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enzıyor 
Devletin 
Temeli olan 
Program ...... -

C. H. Partisinin genel sekre
teri Recep Pekerin, Parti pro
ıramı üzerindeki izahlarını 
6zenle okuyanlanmız, içinde 

1aşadığımız. hakikatların canlı 
bir tablosu ıle kartılaşmışlardır. 
Türkiyenin kuruluşunda temel 
olan düşünceler, elle tutulabilen 
verimlerile, or!aya konmuştur; 
değerinden hır zerresini b le 
kaybetmiyerek, nesillerce ya
tı) acak . o~en . an~ prensipler 
belirtilmııtır. Şımdı, yo umuzu 
ışıklandıran, ~akın ve _uzak 
amaçlarımızı gosteren zenış bir 
hayat programı ile ka_rşı kar
şıyayız. Bir program kı yalnız 
bir partinin, yani siyasal bir 
toplulugun, malı olmakfan çıka
rak rejimin, devletin temeli 
olmu tur. Recep Pekerin sözle
nndcn çıkardığımız sonuclar 
ıunlardır: 

1 - C. H. P. büsbütim sağa 
veya sola giden, fakat ıımf 
kavgalarından yakalarını sıyı
ramamış olan siyasal alkışların 
lüç birine benzemez. O, Türk 
ulusunun yaradılışına, ulusal 
vicdana en uygun olan Kami
lizmin ruhundan doğmuıtur. 

2 - Partinin proğramında 
güneş gibi parıldıyan Kamilizm 
ruhu bugünkü rejimin öz var
ı dır. 

- Türk cumurluğunun dü
şün ve enerji kayaağı, Kama
lizmin bafizeri olan bu proğ
ramda toplanmııtır. 

4 - C. H. P. devrimi be
nimsiyen Türk ulusunu kendi 
Yarlığı içine almııtır. Partiye 
yazılı olsun veya olmasın, her 
Türk, o varlık içindedir. Zira 
Türkiyede rejimin gereklik1e
rini, Kamilizmi başka türlü 
anlıyan kimse yoktur. Hiç ol
mazsa son yılların deneçleri bu 
hakikah meydana koymuştur. 

5 - Türkiyede dilekte, duy-
2uda, işte 'birlik vardır. 

Bu bakımdan, dördüncü bü
yük kurultay, önümüzde daha 
geoit ufuklar açmı , daha ieniş 
imkanlara yer hazırlamıştır. 
Gosiimüzü kıvançla kabartan 
birlik içinde, planlı bir çah,ma 
yolu açılmıstır. Planlı bir yol, 
güdümlü, he~aplı bir } ol de
mektir. Bundan sonra verimsiz 
alanlarda yokedilen Türk ener
jisine rastlanmıyacaktır. Devlet 
otoritesinin uyanık kontrolu, 
ulusu plioh b r çevre içinde 
tutmakla kalnııyacak, ulusal 
kalkınmanın destekleri sayılan 
kurumlanma ve takımlanma 
itlerini de başaracaktır. Bu 
alanda, bugüne kadar, ço~. ye
rinde adımlar atılmıştır. Ünü
müzdeki yıllarda ise bu adımlar 
ııklaşacak, hızlanacaktır. 

Ulusca kurumlanma (teşki
latlanma) söz.ünden bizim an
ladıiımız. budur. 

Devlet ve u u anlamları, 
birbirinden ayrı tutulduğu za
manlarda devlet için kendi 
hazinesinden, gelir ve giderin
den başka düşünülecek mes
ele yoktu. Ulusun kurumsuz
luktan, takımsızlıktan doğan 
acıları, yoksunları devletin ne 
umurundaydı? Devlet halkı 
elinden tutup yürütecek de
gildi ya ... O günlin hiçbir mes
leğe uymıyan, öniındeki hen
de\deri, uçurumlan gönniyen 
kör siyasası, ulusa sümilrtıle-
cck biricik gelir kaynağı ıö
ıüfe bakardı. Herıeyi ondan 

Dişten brnağa kadar 
Mussolini silih altında dokuz yüz 

bin askerimiz vardır, diyor .. 
Sefirler geri çağırılmak Üzeredir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fstanbul, 15 (Hususi) -
Londradan bildiriliyor: İtal
yan - Habeş münasebatı 
çok ııergindir. iki hükume
tin de elçilerini ı:-eri çek
meleri her dakika bekle
n:yor. Afrikada çok kanlı 
bir harbın hiç geçikmiye
rek başlıyacağından endite 
edili yer. 

İngiliz gazetelerine göre 
Habeşistanda büyük 2aıe
yan vardır. Hararda Habeş 
tahşidatının arkası keMl
memiştir. 

Ate,11 bir nutilk ' 
Roma, 15 (Ö.D) - Baı

bakan B. Muscolini dün Se
natoda çok önemli bir söy
lev söyliyerek b;rçok işler

rupadaki güvenini hi~ 
sarsmadığını temin etmiş
tir. 

ka alyan - Habet ay
nlığ11ua siyasal ı:idifİH 
ııelince, B. Muasolini .. 
liıaleri .öylemi,tir: 

.. Şuruı gerçektir ili 
kalyan hük6meti uzlqma 
yolun ukaımı çevirme
miş ve uzlatma komiteR
ae kalya adma iki delege 
göndcrmeje ha.zır oldu
ğunu Adi..Ab~a bil
dirmittir." 

Bununla buaber, Bay 
Muuolini bu yoldan bit
tey pkacajın-a pek bel 
baj'hyor olmamalı ki, t•· 
nu da .azleriııc eldcmit

de, 6ael olarak ta, kalyan ıtaı,,attıaı ıtı Som.ali orduau ~ ' aıulaJH tiç 
Habeş ayrıhğ'ında ltalyanın General Ofoa yani 
durumunu aydınlatmışhr. Fran- lalini koruyamıyacak hale düı-
sa ve lngiltuenin ltalyan - Ha- mesi korkusunu ileri sürdükle-
beş savaşının önünü almak için rine dair ortaya çıkan sözlere 

araya girmek istediklerine ve cevap olarak B. Mussolini şim-
ltalyanın Afrikada bağlanıp di ltaJyanın Afrikada yapmak-

Aaca. Hüafistnn .. 
yapılan askeri J.aıırhld.Ja k..-
mi seferberliii Ye ~anlar, 

hele küçük başkanlar arasında 
hüknm süren düşünüş dwv
munu göz önünde tutanak, 

Avrupada Avusturyanın istik- ta olduğu askeri gayretin Av- - S<miı 4 Hucu Sayfada 

========================== 
Sabş kooperatifleri 

ilkin lzmirde tatbik olunacak 
Atatürk İstanbulu şereflendirecek- Bir matbuat 

Ve propaganda bakanlığı yapılacak mı? 
Ankara, 15 (Husu.t) - Satıı 

kooperatifleri hakkında ekono
mi b.kanlığmca hazırlanan ve 
kamutaya verilmiş buluaan ka
nwa layihası yakında Meclieten 
çıkacaktır. İlk sahş koopera
tifleri İznıirde kurulacak, üzüm 

ye incir ihracab bu :makuaUa 
teıekkül edecek koopeNttfler 
tarafından idare olunacaktır. 
Müstahsilin satı.ı kooperatifle
rine girmesi mecburi olacağı 
hakkındaki haberler asılatzd.. 

Müstahsil isterse bu koope
ratiflere girecektir. 

Matbuat ve propagancle 
Bakanhğı 

l:midıı zeugiulik kay>ıagı ~rimiz 
Ankara, 15 (Hususi) - Bir yetleri tekrar ortaya çıkmıştır. AtaHirk'ün buriDleMe ı..-

matbuat. ve propaıan~a .ba- AtatUrk'Un gezlntlel bul ve Yalova,ı ,.........._ 
kanhjı ıhdas olunacaF n•a- Ankara, 15 (Husu9i) - cekleri bildiriliyor. 
·i;;~;:·~;~··k~~~·;··hi~ .. bi;···.;d;; .. ··~·~i;;.;;: .. ···s.;;h;;:······;;;;~~ .... ·~~;d;; .. ;d;~';k~~-~y-
yüklenmezdi. İJte dünle b.gii- Türkiyede ae kapital itçiaia, lülcrimi:ain actWı cla1'111Dlallln9 
nün ayrımı... ne iıçi kapitalin, ne tehirler bir kez daha clokaamak i. 

