira. ~ te8Pit 
ôlunmuştur. 

••••• 
Kazalarda 

Rutubet ve sıcaklık 
dereceleri 

Bağcılara atılacak göztaşı ve 
kükürt gibi i.liçla•alann tam 
vakbnda ablması için Bumova 
mücadele istasyonu lizım gelen 
tertibatı almlfhr. Dün kazalar
dan havanın sıcaklık ve rutu
bet dereceleı i hakkında malu
mat iatenmiftir. 

Bu maltlmat geldikten sonra 
icabeden direktif telgrafla ka
zalana yapılacaktır. 

Muallimlerin 
Tetkiki 
ilk mektep muallimlerinden 

yüz kişi diba öğleden sonra 
elektirik ve hava gazi fabrı
kalarına giderek tetkik ve 
mifalıedelerde bulunmutlardır. 

•••••••••••• 
Bar Ahmet 

Ağırceıa mahkemesi başka
tibi bay Ahmede iki ay izin 
verilmiştir. 

Atatürk 
Beledlyeye cevap 

Verdller 
C. H. P. genel kurultayı mü

nasebetile şarbaylıktan Atatür
ke saygı tel yazısı gönderil-
miıti. Atatürk cevap lütfetmiş
lerdir. Çekilen ve gelen tel 
yazılannı qağıya yazıyoruz. 

C. H. Partisi Kurultayı 
yüksek başkanlığına 

Vatan ve ulusu eşsiz devrim
leri ile yükselten ve her Tür
kiln kalbinde ebedi bir iz bı-
rakan yüce partimizin dördün
cü kurultayının açılaıını büyük 
şenliklerle kutlulayan İzmirli
lerin sevgi ve bağhhklannı 

,oksek katıaıza sonsuz saygı
larımla sunanm. 

Belediye başkan vekili 
Refal Lebleblcl otlu 
lzmir Belediye baıkan 

Veklletine 
Kurultaya gösterdijiniz öz

den duypya tetekkDr ederi•. 
Kamaı AtatUrk 

T. C. 
lstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 
ELHAMRA J. Milli Kiitüphane sinemasında 

TEMSiLLERiNE BA,LIYOR 
16 mayıs PERŞEMBE gtınn 14.30 da TALEBE matine

sinde ve aynı alqam saat 20,30 da UMUMA 

MADAM SAN-JEN 
Gautıa'z •ulaarriri Bay ( NAPOL YON ) 

Abd.nah Altidia Oktayın hem- 1 1 Rl il fireai Bayan Minire ile yejeni Yazanlar: V CTO EN SARDOU ve EM E MOREAU 

Bay Kemal OktaJ111 aiklh me- 1 Fiyatlar: 150, 100 ve 75 kuruştur. Talebe matiaainde: 
rasimleri dün belediye ewlenme i Husual 40, Won ve balkon 30 kuruştur. 
dairesinde yapılmqtır. Mera- f BfLETLER ŞiMDiDEN SATILMAKTADIR 

simde bir çok güzide Bayan Bugün : 15 - 17 - 19 ve 21 seanslarında 
ve Baylar hazır bulunmuşlardır. ı Aşk Yu··zu··nden Katı·ı 

Çiftleri candan kutlular ve 
~eıı.rdileriL 

Bir katil 
Dün mahkemede 
Deli rolü yaptı 

Bundan dört ay önce, bir 
gece vaktı Tepecikte Çallı 
Mustafa ve Denizlili İbrahimi 
yaralıyarak öldüren, Ali ve 
Necibi de yaralıyan katil Ço
rumlu pehlivan Hasanın mu
hakemesine dün ağır cezada 
başlanmıthr. 

Karar hikimliğinin suçlu 
hakkında ölüm cezası isteğile 

mahkemeye gelen bu dava çok 
ebemmiyelti idi. Dinleyici yer· 
leri kimilen dolmuştu. 

Mahkeme başkanının İşareti 
üzerine mübatir, adliye neza
rethanesindeki jandarmalara 
suçlunun getirilmesinı a&yledi. 
Suçlu pehlivan Hasan, iki jan
darma muhafazasında mahke
me salonuna girerken tabii 
olmaktan çok aykırı bir hare
ketle dinleyicileri, mahkeme 
salonunu sfizerek gözden ğe
çirdi. Jandarma muhafızın ikazı 
üzerine suçlu parmaklık ara
sındaki yerine oturdu. Bu sı
rada arkasında yalnız bir caket 
vardı. Fanila vesairesi yoktu. 

- Adın ne? 
- Bilmiyorum ! 
Suçlu böyle saçma cevap 

vermekle beraber arkasını mah
keme heyetine çevirerek din
leyicilere hitaben : 

- Benimle kim görütccek 
dedi. 

Bundan sonra caketini çıka
rarak çınlçaplak kaldı, durdu
ia yenle d&rt tarafa dönerek 
garip hareketlerine devam etti. 

Mahkeme başkam, tekrar 
suçluya hitap ederek adım sor
muşsa da cevap alamayınca, 

iddia makamım işgal eden bay 
Necmettin, suçlunun şuurunda 
halel olup olmadığının tespiti 
için muayene ve müşahede 
altında bulundurulmasını iste
miştir. 

Mahkeme heyeti bu isteği 
kabul etmiş ve başka bir güne 
bırakılmıtbr. ........ ,, 
Taksitle mülk 
Alanlar 

Emllki milliyeden taksitle 
mal almıt olanlardan mühim 
bir kısmı tekrar Saylavlarımıza 
mliracaat ederek vaktile çok 
yllksek mülklerin fiatlarında 
yilzde kırk nisbetinde tenzilat 
yapılması için teşebbüsatta bu
lunmuılardır. 

• •••••••• 
Bir kadirşinaslık 

Numunesi 
Tirenin Fata nahiyesi hal

kmdan bay Hasan adında sa-

yın bir ihtiyar F ata nahiyesin
de tanınmıı Gökçen efe adına 
dikilea andaçın yerini köy 
heyetine hemye etmiıtir. Bu 
zat milli milcadelede ihtiyar 
s6kçea efe ile omuz emuza 
çahpnıthr. 

ilbay General bay H ..... 8 

gösterdıii yüksek kalpliliti 
takdir etmiştir. 

Bir katil hadisesi 
T"ıre kazumın Y ejenli kö

yünden Cebbar Hüaeyinle Mu
•• oj'lu Mebn.et arasında kav
p çıkmıı, Hüseyin, tabanca 
kU?funiyla Mehmedi yarabya
rak lldlhmilttür. Katil H6se
yin de yaralanmış olduğundan 
hastahaneye yatırılmıştır. 

Vaka Htlseyinin evinde ol
muıtur. Sima belli dejildir. 
Talıkik11ta devam edilmektedir. 

i 
' 

•• 
KOŞEMDEN l , 
Yazı ticareti 

İstanbul yazıcılarından birisi 
sizi "müşteri,, ye, sözüm ben
den dışarı yazıcıları da tüccara, 
fabrikaya, fabrikator benzetmiş. 
Teşbihte bati olmaz derler 
ama böylesine de demezler, 
yazıcılıkla, ticaret aleminin mu
kayese edilmesi, ne derseniz 
deyiniz benim tuhafıma gitti. 

Neden gitmesin. 
Müşterinin matbaaya gelip te 

yazıcıya: 

- Ver şuradan bana bir 
metre havadis, üç metre mızah, 
beş metre ilmi yazılar, bir kaç 
kilo roman. on litre ilin .• 

D yeceği hatırıma geldi de 
göz önümde caaluuL. 

O zaman ise hakikaten 
eglenceli olur amma ıel gir 
ki işin nezaketi ve ciddiyeti 
buna tahammül etmesini şiyle 
bırak; bu suretle mukayese 
kabul etmez. 

saz selimi Bay l.mail Hak-
kı Bay Şevket bana çıkış-
mışlar: 

- Tokdil senin bugftnkü 
yazı topundan beş metre, 35 
santim eksik çıktı birader. 
Fabrika bayle çahflll&z, de
mişler. 

Yahud: 
- Dükkanda mal kalmadı, 

getirin şuradan bet metre ya· 
zı. Şukadan şundan, şu ka· 
darı bundan [hani bir top 
ipekli, bir top keten, beş top 
iplik, pamuk bezler, mallar 
ıribi] 

Diye bir telAştır almışlar .. 
Blltlln matbaalar hep metre1 

santim, kilo, gram, litre ölçü· 
lerle dolu, basılan yazı ölçülüp 
ölçülüp veriliyor. Allabhb, ne 
alemdir bul. 

Mlirettipler cayır cayır terazi 
b9tmd•. ~ b.qauda, elin
de metre, kilo uğraşıyor. 

Eh fena olmaz amnut, bil
mem nasıl tatbik edilir. 

Şakayı şöyle bırakalım. Ve
lev bir teıbib dahi olsa mu
karrirlik, gazetecilik mecmua· 
cılıkJa ticaret işi mukayese ka
bul etmez. 

Bana öyle geliyor ki bu ben
zetmeği yapan saygın yazıcı 
yazısını yazarken her halde 
karısı on metre kumaş almasıoı 
e•retmiş veya ölçü ile tarh ile 
alınacak bir şey istemiş olma· 
lı ki hiddet arasmda; farkına 
varmadan - belkide var•rak .. 
bu teşbihi yapmıt olsa gerek .. 
Yoksa her vakıt deierli yazı· 
farını okuduium bu muharrir· 
den böyle nazik bir meseleyi, 
baıka bir nazik işle mukayese 
yapmak dalgınlığını bf'klemez· 
dim. Geçmıt olsun. 

TOKDIL 
11 ••• 11 • 

Sarhoşluk 
yiizünden 

Çorakkapı Topan Hoca so
kağmda oturan Zeynellbidi11 
oğlu Ahmet Mazhar sarhoş ola· 
rak enişteıi Mehmet oğlu Hl• 
seyııin evinin önüne giderek 
yüksek sesle knfür ettiği ve 
eniştesinin de sarhoş olan Ab• 
medi kakbrmak suretile yere 
dlitürerek baf1Ddan hafif surette 
yaralanmasma sebebiyet vereli• 
ği anlaşıldıfından zabıtaca tab 
kikata başlanmıştır. 

Yörükler 
Karakeçili yörükleriaden 150 

kişi llbayhia müracaat ederd 
Murat dağı ve Bozdai yayla
larına giderek yazı orada ,... 
çireceklerini bildirmiflerdir. 

Beraet etti 
Şehitlerde buz fabrik ...... 

vuku bulan bir hırsızlık hlcli8r 
sile maznun olarak mah~ 
verilmi, olan Emlik mill fC 
bekçiıi bay Muharrem hakkıad• 
diin mahkemece beraet kar&fl 
verilmiftir. 
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Çapraşık Duyg:ular 
'Yaza:n.: ~ebi.a. aııgJ:u 
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Kaya şaşkınlıkla haykırdı 
. u /'ası ,gerçekten bir san' at dünyası ·--·-· Ben mi )·azdım? O mu gel~ 

di?. Öyle bomboş maksatsız 
bir gidiş ki .. Artık yaşadığımı 
anlamak yorgun başımı, kınk 
benliğimi sıcak anlayışlı bir 
göğse dayamak isteğini içim
de duyduğum gün Erkulu ya
nımda bulmak beni sevindirdi. 
Boşalmış kalbimde yalnız bir 
mezar vardı. 

Biz iki kardeş bu mezarın 
taş ucunda birbirini tutarak, 
bir fay söylemeden anlaştık. 

Birbirimiz için yaşamağa andet
tik. Bu bir kurtuluş olmasa bile, 
Erkul aradığım sükütu veriyor 
beni dinlendiriyor, işgal edi
yordu. Kendi yüksek anla
yışlarile bana da her güzel 
şeyi anlatıyor müzeleri dola
şıyor, katedralları, resim salon
larını geziyor, bir heykel, bir 
monoman bir sanat anım: önün
de ·fikrimi açıyor, anlatıyor, 
beni hayata çekiyordu.. Arbk 
biç himsc yok sandığım bir 
sırada her şeyim olan Erkul'um 
vardı. O Benim, babam, anam, 
kardaşım oldu hala da ~yledir 
Kaya o bir gün Feride süyle
diği gibi gerçik kalp cerrahı
dır hastalığı iyi etmek için bı
çağını nereye koyacağını biJir. 

Kaya titredi. Acaba bir gün 
•nunda kalbini açacak, nişle
ri nereye koyacağını bilecekmi
di? 

Sıcak bir nefes, onun nefesi 
dudaklarından kalbine yayılı
yor, belkide kavruluyor yanı
yordu. Kulaklarmda biç ırit
meyen sesi : " Hayır diyordu 
Bu olmamalıdır. 11 Ne verdi&"ini 
ne istediğini, ve bana neler 
duyurduğunu bilsen ! . . Çap
raşık duygulann çözülmez dü
ğümünü boynuna ben geçire
miyeceğim Kaya •. Siairlerimi 
kopara kopara yapbiım bu 
fedakirlı&"ı elbetde bir gün 
anlarsın 11 • • 

- Arnanın tatlı sesi fıııldar 
gibi: 

·- Seni mütessir ettim.Neden 
bu daima karanlık kalmasını 
istediğim perdenin ucunu kal· 
dırmak zaafını gösterdim? Fik
rini altüst ettim. Sen genç bir 
kadının gösterdiği bu feragatı 
daha anlıyamazsın Kaya .. Onu 
anlatmağa çalışmak belki bir 
suçtur yavrum .. Bunun için .. 

- Yarabbi! O da tıpkı kar
deşi gibi söylüyordu. Sen anlı
yamaz, anlıyamazsın diyorlardı! 
Fakat!. Genç kızın anlayışlı 

bakışlarında bir ateş yandı. 

- Bilakis sevgiJi Arna anlı
yor, sizin anlatmak istemedi
ğinizden çok aniıyor ve sizi 
daha çok seviyorum.S:zi hayata 
çeken büyük adam bana da 
hayatla çarpışmağı, öğretti. 
Her şeyden evvel kendi
me güvenmeği aşıladı. Ben de 
onu seviyorum Arna fakat 
hissediyorum ki ondan bir 
karşıhk görsem sizin yaptığı
nızı yapmak kuvvetini kendim
de bulamıyacağım. Bunun için 
size biraz da kıskanıyorum. 
Bu kadar yüksek bir feragat 
gösteren kudretinizin hayranı
yım. Onu bana da öğretiniz, 

aşkın ıstıraplarını sevmeği öğ
reneyim. O vakit herşeyi bu 
kadar karanlık görmiyecek, sizi 
düşünerek kendimi daha az 
bedbaht bulacak, çektikleriniz 
belki bana da dayanmak az
mini verecek kendi kendimi 
teselli edebileceğim. 

Arna ses çıkar&mıyor, sükut 
ediyordu. 

- Bu çocuğa ne diyebilirdi? 
Hiç olmazsa Erkulun onu sev
diğini söyliyebilse!.. 

Ne yazık l~i dudaklarını aça
nııyordu. Pek iyi biliyordu ki, 
Erkul için Kaya, yıkıcı, öldü
rücü bir aşktı, hastalığile bu 
güzel kıza elem ve acı duyur
maktanse, ölmeği tercih ederdi. 

Kaya ayağa kaJktı .. 
Arna tath bir bakışla: 

- Gidiyor musun? Erkulu 
~örmeden mi?. 

- Belki çalışıyor, rahatsız 
ederim. Diye çekiniyorum. 

- Seni iÖrünce memnun 
olur bilirim. Haydi gel pence-

resi altmdan çağıralım.. Kaya 
cevap vermedi, yürüctülcr, Er
kulun penceresi altında durdu-

lar. Kaya derin bir soluk aJdı. 
Arna güldü, iki sevimli yüz bir 
anda birbirini buldu bir şey • söylemeden uzun uzun öpüştü-
ler. 

Ufak bır çakıl pençereye 
havalandı. 

Arna seslendi: 
Erkul, .. Erkul... 
Yeşil pancurlardan bir baş 

uzandı: 

- Ne istiyorsun? Gene mu
ziplik üstünde bilirsin ki ben 
çalışırken ... 

Arna kahkaha ile gülerek: 

- Rahatsız edilmek iste
mezsin ama, küçük dostumuzu 
sana haber vermeden bırakır
sam o vakıtta bana darılırsın! .• 

Erkulun bılan açıldı, birden 
İf başında rahatsız edildij'ini 
unuttu. 

Elindeki ufak çekici sallıya

rak, iş elbiselerini iÖsterdi: 

- Zavallı bir kalbe ameliyat 
yapıyordum. 

Kaya ~ülerek sordu: 
- Bitti mi? 
- Yok!. Yonttuğum taş kı-

rıntıları içinde düşünüyordum. 
Geliniz siz de görünüz. 

Erkul çekildi, atelyenin ka
pısını açtı. Merdiven başında 

onları karşıladı. Kayanın elle
rini tuttu: 

- Sararmışsın Kaya, çok 
mu çalışıyorsun? 

Ama cevap verdi: 

- Bilakis eskisi kadar çalı
şamadığından şikayet ediyor. 

Hele şu Suhamn sırnaşık hal
lerile o kadar üzülüyormuş ki. 
Onu biraz zaman burada tu
tabilirsek.. 

Kaya kızardı; Arnayı sustur-

mak istiyerek: 
- Y alvanrım sevgili Arna, 

içerde Erkulun yaşamak isti
yen bir hastası var unutmıya· 
lım .. 

Erkul Kayanın bileğini acı
tırcasma çekti: 

- Gel öyle ise onun elle
rim altında nasıl çırpındığını 
eridiğini gör!.. 

Kaya garip bir korku ile 

bakmdı, bu atelyeye ikinci 
gelişi idi.. O glin ne kadar 
memnun, bugün ne kadar azap 
duyuyordu. Bu siyah perdeler 
altından heykeller, bin bir şe
kilde çıkararak onu kıs kıvrak 
tutacaklar, bu masa üstünde 
yontulmuş taş gibi Erkulun 
çekici altımı koyacaklar sandı. 

Erkul yeni yaptığı eserinin 
önünde duruyordu. Kaya-
ya ğöstercrek bak dedi: 
Bunlara bu iki vücuda 
bak Kaya ne anlıyorsun? 