Bugünse, devlet kendiai gibi köylerin, ne de kö} ler ıebir- tiyoruz. Devle~• ahaacak 
ulusu da kurumlandırmayı lerin zaranna ol:ın bir durum- hayatsel tedbirlerin bapnda 
ödevlerinin başında Myıyor. da tutunamazlar. Hepsini ayni köy ülerimizin yapy ... rt1aCW.i 
Zaten devletin bütün çabfma- gözle gören, hepsini ayni tüze denkıizliğin, hatta daha ileri 
ları, bütün didinmeleri yalnı.1. ç.~vresi içinde gözeten, kamunun tiderek ıu veya bu öal ~ 
ulus içindir. Ulutla deWet, asığlarını ller feyin üstünde rum tarabndan o•lare k-. 
birbirini tamamlıyan tek YW- tutan bir siyasa, elbette ki, ku- iflenen b&kMdtklann ortadan 
lıkbr. Bugünün en blyük da- rumıuzluk yüzünden hakları kaldınlma1taı r6rmektcyis. Ve 
vaıı bu ıekilde k....ı-ca ••· çiönenen, uilen varhklan M· L-L.: ı -·- .,._yona ... 
er yapalacatanı Mlaa ı.o&a,IJda ,.ak, oDlana ı.lk•=.w ••Yk•1. :mA~--

Irakta büyük bir 
isyan başgösterdi 

A 

Asiler bir çok istasyonları ve 
Bir lngiliz tayyaresini ele geçirdiler 

lstanbul, 15 (Huımi) - Bağ

datt.n bildiriliyor: Irakta ııyan 

pkmıfbr. iailer buı domiryol
ları iataıyonlarını ele g.clrdiier. 

lnk bükômet lwffftleri e -
&.r ara...O. ...... ,. ... r olayor. 

V.Ei,et çok karlflk ft naıik

tıir. Btr ı.piE tayyaresi de 

llilerin eliDe pçmiftir. Bitia 
lnMta Wti idare İii• ecMWi. 
-.a.et ..,anı b ....... k .. 
t..ı..M.ie tedbirlere b ....... -
maktadlr. 

Fransız - Sovyet Görüşmeleri 

B. Lava) B. Stalinle 
iki Saat G ·· r ·· şmüştür 

B katJOl VarıovadaH 66f4t"ketı PoloH.ıa Dış JJcıl. aıll IJ 1 J.le 
llHllo.e, l6 (Ô. O, - Fran- ifet Rusya arasindaki el bir_I.. 

• "'9 .... ı..ı... B. L.aftl, ğinin karakteri ne olduğu•• 
ı.ı. aaHıı MoekoYadan 40 ki- iÖSterecek ve Fransız ordusun-
lom.etre uıakta 90k parlak bir da komünist propa2'andası ya-
Mkeri ~ Me&Dİne hafkanltk pılmaması kaydından da bah• 
~- sedecektir. 

Moalrova, 1-6 (Ö. D)- 1. La- Moskova, 15 (A.A) - S., 
..&le Sovyet devlet ada.lan Laval, Stalinle, Litvinof •• 
.... .ıa yapıılan göriifm•nn Fransız diplomatları hazır ol-
-...ı... Hlaluada a. akfam duğu halde iki saat görüşmiit, 
tliıl'lik NHaİ IMr INWiPim nq- ve B. Stalin kendilerine öğle 
11Yilecektıir. yemeği vermiştir. B. Laval zi· 

l!ha l.iklirim f Mnaa ile Sov- 0 ,, , 4 oıcu ,l;,a/ ıfathl -
ı-..w;,119. .=--.... :::a 

}m·ın Odenıi.Ji zi.11aret ede el. olaıı J;:ıııiı l f J 

.Adaguı ıede boyle tezo11tn·atl ı ı m ılcışu c l la 
- Y•zısı a inci sayfada -
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Arpa ( KÖŞEMDEN ) 

Bir şarap masası 
---.--

Yeni mahsul 
Borsada satıldı 

Geçen Sah gilnü borsada 
alivre olarak Temmuz teslimi 
ıartile 1935 muullnden yetmİf 
ton bakla 3,875 lcuruıtan sabl
IDlfb. 

brtıudi mmtabmımn en be
reketli mabaalleriadu ye ihra
cat efJUlızclaa halmtaa Te 
ecnebi piyualarda h-i bir 
nibetie kup•••• arpa mab
..-..U-Oç phfkaa rençbe
rlllilia imu.l eylediji 19 Ç9• 

nl arpa da ....... ilk defa 
~ bonada piyauya an 
eclilmlftir. 
Bam-.... ..... ..ıo 

nuada mutat olaa meruiaa ya· 
palmıf Ye bu arpalara ait nl· 
mmelik komıldaia maular 
pel bayrakJanmızJa donabl· 
llllfbr. 

Ba arpalara 9 ÇDYala lzmirde 
Tepecikte ...... '-1 Muata
faya ait olup ldlı• S k.,.. 
fiatla bet çtlftla dei•l •e...
.....-.. 11a, A111Je1 Mali. 
•• cllrt çanla .. c. J. ..... 
ticarethanaiace uba üa-
IDlfbr. Dit• bet çayah tlccar
... Alaeonyala bay Nmnt El· 
koça ait bahmmllf Ye ki101U 

bet bnat fiatla Topçueilu Ye 
N. Padclia tic:antllaaui tara
fmdaa we ıc.tau puanada 
mccar bay Aluaet H....u ta-
rafmdan ı•tinlmit olu bet 
pnl da ayai fiatla Alyoti bi-
raderler ticarethaneıince mii
.. , .. oluU1uftur. 

ilk mahmll erkea Ye iyi bir 
laalcle yetiftina boruda .. bp 
_..edihMk illere sladeren ça
WsaD ... .,. dıftal'ıria ...... 
ldanllinee • tat *'• •
ıette mftkththrla t.ltlf .W.-
eelderiai lmideder ve bu mtl
auebetle rençber, müstahsil 
n komit1oaadanaaza yeni 
,.lda yeai _._. icia iJi Ye 
luanetli h:v ılır tllleri&. -uallimler 

Mahallesi 
Bu gün toplanb yapılacak 

il. Necatibey auWaiacle 
• " .... tuafaadaa ... et
tirilıcek ._ M••'Hw'- -
Mlıli ._ M ...... toa 
bette HalEni Salaa•• hir 
tt.plı b ,.,.a.celdv. Ba top· 
laabda t-.ldl edilecek Koope-
ralff in - •i•--•liM 
kat'i tekll ..... Ye Koo-
peratifia İllan laeyeticle ~
leaeldir. ---Kooperatif 

P .... kenlle kUldlrt .. 11,or 
Klkiıt ilatiklnaa meydan 

.nlaemeaini temia içia ... 

....,. istihlik koopeıatifi pe
nkeatk olarak klklrt at.a
ta .......... ,. 

Kooperatif bu baausta Na
.mnbk vaıif eıini rörecektir. 

idare heyeti 
Viliyet idare heyeti dün 

illlay maa•İDİ hay Sedadm bat
kaaltiında toplamqbr. 

Kükürt 
· ·-······ Maliyet liatı 240 

Olduğu halde 
Niçin aeo kuruta 

.. bhıor? 
Klikürt meselesi günün en 

önemli mevzuu olmakta devam 
ediyor. BataJar küklrt ıçm 

çok ·-k nziyette eldulda
nadaa Slmerbankın ıetirdifi 
klklrtleri vuika ile ekmek 

...,_mat ıibi torbuam 340 
kmllflaa •bn a .... ktadırlar. 
Halhaki verilen mevsuk haber
lere sire ltu kiklrtlerin mali
yet fiab 100 kilon 46 liret 
( 460 kuruı ) iizerinden tahmil 
ve tabliye llcr eti olarak 20 
kW'Uf ta illve edilmek prtı 

ile 480 kunttan fula delildir. 
Şu laalde SO ki1olak torbaaı 
240 ıı_..... mi o1aa kllkürt 

~·· • •kıfak bir zaman
da tonumda 100 kuruş faz-

Otomobille 

lam ile 340 kurup nblıyor 
ki yuakbr. Bajalar kükilrdil 
'1-tta 340 lnanlf& ela .. ha 
alamadıklanm bankanın pera• 
kende sabf yapmaması yiizila
den ikinci ellerden 360 kW'Uf& 
tedarik mecburiyetinde kaldık
lanm söylliyorlar. KGk6rt bai
cıhğımızın hayahdır. Bu kadar 
hayati olan bir i,te bağcılan
mızı azami &lçüde olarak ko
rumak iycap ettiğine kaaiiz. 
Muelenin bu bakımdan da 
tedkikiai bekleriz. Odalar kongresi f 

Afyon kaçakçılı v Hazırlıklan bibnek üzere 
gı Ticu.et ...._ WaN lae1eti 

Muhake esine devam Be ılJuat 
Edildi Ticaret ve sanayi oC1asında 

Havanaya badem kasaları mühim bir toplantı yapmıştır. 
içilacle afJoa kaçarmalda suçlu Bu toplanbda, odalar umumi 
jozef Pardo n arkadaflanaıa konjresine ittirak etmek izere 
•ubakeaaelerine llıtıua mah- yann Ankaraya hareket ede-
ke•ainde deYam edihniftir. cek olan murahh:ıslara verile-
&. celRcle iddia makamını cek iatandardize raporu tetkik 
ip edea bay Arif iddiana- olunmuıtur. 
auiai aenletmiftir. lstanbul ticaret odası bakan-

Mamunlarclaa Afyon tic- lıia verdiği bir raporda İltan· 
can Bay DaYit Abalofyamn dardize itinia doğrudan doğ-
yal.a le puta afJon kaçak- ruy ticaret odalarma bırakıl-
çdaimda eli IMalundup ve Ha- muımn çok doğru olacağım 

bildirmiftir. •-1• ,a.derilen afyonlar Haber aldıtımıza göre lzmir 
İçilule metllaldar olan Leoa 
llat 

.__ J ı odası da bu mutalaaye iıtirak 
a....., oaef pardu, komis-

,..._ bay O-.. Narinin d6rt etmeie karar vermiştir. 

defa afyon bçakçılaj1nda ali- H ki 
kah buhmchap ubit glrille- ayvan yo aması 
rek yakanda adlan yazıh dört 1 S giincleaberi maliye me-
aaçlanm 2253 numaralı ka· m~urlan tarafından yapılmak-
nun 16 inci maddeıi JDUcİbince ta olan haJY•n verp.i yolda-
cezalandınlmalanm istemiştir. mua din akı•• 80D& ~naiftir. 
Ba ma••e bir Jilclaa &ç,. E ... lce ,-lmlmamlf ve yok-
lradar ajlr hapla ce...-. ,_ ... ...,._ çakanlauf olu 
.aatehi-Hrr ...,...._. içia ulaipleriaden 

Diier nçlaa.rdaa AntuYan caah •ersi almacaktır. 
Reghe ile muayene memuna • • • • • r 

bay Azizin bu hadisede alaka· Bir ölüm 
lan sabit olamadığından bera- l.tanbuldan relen Tumhıpa-
etleri istenmiıtir. nar vapaıımc:laki yolcular ara-

1 Muhakeme; suçfulann müda- 11nda bulmwı lataabul lakıllp 

' 

f..ıarmı bazarlamalan çin 22 liaeıi talebuiaden 322 doğumlu 
llayw tarilıaiae baraluhmtbr. Millü Mehmet Keramettin 

T. C. 
lstanbul Belediyesi 

..... Yerelll la.ta• 
lapıdan kurtalamayarak vaput-

1 da ilmüıtGr. ....... 
Söke muallimleri 

bir Tiyatrosu 
ELHAM 1. Milli KGttiplaaae sinemasında a-... GONDOZ uat 15.IO c1a talebeJe 
Akı•• ... t 20.50 ela U• 1 

MADAM SA 
( NAPOLYON) 

\llcTORIEN SARDOU ve EMiLE ft'.OREAU'nun metimr 
'-llal komedisi 3 perde, Türkçeye çeviren Seniha Bedri 

... ...,_150..,_ 100 balkon 75 Talebe matine-

" Asarıatika nqriyahn-
dan istediler 

S6ke m~allimler kurumu Yi
IAyete milracaat ederek bbay 
general Klzım Dirikten ban 
atika muhipleri cemiyeti ne.pi-

' 

yatından lair seri istemiflerclir. 
ı.., bu eMrleri muallimler ku
nmuaa ılndenm tir. 

1 ... iii;;-· 
lbbsu mllddeiumumiıi bay 

Arife AdJi7e bakanhpca bir .. 

Bozdağa! ÜçHaydud 
••••••••• 

Yürük Çadırlarını 
Basdılar 

Üçgiln evvel Seferihiıarın 
Ttlrlmıendağı dibindeki çadır
larda oturan Ylirtık çadtrlann 
da bir HJIUD bAdiseai olmuş 
•• para wermek iıtemiyen hir 
bdm haydadlar tarafından 
hıça1da yaralandı Ye d6rt yOz 
lira kadar parası alındı. 

Hadise hakkında aldığımız 

tafsilat ,udur. 
Ayın 13 ncD sftnü Seferibi-

ı• una Kuyucak mıntakasında 

Gediz köprüsü 
Bayllk 9anllkle açdacak 

Menem•·Beipma arumcla ...... ~Wtt-- ,~-~ ·. 
nftil m {(kat lcal>uf 1'eşft .-

ya kınında yapılacaktır. Ana 

şoseye bağhyacak olan varyant 
fOHll 20 Haziranda bitecek ve 
köprl1nlln açılma şenliği civar 
kayler halkının da iıtirakiyle 
parlak surette yapdacakbr. 

İhracatçılar birliği 
lzmir kuru meyva ihracat

çılar birliji din borsada haf
tahk mutad toplanb11nı yap
mııtır. 

Bu toplantıya Türkofis mii-
diir6 bay Ziya da ittidk et
miıtir. 

••• 
Muhtarlar kursu 

Ônilmlzdelü Pazar gilnll vi
Jiyet salonunda toplaDacak olu 
k&y muhtarlan kuramda den 
verecek daire direktarleri p.. 
diden huarhk ~. 
Baytar •iidlhil laayvu aa;htı 
ifleri, mantaka Ziraat ..... rl 
bay Zlllattl .. ,... • •hllf 
zjraat ifleii, o;.-. ..... 
bay Huan Sami .,... ~ 
ve 6lçl .afettiti de llçtl ve 
ayar ifleri hakkında den ve
receklerdir. -·-5000 Lira 
Çalınmış 
Kar11yakacla 0--aMie JO• 

kutunda otunD Giritli bay Htıa
al zabıtaya m&racaatla, annesi 
ye hemtiresile birlikte lzmirde 
bulunduldan aarada bahçe dı
vanadan firen hinrz tarafua
dan (5000) lira paruile (2000) 
lirahk bono, bir tabanca Ye ... 
ires"nin çalınclıjım iddia ve ti· 
kiyet etmitlir. 

Zabıtaça yapılu tahkikatta 
iddia olunan bonolarla 150 li
rahk Mısır tahvilatı wde bu
luamut •• beş bin lira hakkı•· 
daki iddianın dojTu olmadatı
nı keodileri itiraf etmiılerdir. 
Tabanca ve ıaire arqbnlmak---

TBrkmen dağı dibindeki Çadır
larda oturan y6rilklerden lı:" 
maiBa Çaduma giren yiizleri 
mu1i:eli n ellerWe .U.h bu
lunan iç belinıia plmn 1.ma
ili Çadır diretme batlatmtlar 
ve yanı başında yalnız bulunan 
Osmanın Çadınnda Güllü· 
den de para istemişler ve 
para yok deyince zavalb 
kadanca;ızı hunhar haydutlar 
bir kaç yerinden bıçakla yara
lamıtlanlır. HldiMyi çadır bal-
londan 13 yqlaruula bir ço
cuk Glkmen çiftlitine gelerek 
Orlıanlt k&yll ilatiyar heyetine 
haber wermiftir. 

Zabıta derhal faaliyete geç
mit Ye blclise •ahalline jan
darma kumandam müfreze ile 
gitmiftir. Çok laaa bir zamanda 
failler teeıbit edilmittir, Zabata 
tahkikabnı itkll etmemek için 
fimdilik bunlann kim olduğunu 
JUIDIJOfUZ. 

Denidi rgu 
Hakimliği 

Denizli sorgu hikimlipe 
DiyanbeJdr Hrp bakimi lbra
bim Etem, K• •rru hikim
&ifn• Mardin 10rgu hakimi 
Mehmet, Berıama sergu bi
ki~ne Silvan ıorgu hlkim 
vekıli Mustafa tayin edilmit"' 
lerdir. 