Kaya hayretle: 

- Bas arı eksik iki vücut! 

n-nraeır 

C. H. Partisinin bildirigi 
Büyük kurultay geceli gündüzlü 

Olarak toplantılarına devam ediyor 
Ankara, 12 (A.A) - C. H. I tırmış ve dünkü toplantıda 

Partisi büyük kurultayı bildi- komisyonun raporu ile birlikte 
riği : üyelere dağıtmıştır. Programın 

C. H. Partisi büyük kurul- üzerinde üyelerin çalışmalarına 
tayı bugün saat 00 beşte baş- zaman ve kurultayın çoğunlu-
kan Abdülhalik Hendenin baş- ğunun konuşmalarma büyük 
kanlığında toplanmış ve hesap 
komisyonunun daha önce dağı- bir ilgi ile katıldığı dilek ko-
tılan raporu okunmuştur. Ra- misyonunda bulunanlarına ver-
porda bütün defterlerin ve mek üzere başkan toplantıyı 
harcama belgelerinin çok dun 13 Mayıs Pazartesiye bırak-
ve her harcamanın hesap tüzü- mıştır. 
ğüne tam uygun bir şekilde Dilek komisyonu bugün ge-
yapıldığı geneJ başkanlık diva- ce üçe kadar çalışmış ve eko-
nınca kuru!an kontrol hırulu- nomi dilekleri üzerinde konuş-
ğun dört ayda bir hesap i"Jlc- muştur. 

Atatürk 
Kral Karolla teati olunan 

Telyaztları 
ANKARA 12 (A.A) - Mil

li bayramlan münasebetile rei
sicumhur Atatürk ile Romanya 
Kralı arasında teati olunan tel· 
yazıları şunlardır : 

Haşmetlü Romanya Kralı Ka-
rol Hazretleri Bükreı 
Romanyanın ulusal bayramı 

münasebetile zatı haşmetane· 
!erine en hararetli tebriklerimi 
ve şahsi saadetlerile dost Ro
man yanın refahı hakkındaki 
temennilerimi sunarım. 

KAMAL ATATÜRK 
Kamal Atatürk Ankara 
Gerek benim ve gerek mem

leketim için bana iblağ e?niş 
olduğunuz samimi temennıler· 
den dolayı zatı devletlerine te· 
şekkür ederim. 

KAR OL 

Takdir edildi 
rini incelemiş oldukları bütç.e Bu sabah bayındırlık işleri Ankara, 12 (A.A) - Kıvanç-
dışında hiç bir harcama olma- üzerinde çalı~an komisyon ge- la öğrendiğimize gör~ S~vyet-
dığı, hesap işlerinde görülen nel kurul toplantısından sonra ler merkezi icra komıtesı pa-
d Hcı.~l:mı ~lhdiWrnlik Hc1Ule r~cütçülügvün ilerletilmesi yolun-üzgünlük övüme değer olduğu iç işleri dileklerine geçmiş ve -r d ı d 

1 d k düzgün olan hesaplar hakkında da yapbgw ı büyük yar ım a~. •. n söy en i ten sonra part~nin toplantısı gece geç vakta ka- d - k 
f '- I · t" ~ · · h gece ve gu'"ndüz uçağın egışı parasının derin bir kıskanç- gene Kuru un ıs ıyecegı ıza - dar sürmüctür. h 

ır uçuşlarında yaptığı cm nor-
hkJa ancak hakiki ve zorağ lara karşılık vermeğe hazır Komisyon yarın da öğleye mal ve hem de paraş~t atıl!!: 
ihtiyaçlara harcanmış ve bu olduğunu söylemiştir. Genel kadar çahşacakbr. Öğleden larında çok kereler gosterdıgı 
sonuncun partimizin her alanda kurul raporu oy birliiile kabul sonra genel kurula program ve yiğitlikten ve yaptığı bir ~eri 
olduğu gibi para işlerinde de etmiştir. Bundan sonra yurdun tüzükün görüşülmesine başla- acun rekorlarından dolayı şım-
ergıı:ni ve düzenini göstermiş her yanından kurultaya gelen nacaktır. di Türk Kuşu kurumunda pa-
olduğu yazılıyor. yüzlerce telgraf okunmuştur. Bundan sonr:c her gün top- raşütle atılış ve motörsüz uç~~ 

Rapor okunduktan sonra ra- Dil devrimini özel bir önemle lanacak olan büyük kurultay hocalığı yapan bay Anohını 
portör Damar Arıko2'1u kür- kovalayan parti yeni program gerekirse ıeceli gündüzlü top- değerli bir armaganla kayra-
süye gelerek her bakımdan taslağım öz Türkçe olarak bas- lantılarına devam edecektir. mağı onaylamıştır. ........... BüYii'k·"·kt;;~ıt~Yd; .................. D~k~;;~~hk ..... ~;~~Yii"' .. 

ilk tedrisat işleri görüşüldü 
Bakanı izahat verdi Kültür 

Ankara, 13 (Hususi) - Cumhuriyet Halk Partisinin büyük ku

rultayı bugünkü genel toplantısında parti genel sekreteri bay 

Recep Pekerin partinin proğramı hakkında izahatını dinledi, 

Kurultayın dilek komisyonunda ilk tedrisat işleri görüşüldü. Bil
hassa ilk mekteplerin tam verimli olmaları için ne gibi tedbirler 

alınması icap ettiği üzerinde duruldu. Kültür bakanı bay Abidin 

bu mesele etrafında bakanlığın bugüne kadar olan tetkiklerine ve 

hazırladığı islahat esaslanna müteallik olmak üzere izahat \·erdi. 

Samsunda bir talebe bir Muallimin 
Evine bomba mı atmış? 

İstanbul, 13 (Hususi) - Zaman gazetesinin verdiği bir ha

bere göre Samsunda lise muallimi Bay Vedadın evine bir talebe 

tarafından bomba atılmış. Zayiat yoktur. 50 talebe nezaret altma 
alınmış? 

Samsundaki hidise 
Mevkuf talebeler serbest bırakıldı 
İstanbul 13 (Hususi) - Samsunda mnaJlim bay Vedadın 

evine vukubulan tecavüz hadisesi üzerine nezaret altına alınan 
talebeler serbest bırakıldılar. Gerek Samsun maarif idaresi ve 
gerek Samsun zabıtası bu hadise etrafında tahkikatım derinleş
tirmektedir. Bu tahkikatın neticesinde hadiseniu g-erçek mahi
yeti meydana konmuş bulunacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Biri kadın, bir erkek vücudu! 

·-·· 
Sümerbank dokumacılık 
Mektebi açacaktır 

Ankara: 13 (Hususi) - Do
kumacılık saaayiimizin geniş 

bir inkiıaf devresine girmek 
üzere hulu•ması bu sanayi şu

besini elinde tutan Sümer ban
kı yeni tetbirler almağa scv
ketmiştir. 

Kayseri dokuma fabrikası 

pek yakında faaliyete ieçeccği 

iibi Nazilli bez fabrikasının da 

yakın bir zamanda kurulmuf 

bulunacağı nazarı kikkate alı

narak banka bir dokumacıhk 

mektebi açmağa karar vermiş
tir. Bu mektebin bütün teknik 

hocaları dokuma sanyiinde 
ileri gitmiş olan ülkelerden ve 

bilhassa Rusyadan a-etirilccek
tir . 

Mektep dokuma fabrikaları
mıı.ın muhtaç bulunduğu teknik 

ustaları ve ameleyi yetiştire

cektir. Böylece dokuma endüs

trosunun iptidai malzemesi a-ibi 

insan malzemesi de en iyi bir 

düzen·e sokulmuş bulunacaktır. 
L 

Posta ve telgraf 
Hazırlanan yeni teşkilat layıhası 

Kamutaya verildi 
Ankara, 13 (Hususi) - Bayındırlık bakanlığınca hazırlanmış 

bulunan posta ve telgraf kanun layıhası kamulaya verildi. 

Bir Mürteci İstanbulda yakalandı 
İstanbul, 13 (Hususi) - Malkaradan gizlice gece .buraya gelen 

Şeyh Sait Kürdinin kardeşi Tahir adh mürteci burada yakalandı. 
1 

Fakat neden bu müthiş )11anın 
diıleriyle erkeğin kclbini ısır
tıyorsunuz? Bu kadın bir aşk 
ilahı gibi onu çekmek istiyor, 
ayakları dibinde bir eliyle ze
hirli yılanı çekmek istiycn bir 
eliyle Allahına uzatmak için 
çabalıyan bu adam kim Kimin 
vücudu bun1ar? Neden başları 
yok? 

TELEFON ---- TAYYARE SİNEMASI 3151 

Erkolun dudakları titredi: 
- Çünkü dedi onlara öyle 

birer baş bulmak istiyorum ki 
dediğin gibi biri aşk ilahım 
göstersin, diğeri de beşeri duy
gularım ona kadar uzadamıyan 
aczmı bu yılanın dişlerile ısırı
larak haykıran bir ölüyü andır
sın .. 

Kaya gayri şuuri bir hare
ketle: 

- O... Hayır öldürmeyiniz 
onu ..• Yaşahmz diye haykırdı .. 

- SOlllı V01 -

3151 

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

mevsimin en büyük filmi 

8 •• u yük Oyun 1 
.[CllBllllJlll __________________________ e&m:~---· 

Sinema aleminin iftihar ettiği büyük yıldız MARIE BELL ile 11Moskova geceleri,, n:n 
kahraman san'atkarı PIERRE RlCHARD WILLNS ve diğer iki yüksek san'atkar 

Françoise Rosay, Charles Vanel ve müteaddit artistler, binlerce figüran 
BÜYÜK BiR AŞKIN ROMANI baştanbaşa heı ecan ve san'at <folu büyük eser 

y K 
ilaveten FOKS dünya havadisleri 

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

OYU 
Seans saatları 

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

Dolaşıyor, yolc11Jara •• 
sonmuş 

•• 

Bakışlarla bakıyorlardı ... 
Otel önünde kuvvetli bir oto

mobil kendilerini bekleyordu. 
Deniz boyunca uçar gibi ileri
ledi, tayyare alanı yapılmak 
üzere kurutulmuş geniş bir ba
taklığın etrafından döndü, ke· 
namada kazıklar üzerinde ku
nılmuı kulübeler olan karasulu 
bir küçiik gölün kıyısında, dar 
bir iskeleye girdi. 

bayat ve ölüm, bu insanlara 
kapamak için birbirine karışmış 
gibiydi. 

Bazan, bu dıvarda birkaç 
metrelik bir yarık açılınca, 

1 
hiç güneş görmemiş sünger 
gibi bir toprak göze çarpı-
yordu. Bütün orman deyer 

Buradaki yüz kadar Nuh 1 

sürünen hayvaPların ve bö-
ceklerin malikanesi idi. Yırbcı 
hayvanlar bile burada yaşı
yamazdı. deninden kahnıt denebilecek 

kulübe Tanjon-Ru köyü idi. 
belki vaktiyle Paris te bundan 
farksızdı. Bir zamanki gotlar 
fibi, Malezyalılar da evlerini 
böylece ıa ftzerinde kurarak 
inıan ve hayvan düşmanlanna 
karıı kendilerini korumak is
temişlerdi. Bunlarm evine an
cak kayıkla gidilebilirdi ve 
iskelede daimi olarak bir ihti
yar yeya bir çocuk gözcülük 
ederdi. 

Kultibenin biricik kapı ve 
pençereainden, içinde insan 
hayvan kardeşçe yapdıklannı 
ve müthiş bir pislik içinde 
bulunduklan•ı görmek müm
kündü. 

Yine kazık ftzerinde kurul
muş bir mabed, altın yaldızlı 
putlarını sakin su üzerine ak
settiriyordu. Dindarlar, ilahla
lannı da korumak iatemişlerdi. 

Kurnaz bir kayıkçı seyyah
lara bir gezinti teklif etti. Her 
ku)be önündea geç.erken içinde
kileri çağınyordu. Fakat içeride 
kalanlar, çocuklarla dişlerini 
gösteren zayif köpeklerden 
ibaretti. 

Renuçi surabnı ekşiterek: 
- Bunlana içinde yqamak 

pek neşeli değil! Dedi. 
Morga:- Ecdadımızın bayab. 
- Öyle mi sanıyorsunuz? 

belki! ailede doyurmasa güç 
olan bir ağız oldu mu pek ko
lay: Ufak bir itiJle ondan ya· 
kayı sıyırmıı olurlar. 

Mühendis arkadaıına bakh 
Hiç şüphesiz pka söyleyordu. 
Fakat bangerin ağzı ucunda 
zalim bir kıvnm vardı. Bu 
adam. anlinde bir engel Ç11nn
ca, hiç bir şeyden çekinmeye
cek birisi olmabclı. Kanım söz
leri Morganın hatırına &eldi. 

Otomobil şimdi. Ortasında 
mükemmel bir köşk bulunan 
yeıil ve çok muntazam çimen
Hkler arsında ilerliyordu. Bu
rua İngiliz zabitlerine ve Sin
r,apordaki zengin Aurupablara 
mahsus bir spor külübü idi. 
Golf, tenis alanlan; yüzme 
havuzn vardı. Malezya lrnlübe· 
!erinin sefaletinden bir kaç yüz 
metre ötede şu Avrupa lübü
r.un yayılması:ıd:ı küstahca bir 
hal vardı. 

Çok geçır.eden bahçelerle 
parkların yerine vahşi ormanın 
hududuna girdiler. Oraya ka 
:lar insana baş eğmiş o:i:ln ta· I 
>iat lmr~da bütün kudretini 1 
ıeri a!mış oluyordu. lı 5"aç 'rır 1 
o kad:ır }Ükc;ek, o kadar sı!.a 

ıcliler ki yo!u ba tanbaşa kap· 1 , 
Jıyorlardı. Bu, yağmurun bile 
gi.iç geçebileceği bir dal ve 
yaprak ç::?hsı idi. 

Şosenin her iki tarafında göz 
bir metreden fazla ormanın içini 
göremiyordu. Nebatlar o kadtır 
çok, o kadar sık büyüyorlardı 
ki karaya yakın yeşil renkte 
kesif ve karanlık bir devar foş
kil ediyorlardı. Bu yumuşak ve 
içine girilmez duvardan rutu
betli ve keskin bir usare ve 
küf tc--.. ~tloyordu. Nebata 

Johor devletinin.kain olduğu 
Malaka yarım adasının son ucu
na geldiklerinde, manzara de
ğişiyordu. Burada orman daha 
az sıktı. Ağaçlar seyrek ol
duğundan kısa ve sık otla 
örtülü olan yerin üstüne 
güneş varıyordu. Otomobil Sin
gapur adasını Asya kıtasına 
bağhyan sün'i bir berzah 
olan geniş bir iskeleye 
girdi. Sağında, bir göl gibi 
saf ve durgun olan Çin deni
zinde, kızıl yelkenli uzun Çin 
kayıkları dolaşıyordu. 

Johor sultanı sarayını bu is
kelenin tam ucunda kurmuştu. 
ilk önce bir Malizyalı ile ev
lendiği halde sonra boşanıp bir 
fngiliz kadınife evlenen bu elli
lik prens, müdepdep sarayında 
Asya san'atının bütün şaheser
lerini İngiliz konforile bir 
araya toplamıştır. Verdiği 
gardenpartilerle de yaldızh 
perili momiyenleri Londranın 
en son operet aryalarını ça
larlar, Golf alanı bir mücevher 
aibi süslüdür. Uzun bir dehliz
de de sultan kendi eliyle öl
dürdüğü otuz yedi kaplanı, 
içleri saman dolu olarak, sı

ralamı~r. 
Bu balta sirmemiı orman 

krahnın aY alanlanna girmek 
yasaktır bir kaplanın bücumnna 
uğrayan zavallı yerliler için 
kaçmaktan başka çare yoktur. 
Kendilerini müdafaa etmek 
için bile hiç bir hayvanı öldü
remezler. Bunun için aşağı yu
kan heraene bir düzina ka
darı yLrbcı bayvaolann diıleri 
altında caa verirler. 

Renuçi ıelişi ırüzel, yamda 
bir tüfek almııtı. 

- Eğer, dedi, kralın mııh 
olan bu yırhcılardan biri bize 
yaklaşırsa. Gohor sultanı onu 
tepelemekten beni mennede
mez. Onun yırtıcı hayvanlarına 
kendimi yiditecek değilim yal 

Fakat hiç bir vahşi hayvan 
gözükmedi. Biricik bey~eanları 
çay içtikleri bir yaz bahçesinin 
balkonu altında yeşilli karalı 

bir yılanın uyumakta olduğunu 
görmekten ibaret kaldı. 

Kauçu Ulkesinds 
Ertesi sabah Morga, Renuçi 

ve Ka!D rahat bir yataklı va
ionda Pcrnauga dofrru yol 
alıyorlardı. Beynelmilel yataklı 
vagon 'irk~ti böylece haftada 
iki d:>fa Sin:-=apor ile Bankok 
arasında vağonlarını işletir. 

Saat!erce, insana boyun eğ

mic; ık bir ormanda11 ğeçtiler. 

Kauçuk ağacı olan bevcas 
ağaçları birbirini takip ediyor-
lardı. Bunların bzerinde, yer 
yt!r, ıa,ıik kumpanyalarının rek
lamları vardı. 

Late.<41 denilen v~ kauçuk 
suyunu sızdıran cilili kabuklu 
ağaçlar arasında bir pe~eıral
dan başka çırçıplak işçiler do
laşıyor ve kanbur öküzlerin 
çektikleri fıçılara ellerindeki 
kovalarla bu kıymetli suları bo
şaltıyorlardı. 

- Scmu rrır -

Yenı A•ır 

Bay Lava) Moskovada 
-

Kızıl Ordu düşmanları için tehlikeli 
Dostları için faydalı barlş unsurudur 

Moskova, 12 (A.A) - Mos
kovanın en ileri gt:len gazete
leri Frensıı - Sovyet münase
babna ve yann Mo.skovaya 
gelecek olan bay Lavalın ge
litine bat yazılar özgülemekte
dirler. 