İstihlaAk e e . vergısı 

için yeni proje 
Yem bir ittilallk vergisi ka· 

nunu projui ballrlanmaktadır. 
S6)'lendii'iae ılre, bu kanunda 
hariçten ıelecek et1alardaa 
ahaacak iıtihlik vergisi için 
mllaim bir yer ayl'ılmııbr. An
cak bu iatilılik Yergisi bilhassa 
mevaddt iptidai llzerindedir. 
la~bul 1Uayicileri hunun 

ilzenne Ekonomi ve gtimrülder 
llakaalaima mtlncaat edere", 
aewaddi ipticlaiyedea olduğu 

lwLu- -- meYattaa ... ia
h°hllk Y..W ••-veba ...... ,..._et -.ilana, TWc 
... 1an Ue rekabetine mui 
ohınmuım istemişlerdir . 

Bundan baıka sanayiciler, 
son yapılan Türk - Alman an
lqmuı dolayısile de,bundan b&y 
le yapılacak anlqmalarda daha 
fUIÜ kararlar nrilmetlini iste
mitler Ye bir ~k misaller gla
termiflerclir. 
ŞU.. kadar yapılan aalat

malarda hllk4met keadi fabri
blanoıa yapaca;ı itleri bilcliii 
için muahedelerde ona gire 
kayıtlar koymakta ve bundan 
clolayı ma..i fabrikalann itleri 
rekabet Jlılblden fena bir 
vaziyete ıirmektedir. · 

DAiMi TİCARET MÜZESi 
Ankarada Ticaret <>dalan 

konıreai açllarken bir de daimi 
mllze açılacakbr. Bu mllzeye 
llkemizia laer nevi istibaallt 
Ye mamallb konulasakhr. Şim
diden bir çok firmalar nümu
aeler shdermeğe başlamışlar
dır. 8a almuneler üzerine sa· 
luDinia iuai ye adresi yazaJa· 

' caldar. 

arsıulusal şarap seven dok
torlann toplanacağını geçen gün 
gazetelerde okumuştum top· 
lantılarında ben de bulunmak 
iaterdim. Y eşilay liyeleri belki 
ba işe kızmışlardır amma var· 
sın kızsınlar. 

T oplanb~ kafalan, çeneleri, 
kalemleri kıJailamak için her 
halde senelerce karanhk mah
zenlerinde tİfe beldemi§ prap
lar claldatacatuaclaa ula tlP
hem yok. Hele hu praplardaa 
bolca bir iki bardak ta içtin 
mi? Gel keyfim ıell 

Dünya var İmİf ya yok imif 
ne umurun .. 

Kulaklar kısarmıt. yanaklar 
kızarmıt, kafalar kızmlf, kalem
ler ,çeneler kızıımıı Yer eder
ler, şarabın meziyetlerinden, 
iyiliklerindP-a bahsetmeği •• 
~; tuabın: 
- Beaim bu kadar lümmlu-

t-........ --.,. ben kol 
uldımına alınıyorum. Ehemmi-
yet verilmiyor, taklitlerim çı· 
kıyor. 

Diye dtııtineceii bile ıe&r. 
Bu işe doktorlar el, kol aı

vadıktan keri fAl'llpçalaim iler
leyeceti, şarabın herkesten il· 
tifat gireceği. yiiz, giz bulacap 
apayc:lınhk bir ıey •. Amantek 
blyle olsun da batlanmıı ha· 
raphktan baicdanauz par .. z
hktan kurtulsun. 

" " " Bu haberi l{azetelerde obr-
ken aklıma bir liikl1e pimifti: 

Zamum birinde sofu bir 
baba varmıı, oğlu da inaclma 
akıi ve ayyaşmış. Babasile bir 
müddet dargın durmqlar,fakat 
oğlanın umurunda mı? Ewe 1ıer 
aktam zil zurna gelirmiş. 

Babua bir ,Ua kat'i bir 61-
1' t .._ •• ı lı. ICanmna de· 
miş ki : 

Eğer bu oğlan içkiden yaz· 
geçmeue hem seni bopnm 
hem bu edebsizi ewden kOYa· 
nm: 

Anasının etekleri ate, almca 
.doinı oğluna. . Olanı biteni 
anlatmıt • . Bu 11kı işten kor• 
kan oğlan: 

- Peki demiş yaz l{eçerİID 
ama bu akf&lll babam da be
nimle beraber bir kadehçik 
içerse yanaclan tezi yok atzıma 
almam, tlbe ederim. 

Babası bir dlifllmnllf, labaYle 
çekmiı Ye nihayet oj'lunaa 
eyiliği namına kabul ebaif, 
oturmutlar masaya, Eü:ll U. 
Bismillih ile bizim moUa hlr
metlice bir katl.W JUYarla• ... 
Belmnt bir bot 8arhot ediyor. 
oğlunun ıırarile bir, bir dalla, 
derken olmut adam akıllı .. 

Ertesi glni yataktu b .... 
kaldınr kaldırmaz. kanam cllrt
müt: 

- Aman demit oilaııa er 
bak~ beDi prmeclen tir ite·-···· TOKolL --· ...... -~ ............ __ 

Bir yayım 
Kllltlr bakanhjından ...... 

bir yayımda muallimlerİll, W 
heleri ıerek 6zel, ve , . .,.. .. 
okul vulJetlerile yaklılell'~ 
alikadar olma11 • • • • 
Talebelerin vaziyetlerile ...,... 
11s olan muallimler ceza ,..-_ 
ncelderdir. 

Yeni Arpa 
DUn llorı•'• gelal 

Ve utdtla 
Bu yıhn ilk mahRI Mf#I' 

dnn bonaya setirllmif .... 
arpalann n1m1111elerinin tetl" 
edlWiii Ilı rar maaa)arl 1l8r 
........... •li•Jeuüttir· 

Din getirilen ilk ..,,.ta! t' 
yerlerdendir. Meaem_. ıcak"' 
hç köyiinden, Buca ye Si~ 
olup mecmuu 19 ~· l 
çuval Arpa kilola Mt ~ 
ot.ak a.ıe ld••• liılı~• 
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0 taşyontucusunun arkasında birgün 
parcalanmıyacağın ne malüm 

Evet, başka çare yok Kaya .. 
En son olacağı önceden ya
pıp işimizi yoluna koymak ha
yırlıdır .. NedWııe hala, Kayanın 
odasında koltuğa gömülmüş, 

gözlerini çev;re, çevire elleri!e 
işaretler yapıyor anlatıyordu .. 

- Ben her tarafa baş vur-

dum, Avukata uğradım uzun 
uzun konuştuk. Anlaştık. Bu 
böyledir işte, şey, böyle olma
sı gerektir kızım ... 

Genç kızın yüreğini zehirli 
bir kurt tırnaklar gibi oluu bo
ğuk bir sesle : 

- Anlıyamı} orum, olacak 
olan nedir? 

Ne yapmak istiyorsunuz 
- Anlıyamıyacak ne var ki : 

Her şeyden önce lJir müzaye
de... Baksana... Koskoca evin 
içinde ayak atmadığımız düşeli 
dayalı odalar bir sürü lüzum
suz eşya ile doludur. Boş yere 
neye tutmalı l.unlan?. Hepsini 
satıp savar sonra evi de kira
ya verir daha iyisi satanz di
yorum .. 

Bu ev, çıkmış gitmiş bahçe-
aile beraber en az on bet bin 
lira eder diyorlar .. 

Kayanın başına, dank, dank 
tokmaklar iniyordu. 

- Neler düşünüyorsunuz? 
Bana babamdan kalan bu evi de 
çok mu buluyor ıunuz? 

Bayan Nedime hiç istifini 
bozmadan: 

- Haydi haydi çocukluğu 
bırak! 

Yerinden kalktı sözlerinin 
c\oğruluğunu Kayaya göstermek 
gibi.. 

- Hele bak, bu senin odanda 
oyuncakçı dükkanını andınyor 
neye tutuyorsun bunları a kızım? 
Piyanonun füııtUne doldurduğu• 
bir sürü şeyler de aedir? 

Kütüphanenin önünde kapağı 
açık Ôzbene hayratJe baktı, 
ıoara anahtarı çevirip kutuya 
elini uzatmak istedi •• 

Kaya çılgın gibi yerinden 
fırladı: 

- Onu bırakınız, do'kanma
yınız ona, o benim ... 

- A! Al Dokanıpta ne ola
cak sanki ateş mi var onda! 

- Ateş, evet ateş var, be
nim kalbimin ateşi var onda!. 