İzvestiya gaxetesi bay Lava
Jın Moskevaya gelişinin hüsusi 
değeri olduğunu çünkü Fransa
Sovyet karşılıklı yardım and
laşmasmın Fransa ile Rusyanın 
banş için beraberce yapa
gelmekte oldukları uğraşta 
yeni bir devre açmış bu
lunduğunu yazrraktadır. Bu 
beraberce uiraş Sovyet Rusya
nın bütün dünyanın hesaba 
katması lazım gelecek bir kuv
vet olarak sayılan bir devlet 
haline gelmesi güz.eyinde ol
muştur. Bu kuvvet memleketin 
anıdsal ekonomi gelişmesine 

dayanmaktadır. Bu gelişme 
memleketi kuvvetli bir sanat 
memleketi haline getirmiştir. 
Sovyet Rusya bu ekonomik 
kuvvete dayanarak teknik ba
kımdan çok üstün kurulmuş, 

ideoloji bakımından son dere
cede birleşmiş, düşmanları için 
tehlikeli ve dostları için fay
dalı olan Kızılorduyu yarat
mıştır. Fransa ile yapılan ya
naşıklık Sovyet Rusyanın bütün 
varlık müddetince kendine amaç 
tuttuğu sağlam ve müstakil 
siyasal prensiplere dayanm~k
tadır. Sovyet Rusya hiç bir 
zaman diğer devletlere karşı 
savaş açarak yabancı toprak
lan ele geçirmek isteği ile dü
şünmemiştir. Sovyet Rusyanın 
siyasası banş için uğraşhr. Ba
nt için ve barışı bozmak isti
yeccklere karşı yapılagelmekte 
olan bu uğraşta Sovyet Rusya 
varlığının ilk günlerindenberi 
savaş tehlikesine karşı hare-
kete geçmeğe karar vermiş 
olan her devletle anlaşmağa 
hazır bulunmuştur. 

'lıloskova mutdkatı [yeni 1.ilsit y{Jıiişmuij 11iri11ci Napolyon ve birinci 
Aleksaudrın başaramadıkları Fransız re Hus yakla§ma:mıı Staliıı, ''e 
Lat•al 1ıııkikat ya])ıyorlar 

Fransa cumhuriyeti her ne Fransa na Rus'ya her türlü te-
kadar Rusyanın gütmekte ol- cavüz fikrinden vazgeçen ve 
duğu prensiplerin başlangıçla- binaenaleyh kendisini diğer 
rı~a dayanmamakta ise de hiç devletler gibi taahbüdatın ih-
kımse onu bui\in ıçın yeni lali takdirinde arsıulusal ber-
topraklar elde etmek amacım kidelere tabi tutmağa razi olan 
güttUiünü ve bir savaş iste- her devleti banşın tensiki işine 
mekte olmakla muaheze ede- teşrike tmek için ileride de ça-
mcz. lışmaktan gen kalmıyacak-

F ransız Sovyet andlaşmasın- lardır. 
dan bahseden İzvestiya bu Fransa ile Sovyet Rusya 
andlaşnıanın her şeyden önce ayaklarının ucunda silahlan 
barışın pekleştirilmesi amacını olduğu ve ellerini barışa doğru 
gütmekte olduğuna işaret et- uzatmıt oldukları halde alika-
ınekte ve şöyle demektedir: dar devletleri kendilerinin barış 

Bu andlaıma savaş halinde için uğraşmalanna iıtirike ça-
taarruza utramıı memleketle- ğırınaktadırlar. Ta ki silihların 
rin beraberce korunması ma- bırakılmasına ait mesaiye ye-
diyetini haiz bir andlasma şek- niden başlamak imkanı hasıl 
Jini alır. Yine bu muahede ile olsun. 
Fransa - Sovyet Rusya arsıulu- hvestiya netice olarak diyor 
sal andlaşmaların korunma~• ki : 
ile de alakadarlar, şn kadar ki B. Lava) kartıhkh yardım 
Avrupayı yıkılmış bir takım andlaşmasını imzalamak sure .. 
mıntakalar haline get!recek .bir tile banş iıine hizmet etmiştir. 
sav:ışın çıkmasında alikası ol- Sovyet Rusya uluslan hertürlü 
mıyan devleUerden mühim bir emperyalist tecavuzün düşmanı 
kısın• da 'barışın korunması ve evrensel banşın dostu olan 
işıne katıbın. karıılıkh yardım büyük serbest memleketin top-
andlaşması barışı boz<'.cak her raimda B. Lavah bant namına 
de•Jete karp çevrilmiştir. Ne selamlarlar. 

Bükreş müzakereleri 
Balkan Antantı Mürahhas heyet

leri Saylavlar meclisinde 
Bükreş, 12 ( A.A ) Balkan 

antanb bakanları bugün saat 
13,30 da işlerini bitirmişlerdir. 
Bay Titülesko ğazetecilere şöy
le demiştir: 

Siyasal konferansı t nm bir 

anlaşma ile bitirdik. Yann öğ
leden sonra bir komünike ve-

rilecektir. Yaıınki görüşmeler
de Balkan antantının ekono-

mik şubelerinin başkanları ve 
bilhassa Türkiye kamutayı ikin 
ci başkanı bay Hasan Saka, 
Yunan bakanlarından bay Ha
riseçkiı, Yuğoslavya dışarı iş
leri bakam yardımcısı bay Pu
riç ve Romanya şubesi başka
nı bay Tabal<oviç de buluna
caklardır. 
Bugün öğleyin bay Tataresko 

konuklar adına bir ziyafet ver
miştir. 

Bükreş 12 (A.A) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Balkan antantı murahhas 
heyetleri bugün saat 17 de 

1 
saylavlar meclisine gelmişler
dir. Mecliste şereflerine bir ka

l bul rf"~mi ha~ırlanmıstı. Saylav-

Biil;re.~ miı:e biıws• 
lar ve ayan üyeleri Tevfik messillerini Romanya parlamcn-
Rüştü Arası, Maksimosu, Puriç tosu namına selamlamakla bah-
ve mai etlerini ve Balkan an· tiyarım. Bu ittifakın bütün acu-
tanb hüküm!eriain Bükreş elçi- nun bukadar istekle bukadar 
lerin1. bakan Tatareskoyu sa- candan arzuladığı barışı bize 
mimi bir surette ksrşılamışlar- vermesini bütün kalbimle dile-
dır. Bu esnada parlamento baş- rim. Bizi, sizin uluslarımza bağ-
kam Bay Saviyano şu söylevi lıyan derin closUuk hakkındaki 
söylemiştir: duygulara sadık tercüman ola-

Bü~ ük müttefiklerimiz Bal- rak kadehimi sağhğıa:ıza ve 
kan n:ıemleketlerinin anlı mü- memlcketlerinizin genlij'ine kal-

1 Kron!~·-' 
Konuşma dilinde - l 

Gazeteler için - 5 
A.TA..Y 

- 7000 kelime! Yeni keli
me! 

Enikonu dil değiştireceğiz. 

bunun içinden mısıl çıkabiliriz? 
Kendi kendimize bunu söy

lerken, istimal karşılırı kul
lanmak kelimesinin de bu 
yedi bin arasında bulun
dupnu düşünmiyoraunuz. Fakat 
dahaaa var: Yedi bin kelimenia 
bir kaJ bini bu kadar basit, hep 
bildiğimiz türkçe kullanmak 
kelimeleri oldti'ğu gibi, bir ço
tu da ancak eaki metinleria 
çevirmesine yarıyan, ve, ne ko
DtlflD•, ne de ·ıüadelik yazma 
dilinde ihtiyaç duymadığımız 
kelimelerdir. Ben aize doira 
rakamı haber vereyim: Belle
yeceiıntz kelimelerin saygı 

300 ü i•~mez. Eier saysam, 
belki bunu 150 ye indirebilirim. 
Fakat en genişini alıyorum. 

Şöyle bir usulde birleıtiği-
mızı tasarlayalım : Hepimiı 
iÜ•de bir yenı kelimeyi 
kooupıa dilimize alacağız. 

Oılin, akşama kadar, fırsat 
diifdiikçe, bu kelimeyi aöyle
yecegız, ve karşımızdakine 
IÖyletıneğe çalışacağız enıeç936 
mayısında tanı Türkçe konu-,.. .. 
ıuyoruz. 

Gazeteler için günde beş 
"elimelik, fakat beş e.•aslı ke
limelik bir liste hazırhyalım\ 1 ): 
iki ay sonra tam Türkçe yazı
yoruz. 

Ve bütün bu, ancak bir baş
laagıçbr. Çüoki o zengin say
dığımız Osmanlıca ile (Larus) 
liigatının yazısını bile, kelime, 
olarak, karşılayamıyorduk. Kıla· 
vu, yalmz Osmanlıcayı esas 
tuttu. Birkaç yıl içinde bir 
kültür dilinin bütün kamusuna 
kartıhk 9ir kamuıumuz olmak 
lizımdır. 
Bu kamusun kelimeleri, bugnü· 

idi kılavuzun, konUfma ve yazı 
dilinde itlenmesi Üa elde cde
ceiimiz tekillerden yapılacak
tır. Yeni kelimeleri yoğurur

ken, bilmeksizin, birçok kav
ramların kartılığım yaratmış 

olacağız. 
Terimler en kolayıdır: Kıla

vuzun gösterdiği örnekler ve 
uul istiinden, bir iki yılda, en 
zengin terim kamuslan kadar 
:zengm bir Türk terim kamusu 
elde edebiliriz ve kültürün teme
li olaa dil orluğuna -.arabiliriz. 

Her gün kona"9& diline bir 
kelime 

Her gün ıazcte diline beş 
kelime 

Ea büyük devrimi başarmak 
için yol bu kadar kısa, uul 
bu kadar basit ve kolaydır. 

(1) - Gazeteci arkadaşlarla 
b6yle kararlaştırdık. 

Bu haftaki maçlaı 
Bu cuma yapılacak olan maç

lar ile altı yedi aydanberi de
Yam edeielen futbol şampiyo
naıı ı-oıı bulmuş olacakhr. 

Geçen hafta yapılan Altay -
K. S. K. maçı ile İzmir fam-

. piyonunu öğrenmek kabil oldu. 
Bu hafhki maçlar ile de ikinci 
üçüacü ve dördüncü gelecek 
takımları nnlamış olacağız. Bu 
itibarla bu haftaki maçlann 
ehemmiyeti vardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
dırırım. Yaşasın barış, yaşasın 

Balkan antantı, jivio Yugo· 
slavya, yaşasın Türkiye, zito 
Elles. 

Başkanın bu sözleri sürekli 
alk•şlarla karşılanmıştır. Yine 
alkıtlar arasında bay Maksimos 
Romence yaşasın Romanya 
diye cevap vermiştir. Bundan 
sonra bakanlar saylav ve ayan 
üyelerile dostça konuşmuşlar
dır. 

• 
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Tarihi Tefrika 

Olimpin iliihları gibi 
Hollyvood'un Beverley Hills 

Tepesinde yaşıyan ilahe: Greta Garbo 
ikinci Kısım No. "10,, 

•ı==..=n=:=a==~~~~~m•ı~aı~~ 
Prenses Elizabetin kalbinde 
Sönmez bir kin ateşi yanıyordu 
Başlangıçta her iş yolunda 

\ritti. Amiral Tbomas Seymour, 
Dük dö Sommerse aleyhindeki 
suikasta bütün gayrı memnun
ların iştirakini temin etti. Kor
sanlar, bir amiralla münasebete 
girişmekten gurur duyarak yar
dımlarını vaad ettiler. Para iş
leri müdürü de suikast şebe
kesinde yer aldı. İçsel bir harp 
için herşey bulunmuş demek
ti. Bu işin aksayan biricik ta
rafı gene Lord Seymourdu. Zi
ra baş amiral, ihtilalci olmak
tan ziyade bir askerdi. Sert 
ıöylerdi. Kendine lüzumundan 
fazla güvenirdi. Dük dö Som
mer uyumuyordu. Mevkiini ko
rumak için iycap eden tedbir
leri almıştı. 15 ikinci kinun 
1549 da Lord Seymour, bir 
tavernanın taraçasında tevkif 
edildi. Amiral aleyhindeki it
tiham iki başlı idi. Krala karşı 
ihanette bulunmak ve prenses 
Elizabeti aldatmakla suçlan-
ınıştı. 

Lord Seymour vaziyetinin 
ağırlığına bakmıyarak bu itti
hamın ikinci kısmını tebessüm
le karşıladı. O kadar yakışıklı 
bir adam kendini sevdirmek 
için sihirbazlığa muhtaç değil
di. Bu vakadan iki gün sonra 
Prensesin maiyetinde çalışan 
Mis Asley'le Tomas Parry de 
Lord Seymoura yardım etmekle 
ittibam edildiler. Kral naibi bu 
kadarla kalmamıştı. Londranın 
ileri gelen asıh:adelerinden da
ha 250 kişi aleyhinde vatana 
ihanetle takibat başİadı. Pren
ses Elizabetin souk kanlılığı, 

sorulara cevap vermekten çe· 
kinmesi aşıkının başını kurta
ramadı. Bir kaç ay sonra, cel· 
ladın baltası altında, Lord Sey· 
mour'un da başı koparıldı. 

Yeis dakikaları 
Elizabet atıkının ölümünü 

derin bir teessürle haber aldı. 
Yeisi o kadar büyüktü ki sa
rayın salonlarında hınçkıra 

hınçkıra ağlıyor, haykırıyordu: 
- Thomas gel... Sana söy-

lemek istediğim sevgilerimi 
tamamen söyleyemedim. 

Thomas Seymourun metresi 
olduğunu açığa vuran bu söz
ler başkalarının dillerinde des
tan olacakmış... Dedikodular 
büyüyecekmiş... Onun ne umu
runda idi bunlar ... Nihayet o da 
bütün kadınlar gibi yaradılmış
tı. Etten, kandan bir kadındı. 

Başkaları gibi çarpan, heye
canlanan, seven bir kalbi var-
dı. Heyecan ve teesslirünün 
büyüklüğü önünde vaziyetinin 
vehametini düşünmiyordu bile. 
Bu on altı yaşındaki genç kı
zın basında bir kasırga kop
muştu. Bütiin varlığını ezen, • 
sarsan bir kasırıra... Elizabet 
yalnız hayattaki biricik mes
nedini, hamisini hatta ciddi bir 
aşkla sevdiği biricik adamı 
kaybetmekle kalmamıştı. Aynı 
zamanda şerefi, itibarı parça
lanmış, taraftarları hayal suku
tuna uiramış, düşmanlarının 
ise şüpheleri, güvensizlikleri 
arttınıştı. 

Hangi yana dönse korkunç 
bir boşlukla karşılaşıyordu. 

Heredite kanunlarının birçok 
anomaliyelere maruz bulundur
duğu hu genç kadın üzerinde, 
bütün bu boşlukların, bu kin· 
!erin, düşmanlıkların nelere se
bep olduğu daha sonra görü
lecektir. O zamanın bütün 
ilaçları yapıldığı halde bahtsız 
kızın sinir buhranlarını yatış
tırmak kabil olamıyordu. Hiç 
sevmediği, emniyet edemiye
ceği insanlarla çevrilen, her 
hareketini kontrol altında tutan 
casuslara karşı içinde derin 
bir nefret duygusu besliyen 
prenses Elizabet yavaş yavaş 
acalarının yerine sönmez b:r 
kin kaim olduğunu anlıyordu. 

O bu buhrandan ihtiyar bir 
kadının meş'um denemesile 
çıktı. Gençliğinin bütün hayal
leri yıkılmıştı. Ruhunun çölle
rinde yalnız gururu yaşıyordu. 
Yavaş yavaş soukkanlılığını 

topladı. Bu vakaların varlığın
da yaptığı tahribatı, harabe
lerinin listesini hazırladı. 16 ya
şında ahlakıız bir bekaret iddia 
edilebilirdi. Oynamak istediği 
rol için lazım olan da bu idi. 

Onu evlad katili olarak tav
sif edenlerden intikamını al
mak için kraliçe olmak isti
yordu. Kalbiı:i kanatan, guru
runu parçalıyan, kendisine iş
kence eden adamların karşı
sında başeğdiklerini görmekten 
onları tezlil etmekten zevk du
yacaktı. Kararı karardı: Hep
sini ayakları önünde diz çök
türecek, köleler gibi kullana
cak ve kendisine faydalı ol
maktan çı~tıkları gün de içleri 
boşalmış, suyu alınmış porta
kallar gibi onları birbiri ardınca 

• 
uzaktaki nehirlere attıracaktı. 

- ı::.onu vaı -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Foça nüfus işleri 
Foça nüfus memuru bay 

İhsan malivede başka bir vazi

feye geçmesi üzerine merkezde 
kullanılmakta olan Urla nüfus 
katibi bay Zeki iıir derece 
yükseltilerek Foça nüfus me
murluğuna tayin edilmiştir. B. 
Zeki lzmirde işi düşenlere çok 
kolaylık göstermek r.uretile 

memnuniyeti kazanmış bir me
murdur. 

Menemen nüfus katibi bay 

Ahmet Urla nüfuı kitipliiine 
na klolunmuştur. 

Bekçi yaraladı 
Tirenin Mahmutlar köyü kır 

bekçisi Mustafa ot meselesin
den aralarında çıkan kavgada 

Eskioba köyünden Aliyi mav
zer kurşunile sol bacağından 
Yaralamıştır. 

Osınanlı Bankasında 

Dolandırıcılık 
Muhterem gazetenİ7in bu

günkü nushasında "Osmanlı 
Bankası dolandırıcılığı., hakkın
daki neşriyatta, mağazamıza 
taalluk eden bir iki noktanın 
lütfen yarinki nüshanızda tav
zih ve tashihinı rica eyleriz. 

1 - Bay Hasan ticaretha
nemizde memur değildi. 

2 - Bay Kadıoglu Ahmet 
veya başka imzalarla Banka
lardan kredi temin etmediği
miz gibi, bugüne kadar da is
konto muamelesini yapmamış 
bulunuyoruz. 

Bılvesile derin saygılarımızı 
sunarız. 

Mahmut efendi zade 
HUseyln Zihni 

ve 
Beliğoğlu 

Hasan 

Hol yvood (mayıs) - Olimp 
bir dağdır. 

Bewerley Hills ise bir tepe ... 
Olimpte esatirin ilahaları otu
rurdu, Beverley'de Holyyoodun 
yeni ilahları saltanat sürüyor
lar. Burası mukaddes beldeler 
gibi tavaf ediliyor. Yalnız yeni 
evliler Beverley Hills'e ayak 
atmaktan çekinirler. Bu da 
pek tabiidir. Evliliğin tadını 

henüz tadan, yalnız kendi 
sevgilerini ve kendi kalpleri
nin heyecanını dinlemek mev-

J - <.ırlslrr ar'llanııda böyle meraklı rom ııı r 
okııyarak eğlenirler 

2 - lfofıııaıı !Jİr/sleriııiıı heykel gibi ııoııtıAııııı.~ 
sa111la11 yiizel l'ıicııtları 

Rehberimiz dünyanın en tarih- Görmek zahmetine bile değ· 
sel şehirlerindeki abideleri an- m~yen bir şey dedi. 
latan rehberlerden daha canlı Greta Garbonun hayranları 
ve ateşli bir ifade ile: bu sözü protesto için ayaklan-

- Baylar, bayanlar burası dılar. İçleriaden birisi: 
Greta Garbonua evi dedi. 