-- Deli kız!. Gerçek bu kü
çük kafayı sana benzettiğim 

için bakmak istemiştim bu ıe
nin yüzün mü yoksa!. 

- Ne ise onu verme .. Fa
kat bu evde saymakla tüken
mez, o kad:ır satılacak eşya 
var ki işini bilen lrnptan gemi
sini kurtarıl' der!er. Hem dü
şün bir kerre evi de satarsak 
on beş bin lira! Haydi azdan 
on dört bin olsun yine iyi bir 
ç:elirdir. 

Kaya haykırarak: 
- Çıkınız buradan yalvarı-

m. Beni çıldırtm~yınız. Size 
:ıalimden şikayet etmiyorum. 
'/emin ederim l<i rreçcn gi.in 
ıerdigim para ile kalmıyacak 
s:ıe borcumu tamamen ödeye
ceğim. 

Nedime hnla omuzlarını kal-
dırdı: 

- Bütün gün kos koş .. Eli
ne n~ geçiyor sanki? Sonra 
Suhayı düşünüyorum.Seni sevi
yor. Bu para Adanada pamuk 
işlerimizi büyütecek bir ser
maye olur, işi ~ücile çahşmıya 
başlar, bir yandan da sana 
hazırlığa iirişirİL. Biran evcJ 
evlenmeniz iyidir Kaya . O, 
böyle hazırdan çekip yedikçe 

be11 Feıidi düşünüyorum. 

Önümüzde pek acı ör-
nektir o .. Elbet sen de 
pek azıtmadan Subayı kendine 
çekip çevirmek istersin.Gözünü 
dışarıdan içeri çekmek senin 
de hayırın içindir .. 

Kaya kıpkırmızı olarak şid
detle : 

- Yeter artık bu masallar .. 
susunu-ı, bu ev gibi beni de 
kendinize rehin edilmiş satılık 

mal sanıyorsanız çok aldanır
sınız.. Ben oğlunu~un ne nişan
lısı, ne de adaklısıyım. Bir gün 
onunla başgöz olarak başımı 

gözümü parçalıyacağımı da hiç 
sanmayınız .. 

- Ne dedin Suhanm ya
vuklusu değil misin? Ona var
mıyacak mısın ? 

Kaya son gücünü toplıyarak 
kuvvetle tekrar etti .. 

-Hr..yır, hayır, bin kerre ha
yır artık bu sanıdan 
vaza-eçmesını ben Sühaya da 
söyledim. Onu çekip çevir
mekse bana hiç ilgi olmaz. 
Kardeşiniz size acı bir ömek!e 
annem de bana bir iç yarası
dır. Onun çektiklerini denemek 
istemem .. 

Nedime halanın ağzı bir ka
rış açıldı: 

- Aklını başına al Kaya? 
Sühayı istomiyorsun da kimi 
istiyorsun? Erkulu mu seviyor
sun yoksa? 

Genç kız cevap bile vermedi. 
Haris kadın büsbütün kıza

rak: 
- O, evet odur! Tevekkeli 

değil bu peşini bırakmıyor aya-
ğını denk al Kaya! Bu adam 
seni büyülüyor, kim bilir ne hi
leler, ne adaklarla gözünü bo
ya yor amma bir gün seni alaca 
ğını hiç umma .. Aldatıb en son 
yüzlistü bırakacak. 

Genç bir kızın bukadar başı 
boş erkeklerle kaynaşmasının 
sonu elbette fena olur. Anlı
yorsun ya, beni daha çok söy
letme, bir gün kulağını burar
sın. O vakit de ben ... 

Kaya yerinden fırladı, yüzü 
mosmor olmuştu. Bu kadının 
sırıtan dişlerile, zehirli bir yı
lan gibi vücudunun her tara-
fında dolaştığını sandı. . 

- Yeter artık.. Evimin için
de beni bir yabancı yaptınız 

yetmedi. Şimdi de en yüce 
varlığıma, onürüme dil uzatı
yorsunuz. Buraya niçin gel
diniz? Beni yalnızlıktan koru
mak, kollarınızı açarak acıla

rımı teselli etmek için mi? 
Hayır, bu dakika sizi çok 
açık anlıyorum. Bu söyle
diiiniz ~özlerin· en büyük de
ğeri: ( Para ) değil mi? 

Ne olursa olsun en yüksek, 
en temiz fikirlere kanar bu 
hasis emelleri karıştırarak onu 
elde etmekten çekinmezsiniz. 

Fakat şunu iyi biliniz. Eli
nizdeki kağıtlara güvenerek 
beni evimden ederseniz, l: r 
daha beni göremezsiniz, An
nemin lıatırasiyle dolu olan 
bu evin her bucağı öyle bir 

kaç bi~ kağıtla tartılamaz 
hale ... 

Nedime hanım öfke ile gür
ledi .. 

- Ya demek gider, Erku
lun yanma kaçarsın öyle mi? 
Ah ben bunu önceden dü
şünmeliydim. 
Bu adamı sevdiğini anlamalı 
idim. 

Kaya nefretle omuz silkti: 
.Soım nır -

Italya kuşkulandı 
-----------------

Habeşleı·in büyük harp hazırlıkları 
ltalyayı sinirlendiriyor 

. 
Italya " 

Bir 
barbar,, 
manda 

Habeşistan üzerinde 
. . k . ' ıstıyece mış .... 

Roma, 16 (Ö. D) - Büfln 
i tal ya gazeteleri, B. Ilı' usso i 
ninin nutknndan örnelc r-lar~k 
Habeşlerin askeri hazırhk!arile 
uğraşıyor, fak~t bunun aylar· 
danberi devam eden İtalynn 
tehdidlerine ve asker yı_:. ... ala
rına bir knriiılık olm.ığuru oı -
taya koymaktan çekiniyorlar. 
Gazeteler, HabeQ İmpa.? oru
nun genel sefer!ler!ik i.:.n e•
tiğini yazmaktad,rl~,-. Bun ~ a 
inanmak gerekse, şimdiye cle
ftin Habeşler, İtalyan müstem
lekeleri smırlnrına on binlerce 
asker yığmışlardır. 

Her tarafta yığın yığın asker 
toplandığından sınırlardaki Ha
beş kıtalarmm bir kaç gün 
içinde bir kaç kat artacağı tah
min ediliyor. 

İtalyanları en çok ku,kulan
dıran, kızıl denizin Afrika kı
yılarında silah kaçakçılığının 

gittikçe artmasıdır. Bu silahlar 
Habeşistana girmek için her 
yoldan istifade ediyorlar. 

Kervanlar, kamyonlar, Cibu
ti demiryolları ve belirli 
belirsiz dağ yollan silahları 

Habeşistan içerlerine sokmak 
için işe yaramaktadır, Böylece 
Habeşistanda harp malzemesi 
yığın yığın toplanmaktadıf. Bun 
larm geçmesi için yollar ve 
tayyareler içinde init alanlan 
yapılmaktadır. 

llalJeş 1·icali 
dan şikayetçi bulunmaktadır. nevre kurumunun göksünde 
ltalyanlar şimdi Habeşistan üze- alıkonulmakla işlenen hata 
rindeki emellerini açıia vuru- ise daha büyüktür. Manda is-
yorlar. temesini haklı 1'Östermek ıçin 

" Nota Katidyena ,, Gazete- halyanın belegeleri ortaya koy-
sine göre İtalya, Cenevrede ması yeter! Habeşistanın üçte 
Uluslar kurumundan bütün ikisi zorla imparatorun idaresi 
Habeşıstanın italyan mandası altına sokulmuştur ve ahalisi 
altına sokulmasını isteyecektir. içinde bir buçuk milyon kişi 
Bu gazete diyor ki : tüyler ürpertici bir kölelik ha-

.. Habeşiıtanı Uluslar kuru- linde yaşıyorlar.,, 
muna Üye olarak kabul et- Resmi mahafil şimdilik bu 
mekle büyük bir yanlışlık ya- duyumu teyıdetmekten sakın-
pılmıştır. Bu barbar devlet ce- maktadırlar. 

Kurultayda bir gün daha 
Bakanlar izahat verdiler. Sü bakanı
nın söylevi dakikalarca alkışlandı 

Ankara, 15 (Hususi) - Parti kurultayının bugünkü toplantısı 
çok münakaşalı oldu. Sırasile Adliye, İnhisarlar ve Sü bakanları 
kürsiye çıkarak izahat verdiler. Sü bakanının ordumuzun kuvvet 
ve kudreti hakkındaki söylevi dakikalarca alkışlanmıştır. 