Herkes bir mabet önünde bu- - Garbo bir harikadır.Onu 
Junuyormuşcasına huşu içinde eyi tanırım dedi. Sade bir ka-
sustu. Beyaz saçlı ihtiyar bir dın için tasavvur edilebilect:ıii 

kadın ayağa kalktı. Gözlüğü- kadar bir giyiniş ve işleyiçi 
nü iyice yerleştirerek : bir güzellik ... 

- Bu dıvarların, bu ağaçla- Bir baıkaıı dayanmadı: 
rın, bu kadife çimenlerle be- _ Haydi Bayan mübaleıra 
zenmıs bahçenin, ya bu cam- etmeyiniz. Geçen hafta gör-

.-~-:-ı-~~'."'.""~--~Yıl~~B düm ... Adam akıllı makiyajlı 

idi. 
Hollyvoodun ilahı Gretadır. 

Buna şliphoı yok. Oau ne bir 

dansi&"te, ne de umumi yerle
rin birinde görmek imkansızdır. 

Kaliforniyanın enfes plajlarında 

bile itÖzükmeı. Bütün hayatı 

kendi köşkünde geçer. 

Otokar ilahlar köşeşinden 

yarı ılahların yaşadıkları köşe

lere ilerledi. 

lloll!Jl'Ooı/ı/ıı /.'J.'Ji'i !/ll:Pli srçıll-ıı Adsı.:: Gri/ı; 

Yarı ilahlar ... Bunları nadi

ren lokaatada iÖrebilirssiniz. 

Kendini göstermekten hoi

lanan, yüksek sesle konu

tan, bulunduau yerde en 

ışıklı köteyi seçen, sıgarasını 

dumanlarını savura savura içen 

aktörler muhakkak Avrupalı 

olanlardır. Barimoor'lar da bu 
arada yer alabilirler. Kazino
larda. lokantalarda, dans ve 
spor yerlerinde, plajlarda en 

çok rastladığınız kadınlar Girl

slerdir. Onlardır. ki Hollyvo

od'un esrarlı hayatını kendi 

güzelliklerinde yaşatırlar. Acı-

kiinde olanlar buraya gelip te !arın arkasında ne vardır, di· 
ezici gözler kamaştırıcı rakip- ye sordu. 
!erle karşılaşmayı elbette iste- Çenesi düşük bir kadın ... 

mezler. Hiç durmadan soruyordu. Ya· lar.nı ıröıtermiyerek, mahrumi-
Mayısın bu neşe saçan gün- nındaki yol arkadaşı: yetlere katlanarak yaşatırlar. 

ferinden birinde idi, iki tarafı _ Belki de hiç bir şey . . . B. Z. 
yeşil çimenlerle süslenmiş olan •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
büyük caddelerden uzaklaşarak ,,//,'///:?f//./Z "7?'77Y///~ 9 bin torba kükürt 
Hollyvood olimpinin yolunu tut- Borsa Haberlerı 

Dün Çitadi Bari vapuriyle 

İtalyadan 9 bin torba kükürt 
tum. Bu kolay hacılık için ya
nımda bir de rehber vardı. 

Otokarda benden başka bir 
çok kadınlar yer almıştı. İki 
sevimli bayan hazırladıkları bir 
senaryodan bahsediyorlardı. Ne 
heyecanlı bir değişme idi bu 
tarif edemem. Genç bayanlar 
senaryolarını kabul ettirmişler 
gibi baş rolü Gretaya kabııl 
ettirmek istiyorlardı, Ben hem 
onları dinliyor, hem de yolun 
güzelliğini seyrediyordum. 

Otokar Beverley Hillsene 
gelmişti. Sık sık duraklarda 
duruyordu. Gözü okşıyan Bun
galov'ları, zümrüt gibi etekleri 
fı~kıran suları ile burası cidden 
cennet sayılabilirdi. Ansızın 

"•~lcu bir villi önünde durdu. 

Dün Borsada 

~şiar gelmiştir. Bu kükürtler mın-
UzUm takanın muhtelif yerlerine 

Ç Al F' t gönderilecektir. 

u. ıcı ıa -----------" 294 M J Taranto 10 25 12 25 ..ı 
84 S Süleymano 9 50 13 50 
81 Ş Riza Halef 10 25 11 50 
19 H Z Ahmat 10 12 11 50 
56 K A Kazım 10 50 10 62 
14 ER Raditi 14 75 14 75 
57 S Süleymano 4 50 6 25 

665 Yekun 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
514 Buğday 4 24 
48 Arpa 2 90 
45 Akdarı 3 37 

462 K Palamut 175 
98 Kumdan 3 50 

198 balye pamuk 45 
252 kilo yapıık 40 

Para Piyasası 
13-5-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İsterlin 612 618 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 20 79 50 

4 30 Belga 21 20 21 70 
2 90 İtalyan lireti 1 O 29 1 O 35 
3 37 İsviçre F ran. 40 55 40 80 

430 florin 85 85 25 
3 5oı· Kr.Çekoslov 5 24 5 27 

46 50 Avustr. iliai 23 50 24 

40 -----------.... 

sar.ne s 

\ Cunıaovas 
1 Köy gittikçe 

güzelleşiyor 
Cumaovası 13 ( Husıısi ) -

Cumhuriyet Halk partisinin 9 
Mayı$ bayramı münasebetiyle 
Cumlıuriyet meydanına dikilen 
andaç köye çok yüksek bir 
şeref vernıi ş bütün kalplere 
büyü'{ hır sevınç yaymıştır. 

Açılma şenlıği çok parlak oi
muş müdiır ve parti reisi ve 
çocuklar tarafından söylevler, 
manzumeler ve şarkılar yapıl
mıştır. 

Davuilar, çalğılar ve mek
tepliler ve gençlerle birlikte 
koca bir kalabalık huzurunda 
spor sahasının da açılması ve 
gençlerin formalarile maçları 
ve çocuklar arasında yapılan 
koşular ve sair eğlen~eler her 
kesi kıvanç içinde bırakmıştır. 
Müsabakalarda kazanan genç
lere ve mekteplilere parti ta
rafından cep defteri, dolma 
kalem çikulata ve sair hediye
ler dağıtılmıştır. 

Köy günden güne büyüyor 
yeni yeni güzelliklere bürünü· 
yor Şaşalın verdiği kudretle 
sağlık ve sağlamlık diyarı ha
lini ılan bu yere Cuma gün
leri bir çok Otobüslerle gezi· 
ciler ıreliyor. • 

Yatı pansıyonu 

Yatı Pansiyonu evinin çoL 
isteğe karşı daha genişletile· 
ceği 30-40 kadar çocuk alabi· 
lecek bir hale ıretirileceği ve 
hatta yamacında bir de kö) 
reviri yapılacağını Valimiz zi
yaretlerinde söylemiştir. 

Klnderhaym 
Bu sene okulaların kapan· 

masından sonra kolaylık olursa 
cılız ve çelimsiz çocukları ğür· 
büzlendirmek ve yaşayışıarını 

artırmak için bir aylık bir kin
derhaym kurmak maksadile 
müdür Ekrem Arıksoy ile baş 
öğretmen Hayrı Karaca şim
diden proğram yapıyorlar. 

Bu gibi kurtuluş işlerine ön
ayak olan ve derhal kolunu 
uzatan valimizin de yardımla
rile daha etraflı olması ve bu 
sağlamlık ve dinçlik obasının 
Efendiçukurunun Gelinçamları 
denen yerinde yapılacağı söy· 
leni yor. 

şa,al kaynağı 

Şaşa! kaynağı adındakı spor 
evi kıpırdayışını ıenişletmek 
sağlık ve sağlamlık kollarile 
konferans ve okuma işlerile 
uğratmaktadır. Ekzersizlerinin 
de ilerletilerek daha büyük ku
lüpler maçlar yapılması yakın
laşmıştır. 

Kurultaya 
Çekilen telyazısı ve 

gelen kar,ılık 
C. H. P. Dördüncü büyük 

kurultayının Ankarada açılması 
münasebetile fevkalade teza
hürat ve şenlikler yapan şeh
rimiz İşçi ve Esnaf umumi bü
rosu kurultay başkanlığına da 
bir ~el yazısı göndererek işçi 
ve Esnafın derin bağlılıklarını 
bildirmişti. 

Çekilen bu telgrafla kurul
tay başkanlığında~ gelen ce
vabı aynen neşredıyoruz: 

C. H. P. Kurultayı yüce baş
kanlığına 

Ulu önderinin açtığı ışıklı 
yolda severek ve duyarak yü
rüyen kurumumuz, kurultayı 
candan kutlular, verimli başa
nklığını öz yürekten sa ygıl&
rile diler. 

OSMAN ŞEN 
İşçi ve Eınaf genel bürosu 

başkanı 

Osman: l,çi Esnaf genel bü
rosu başkanı 

İzmir 
Kurultaya gönderdiğiniz Öz· 

den duyguya teşexkür ederim. 
K. ATATÜRK 
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zl "" n cu grar sa 
r ,n karşı anııyacak 

ita ya ve 
do nmas 

l<uvvetleri birbirine ansız deniz 
ne A manyaya 

müsavi gibidir 
at'i bir rol 

- Fransız 
oynayamaz 

Japon yaya 
ar ı 

F r nsız bah
r e bugün 
f ek yüksek ten 
atamaz. İngi ız 
ve Amerikan 
donanmaların -

dan pek geridir. 
Zaten Fransa 

ile bu devletler 
arasında harp 
ihtimali de yok
tur. 

Fakat Ja-
ponya ,;ar. Ja
pon} a Fransız 

Çin Hindista
nını ele geçir
meie kalkışır

sa, Fransız do-
nanması yalnız başına buna 
karşı koyamıyacaktır. Zira hele 
Süveyş kanalından geçmesine 
müsaade edilmezse, hareket 
c aslarından çok uzakta kala-
taktır. Bilakis, 
Jrıpony~ veya 

Amerika ile 
Amerika ile 

Avusturalya arasında bir 
harp çılcuıa Fransız do
nanması büyük Okyanosta 
kat'i bir rol oynıyabilir. Fakat 
Fransız donannıasının asıl göz
de tutacağı alanlar şimal ve 
battık denizleriyle Akdenizdir. 

Almanyaya kartı 
Fransa ile Almanya arasın

da bir harp çıkarsa Fransız 
filosu müstemlikeler ve deniz 
a ırı ülkelerle münakalatı te
min edebilir. Alman filosu 
~abucak eski kuvvetini bula
maz. Almanya deniz ltı har
bine kalkışabilse de, son sa
vaştan beri çok ileri giden 
deniz tayyareleri, tahtelbahir
Ierin amansız düşmanı ola
caktır. 

Baltık denizinde ise Fransa 
yalnız başına hakim olamaz. 
Zira filo kendi hareket 
noktalarından uzc:kta kala
caktır. Her tarafa Sl!rpilecek 
mayinler \ie yardımcı gemiler 
onu tehdit edebilir. Almanyaya 
karşı Baltık denizinde hava 
hakimiyeti de yoktur. Rusyanın 
yardımile ele geçse bile, yine 
burada bir harp çok pahalıya 

çıkar. lngilterenin yardımı ol-

maksızın Fransa - Almanyayı 
abloka etmeği ve Holanda 
Yeya lıkandinav ülkeleri yolile 
malı.eme tedarükinden menet
•eti aklına sı;etiremez. 

ne talyaya karşı 

/Jıoıycmw c11 
Halyaya karfı 

. Akdenize gelince, bir Fransız
Italyan harbı halinde Italyan 

filosu Fransız filosuna müsavi 
sayıla.bilir. Zira ltalyan gemi
lerinin şark sahilinden garp 
şahiline geçmesi için geçecek-

J J atı ı: clUllllH111CtSt 

leri mesafe Fransız gemilerinin 
atlantikten Akdenize geçmesi 
için lazım olan yoldan çok kı

aadır. Başbaşa bir yarışmadan 
iki filo her iki ülkeye çok ağır 
darbeler indirebilirler. Fakat 
bunlar kat'i olmaı. Fransa de-

nizden hücuma geçecek değil

dir. Zira ftalyaya karşı en mü

kemmel taarruz alanı kara hu
dududur. Sardenya ve Sicilya 
zapta değer adalar değildir. 
Bu kat'i bir menfaat karşılığı 

llal!J01l filosu 
olmıyarak çok zahmet verecek 
bir iştir. 

Tunus ve italyanlar 
İtalyanlar ise Tun usa asker 

çıkarma2'ı ümüt edebilirler. Yol 

bifyuJ., l<.ı!Jyaı·e gem isi Saratoga 
kısadır ve Tunustaki İtalyan
lara da güvenebilirler. 

Fası Atlaotik tarafından ab
loka edemiyecekleri için bu 
yolla Fransanın Şimali Afrika 
müstemlekelerinin imdadına 
koşmasına engel olamıyorlar. 

Kaldı ki Şimali Afrika kendi
liğinden İtalyan istilasına karşı 
üç yüz bin askerlik bir muka
vemet gösterebilir. italya Tu· 
nusa hücum için şimal hudu-
dundan üç yüz binden fazla 
asker çekebilir mi? Tunusu 

lngiliz doua ırnıası 
zaptetmeklc harbı kazanmak 
ihtimali artmış olmaz. Halbuki 
1·orinoyu kaybederse herşeyi 
kaybetmiş olur. 

Fransanın mlisavi kuvvetteki 
İtalyaya karşı yapacaiı deniz 
harbı deniz hakimiyeti gayesini 

gütmiyecektir. Ani hücum ve 
müdafaa harbı, denizlerde bir 
çete harbı olacakbr. 

IUzumlu gemiler 
Bunun icin Franıanın deniz 

işi sadedir: Denizden elli bin 
tonluk yüzücü kalelere lüzum 
yoktur. Düşmanın baskınına 
uğramamak, tahtelbahirler ta
rafından avlanmamak, mayın 
tarlalarına düşmemek için kuv
vetli gözler lazım. Düşmandan 
daha hızlı ve hepsi hızlı gemi
ler ... 

Vaktile sür'atli torpito ve 
hafif kruvazörlerin rolü düşma
na ansızın baskın vermek, bir 
limanı bumbardıman etmekti. 
Bugün bu iş tayyarelere geç
miştir. Bir geminin yalnız ba
şına hareket etmesi lüzumsuz. 
ve tehlikeli olmu ur. Ayrıca, 

F ransanın sabiUerinden filosunu 
pek uzakl şhrmakta menfaatı 
da yoktur. Bunun için Fransa ya 
lazım olan gemiler orta büyük-

~lükte, topları kuvvetli gemi
lerdir. Almanlar, birkaç yıl 
önce, cep zırhlıları ile bütün 
dünyaya neticeleri çok can sı
kıcı bir d~rs vermişlerdir.Çün
ki alh bin tonluk bir cep kru
vazörü eski ıistem on bin tonluk 
kruvazörler kadar kuvvetlidir. 

Müsavi kudrette olan bir 

gemınm daha küçük olmasındı. 
iki büyük fayda vardır : Daha 
derin sularda ilerileyebilir ve 
endahtan daha az zarar görUr. 

Deniz tayyareclllil• 
nln ehemmiyeti 

Fakat cep kruvazörü harp son
rasının biricik yeniliği değildir. 
En büyük yenilik deniz tayya
reciliğinin ve tayyare gemile
rinin rolüdür.Denizaltı gemileri 

son harpte müthiş bir rol oy
nadılar Büyük gemilerle denız 
altı hakimiyetinin bir hayal 
olduğunu göstermelerine ramak 
kalmıştı. Bu rol bir 2eçim 
devreıi idi. Bir deniz tayyaresi 
tahtelbahirleri çok kolay ra
rüp heber verebilir. 

Bir deniz tayyaresi yalnız 
başına tahtelbabirleri bab-
rabilir mi 1 Şimdiki bava 
torpillerile bu imkiuudır. Mu· 
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Gangsterler kralı 
Al KaEonun maceraları 
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Sırrını yedi 
Kolonelin ölümü asla siyasal bir 
Cinayet gibi gösterilme elidir ..• 

Çinde hürriyetimize kavu -
mağa o kadar susamıştık ki 
bu teklif bize çekici göründü. 
Hele hepsinden fazla Kolonel 
Turneri eli ayağ1 bnğ~ı c 1arak 
emrimize hazır görmekten Jaha 
zevkli bir iş mi olurdu? Şika
godan Şanghaya kadar karışık 
mzceramızın son safh,,. .. ına er
miş bulunacaktık. 