Karsta 
Zelzeleler yeniden 

Baş gösterdi 
Kars, 15 ( A.A ) - Diioı 

devresinde yer deprenmesi ara· 

l 
lıklı olarak ba?.en şiddetli ba· 
zen hafif olmak üzere müte· 
madiyen devam etmektedir 

1 Digor bölgesi ( mıntakası ) be· 
f şik gibi geceli gündüzlü sal· 
l lanmkkta ve derinden korkun' 

sesler gelmektedir. Otuzu aş· 

kın ( mütecaviz ) köyde tektük 
kalmış, çatlak l>inalarla dıvarlar 
sarsınbnm şid<letinden yıkıl
maktadır. Digorun üzeri.nde ·i 
bir tepe 15 metre genişliğind.,, 
ayrılmıştır. Bir kaç yerlerd 
•ular çıkmakta ve bazı su 
kaybolmaktadır. Yorulmak bi 
miyen vilr.yet yardım kolla 
bütün yardımı yerinde yapmak· 
tadır. 

KARS 15 (A.A) - Kar:l' 
otuz kilometre uzal<lıkta bulu
nan Selim nahiyesinin Bernek 
köyünde kuvvetli bir yer dep· 
renmesi olmuştur. Bu depren
mede 5 ev tamamen yıkılmış 
Ye dört ev de yerinden kay
mıştır. Ölen ve yaralanan yok· 
tur. 

Kars Felaketi 
Irak başbakanının 

Tel yazısı 
Ankara, 14 (A.A) - Kars 

deprenmesinden ötürü dış ba
ğanlığı vekili ile Irak başba

kanı arasında aşağıdaki tel 
yazıları çekilmiştir: 

. Dış bakanı vekili 
Ankara 

KraUık hükumetinin derin 
bis,iyabna tcrceman olmağa 

memur olduğum halde Kars 
zelzelesi yüzünden nüfusca vu
kubulan telefatın bais olduğu 
kedere iştirak etmekte oldu
ğumuza itinıad buyurmanızı 

zab devletlerinden rica ede· 
rım. 

Başbakan 
YASİN ALHASİMİ 

Yasin Alhasimi başbakaıı 
Bağdat 

imparatorun Adis - Ababa
daki sarayını bırakarak Harrar 
malikanesine çekilmesi de bir

lik talimler. manevralar yap
makta olan müsallah kuvvetleri 
daha iyi kontrol etmek arzu
suna dayanıyor. Buraya gelen 
haberlere göre HaileSelasiye bir 
kaç güne kadar kadın erkek 
bütün eli silah tutanların se
ferberliğini resmen ilan ede
cektir. 

Kamutay toplanıyor 
İlk ıııüzakere tatil günlerine dair oJacaktıı· 

Kars zelzelesi münascbetiy· 
le zatı deyletlerinin izhar et· 
miş oldukları hissiyattan fev· 
kalade mütehassis olduğum 
halde size kendimin ve Cum
huriyet hükumetinin heyecan
lı teşekkürlerini sunar ve bu 
teşekkürlerimi hükumeti krali
yeye bildirmek lütfunda bu
lunmanızı rica ederim. 

Şimdiden Habeşler çok ge
niş silah depoları kurdukları 
gibi tang mitralyoz, bomba to
pu gibi özel silahların kullanı-
lışını da askerlerine ögret-
mektedirler. Bu iş Avrupalı 
muallimler tarafında yettişiril
miş olan hususi kıtalaran yük
letilmiştir. 

Bundan dolayı, İtalyan hü
kümcti yabancı mutahassısların 
Habeş ordusuada iş almalann-

Ankara, 15 (Hususi) - Kamutay Cumartesi günü toplanblarma 
başlıyacaktır .Tatil günlerine dair hazırlanan liyihnnın Kamutayda 
ilk olarak müzakeresine başlandığı söyleniyor. 

Ereğli elektrik hattı 
Bir Fransız sermayedar grubu 

Hükumete müracaat etti 
Ankara, 15 (Hususi) - Ereğli limanı ile Zonguldak • Ereğli 

elektrik hattını inşa için bir Fransız sermayedar grubu hükumete 
müracaat etti. Görüşmelere yakında başlanacakbr. 
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JOAN GRAWFORD ve GARY COOPER ile birlikte "Vals 
;uyası,, ve "Deniz altında cehennem filimlcrinin kahramanları 

FRACHET TONE ve ROBERT YOUNG 
İld başlı bir aşkın ıstırapları içinde harp cephelerine koşan 

bir kızın heyecanı aver macerası 
Ayru:a FOKS dUnya havadisleri 

D K /"AT TAYYARE sineması bugünden itibaren fiyatlarım ucuz-
• Jatmışhr. Yaz ortasında bile birinci viziyon en yüksek 
• filimler geçmeği vadeden Tayyare sineması buna rağmen 

tarifesini şu şekilde tesbit etmiştir. . 

llergün her sean ta 25 35 50 kuruştur 
Serin bir salon - yüksek bir 'filim Ye ucuz 'bir tarjfe 

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

Hariciye bakanlığı vekili 
ŞÜKRÜ KAYA 

Ankarada 
Ayin ruhani 

ANKARA 15 (A.A) - Ma· 
reşal Pilsudskinin istirahatı 
rugu için bugün saat 11-de 
Lehistan büyük elçiliğinde bir 
ruhani ayin yapıJmışbr. Bu 
ayinde cümhurrc~si .•.. ~tatürk 
namma cümhurreıslıg-ı ozel ka-
lem direktörü. hükumet namı
na dış işleri bakanlığı vekili, 
ve Sü bakanı, Tarim bak~nı 

1 

dış işleri bakanlığı genel sek-
reteri ve protokol şefi ile el
çiler heyeti hazır bulunmuştur. 

Giresonda 
Gircson, 15 { A.A ] - Köy 

muhtarların-ı, nüfus, evlenme. 
soy adı, iskan, kültür, sağlık, 
tüze ve hayvan bakılı işler 
hakkında öğ~tler ve dersler 
verilmek ve öğretilmek iizere 
Halkevinde bir kurs açılmıtbr. 
Dersleri İlbay ve Direktörmer 
verec.eklerdir • 



Kurultayın dünkü toplanbsında 
Bazı murahhaslar tarafından ileri sürülen 
Mütalealara karşı Tüze bakanının izahatı 

ANKARA 15 ( A.A ) - C. anda ve kesin olan geçiçimiz kındaki isteğin bir zamanda J 
H. Partisi kurultayının bugün I berzaman yolumuzu aydınlatan J yerine getirilmesine imkan yok-
Abdülhalik Rendanın baıkan- bir ömek olmuıtur. Yeni ha- tur. Bunlar dışındaki dilekle-
Jığında yapbğı toplanbda dilek yahn icaplarını tetkik ederken rin nazara alınmaları gerekli 
encümeni mazbetaaı üzerinde tüzel alanda da daima kati olmadığı kurultay encüm~ninde 
~- Bu ıiriiplelerde adımlarla yürümek azmindeyiz. geçen müzakere esnasında an-
buı murahhular tarafından Şimdi tüzel bakanlığı ile ilgili Jaşılmısbr. 
ileri aibiilen mütalealara karşı dilekler hakkında da diyevde Bllyük devrimle t;iz:e b:ıkan· 
Tize sıimriik ve inhisarlar ve bulunmak isterim. hğına yüken ilk ödev devrim 
Sil bakanlan izahat ve ma'u- A - Nüfus kaydının düzel- hukuk sistemine uygun kanun-
mat Yermişlerdir. Tüze bakanı tilmesi işlerinden harç almma- lan almakolmuttur. Geçen dört 
Saraçoğlu Şükrii fU izahab ver- ldala hakkındaki dilek ıeçen yıl içinde bir yandan yenileme 
lliftir : yalm ilJrklnanunda tefsir yolile hareketinin tamamlanmasına 

SaJID arkedqlar, yerine ıelmit oluyor. Büyiik çalışılmaı, öte yandan yeni ka· 
Blytik devrimiD sosyal alanda kamutay 844 Ayıh karamada nunlann tatbik alanında tam 

baprdıp itleri aramada adli dfu kanannnnaa 6zel hiikiim· tam fayda verebilmeleri husu-
1811b&t bqlı baflDA bir izerdir. leri ihtiva eylediiüıi rözümıe- sunun devamlı surette tetkik 
Yeai rejime devredilen Osman- yerek ve bu kanunun 11 inci ve teminine önem verilmiştir. 
la adliyesinde tüzel teşkilat için maddesinin hükmü yüriimde Bundan başka tetkilihn imkan 
dltlnlilmeai mümkün olan ıiı- olduğuna karar vermİftir. Bu niıbetinde gelişmesi ve biJbas-
t..leria hepm bir anda Ye çok karara göre nüfus kayıtlanmn aa hakimlik ve müddeiumumi-
bıqak bir dilzeulzlik ~ele cllzeltilmeaiade· brç almm•- lik mealeklerinin ehliyet ve se-
J&flJOrdu. Bir yudan dimel maa icap ettiiindea harç im- ciye bakımından tanzimi belli 
temeDBileri tatbilde utrllfan mumm aynca tadilin~ lizwn bqh meıgalelerimiz arumda 
-.i.t mahkemeleri onlan -"ı 1ır11m--:...: •• .-- ~- ~.... yer almıtbr. Böylece bu ıon yıl-
batmda bambqka hukuk kür· B - Evlenme iflerinde kul•• Jar yeni kurumu tamamlı-
alleriai örnek edinen ttb:el lanıJan kiiıt kıymetlerinin azal· yan kanunlan hazırlamak ve 
aabkemeler öte, yanda mez- tılması hakkındaki dilek tay- onları sosyal bünyemize intiba-
lw.ptaflannm abkimı şahsiye yare cemiyetinin gelirine do- kını inançbyan tedbirleri al-
dlYalarma bakan imtiyazlı kunur. Bu hayırb itin öylece makla geçmiş oluyor. Yeni ka-
klip ve havra mahkemeleri kalmasını encümen de ona- nunlardan icra ve iflAs kanu-
ve nihayet kendi ulusal ka- mıtbr. nunun değiştirilmesi Uçüncü 
mma ve alaalarma giSre C - Belediyelere kaza kongrede 19 vilayetin dilekleri 
Tlrk toprağında lı6ktbn veren hakkı verilmesi hususundaki arasında bulunuyordu. Bakan-
kwoloaluk mahkemeleri orta dileğe ıelince, vilayet beledi- hk bu kanun hakkındaki ya-
çaiı bütün kuaurlariyle yqa- ye başkanlarma beş liraya, zılan naznra alarak hazırladığı 
tan bir durum halini almışb. kaza idare baıkanlanna üç projeyi 931 yılında büyük ka-
0, ıuretle ki bir mahkemed• lira kadar para cezaaı tayin mutaya sunmuştur. Kanunun 
ull kabul edilmiyen bir esas etmek hakkını veren 2575 sa- değişik teklinde de iki önemli 
diter bir .-hkemede yer bu- yılı kanunun bu yolda atıhaıı esaı ilimsız icra takip va borç 
luyor. Tlrk ıanl•da, yer yti- bir adımdır. için hapia nıulünin kabul edil-
dnde lpj1 yakan mncad İdari mereilerde baza hal· memea ulmcla oldup gibi 
devlet sa)'lll kadar çefitli ka- lerde kaza hakki tMtliltit mabdaq edlhaiıttr.lera •• iflls. 
za mercileri görülüyordu. Türk husu.si esaslı bi tetkike tabi kanununun 4 eylül 932 de yürii-
ulusunun yüksek onurunu Türle tutulmuştur. Mahkeme yükünü tülmeğe başlanan yeni şekli 
hakimlerinin ulusal benliğini azaltmak için Hollanda ve alacağıda çabuk elde edilme-
uırlarca lurpalamıı olan kapı- Belçikada da ba vadide ted- sini mümkü kılan yeni usullerı 
talasyonlan fİJlldi lrpermeden birler Bulgaristanda daha ge· ihtiva etmektedir. 18 bkkanun 
nasd dllştınebiliriz. İfte teıki- Dİf mikyuta tatbik eclilmiye 1933 de ve deha s nra 2556 
labnda unvanındaki ihtiıam başlanmıştır. sayıh kanunla icra memurları-
kaclar zayif ola11 geçmit za- Bulıarlann birkaç ay önce nın hiki~ler a-asından seçil-
mama teriat mahkemeleri ka- giriıtikleri bu denemenin son• mesi kabul edilerek kadro du-
pıtaluyonlan mezhep imtiyaz- uçlannı dikkatle izliyoruz. Bu rumunun verdiği imkan nisbe-
lan, mektepsiz ve yaban- alandaki tetkiklerimiz sona tinde bu hükmün tatbikine 
Del laakimler hep birbiri- erince kararımızı vermiş ola- başlanılmışhr. Şimdi kanunu• 
aia clihclen kitaplana cajlz. Önemli ~ir İf oldujımda nan tatbikattaki verimini dik-
dan glamıyan kimselerden şüphe olaıyan bu hasuun tat- katle takibetmekteyiz. 
mltqelddl mahkemeleri tam bikiade ölçlllü ve huapla ba- T qkilat bakımından alaca-
ab~biılilr Ye b6yle deria bir reket tilzel kanllnunun zaruri ğunız tedbirlerle mevcut bazı 
ldrclap içinde bulunuyordu. Bu bir icabıdır. yanıllan ortadan kaldırabilece-
nka latladedir ki, buıtmJdl D- Villyet kongre dilekle- ğimizi umarım. (Alkışlar) Uıul 
tek mahkemel mereili adliye rinin bir kısmı da açık yerlere kanunlannın sosyal ve ökono-
cihaa kuruldu. Muhakkakbr ki hakim tayiDİ tek hakimli mah- mik dünyonın icvplariyle olan 
alulann tüzel tarihinde hiçbir kemelerin yeniden toplu bale alakası diğer kanunlara na-
adliye cihan bu kadar çetin ıetirilmesi bazı yerlerde· mah- zaran daha belirgindir. Bu 
Ye ba kadar farlth şartlar kar- keme açılması hakkındadır. kanunlann hakka erişmeyi 
flSIDda kalmallllf, hiçbir ulusun Kadro derecelerindeki ahenk- kolaylaylafhracak tekilde tan-
çoc:aldan bu kadar btlyllk ve sizlik dolayııile husule gelen zbni bu bakımdan çok fayda 
terefli bir i~i bu derecede ba- bu vaziyetin sebepleri bir çok verir. Hukuk usulli muhake-
pnlda yapmamışbr. Çünki ka- bot hakimlik Ye middeiumu- meleri kanunda tatbikabn ge-
mlar uulleri bütün teıki.libn miliklere iatekli bal11111Dama- rekli kıldığı değişiklikler 
ana prensipleri birdenbire baş- sandan dojuyor. 2606 sayılı kanunla yapılauş 
taabqa değişen bir anda hi· Genç hak mlerin askerlik biz hukuk davalarında aadeliie ve 
~· inen her ş~yi yeni baş- meti yapmak için aynlmış ol- çabukluğa doğru bir daha at· 
tan iyrenmek yükümü albnda masından ileri geliyordu. Kad- mışbr. Kanunun vazife tahki· 
kalan bugünkü nesle dllıüyoşr. ro vaziyeti düzeltilerek hakim- kat kayıp ve temyiz fasılla-
Artık adliyemizin dlDIDllt IO& lere normal terti imkinlan ve- nnda yapılan değişiklikler bu 
yetlerin şian olan kammlan rilmiı ve son çıkan hakimler yoldaki ümitlerimizi boşa çı-
itiyatlan bir yana bırakarak ka1111DU ile de llikımlik ve karmamııbr. 929 yıhndanberi 
durmadan ilerliyen sosyetelere mtlddeiumumilik mesleklerinin yfarillülmekte olan eeza muha-
yanından esaslara kavuşmuş tanzim edilmiş olma11 adliyeye kemeleri uıulli kanunu da (hak-
olmaaından hakkıyle övünebili- girmek istiyenlerin sayısuıı ço- yerlerimiz) tarafından bqarıkla 
riı. Eski devren n orta çağı ğaltmıştır. Bunlara dış hayatın tatbık ediliyor. Esasen Al-
adliye yerine timdi prensip zorlul Jarı itibariyle kahlanJar manyadan alınan bu kanunun 
nizam ve ahenk ıözeten bir da vardır. Hakimliğe yeniden yuadumuzda tatbikine başlan-
tlizel cihaza sahip bulunuyoruz. ıirmek istiyenlerin sayısı altı dığı ilk günlerde rastlanan güç-