Muvafakat cevabımız Wanır 
King Yu'yu da memnun etti. 
'B~ ~ını eğdi. Başka bir ey ko
m..,madık. Mülakat burada bit
mişti. Hoşça kalınız diyerek 
y rimiz.den kalktık. Ayni da
racık ve karanlık yoldan Kır
mızı - Mavilerin esrarengiz mer
kezini terkettik. Şanghay Al
kaponunun karargahı umumisi 
üzücü bir yerdi. Buradan açık 
havaya kavuşmakta istical edi
yorduk. Son kapı da arkamıza 
kapanınca kendimizi yıldızlarla 
süslenen gökyüzüne başkaldır
mış olan kayalıklarda bulduk 
Buradan hayli yUrüdük. Niha
yet biri bekliyen otomobilin 
yanına geldik. Yolda ağzından 
bir söz bile çıkarmamış olan 
Ted bize döndü : 

- Arkadqlar, dedi. İşiniz 
yoluna girdi. Biraz da beni 
dinleyin. Sizin Rodıter banka 
karşı girişeceğıniz baskından 
sonra bir daha f görüşecek mi
yiz., bilmem. Bunun için size 
hakikab, bugün• kadar aizinle 

pe 1c f zla alakadar oluşumun 
sebebini iyzah cdcc k olan 
bakikab söylemek inerim : 

Kolonel Tumerle h.sabınıu 
sıörerek ikiaiz de lau memle
keti terkettiğink Ye emniy.t 
aıoın altına firdiğiniz zaman 
buradaki pzetelerde büyük 
gürültü koparacağım. Gazeteler 
baıtan bap Şikarolu Gan
gesterlerin Şani'haya kadar 
gelerek ıabat intikamlannı al-

barebelerde deniz tayyareleri 
ne iı görecek? 

fık önce, gece harpleriad-e, 
gemiler lııkJarı sönük olarak 
çarpı11rlar eier projektörle bir 
wini arayacak olsalar göre
ceklerinden ziyade görilamüı 
olurlar. Halbuki tayyare, ken-
dini göstermeden, büyük düş
man gemisi üzerine füze veya 
yan&'ln bombaları atarak onu ışık 
albna sokar ve üzerine ateı 
edilmesini temin eder: GUndüz 
harbı de tayyare filonun is
tihbarabnı temin eder: Eğer 
lngiliz donanmasında mUphe-
de ve irtibat cleniz tayyareleri 
ile olsaydı,yutland harbında Al-
man donanması kabil dej'il ka-

l çamazdı. 
Tayyare aleti 
MUesslr MI 1 

Bir tayyarenin harpte kuleli 
bir top kadar kı~etli olduju
nu iddia edenler vardır. En· 
daht isabeti itibarile doirudur. 
Fakat havadan düşen torpil ne 
büyük obüsler kadar gergindir, 
ne de toplar gibi mükerrer 
ateşlidir. Fakat deniz muhare
besinde tayyare düşman üzerine 

'-içi alev, duman çıkaran yum~ak 
bombalar atarak daha faydalı 
olabilirler. Bu bombalar du,-
man gemisini uzaktan daha 

t kolay görülür hale koyacak ve 
kendi içindekileri körleterek 
hava hikimiyeti olaa filoya bü-
yük bir üstünlük temin ede
cektir. 
Tayyare gemllerlnln rolü 

Tayyare gemilerinin ehem
miyetini yalnız Amerikalılar 
eyi anlamıılardı. Bunlann tay-

mak için Çin topraklarında ko
lonel T urncri yok etmeleri i 
şiddetle takbih edeceklerdir. 
Belki de bu hadisenin geçmiş
lerini, sizi buraya kadar gel
meğe sevkeden sebepleri de 
ortaya atacak, Kolonel Tur· 
nerin Gnngesterlerle nasıl or
takça çalıştığını meydana ko
yacağım. Şimdi sizinl çalışma 
ort klığından ne beklediiiıni 
anlıyor musunuz? 

Ne olursa olsun Kolonelin ölü
mü siyasal bir maksnda atfe· 
dilmemelidir. Onu herkes Gan
gcsterlerin kurbanı aaymalıdır. 
Hakikat bunun tam men ak-
ine olmakla beraber böyle 

bilm lidir. 
- Biz hedefimize varalım da 

böyle olsun. 
Tid'ten ayrıldık. 
Otomobile binerek Şangha

yın yolunu tuttuk. Wilyam ta
bancasının namlusunu okşadı : 

- Ah menhus memleket de· 
di. Nihayet senden kurtulaca· 
au. Bu banka baskını işine ge
lince hoşuma gitmiyor deiiJ ... 
Hiç olmazsa Şikagoda ki ha
~atımızı hatırhyacağız. Wilyanı 
ıevezelik ederken projemi tn· 
sarlıyordwn. Bu iş Şikaiodnki 
baskınlarımıza benzeyemezdi. 
Orada tamdığımız adamlarla iş 
görüyorduk. Burada ise tama
men Yabancı bir muhitte çalışa
caktık. Bununla beraber WH• 
yamın yenilmez yiğitliğinden 
ümitvanm. Birlikte 218 numa· 
rali kasayı elbette ele geçire· 
cek, içindeki evrakı alabile· 
cektik. Ondan aonra ırUç olmı-
yacaktı .. Şanghay polisini şaşır· 
tacak kadar çeviktik. Bu kab~ 
işlerde !Azım olan soğukkanlı· 
lıj-a fazlaıı ile maliktik. 

Otomobil Şanghaya iİden 
büyük yolun üzeriade hiç aal-
Janmadan yağ sıibi kayıyordu. 

- OtıU OOt• -

yare gemileri mükemmel tec:ı 
biz.atlı hızlı gemilerdir. Kara 
bombardmanları için yüzer üs-
sülhareke vazifesini iÖrebilir
ler. Mesela, Japon sahillerin
den 200 kilometrede duran bir 
tayyare gemisi bundan Japon 
aabillerinin bombardmanına im· 
kan verir. 

- Fakat aiır toplar denizde 
daha kudretli ve~daha sık iteş· 
lidir. 

- Evet, fakat tayyare ge· 
misinin büyük bir dritnavut 
karfısında muharebesi, bir 
u:r.akhk muharebesi değildir. 
Tayyare gemisi ateş menzilin
den veya görülecek sahadan 
uzağa kaçar. Bnnunla beraber 
tayyareleri Yasıtasiyle daimi bir 
bombardman yapar. Altı büyük 
deniz tayyaresi bir saatta bü-
yük bir zırhlı üzeriae beş toP 
dinamit atabilir. Ayrıca perva-
nelere nişan alarak iemiyi ha· 
reketsizliie mahkum edebilir
ler. 

Nihayet, deniz harbindt 
mühim bir rol oynaması için 
biraz. daha tekimül etmesi 
lizım gelen bir alet ele otojir
dir. Bu biçim tayyareler alela-
de bir vapur üzerine daha 
kolayca konabilirler. Soara, 
Sür'atmı istediği gibi artbnp 
kısaltabildiğinden, tehlikeli su
larda manileri keşf için çok 
işe yarar. Nihayet şakuli ola· 
rak inebildiği için deniz altı 
gemilerine ve küçük ıremilere 
karşı daha isabetli endaht ya
pabilir. 
Donanmanın istikbali hava· 

dadır. yapılması iereken İl 
çok hızlı 2emiler yapmaktatlır •. 
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Süler, hizmetçiler yetiıin. Yahudi ilanı okuduktan son-
Mosmor yerde yatan kadın: 

1 

aaılacağı yazılı idi. 

_atil var. Gani var kaçıyor.. ra otelciye dönerek dedi ki: 
Diye haykırırken diğer yön- - Bunda ne var. Bütün Ro-

den de yanında çanı kuvvetle ma otelin karşıs1ndaki alanda 
vunnağa koyulmuştu. bugün adam asılacağını bili-

Birdenbire kopan bu bağrış- yor. 
malardan f8fU1ID •illhh süler - Size satmak istediğim 
yarı çıplak hizmetciler Lükre- eski elbiseler bir ad varki on-
ıin odasına koşuştular . . lar asılacak haydudundur. Si

zi etkenden çağırmaklığımın 
- Lükres söyleniyor şu sebebini timdi anladınız sanı-

buyruklan veriyordu: rım. Bu eşvayı ve hayvanı 
- Katil Sarayın içindedir. satmak otelden kimse görme-

Hiç bir tarafa kaçamaz. Dört den çıkarmak isterim. Ragaı-
klıeyi iyi arayın. Kardaşım tan gibi azılı bir haydudun 
Fransuvayı öldüren katil şim- benim otelimde kalmış oJması-
di az kalam benide hançerle nın duyulmasını is'emeyorum. 
öldürecekti. Koıunuz. AraylDIZ Otelim için bir lekedir. 

L k J - Söylediklerin dogrv udur. 
ça.u o UDUZ • • • H lb 

Odadakiler heme• hepsi - a uki sizin için durum 
tövalyenin arkumdan kuYala- teninedir. Siz böyle azılı bir 

haydudun, tanıDllllf adamın eş-
mak için dört yana dağıldılar. lann ki ya ı i · kat değerle sata-

Bir sürl iman bir dakikada bilirsiniz. Bilirsiniz ki tanınmış 
ortadan yok oluerdiler . Ra- adamların eşyaları günler geç-
rutan iç içe bir iki odadan tikçe kıymeti artar. 
geçmiş keadi8ini bllyllk bildiji - Çok güzel söyliyorsun 
merasim salonunda bulm11Ştu. amma.. Ben Adliyenin gö-
Hani şu Fransavamn hançerle zünü üzerim~ çekmek istemem. 
yaralandıfı salonda.. Bu adamlar bir kerre bir 

Arkumdan gelen bağnfma- adamı mıhladılar mı ? Arbk 
lan ayak a..terini pabadılan- onun yakasım bırakmazlar. Ma-
nı da duyuyordu. Fransova gi- dem ki bu işi bu kadar karlı 
bi kendisinin de bu salonda bu!uyonun. Siz kendiniz neden 
kanına girebileceklerini dlfiba- yapmıyor sunuz? 
dlt Gözl~ri Framcmmın kan - Ben korkarım. 
blerine ilifti. Bu izleri kum- - Ya •· Siz korkarsınız da 
luı yolu ayarak, bu izleri bir ben korkmaz mıyım. 
gün güderek • Tiber " çayıaa - Bir defa eşyayı ve hay
ırardığını düşünerek o tarafa vam g6r6n • • Sonra fiyati de 
yöneldi. anlabr g&riitiiriz. 

Ea 80ll bpıclan balıçeye can - Pekill.. Öyle yapalım. 
atarken L&kr .. dairenin öbür Likin haJftlllD ve eşyamn 
ac-daa _.. •lufa llaykm- kimin mah oldujunu ben bil-
yorda: miyeceğim,.. Anlaşırsak ben 

- İfte.. Katil. Burada .. Ya- sizden aldığım malın parasını 
kalachk .. K.o~•- sayar nst tarafı benim için 

Ltikr• zipfet ..ıoa-dan btabk tmlır. 
geçerek kopyor, bir siirii he- Yahudi Ye otelci Mr ka~ 
rifler de onun arkasını güdü· dakika içinde Ragastanın 
yorlardı. odasında karyola üzerine yı-

Şövalye Tiber çayına çıkan kılmış eşya için pazarlığa tu
camh kaplJI yOldeaip Jıkarken tufmuşlardı. Sonunda anlaştı-
Likru de ._ aalon• kapı· lar. 

Otelci dedi ki .· 
sına gelmiı balaaayorcla. 

Kovalama çok ~iti ve - Arlık elbiseler sizindir. 
çok heyecanh idi. Kaldırın. Şimdi gidelim hayva-

Kadm boguk bir sesle yine nı görelim .• 
haykırdı : - Hayır.. Daha kaldıra· 

- itte katiL. Tutun. yaka· mam.. Elbiseler burada dursun. 
ladak. Eğer hayvan itime yaramaz· 

RagutaD ise buna karşıhk ıa bakaclar eskiyi ne diye 
olarak uzun bir kahkaha a- alayım.· Bu taktirde pazarlık 
vurdu. Keadisiai balıklama Ti· boıulacakhr. Hayım ile otelci 
ber çayuaa içiae atarak yiiz· ahıra gittiler .. eyi ve cins bir 
meje •• Rlana altından göz- hayvan olan (Kaptan) ön 
den uzaklqmata koyaldu. Lük- ayaklannı yere vuruyor, eşi-
ra ise llOD lmit yıldızının ela Diyor sık sık gişneyordu 
s~c:lütünti görerek " eyvah ,, Zavalb hayvan çoktanberi 
diyebildi ve yere d&terek kas- g6rmediği sahibini özle-
kab bayıldı kaldı. mişti. Her kapı açılışında ka-

Sabah pazarh§ı fasını çeviriyor, ıovalyeyi an-
T yordu. 

an)eri henüz yeni ağarmağa AçJk göz y ahudi hayvanın 
beıl•mıfb •. 

Bir yahudi (Güzel Janoı) ayaklannı, tım;.klannı, dişlerini 
oteliaiat DpiSllll çalıyordu. Otel- yokladı. Herşeyi yolunda buldu. 
. Alıcı ve satıcı bütün nokta· 

a pençereden bakarak çok larda sözbirliği edince iki yer-
erken ge!E:.n bu adamın kendi- den tekrar Rai{astanm odasma 
•İllin çağırdığı yahudi olduğuau eşyaları a1mağa döndüler.Oda-
t-akta gtiçllk çekmedi. ya i{irince ikisjniu de ağzı açık 

Kapıya açtı Hayunı ıçeri aldı: kaldı. Elbiselerin yerinde yel-
- Çok •Bz6nüzde duran bir ller esmiş ortadan kaybolmuştu. 

·~~ _imirniz; tam vakbnda Şaşkın birbirlerine bakışmakta 
~e UllZy edi. olan alacı ve sabcı akılla-

- Güzel at;na.. Herkesı"n b 1 l rını aı anna a arak birbirini 
namualu •danUann uykuda bu~ sorguya çekmiye koyuldular. 
lunduğu bir zamanda ba kadar Hayım dedi ki: 
acele beni otele retirtmenizia - Bu ne demek? 
aebebi nedir?. - Tann adına söylüyorum 
. - Sual •• Arttııaıada kimse- ki şaşırdım kaldım.. Elbiseler 

ilin buluumuım mtemiyorum. ne oldu? 
Araanzda kapahlacak bir mal 
Tar •• 

-baNe aaala ? Mal dediğiniz 
fU na ..... .:...._ k" ını?. ·-.aıız es ı pırtılar 

Otelci karşa1ık " __ _. _ Ha 
YİIBi elinden •--.n -
~ batta. Taraçanın 
-_vguae J&plfbnlan ilim okuttu 
~da Raıranstamu bu sabah 

- Odaya bir hırsız girmiş 
olmasın? • 

- Hırsız nereden iİrecek? 
Dışardan gelmenin imkini 
yok.. Otelde kalanlardan bir 
hıraJz varsa bu olabilir. Likin 
hiçbir kimse daha uykudaa 
kallnnacla. 

- o halde?._ 

C'C' 

Büyük Kurultayda C. H. 
Partisi tüzüğü taslağı 

Genel yönetim kurulunun hazırladığı 
Tüzük taslağı ile istenilen değişkeler 

Dördüncü kısman gongreler verirler. Fakat bu izalalar ize- 1 kındaki maddeye de şu fıkra 
hakkındaki maddesi şöyle de- rine milnakaşa cereyan etmez. eklenmiştir: 
ğiştirilmiştir: Parti kongrelerinin bütüa mü- İdare heyetlerine bağlı ma-

53 - Ocak, nahiye kongre· zakerelerinde partili belediye aşlı katip ve miistahdemJer re-
leri yılda bir, kaza ve viliyet reis ve üyelerile umumi meclis isin emrindedir, azil ve nasp-
kongreleri iki yılda bir topla- üyeleri dinleyici sıfatile bulunur- ları reise aittir. Buolann par-
nır.Kongreler, vilayet idare he- lar. Gizli olmasma karar verilen ijli olmaları şarttır. 
yetlerinin umumi sekreterlikce müzakerelerde yalnız en büyük Yönetim kurullarının topla-
tasdik olunmuş kararile veya mülkiye amiri ile mümessiller- nıp hakkındaki maddeye: "her 
d~rudan doğruya . G~nel Yö- den başka kimse bulunmaz. idare heyeti bu toplanbları mü-
netim kurulu kararıle ıcabında Karar oyları hakkındaki mad- him bir parti işi olarak ken· 
fevkalade olarak da toplanır. deye, şu fıkra ilave edilmiştir. dine bağh teşkilatta arasız ta· 

Kongrelerin toplanb tarih eri "Reyler müsavi ise reisin ba- ki t · b d 
h k 

· dd .. l d v f k P ve emme muc ur ur. 
a kındakı ma e şoyle de- un ugu tara azanar." b ~ h kkınd k" dd" . 

... ~;.:ı-:.. E .. l ·ı bil __ ._1 ııar a a ı ma enm 
gı.,Luuuu.ıtir: ncumen ere g~çı e eceK er l k•td d ... "ritm" • 

d 
. d d .. l d sonu .u şe ı e eAti ıttir: 

54 -Partinin ocaklardan vili- hakkın akı mad e e şoy e e- K a ı d zhkt k ı ı ı k " · · ·ı . . ar r ar a a a a an ar 
yetlere kadar norma ongre gıştirı mıştır: çokluğa uyarlar. Kararlar def-
mevsimi eylôlde başlar, birinci 70 - Ocaklardan vilayete terine yazılıp altı çokluk' v~ya 
kanun sonunda biter. Vilayet· kadar idare heyetlerinde bu- ı k ta f d k ld " b kıl 
l d h b

. · · k ı 
1 

. il ·ım 1 az ı ra ın a a ıgına a -
er en er ınmn oca ve unan ar miımeas aeçı ese er da - k d b 1 1 

hi k 1 
· k b" b"l k ı~--k 1 . . ma n muza ere e u unan a-

na ye ongre en en ço ır ı e ongre mlUA ere enne lf• h . t fmd . ala 
.. · t• k d ı A k nn epsı ara an ımz nır. 

buçuk ay surer.Her yerın mev- ıra e er er.. nca rey ver- M.. k 
• 

0
klim · · ları - mezler ve encümenlere seçile uza erede bulunmıyan aza-

smı, ı , 11 ıcap na gore - ı d k la d ( b k l · b la mezler ar a aru n sonra an gör· 

bi
ut ontagr~hlerı~ .U:ş tm~d ve Kon~relerin &devlerini anla- düm ) kaydı ile imzalarlar. lm-

me n en ye ı are zal istü rh ·1m 
heyetleri tarafından tesbit tan bölfime şu madde ilave ann ne şe. ven ez. 

ktin
. d 1 alik darl ve edilmiştir: "Parti kongrelerinde Yalmz kararı parti program ve 

va e evve a ara b k · k asak • · k · 
t bli

" b : 
1 

o str6 sıyon yapma y tır. mzamnamesıne, anun ve nı-
e g ve una gvre yapı ma • K x • el · · d Jar b Jma la · . ongre gvrÜflll ennm ü- zam a uygun u yan r ım· 

lan takıp olunur. Normal ICaza zenliği için şu madde eklen- za etmiyerek sebeplerile yukan 
ve vilayet kongreleri birbiri miştir: heyete bildirirler. idare heyeti 
ardından yapılmak üzere ikinci 74 _ Kongre J6r6şmeleri . azalannın müzakerede güttük
yıhn nahiye kongresi bitimin- nin 1ntizam ve inzibabnı temin leri noktai nazar kendilerine 
den itibaren 15 gün içinde etmek kongre reiainin vazife- veya bafkalanna ait olsan he-
başhyarak en geç bir buçuk sidir. Bu intizamı ve uaulü yo- yet dlfmda slylenmcz. 
ayda bitirilir. Jundan konutulmasım ve aza- Yönetim kurulunun ödevleri 

Kongrelerin mümessil seçil- ların serbest kon11f1Dalanm bo· 
m~si .m~ddesine şu bölek ilave zanlara reis, toplanb halinde 
edilmıştir: ihtarda bulunur. Bu yetişmezse 

Her kaza kongresin~ ka· ıuçıu,u o yıl kongrenin sonu· 

··••ki ,~._ · .. ll ... Rl11i-ırJ: .. :~ı· ~=~~~,;ı~~~~;~,:~~;~i.~--... -- fpa ,._. ._.... " • 
her bin için birer mümessil: g6rilne longre karariyle iki 89 - UllMai ~ vilA-

Partiye girmek için muame· ihtara kadar ceza verir. yetlerde idare heyetlerine ge-
leleri tekemmül etmiş üye bu Tutalgalar için şu madde ili- ncl yönetim kurulunun karan 
sayıda dahildir: Ancak bunla- ve edilmiştir. ve umumi reislik divammn tas-
rın kongrelerde rey vermeleri 76 _ Kongrelerde bir gün diki ile reis tayin olunabilir. 
için en az üç ay ve seçilme• evvelki zabıt hulasaları ertesi Bunlardan vazifesi icabı masraf 
leri için en az bir yıl evvel günkü toplantıda ve son mü- yapacaklara Genel Yünetim 
kayıt muamelelerinin bitirilmiş zakerenin zabıt hulasası da kurulunun takdir edeceği milc-
olması şarttır. kongre dağılmadan evvel oku- tarda tazminat verilir. 

Kongrelerde reislerin ödevi- Partideki kmay ödevlerden nur. 
ni anlatan maddeye şu ilive Yönetim kurulları hakkındaki nasıl çekilebileceği f1I madde-
yapılmışbr: kısmın ilk maddesinin son bö· &erde izah edilmektedir: 

"Merkezden mensup reisler, leği fiyle olmUfhır: 91 - Partide faal vazife 
• teşkilib içindeki bütiia kon- İdare heyeti reisleri mensup alanlar kat'i veya sılllıi sebep 
grelere reislik edebilir . ., olan yerlerde kongre 6-8 ki.fi olmadıkça istifa etmezler. Her 

Kongrelerde bulunabilecek• seçer. Vilayet idare heyeti ka- istifa etraflı esbabı mucibe zik
ler hakkında yeni lü'&üğe ş11 zalar teşkilitım idare eder. redilerek ve bu yazı ile vuku
madde ilive edilmiftir: Umumiyetle idare heyetlerinin bulur. Verilen hir istif- ka-

64 - Nabiye, kaza ve vi!a· müddetleri koagre ~· bul edildiji t.ir ay içinde )azı 
yet konrrelerind~ Parti lıükü- yeailerinin Gevir almaluma ka- ile bilclirilmWikçe YUifeden 
metini temsil eden en büyiik dar devam ~er. çekilmek caiz dejildir. 
mülkiye iaıirleri kongrelere Yönetim kurullaruun işe baı- 92 - intihabın yenilenmesi 
davet olunurlar. Bu zatlar mü- lamalan hakkmdaki maddeye istifa vukuu ve sair her hangi 
zakere ve reye iştirak etmez- "Şu kadar ki itiraz vaki olursa bir suretle Partideki idare he-
ler. Yalnız eski ve yeni yapıl· tasdike salihiyetli idare hey- yetleri reis ve azalıklarmdan 
nnş veya yapalmamıı parti di- etince tekik edilir ve bir ka- ve yahut partice verilen her 
!ekleri kak kında müzakereler- rara bag" lanır,, cümles· ı· ı·ıa· ve h · f angı vazi elerden ayrılan-
den sonra halkı aydmlalmak edilm: .. h ... ~ lar kendi uhdelerinde emanet 
maksadile icap edene izahat Sağıfllıu Ye sekreterler hak- ı zif 

•••••••••••:•••:•• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o an va · eyi, vazifesi sebebile 
- Hıçbır şey diyemiyece- Her ikisi birden havhya çık- üzerinde bulundardaia kayıt, 

tim .Adeta sehirbazhk.. bklan vakıt kapımn açık oldu- dosya •e defterleri ve hesap-
- Ben sehirbazhk tanımam. tunu gördüler. ları devir Ye teslim etmeğe 

Şu eski elbiseler için verdiiim Hayım dedi ki: mecburdurlar. 
parayı geri ver .. Hayvanın pa· - İşte mesele anlaşıldı. 93 - Partililerin parti na-
rasını alıkoyabilinin. Avlu kapısını açık bırakmış- mına bulundukları tqekküller-

Bunlan söyliyen Hayım adeta llDIZ •• Hırsız buradan girip eı- den çekinmeleri de yakar ki 
bu pazarhkta bir dolandıncılık yalan ve lıayvam aıırdı. fıkrada yazılı hükümlere tibidir 
bulunduğu şüphesini taşıyordu. - Oluı: ıey değil..Ben ken- 94 - Her hangi istifa mu-

Bundan dolayıdır ki hemen di elimle f1I kapıyı mln ka- ameleU, saJAbiyetli makam ta-
a~ra koştu. Otelci de Hayi- patmıştım. rafından kabul cevabı alınma-
mın arkasını bırakmadı. Bir de _ Şu halde siz de taşın, dıkç~ gizli tutular· 
ne g6rseler beğenirsiniz?.. Kap- ben de ıatayım .• Baawala be- TüzGk taslaitna "hükumetle 
tanm da yerinde yeller eamiş. raber sen şu benim elbiseler değet,, adlı yeni bir kısım ilave 
Hayvanda ahırdan kaçırılmış.. ve hayvan için verdiğin para· edilmiştir. 

Alıcı Yahudi büsbütün ıa- larıgeri ver de rahatsızlığım 95 - Parti, kendi bağrın-
şırmıştı. Haydi elbiseleri otelci yanıma kir kalsın!.. dan doğan hükfunet teşkilitile 
saklattırd• diye şüphelenmişti. - Demek paraları geri is- kendi teşkilihnı birbirini ta-
Koskoca hayvanı nereye kaçı- tiyorsun? mamlıyan bir birlik taoır. 
rabilirdi?. Otel~ye sordu: _ Bunu sormak mı lizım.. Parti te~littnın kendi hü 

- Ben bu ışlerden bi11ey Yoksa buradan doira mabke- kumetinin her yönden muvaf-
anlamıyorum. meye aider her pyi anlabnm. fek olmuı için hütün kuvve-

- de al • -Soıra •tır- tile a ması esutır. 

Kadın yaşları! 
"T aymis" ıazetesi, dünyanm 

en ciddi gazeteleri arasında 
olmakla beraber onun ara ili'& 

mizahi yazılarda nf"ll'ettiii ve 
bunlara adeta mizah felsefelİ 
yaparak tahlil ettiği de olur. 
11 Taymis" in bu yazılanndan 
biri, bizim memleketimizde vu· 
ku bulduğu ileriye sürülen bir 
hadiseye istinat ediyor. 

Güya bizim memleketitBizde 
yeni bir daire vücuda ı~ 
miş. Bu dairenin vazifesi, •&-

racaa t edecek kadınlan kendi 
beğendikleri ve kendilerine ya
ra§brdıldan yaş üzere tesçil 
etmek.mql 

"Taymis,. in muharriri, kadın· 
lara erkekler ıibi haklar ye

ren ve kadınları biraz daha ok-
pmak istiyen her memlekete 
bu tetbiri tavsiye edi1or ft 
bu hususta kadıalara berllrlla 
kolaylığım rlsterilmnini çok 
faydalı buluyor. 

Çhki "Taymis,, muharririue 
göre, "İnsanın yaş meselesi, mi 
kendisine ait bir it olmak ge
rektir. Bu ite başkasının bur· 
BUDU sokmaması llzım relir. 
SiiortacıJarla i•tatistikçiler, heı 
şeyi tastamam kaydetıneie J"l-
teııebilirler, fakat onlann bll 
yelteaifleri iDSA•lan bahtiyaa 
ebHtlijİH ye kadınları be
ieadikleri yatJa kaydetaaek~ 
insanların bahtiyarlığml arttı 
racağıaa göre Tirkiyede kq· 
fedilen usulü kabal etmek, da 
ha çok dotn olarl,. 

•T ajnds,, ia miıharriri bitir 
ha hakimane mltalealan yü· 
rütttikten sonra Türkiy~ ka· 
dınların evlenecekleri sırada ı.u 
daireye müracaat ederek yaş· 

lannı küçük değil, fakat büyiilr 
ıöstercliklerini ele .on derece· 
Allı"8•~ kaydedifOI' v~ 

l 9 f r , .._ .. ktlllleri..cıbnyor 
"Kadınların evlendikleri sıra~ 

tla yaşlarını büyiitmekten mak 
satlan, ilericle biraz yaşlandık· 
lan vakit ayni daireye müra 
caat ederek istedikleri kada 
yaşlannı kftçlltmek ve ictbın 
da vaktile yaflarını ne kada 
büyük gösterdiklerini unutmu 
fibi dananarak bu ip birka 
defa tekrar etmektir!.,, 

" T aymia " muhaniri, bu ya 
Z18ındaa soma aynı kelayhğı1 
erkeklere tatbik edilip edilmi 
yeceğini de mevzuu balısecli 
yor ve bu usul erkekler hak 
kında tatbik olunursa onlanı 
seciyelerini tetkik etmenm 
çok kolaylqaajım anlatıyor. 

B&tlhı bu mütalaalar, be 
muhakemeler ve hllldlmleı 
pek gllzel amma, istieat et· 
tikleri temel çürük yani Tür· 
kiyede kadınlan beğendikler: 
yaşlarla teşcii edecek bir da· 
irenin açılchğana dair verileıı 
haberin ash, astarı yokl .. 

Ne yazık ki "Taymis,, mu
harririnin bütün bu ı_iizel mi· 
taleaJan bu deierli tavsiyeleri 
bu özlü ve zarif muhakemele· 
ri bu yiizden suya düşüyor! .. ' -

Bay Yevtiç 
Bükreşten Döndü 

JWgrad, 12 (A.A) - Baş 
baku ve dıt itleri bakana baı 
Yeriiç bugün saat 17 ,30 dr 
Bükreşten Belgrada dönmüş. 
tür. Başbakan Bombolye du-
rağında mülakat bakanı tara· 
fından karşılanmıthr. BeJgrad 
durağında llendisini bakan 
Ko jiç, Tilrkiye Yunanistan ve 
Romanya elçileri, Fransız elçi
liği möıteıarı, dışarı işleri ba· 
kanlığı erkim karşılamıştır 
Bay Y evticin yerine dışarı it· 
leri bakan muavini bay Puriç 
Bükreşteki Balkan antantı kon· 
feransındaki Yugoslav muralı· 
has heyetine baıkanhk et 
••dir. 



HER SABAH BİR HiKA YE 
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Salı günleri .. 
~~~~----~·--................... ----~~~-

Her sabah, ayna karşısında 

tıraş olurken, Kaya kendi ken· \ 
dine iki şey sorardı: 

- Bugün ne günü? Biraz 
para kazanmak için ne yapsam 
acaba?. 

Fikri çok oynak olmamakla 
beraber, bu suallerin birincisi· 
ne iyi kötü cevap veriyordu. 
ikincisi içiiı meselenin rengi 
değişiyordu. Hatta- zaman olur· 
du ki buna hiç cevap vermez
di. Öyleya, yirmi sekiz yaşına 
kadar on parmağım hiç bir iş
te kulJanmıyan, çok zengin 
iken kötü bir borsa oyunu ile 
bütün varını yoğunu kaybeden 
tanıdık diye bar ve kafeşan

tan arkadaşlarından ba,ka kim
sesi olmıyan, bütün ümüdü zen
hin olduğu kadar pinti bir am
caya bağlı kalan bir genç na
sıl para kazanabilirdi? 

Bununla beraber, bu sabah, 
delikanlı acı acı dütünmeğe 
mecbur kalmadı. İlk suali ken
di kendine sorar ıormaz tit
redi ve az kalsın yanağını ke
aecekti. Sala! Sah günüydü! Ve 
her Salı günü, çamaıırcı kız 
onun kirli çamatırlarmı almağa 
a-elirdi. 

Vaktiyle Kaya şu sevimsiz 
teferruatla lıiç uiraşmazdı. Eyi 
yetişmiş olan uşaiJ her işi üze
rine almııtı. Şimdi artık uşak 
muşak yoktu. Toztoprak içinde 
pılıpırtı ile dolakalan şu zavallı 
apartmanda şımdi her işini de
likanlı kendisi ıörüyordu. 

Hoş, buadan pek · sıkıldığı 
yoktu. Çoktanberi kimse onu 
ne a-örür, ne sorardı. Bir za
manki çok bahalı gönül arka-

daşları bile, On1ardan da el 

ayağını çekmiye mecbur 
kalmıştı. Hayır, yüzünü kızar-

tan bu çamaıırcı kızı kabul 
etmek, yirmi yaşındaki bu 
müstehzi bakışlı, çapkın bu

runlu kızın önüne çamaşırlan
ya ymaktı. 

Bir vakıtki o güzelim çama· 

şırlar, ipek donlar, şık gömlek
ler, kıymetli çoraplar şimdi ne 

olmuştu bir gör1eniz t Baştan 
başa aşınmış,kapıcı kadın tara-

fından şöyle böyle yamalanmış 
olan bütün bu çamaşırlar, Ka
yayı utandıran paçavralardı 

arbk. 
Cing ! Kaya kapıya koş-

tu. Bereket üzerinde eski zen
ginliiin biricik yadigarı olan 

mükellef bir pijama vardı ! 
Çamaşırcı Kız, ağır aiır içeri 
daldı: 

- Günaydın, bay Kaya! 

- Günaydın, bayan. 
Onu i~ odasına soktu. İş 

odası ela sadece bir ad. 
Yok!a burada işe yarıyacak 

tek bir şey bulunamazdı ama 
güzel bir bar vardı. Rahat kol
tuklar, derin minderler, bir 
gramofon ve bir çok ıiiaralar. 

Genç kız getirdiği çamaşırı, 
masa üzerine yayarken Kaya 

ona bakıyordu. İlk defa olarak 

şimdiye kadar görmek istedi
iini anladı. 

Elbet ya! Bu küçük, ıe:nç ve 
sevimli idi. Hele o kadar temiz 
gül gibi bir teni vardı ki tez 

ütülenmiş çamaşırlarını andırı
yordu. Hepsini yaptıktan sonra 
delikanlıya dönerek: 

- ışte bay kaya. 
- teşekkür ederim, dedi. 

Fakat yalvarırım, benimle böy
le merasim yapmayınız: Topu 
atmış bir adama yakışmaz. 

- Top mu atbnız siz? 1 
- Sanki ıörünmüyor mu ki? 
- G& mu? Ca· 

maıırcıların ğözünden kaçacak 
bir şey yoktur. 

Yırtık yırtık gömlekleri, don
ları, yamalı çorapları ıöstere

rek: 
- Bakınız! Dedi, bir çama

şırcı müşterilerini koJay tanır. 

Zenginseler bize nefis çamaşır 
gönderirler. yıkanmak için, ba
zıları var, şişine şişine dükka
nın önünden geçerler. Biz de 
katıla katıla güleriz bunlara. 
Kendi kendimize: "Haydı yav
rum, böyle kabarma! Deriz. Bu 

fiizel elbiseler altında bayanın 

param parça i[Ömleği, bayın da 

delikli çorapları var ... ,, Sözüm 

size değil, affedersiniz. 

Gülmeğe başladı. O da 
güldü: 

- İşte bunun için, dedi, ba

na sadece Kaya deyiniz. 

- Ala. Siz de bana Güler 

deyin. Doğrusu bay Kayaya 

söz söylemekten korkuyordum. 

Amma sadece Kaya olunca, 

her ad ıibi ad! Çok memnu
num doğrusu. 

- Nıden memnunsunuz? 

Cevap vermedi, fakat kaba

hatı görülen bir kız gibi kı
zardı ve göz kapakları alçalır
ken, etli dudaklarında ıarip 
bir tebessüm dolaşarak çene

sinin çukurunu derinlettirdi. 

Kaya göründüğü kadar ap

tal değildi. ileri bir adım attı. 

iki kolu ~enç kızın kıvrak vü
cuduna dolandı •. 

- Kaya, daha taşınacak ça-

maşırlarım var, unutmamah! 

- Evet, evet. . . Bir azdan 
Daha çok eğildi ve ne ola

caksa oldu : Sademe, kaza, 

felaket, ! iki başın arasında 

nihayet bir temas noktası bu· 

lunmuştu. 

* • • 
Bu böylece altı ay ıürdü. 

ilk defa olarak kendisi için 

sevilen Kaya, vaktile okadar 

masraf mukabili oJan zevki 

ıimdi her salı, bedavadan ta
tıyordu. 

Yazın, parası olmadığı için, 
delikanlı İstanbuldan aynlmadı. 
Fakat ilk teşrinin ilk günle
rinde seviilisine! 

- Affedersin, dedi, bir 
tel~raf aldım! Birkaç güne 

kadar döneceğim. 

Ertesi salı Güler bermutad 

işıkının kapısını çaldı. Kapıyı 

kendisi de&"il, kılık kıyafetli 
bir uşak açtı. 

- Giriniz, bayan ! Dedi. Bay 

bana haber vermiştir. İşte yı
kanacak çamaşırlar. 

Genç kızın önüne yepyeni 
gömlekler, şık donlar, kusur-

suz çoraplar yaydı. Güler an

ladı : Kaya, nihayet allahın 
rahmetine k•vuşan amcasınm 
mirasına konmuştu. Kaya ye
niden Bay Kaya olmuştu. 

B. B. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atatürkten 
Buca Belediyesine 

Kurultayın açılması dolayısi
le Buca belediye başkanı bay 
Nazım Anık tarafından kurul
tay başkanlığına çekilen tel 
yazısına Kamil Atatürk aşa
ğıdaki tel yazısile cevap ver
mişlerdir: 

Buca Belediye başkanı Na
zım Anık, 

Kurultaya gösterdiğiniz öz
den duyguya teşekkür ederim. 

Kamll AtalUrk 

Soyadı 
••••• 

Soyadlarını tescil 
ettirenler 

Soyadlarını nüfus dairesine 
tescil ettirenlerin adlarını yaz
makta devam ediyoruz: 

Mısırlı caddesi 40 numarada 
Mehmet Akçasakız, Şabaniye 
sokak 9 numarada Nazif Alp
yörük, Dolaphkuyu mahallesi 
171 numaralı ev halkı Altıpar
mak. Pazaryeri Hacı Hasan 
sokak 3 numarada Ali Ayata
lay, İncirlimescit sokak 45 nu
marada Hasan Altaş, Mesudiye 
77 numarada Celal Acaroğlu, 
Halil Rifat paşa caddesi 266 
numarada İsmail Hakkı Aksaç, 
Ballıkuyu mahallesi kuyu so
kak 11 .No. Mustafa hakkı Ay
ey, Pazaryeri Hacı Hüseyin 
sokak 537 numarada Demir 
Ali Bürket, Cedit mahallesi 
394 numarada M. Hulusi Bil
gici, Kahramanlar Aziziye so
kak 26 numarada Sabri Bo
lakçe, Toprak sokak 158 nu

marada Abdullah Bulutsuz, 
Karşıyaka Soukkuyu Hüriyet 
sokak 6 numarada Hadice Ba
nuç, Göztepe Abdülezel sokak 
5 numarada Ahmet Ziya Bek
man, Alsancak güvercin sokak 

23 numarada M. Kemal Bilekli, 
F aikpaşa Türbe sokak 17 nu
marada Osman Er Kücük, Alp 
arslan sokak 32 numarada Sait 
Erdoğru, Karantina İzzet hey 
sokak 10 numarada · Ahmet 
Emil, Geri tülün şirketinde 
Cevdet Esi, Ronk • sokak 
108 numarada Emin Eyiler, 
Cedit mahallesi Uznn İmam 
sokak 1 O numarada Ahmet 
Erişçi, F ethiyeden Osman Er
kfıvin, Reşadiye Kaptan sokak 
2 numarada İsmail Hakkı Eden
er, Batçı mesçit mahallesi 63 
numarada Hüseyin ve kardeşi 

Hakkı Erünllı, Soğukkuyu tram
vay caddesi 21 numarada Rifat 
Erışık, Bostanlı 154 numarada 
Ferhat Güngörmüş, Hacı İbra
him mahallosi Deve çıkmazı 13 
numarada Mustafa Gineer, 
yüzbaşı Hasanağa sokak 112 
numarada Safiye gönülce, 
Karşıyaka Osmanzade 185 
numarada Mehmet Ali Güz, 
Mirali mahallesi 160 numa
rada Nazmiye Kaplangı, Ab
dullah efendi mahallesi ke
pekli sokak 7 numuada Ali 
Kuşlu, Göztepe Danişbey so
kak 11 numarada Hakkı Ka
nuker, Morhane sokak 68 nu
marada Ali Kazanlı, Selatin 
oğlu mahallesi 153 numarada 
Ali Karadumanh, Gaziler cad
desi 85 numarada Ferhat Kı
lıncoğlu, Reşadiye Şefak sokak 
10 numarada Hasan Kırımlı, 
Dolaplıkuyu mahallesi Dağyolu 
15 numarada Süreyya Kuzucuk 
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Karantina lskeleyolu 47 numa-
rada Hasan Kocuk, Fettah 
mahallesi T ekkesokak 17 nu
marada Şükrü Kara Mehmet 
oğlu, Mesudiye mahallesi 15 
numarada Mustafa Kayacan, 
Çivici Hamam sokak altı 
numarada Bayram Katar, 
Karşıyaka Feryat sokak 25 
numa:-ada Faik Karabudak,Boz 
yaka kasapbaşı yirmi numarada 
Salih Kayalık, birinci Sakarya 
otuz numarada Abdülkerim 
Karagözlü, ikinci Mahmudiye 
mahallesi muhtar Hasan ağa 
sokak 640 numarada Haydar 
özgemici, Göztepe 564 numa
rada Ayşe Örkün, Dolaplıkuyu 
Hacı Ali efendi caddesi 240 
Na.da Osman Özben, Abdullah 
efendi mahallesi birinci sokak 
25 numarada Hüseyin Özgü
der, birinci Aziziye 472 numa
rada Ramazan Öztunç, Çakır 
sokak Bahaeddin Özgeçer, Mi
rali Toplamacı sokak on sekiz 
numarada Hüseyin Özbalaban 
Hacı Hüseyinlerde Emin oğlu 
Ya Ôz önü ta. 

.-QA AWF 

Zabıtamızın 
Muvaff akı yeti -·-- Baştaıa11 l311ınci sahııede -

Yukanda adlarını yazdığı
mız suçlulardan mürekkep 
ıebeke epey müddetten beri 
şehrimizde kaçak sigara ka
iJdı imal ederek satmakla 
maznundurlar. 

Şebeke, külliyetli miktarda 
sabun ki~ıdı tabir edilen ve 
siğara kağıdı imaline elverişli 
bulunan kağıtlardan almışlar ve 
evvelce yani siğara kağıdı imali 
serbest iken Hafız Ali matbaa
sında siğara kağıdı kapağı 
imaline mahsus makinalardan 
birisini satın alarak işe başla 
mışlardır. 

Şebeke Hafız Ali matbaa
sından alınan makine ile Ku
yumcular çarşısmdaki meşru
tiyet matbaasında sıgara kağıdı 
yapıyor ve adamları vasıtasile 
satışa arzediyorlarmış. 

Zabıta i:ıç gündenberi bu 
ışın peşinde derin araştır
malarda bulunmuş ve niha
yet keyfiyetten gümrük kaçak
çılık memurlarını da haberdar 
etmiş ve müşterek faaliyet ne
ticesinde meşrutiyet matbaasın
da tabedilip Hazırlanmış olan 
2700 kilo gayri mamul ııgara 

kagıdı ile 151 kilo mamul sıgara 
kağıdı kapaiı Şumilin Kara
taştaki evinde yakalanmıştır. 
hadisedeki suçlular henüz ta
mamen tesbit edilmemiftir. Za-
"bıta ve kaçakçılık memurları 
tahkikatı derinleştirmektedir. 
Daha bazı ıuç1uların da mey
dana çıkarılacagı umulmaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hailesi 21 No. Nesibe ve Şaziye 
Ôzbayan, İkinci Süleymaniye 
yüzbaıı Hasan ağa sokak Şa-
ban Özıenli, Dedebaşında Şa
ban Özyayla, Bergamadan Sab
rj Turgut Ö:ıcile, Karataş Şev
kiye sokak 27 numarada Av-
ram Özelgün, Karşıyaka baha 

riye 29 numarada Ömer ŞeJcm 
Tepecik meydan sokak 50 nu
marada Ahmet Sopat, Eşrefpa
şa birinci sultaniye hacı Ali 
efendi caddesi 326 numarada 
Rifat Sokullular, İsmet Paşa 
mahallesi Bodur Ali sokak 7 
numarada Yako Seçiner,. ıkin
ci sultaniye terennüm sokakta 
Ali Sağlam soy, Karşıyaka ba
hariye 20 numarada Mehmed 
ve efradü ailesi Sarçin, Tepe
cik beşaret sokak 27 numa-
rada Ahmed Sabancı mecı
diye mahallesi Rec~p ağa 
sokak 25 numarada Şevki 
Sönojlu, Bucada faize Sevgen, 
Toraman mescit 16 numarada 
M. Hulusi Safkan' Buca aşağı 
mahalle Selim sokak 2 numa
rada Mehmet Vasfı Sarıars
Ian, Karşıyakada H. Hasan 
Süslüer, Mesudiye 13 numara-
da Mustafa Sözmen. Geri 
kumpanyasında usta Recep 
Sezen er, Memduhiye mahal
lesi Ayitdede sokak 58 nu-
marada Aziz Sonday, Değir
men sokak 9 numarada Mus-
tafa Sayltk, Turgutludn Şevki 
Soyatık, Afiyet sokak 14 nu-
marada Y osef Sağol, Gaziler 
sokak 156 numarada Abdurrah-
man Sezener, Çivici hamam 10 
numarada Hasan Sarı Kaya 
Basmahane İncirlimescit çık
mazı 13 numarada İsmail Hak
kı Sındır, Rana sokak 87 nu
marada Zahra Sındıran, Kara
taş Adalet sokak 6 numarada 
Yunus Safdeniz, Aliağa ma
hallesi 278 numarada İbrahim 
oğlu Hasan Senli, Servili mes-
cit 31 numarada İsmail Topili, 
Faikpaşa mahallesi Merdivenli 
sokak 11 numarade Ali Riza 
Toyçe!dik, Kuşbaz sokak Meh
met Irnova, Ali Avni Tutuş, 

Karataş tramvay caddesi 356 
numarada Ilyas Yüzer, Y enigi1n 
sokak 22 numarada Mehmet 
Tantürk, Drırağaç 2 numarada 
Aziz Yulha, Yüzbaşı Hasana2'a 
sokak 62 numarada Mehmet 
Esat Y emunhan soy adını almış-

•••••••••••• Soysal 
::::::::::::Tetkikler 

•••••••••••• 

Sokak ve çocuk 
Denizli ..••. Ma ı ıs 

Çocuk, topluluk tarlasında 
gürbüz fışkıran bir feyiz ve 
ışık ürümüdür. Çünkü çocuk, 
cemiyet denen büyük varlığın 
hakiki sahibi ve değerli rem· 
zidir. Bunun içindir ki acun 
çucuk denen büyük varlığın 
karşısında hakiki vaziyetini al
mıştır. Zira yarını kucaklıya
cak kollar, onların mini mini 
ellerinden başka nedir ki? 

Bu küçük bünyelerdir ki 
medeniyet semasının yıldızları
nı cemiyet alanlarında parla
tacaHardır .. Şu halde çocuk 
dünkü gibi sokakta bulunmuş 

bir mal telakki edilmekten 
çıkmıştır.. Bu gün çocuğun 

değerli ve eçık ifadesi : onun 
yarının hakiki sahibi ve büyük
leri olacaktır. 

Fakat benim görüşüme göre 
çocuk denen cevheri bozan el
ler hala var. Hila bu parlak 
ve değerli hazineyi görmiyen
ler, saymıyanlar var f. Bu ha
reket hence topluluk ve yük
selişe yapılan bir saygısızlık 
olmakla beraber müspet. bir 
hakikatı boşlamaktır. 

Çocuk aile denen ve özlü 
bir terbiye müessesesi olması 
lizımgelen ocaktan hanği kıy
metleri topluyorsa mektepte 
de, cemiyette da maalesef hep 
aynı tezahürleri gösteriyor. Mek 
tep ailenin tesiri karşısında ba
yağı bir saman çöpü, kıvılcımı ka
dar fersiz kalıyor. Zira aile ço
cuğu günün büyük bir kısmında 
kendi felsefesile işliyor. Mektep 
bu işlenen müsbet veya menfi 
felsefe üzerinde bir rotuş ya
pıyor.. Eğer ailenin çocuğa 

vurdu&"u damıra menfi ise 
mektebin mevzuu çok çe-
tinleşiyor . • O .zaman mek
tep yalnız bu fena dam
gayı silmekle ugraşıyor ki : 
bu zaman afişi bir çok yön-
lerden zararlı oluyor. Aileain 
bu fena hareketi karşısında 

mektep aldığı tetbirlerle müs
mir olmıyor değil, fakat bu se· 
fer de "sokağın,, çamurlu ha· 
yatı işe girişiyor. Çocuk bu 
defa da sokağın bozuk hassa
ıiyetletile sulanmağa başlıyor. 

i,te en fena vaziyet buradan 
doğmuş oluyor. Bu sefer ço-
çuk kazandığı fena karakterle 
mektebe yeni bir ruh, soysuz bir 
varlık olarak geliyor. Zira so
kak ve sok~k hayatı,sokak satı
cıları, ilanlar, işçiler çocuğunun 
günlük ahmı üzerinde birer 
damgacılık rolü oynıyorlar ... 

Her karşılaştığımız bir şey 
varsa o da sokak satıctlarının 
ıayıısızhğıdır. O kadar mü-
maneat ve yasaklar karşı 
ıında hile hala mütenebbi 
olmıyan satıcılar var .. Sağhk 
veya haddi kanun ve talimat
lar karşısında satıcılar yine 
kendi basit ve zararlı hareke
tine devam ediyorlar ... 

Bu meyanda en çok rol oy
nı yan satıcılar: Sucular, sakız 
leblebicileri, macuncular, şe
kerciler, şerbetçiler, simit
ciler...... İşte ~n çok ço
cuğu zehirliyen bu zümre
dir sanırım. Aldıiımız mekte
bi tedbirler, beledi yasaklar 
hep semeresiz kalıyor. Çünki 
saldıran bu menfi ruh yine 
canlı olarak sokak ~okak ge
zerek köşe bucakta yakaladığı 
masum çocukları zehirlemek
ten kalmıyorlar ... 

Bir dondurmacı mektep ço
cuklarına kirli ve kalaysız bir 
kaptan bozuk suda ve kok
muş sütlerle yapmış olduğu 

kirli dondurmasmı verirken 
içi hiç sızlamıyor, pis bir ma
cuncu boyalı ve sıhhi olmıyan 
şeker ağdasını kirli bir çöp 
parçası ucunda mini-minilere 

Katarların -..... -
Hareket saatlar 

Değişti 
Baş/, 10/1 bu incı sııllilede -

Bu doğru katarlar cum 
ve pazartesi günlüri saat 7 d 
İzmirdcn hareket edeceklerdi 

Bu kısımda Afyon muhteli 
katarları cuma ve pazarteside 
başka günlerde saat 9.30 d 
Alaşehire giden katarlar d 
hergün 15.50 de İzmirden ha 
reket edeceklerdir. 

2 - İzmir - Bandırma ara 
sında çalışmakta elan ekspre 
katarları cuma, salı günler 
İzmirden saat 12.30 da hare 
ket edecekler, bu kısımdak 
muhtelit katarlar da bu gün 
lerin gayri günlerde saat 7.1 
te İzmirden kalkacaklardır. 

Gerek bu yolcu katarları v 
gerekse havali katarlarında ya 
pılan tadilat şeki1leri istasyon 
asılmış ilanlarda muvazzaha 
gösterilmiş olduğunu alakada 
okuyucularımıza bildirmeği bi 
hizmet bildik. 

Devlet demiryollarının gü 
geçtikçe memleket içinde se 
yahatı kolaylaştırarak yolc 
adedini çoğaltması, memleket 
leri tanıtması emrinde herıü 
görmekte olduğumuz yenilikle
re başkalarının da katıldığın 
görmekle çok haz duymaktayız. 

Bayıyndırlık bakanı Ali Çe
tin Kayanın halka ve halkın 
ihtiyaç isteğine doiru giden 
çetin azmini bir daha saygı ile 
anmayı ve selamlamayı borç 
biliyoruz. ---·-
Düzeltme 
Sayın gazetenizin 9/5/93! 

günlemeçli ve (8936) sayılı bas· 
kınızın beşinci yüzünde Kemal· 
paşa soriu hakimi bay Nuri 
hakkında şahit sıfatiyle söyle
diklerim yanlış geçirilmiştir. 
Zabıttaki sözlerim şu şekilde
dir. 

1 - Kooperatif yazganı Şük
rü yanıma geldi yasasal bir 
sebep olmadığı halde kız kar-
deşini sorgu hakimi tutsamla
dığı Parsa eski kooperatif he
yetinden aldığı (200) lira gibi 
bir para umuyorsa bu ummanın 
boş olduiunu çünki ne tutsam
lıda ve ne de bende para yok-
tur. Şeklinde çok sinirli bir 
durumla hikaye etmesi üzerine 
ergin bir durgunlukla yasasal 
sebepler olmadan tutsam yapı-
lamıyacağını ve Cumhuriyet 
memurlarına dedikodu üzerine 
isnatlarda bulunmamasını tav· 
siye ettim. 

2 - Bay Nurinin rüşvet al
dığı hakkında bazı sözler dö· 
nüyor bunlar dedikodudan iba
rettir bu dedikudular bay Nu-
inin bir iki adliye arkadaşiyle 
arasının açık olmasından ileri 
geldiğini söylemiştim. Bir iki 
arkadaş cümleri (Adliye erkanı) 
şeklinde dizilmiştir. (Erkin) ile 
sorgu hakiminin arasında bir 
şey olmadıimdan o yazının bu 
biçimde düzeltilmesini dilerim. 

Armutlu Eski belediye reisi 

A. Fehmi Önder 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu sokak adamlarında bence 
cemiyet terbiyesi yoktur. Pek 
ala madamki bu menfi karak
ter karşımızdadır. Buna karşı 
çocuğu korumak için rolümüz 
ne olmalıdır? Ülkümüz ne ol
malıdır? 

Heyşeyden evvel çocujun heoı 
ruhunu, hem benliğini, hem de 
sıhatım bozan sokakları islab 
etmek bizim için bir inkila'1 
borcu, bir terbiye vazifesidir. 
Burada hepimiz seferberlik 
ilan etmeliyiz. Yoksa mektep 
ne kadar uğraşırsa uğraşsın, 
bu menfi ruhlar asititlere devaJJl 
ettikçe cemiyetin öz hazine 
ve mah oJan kudretler çamur
lar içinde atılmış elmaslar ıibi 
kalacaktır. 



arihten 
rak 

Ne kadaır v o rgi ohrlardı? 
Bundan yüz yıl önceye l.a

dar her şehir ve kasabada halk 
tarafından ~eçilen (Ayan) adlı 
kimseler bu unurdu. (Netayicil
vukuat) a göre, ayan vergileri 
ve memleket masraflarım halka 
dağıtarak topJamak ve defter
lerini yazmak ve alınacak pa
rayı hesap eylemek için vali
ler, hakimlerle münasebette 
bulunurlar, memleketin ileri 
gelenlerini toplar bu işi başa
rırlardı. 

O zamanlar Urfi vergiler ve 
Şeri vergiler vardı. 

Şeri vergiler; aşar, ağnam, 

haraç ve cizyeden ibaretti. 
Aşar, toprak gelirinin hasat 

2"finünde zekat hakkı idi. Yağ
mur ıuyu ile sulan&n arazı ge-
lirinden onda bir, kırba ve do
lap ile sulanan arazi verimin
den yirmide bir nisbetindc ver
ri alınırdı. 

Agnam, hayvanların zekatı 
idi. 

Harç, bilcümle arazi sahiple
rinden devlet hasabına alınırdı. 

Cizye, Müslüman olmıyan nü
fus üzerinden askerlik hizme
nıetine karşılık olarak alınırdı. 

Develetin daimi veya fevkal
ade ihtiyaçları için padişahla
rın emrile a lınan vergilere de 
urfi vergiler denilirdi. 

Bu topraklarda y '}ıyanlar 

~.00 yıl bu vergileri verdiler. 
Üdenen ve vakıt vakıt çeşit
leri artan yalnız urfi vergilerin 

sayısı bundan yüz yıl önce tam 
97. tane idi. isimleri şunlardır: 

lmdadiyei seferiye, imdadiyei 
hazariye, ianei cihadiye, Mu
kabele akçesi, avariz akçesi, 
menzil akçesi, Konak masrafı 
han ve hane ve çayır kirası, 
bedeli nuzul, piksimet payı, 
zahire baha, ulufc baha, tayi
nat bedeli, katık baha, taami
Ye. na vale baha, kürkçü bedeli, 
tersane bedeliyesi, kamyoncu 
bedeliyesi. gabyar bedeli, be
deli asakiri bahriye, kürciyan 
avarizi, harcı ferman, harcı 

•vamir. tebşiriyei mutade, har
cı baha, kudumiye, cevaiz, 
hediye baha, kaftan baha, 
Raba nuvası, ianei hükka
ıniye, bedeli mübaşiriye, hud
daıniye, kethudaiye, kalemiye, 
katibiye, avaidi hedeme, har
cı bap, harcı defter ihzari
Ye, nıuhaziriye, harcı hademe 

~hzı vekalet harcı, tahsildariye, 
cıau e masrafı, begir masrafı, 

lnururuubur masrafı; taahhüt 
lemessukatı reddiyei temessük, 
harcı reddiye, derbent resmi, 
sefam etlik, bac, } asak, yol 
resmi, mururive, tn rtıl resmi, 
reaıni mıKt.: ,, .1. ser,n.:, iışrü 

diyet, sarraHye, akçebaşı, gü
~C.Ştiy.e, senehk nüma; küherçile 
bedeli, kömür bedeli, kereste 

edeli, köprücü, derbentçi, st• 
Yolcu, beldaran, sekbanlar, top
çular, humbaracılar masrafı, 
sef ıne masrafı, kayık masrafı, 
av "d· k ~ a~ .1 ınutade, şitran bedeli, 
atıbı emlak tahsisatı, maaşı 

maliye c b" h"" k . 
b 

, e ı umayun a çesı 
ab ~ı· · ' ıa ı tamıratı, devair tefrışatı 

tev · t · ' z.ıa ' ıanat, şemerat, tayyarat. 
Bır o felnketJi günleri, bir 

de bugünü düşünelim. Ecdadı
tnız ne bahtsızmışlar ... 

tv.ı u l:ı. t d.d.:l ıu :Sa t;u. 
a--..:Eı 

l)oktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi N 62 

Doktor Ali R· 0
• 

DOGUM V ıza l.Jnlen 
K E CERRAHI 

L 
ADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
.,.... ___ .ITiılemle~fon : 2987 ···---·· 

Turing ve otomobil kulübü
nün ( Büyük Ödemiş ge
zintisi) '3u Cuma günü yapıla
caktır. Tren saat (7,35) te Al
sancaktan hareket ederek Ke
mer, Kızılçul:u, Torbalı bayın
dır ista yon'arında birer parça 
duracakbr. Ödemişten 18 de 
kalkacaktır. 

İstiyen gezginciler Birgi,Göl
cük ve Bozda w! ına da gidebiJe-

ceptir. Mah:ı llinde gayet ucuz 
otobiis ve otomobiller hazırJan
dmlmıştır. Fiatlar gidip gelme 
birinci 225, ikinci 175, uçuncü 
125 kuruştur. Yemek 50 ku
ruştur. 

Biletler aşağıda gösterilen 
yerlerde ve elden satılmaktadır. 

Telefon 
Turing kulüp bürosu 3913 
Aydın demiryolu kiıelcri 
ve emtia kalemi 
Memurlar kooperatifi 
Ehram mağazası 
Sümer bank yerli mallar 
pazarı Odunpazarı 
Mustafa Tosun Şadırvan-
alh posta şubesi 
Bay H~di Cemil seyahat 

4020 acentesı 

Karşıyakada tütüncü bay 
Haydar 
Sarraf Bencuya birader-

2550 ler Arastada 
1-2 ( ) 

EXTRA 

Bıçaklan Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

(1164) 38 -78 ( H 3) • • İzmir belediyesinden: 
Belediyenin piyango biletin

den almış olanların paraları 
geri verilmektedir. Bu muamele 
Mayıs 935 günlemecine kadar 
devam ed lecek ve bu müddet 
geçtikten sonra yapılacak mü
racaatlar hükümsüz sayılacak

tır. Elinde bileti olupta İzmirde 
bulunanların biletlerini beled"ye 
mutemetliğine getirerek bedel
lerini almaları ve taşrada olan
ların da biletlerini taahhütlü 
bir mektuphı belediyeye gön
derdikleri takdirde posta üc
reti l<endilerine ait olmak şar
tile adreslerine yollanacağı tek
rar il:.n o unur. 

1398 (663) 
1 - 764 lira muhammenli 

yeni açılan İsmet Paşa bulvarı 
üzerinde Ziynet fabikası kar
şısında 38.20 mefre murabba-
ındaki arsa satışı belediye 
başkatipliğindeki şartnamesi 

veçhile 25151935 cumartesi gü-

nü saat 16 ela açık arttırma 

ile ihale edilecektir. 
İştirak için 58 Jira muvak

kat teminatia söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

2 - 455,63 lira bedeli mu
hammenli Selimiye mahallesi
nin Göztepe tramvay c~dde

sindeki önii tramvay caddesi: 
Sağı sahil parkı, solu Halkcvi 
arkası deniz olan 1 w22,50 met
re murabbaındaki arsa beledi
ye başkitipliğindeki şartname
si veçhile 25/5/935 cumartesi 
günz sact 16 da açık arttır

ma ile ihale edilecektir. İşti
rak için 35 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve nata 
kadar komisyona gelinir . 
9 - 14-19-23 1356 (641) 

Makina Fabrikasının 

1 AI\IDAR 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMiR 

L ISTOL 
Birinci Sın f---
~~--Lü s ·tel 

Bütün Iznıi liler burada ])uluşurlar === Tepebaşı Beyoğlu== 
MUsteclrl: BUtUn lzmlrillerin teveccUhUnU 

\ 
} 

ÖMER LÜTFÜ'dür 
~!'!l"IJlll\'~lfr".~--

Saçları dökülenler 
Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

KAŞE 

NEDKALMiNA 

o 
Elektrik an1pullerini arayınız 

En iyileri 
\ ie en ucuzlarıdır 

5, 15, 25 voltluk 25 kş. 
30 ll 40 il 

60 ll 35 il 

500 vota kadarları vardır 
Toptan ve perakende satl 

C. J. Jiro ve Şsı. 
Saınan iskelesi - Kardi~-alı ilan 

. . . . :• , ..... ~- . :: ···.· . ~ H 3. 1-8 (629) 

lznıir Li an işleri Alım satım 
KoP- isyonundan : 

Birinci kordonun Konak önünden Pasaport iskelesine doj'ru 
on beş bin metre murabbalık kadar yerinin 31 mayıs 1936 s=ün
lemecine kadar müddetle Bandırma puke taşı ile döşenme.i 
işi beher metre murabbaı dört yüz on kuruı üzeriaden açık 
eksiltmedcdir. 

Şartnameler komisyonumuzdan parasız olarak verilir. Açık 
eksiltme mayısın yirmi beşinci cumartesi günü saat onda idare-

mizde yapılacaktır. 
İstiyenlerin dört bin lira'ık hanka teminat mektubu veya nakit 

depozitoyu teminat vermek surctile müracaatları ilin oluaur. 
7-14 1328 (624) 

Satılık gaz •• •• motoru 
Onalb beygir kuvvetindedir. Pek az gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasının en meşhur modelidir. Temiz bakılmışhr. En 

ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıkbr. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 1-26 (636) 

z ir defterdarlığ'ın an: 
İssinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen başturak kestelli caddesinde kain 33 sayılı deiirmen 
ile 33/l sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
satılıia çıkarıldığından pey sörmek istiyenlerin defterdarlık 
tahsilat kalemine gelmeleri. 2-6-10 -14 1267 (598) 

lzmir Emrazı sariye hastanesi 
aştaba etinden: 

Hastanemiz. için 1000 kilo aadeyaiı açık eksiltme ile satın 
alınacaklar. İstekliler şeraiti görmek üzere lıergün ve kat'i ihale 
günü olan 19 Mayıs 935 Pazar günü saat 11 de Tepecikte 
Emrazı sariye hastanesi ·ıe müracaatları. 29-4-9-14 1216 (578) 

lzna.İr Defterdarlığ n r an: 
1-5-935 Günlemecinden itibarea Seferihisar kazasının 935 

mali yılı balık rusumu açık arttırmayı çıkarılmıştır. isteklilerin 
20-5-935 Günlemecinde mahalli komisyonuna müracaaları ilin 
olunur. 14-15-16-17 1395 (661) 

Liman işleri alım atım 
komİ§yonundan: 

1 Haziran 1935 günlemecinden 31 Mayıs 1936 günlem~cine 
değin lüzum görüldükçe alınmak üzere iki ton silindir yağt ve 
kırk sekiz ton mazot ve birbuçuk ton 2'azyağı pazarlık usulü ile 
satın alınacaktır. 

Pazürlık işi 22 Mayıs 1935 Çarşamba günü saat on beşte ya
pılncağından istiyenlerin komisyonumuza başvurmaları gerektir. 

1397 (662) 

Muayenehane Nakit ı--G•0• .. •z•He1•k-im_İ_• 
Doktor I 

Kemal ŞaLı'r ~~~~~.~~~n Pı Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka• antina tram' :-7 cad-
desi No. 596 Tel. 254:i 

1f;C7777.7./7L77Z7/.//.)'7.77./7.7..h ... 

Jlk ve orta nıektep 
N 1'alehe velilerine 

İlk ve orta mektep tale
beleri yetiştirmeğe muktedir 
bir muallim hususi ders ver
mektedir. Arzu edenlcr(Y eni 
Asır ) da S. C. adresine 
müracaat etmelidirler. 

1 - 5 
~~~ 

, 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

t)oktoı· 

Osman Yunu 
Deri ve tenasül haa

tahkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 



S.hlle tO 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

-r. v. 
~r. F. H. Van Der 

Zec & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda CERES vapuru 10 mayıs 
la gelip yükJnü boşalttıktan bekleniyor, 2 Mayısa kadar 
aonra Burgas, Varna ve Kös- Auvers, Rolerdam, Hamburi 
tence limanları için yük ala- ue Brcmen için yük alacaktır. 
caktır. AL1MN1A vapuru 8 Mayısta 

GANYMEDES vapuru 18 bekleniyor Anvers ve Ham-

mayısta iCIİp 23 mayısta An- bur~aıı yük çıkaracaktır. 
••rs, Amıterdam ve Hamburı AKKA \'apuru 19 mayısta 
limanlan için yük alacaktır. bekleniyor. Hamburg ve An-

CERES vapuru 1 haziranda verstcn yük çıkaracaklar. 
ARMENT H. SCHULDT 

ıelip 6 haıiranda Anvcrs, Rot- HAMBURG 
terdam, Amstcrdam ve Ham- HANSBURG vapuru 5 Ma-

burg limanları için yük ala- yısta bekleniyor. Hamburg ve 
cakbr. Anversten yük çıkaracaktır. 
ŞVENSKA ORIENT LİNİEN SERViCE DIRECT DBNUBIEN 1 

.ORDLANDvapuru 2 haziranda Tuna hattı 
Rotterdam, Hamburg, Kopen- HERAKLEA vapuru 13 ma- l 
.. ge, Dantzig, Gdynia, Gotc- yısta beklenivor. 16 mayısa 
IMırg, Oslo ve lskandinavya kadar Dünkerk ve Anvers Direkt, 
limanları için yük alacaktar. Rottcrdam, Hamburı ve Bre-

llA TIONAL STEAM NA VIGA men limanlarına yük alacaktır. 
TION Co. OF GRECCE TISZA '"apuru 5 hu.iranda 
lz:mir - Nevyork arasında bekleniyor. Budapeştc, Bratis-

ayda bir muntazam sefer lava ve Viyana için yük ala-
RINOS vapuru 14 mayısta caktır. 

( Doğru ) Nevyork için yük DUNA vapuru 30 haziranda 
alacaktır. bekleniyor. Budapeşte, Bratis-

T AMESIS yupuru 20 hazi- lava ve Viyana için yük ala-
nnda İzmırdcn (doğru)Nevyork caktır. 
için yük alacaktır. jOBNSON W_ARREN Lines L TD 

ı t i t Lıverpool 
SERV CE MAR T M ROUMA N QUERNMORE vapuru 20 

Garbi Akdeniz iç.in ayda 
tWr muntaz am sefer. mayısta bekleniyor. Liverpool 

dan yük çıkaracak ve Burias 
PELES vapuru 16 mayısta Varna, Köstcncc, Galaç ve 

ıelip 27 mayııta Malta. Bar- Braila için yük alacaktır. 
Hlon, MarsHya ve Cezairc THE EXPORT ST AEMRHIP 
hareket edecektir. CORPORATION 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha EXCELSIOR vapuru ha.len 
)siranda gelip 21 haziranda Malta limanımızda olup Nevyork için 

Cenova Marsilya ,Barselon 'v• yük almaktadır. 
C.zaire hareket edecektir. EXMINISTR vapuru 15 ma-

ılindaki hareket tarihlerinde yısa doifu bekleniyor.Nevyork 
ii değişikJiklerden acenta mes- limanı için yük alacakbr. 
illiyet kabul etmez. Vurut tarihleri ve vapurların 

Fazla tafsilat iç.in ikinci hor- isimleri üzerine mesuliyet ka:" 
donda Tahmil Tahliye şirketi bul edilmez. 
hhıası arkasında FRATELLI N. V. W. F. Hanri Van Der 
SPERCO vapur acenteliğine Zee & Co. 

··racaat edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 
Telefon: 2004-2050 2007 - 2008 

~hÇınız dökülüyor mu? 
KEPEKLENI

YORMU? 
Öyle ise ~akıt 
ıeçirmeden 

Ferit 
Saç Losyonu 
Kullaaınız 
Saçlan besler, Uzatır 
Kepeii yokeder 
Tabii parlaklık verir 

Başınızı Ferit 
Tuvalet aabunlarile 

11kayınız 
Sılabi ve her itibarle 

ıarantidir 

M. depo 
S. Ferit Şifa eczanesi 

Hükumet sırası 

Zonguldak 
IV.:iden Kömürü 

0,10 yıkanmıı k6m6r beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satıf kiloau 1,5 kuruı 

Silindir ~e her neYİ f e•kalide k&mllrü yalnız 
~ta•• puannda Bardakçıtar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Maiazaaında bulacakıınız 

Telefon 3937 

Yeni A•ır 

Oliver Ve Şii. 
LiMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

ALGERIAN vapuru 18 ma
yısta Liverpoo! '\' C Svansea'dan 
beklenmektedir.Ve ayni zaman
da doğru Livcrpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvers, Londra ve 
Hulden gelip tahliyede bulu
nacak \'e ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Liverpool ve Svan
ıea' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGATION Co. L TD. 
Adjutant vapuru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 

ULM vapuru 15 mayısra 
Hamburg, Brcmen ve Anvers
ten beklenmektedir . 

ANCORA vaparu halen li-

Ademi 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yilruyemiyen ve bilhassa 
RAŞITlK çocuklara UJtra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
T elcfon: 2542 

H 3. 1-13 (218) 

rnanımız:da olup yük başalt

ınaktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

"apurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

iktidar 
V"E 

\' ukitsiz ihtiyarlık 
HOBJIOBIN 
H b• t b) t) • • Erkeklerde ormo ın a e erı . vakıtsız ih-

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kunetlendirir. Bel icvşek
li~ini tedavi eder. Tafsilat için lstanbul ., Galata posta 
kutusu 1255 müracaat " 

Her eczanede bulunur. Fl•tı tl50 kuruttur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

'-'--------------------------· 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ti carethanes · dir. 

Baıyanlar 
En büyük tehlike ihtiyarlıkbr 

Bu tehlikeyi önlemek istiyenler tuva)etJerini 
MINlK kadın berberi Sıtkıya yaptırmalıdır. 

Keçeciler caddesi 122 numarala 3 katla yeni binasında. 
Telefon: 3101 1-7 (528 

Nasırdan kurtulmak için 

Eczacı Kemal Aktaş 
~ Mustah 

zeratıo

dan 
• Hilil eczanesı 

3 günde 
vok 
oJ 

nasırınızı 

eder 
100000 lerce nasır eyı etmiştir 

30 kuruştur 

14 Mayıs- ıe ao 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamay• 

Lİ.KTİN 
ile baflayınız. 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususi yede hazırlanan 

L A kt • Çocukta hazımıız.lık, 

a ı n saacı, ishal ve ku~mal:'r 
varsa onları gıdenr. 

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

Umumi Depo: 

LUTFi KRO~t 
ECZA DEPO U ., , 

Kırıklık, baı airısı 

ve bilhassa 
SITMAYI 

kartılamak ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

ahnız. 

MARKA 
-.e 

AMBALAJA 
Di kat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden soruauz Teya sizde bir tiıe alınız 
Her ecz•nede vardır , 

Zıd şeyler bir araya gelmez~er, 
GRiPiN ile baş ağrısı . n~~ ... 

Bir tek 
kate 

GRIPIN 
Baz an 
Baş, diş, 

sinir ve ada
le ağrılarını 
dindirerek 

Bazan da 
Nezle, bron

şit, gri pi ie• 
çirerek bun
ların doiu· 
racaiı bü
yiik hasta
lıklan önler 
ve hayabnı
zı kurtanr. 

1 
liil 

1 
i tecrübe ediniz ! 

BUtUn eczanelerde bulunur. Flatı 7 ,s kuruftur 
GRiPiN • Radyolin diı macunu fabrikuıaın mutahUlll 

• kimyaıerleri tarafından imal edilmektedir. 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLER1 

Bam.41 Kt•la•t 

Sıhhat Eczanesi 
Bqdurak Büyük Salepçıoğlu hanı kartısında 

...................................................................... 