ArkadaşJar, cumhuriyetin bu yüzü aşmışbr. lüklerin ırün geçtikçe ortadan 
g&zel izarini, bunu batara• Bunlardan bir kısmı yeniden kaldınlmaıına çabştlmaktadır. 
partinin.delegeleri onünde say- mesleğe alınırken vazifelerinde Kanunun ihtiyaca uygun gel-
.. ile anarım. (Alkışlar) sadık kalarak batiin ümitlerini mi yen yerlerini tadil için ha-
~di adalet alanında esiri mealeğe bailalSUI olan Hikim zırlanan proje büyük kamutaaa 

tlevreain tereddütle dolu na- ve Müddeiaaıumilerin ilerleme- IUDUimuttur. (Çok g6zel ses-
Jllb yerine sosyal nizamı ku- lerine enıel teşkil etmeleri leri) Gerekli değifıeler ara-

qzila ve aarih hükümlere ehemmiyetle gözaniinde tuttu- sında nelikleri itibariyle tezel-
...... ~,._ baualarla karp kar- ğumuz bir esastır. Bu tedbir- den tahkik edilmesi lazım ge· 

.....__,onız. Ba bakJmdau lerle boşluklann tedrici olarak len meıhut cürüm ölgillerinden 
,-.ı•ıt olacaA ummaktayız. cumhuriyet M. U. lilerinia aa-

• llhiuıi · "atir. Proiecle 

ölgü yerinde cumhuriyet müd
deiumumisi tarafından yapılan 
tahkikabn ilk tahkikatta tek
rarlanmaıı esası kabul edil
miş ve bugün gerçekte mev
cut bulunmıyan karar hakimli
ği teşkilib da ortadan kaldır
mı,br. Usul kanunlanmızda ça
bukluğa ve sadeliğe doğru ya
pılan bu değişmelerin kanun
ların ana prensipleri bozmama
sına ve tatbiki yönlere münha
sır kalmasına dik at edilmiştir. 
9?.6 yılındanberi tatbik edilen 
Türk ceza kanununun 9 yıllık 
deneme devresinde göriUen 
eksi'dilderi tamamlanarah ve 
düzeltilere yapılan ptoje yiik
sek kamutayca onaylanmıştır. 
Bu kanunda arsı ulusal muka
velelerle yapmağı ükkendiğimiz 
mevzulara dair hükümler de 
vardır. Bunlar arasında Lozan 
anlaşmasile iltihak kabul ettiği
mız kadın ve çocuk teciminin 
yasağı hakkındaki üç muka
vele Lahey' e ve Cenevre' de 
imı.alanan Afyon mukavele ve 
porotokollarına uyhun o arak 
konulan hliktımlerin fWDullü 
etekleri kayda değer önemde
dir: Kanunu medeninin önceki 
nikihlara bu kanunun neşrin
den sonra kanuna uymıyan mil· 
nasehetlerden doğan çocukla
rın tescili Cumhuriyet Halk 
Partsinin 3 tındl btiytlk kon· 
gresinde Adliye Bakanliğına 
aid dilekler araıında bulunmak 
ta idi. Bilgisizlik ytiziinden 
meydana gele• bu vaziyet af 
kannnuna kODulaıı hUldimlerle 
k- ~- lıcla• ...... 
v~ bu suretle kanunu mede-
nin' n ana prensiplerinde bir 
değiıiklik yapmıya lüzum kal
mamıştır. 

Yurdu korumak için sınır
larımıza koşanlan geri bırak
tıkları ailelerile mallannı özel 
bazı hükümlere tabi tutan ka
nun projesi hak yerlerinin bu" 
yoldaki ödevlerini önceden ta
yin etm · t olacakbr. Yilksek 
kam uta ya aunulmuı olan 
projeler arasında ttizel si
cil kanununun projesi de var
dır. Bir suç işliyen kim
senin ne çeşit bir adam 
olduğu anlaplması kendisi
ne karşı almması lizımge
Jen emniyet tedbirlerinin neli
ğini tayin için llzımdır. Rastgele 
ve bir kez ıuç ifliyeıı kimse
lerle ıuç itfemek için keadiline 
llir meyli bulunan suçlu araauı
daki aynm açıkbr. Suçluların 
bu durumlarını taym için ku
rulması faydalı ıörillen bu usul 
ceza sistemimizin iyi tatbikine 
yardım edecektir, Geçen yıllU 
içinde tüzel teıkilAbn devamla 
geliflllesini temin için llzumlu 
görülen tedbirlerin ahnma
ıından geri durulmamışbr. 
Ehliyetsizlikleri ve sicilleri 
itibariyle kendilerinden is
tifade edilemiyenlerin va
zifelerine nihayet verilmesi 
mektepli hikimler sayısı· 
nın artbnlması mabkem• 
teşkilibnm ihtiyaca göre 
tadili temyiz mahkemesi dai
relerinde birikmit olan itlerin 
gecikmekten çıkardması için 
temyiz kadrosuna raportör ko
nulması husustan iyi bitim ve• 
ren tedbirler aruında sayıla
bilir. Temyiz mahkemeaindeki 
işlerin çabuk g6r11mui için 
aldığımız tedbirler güc geçtikçe 
iyi netice veTmoktedir. Temyize 
intikal eden it sayısının 
çokluğu bu huausta eWh ola-
rak ugraşmamızı zaruri kılmış
tır. Aşağıda arzedeceğim ra
kamlar artık bu alanda iyi 
yola girdiğimizi gieterecektir. 

933 ~hodan kalan 21545 isle 

6ıt---~om.n.a :Re"Do~'I----------_ ................................. ~ 

Altın Ve Güzel Kızlar 
wm =rnv n nı , . ..... , -

' TeJ!ri.k.a 1"11ııl'o 25 .............................. , ... --~ 
Mareşal Liyotey: "Avrupalılar arasında 
her harp bir dahili harptır.,, diyordu. 
BunJarın aileleri uzun han-

garlar içine, iile baıına bir 
oda hesabiyle yerleştirilmiş· 
lerdi. 

Kadınlar, memeleri açıkta 
olarak dolaşıyor, yolculara sön
müş ve mlltevekkil bakatlarla 
bakıyorlardı. Çocuklann safran 
renkli küçnk vtkutlan nzerinde 
bir karışlık bir bez parçası 
hile yoktu. · 

Bundan bu zavallı insanlık, 
ehli hayvanlar derekesine in
mişti. Nefretini gizlemiyen Mor
gaya şık üniforması içinde g6l 
renkli bir ten gösteren bir ln
gilis zabiti fotvsuzlukla cevap 
verdi: 

- Siz onlara it Yermeden 
önce bunlar daha kattı banm
yor ve daha da az gıda alı
yorlardı. 

Vagon restoranda yemek ye
diler. Morga Cimriinde böyle 
lezzetli pirinç yememişti. Sonra 
bir arkadaı daha bulan zabit 
bir briç oynamalaruu teklif etti. 
Bu lüks vagonda bir taraftan 
oyun oynar ve viski içerken, 
bir yandan da Morga manza
rayı seyrediyordu. 

Ay, fabrika bacalan gibi dftz, 
cillh ve dik olan ağaçlan ma
vimtirak bir renge sokuyordu. 
Yerli amelenin yatbğı hangar
larda en küçük bir ııık bile 
yoktu. 

Ve her kilometre batında, 
kauçuk fabrikalarının şerefini 
ilin için takılmış rekllm lev
Ulan birbiriDl takip ediyordu!. 

Arbıtaül E~, Sbap-
por - Bangkok· Penang diye 
bir çok levhalar taşımakla be
raber, demiryolu Penang'tan 
geçmez. bunun r sebebi de varl 
Penang, Malaka yanm adası· 
nın garp kıyısından vapurla 
1 O dakika mesefeıinde bir 
ada, küçllk bir adadır. 

Avrupa ekspreslerindeki 
meslekdaılanna ISmek olacak 
kadar kibar ve nazik bir mi
lis olan şef da tren, Pananga 
girecek yolculann Prayda 
trenden inmelerini kendilerine 
hatırlatb. 

Pray, lhlliai istasyon me
murlanndan ibaret olan bir 
kaç evlik bir klycejizdir. is
tasyon nhtımmın bir tarafında 
-tabii- demiryolu, diier yanm• 
da da bir vapur iskelesi var
dır. Elli adımda, Morga ve 
Renuçi yatakh ngonlanndaa 
ada seferini temin eden F e
ribota ıeçtiler. 

Vapurda beyaz arktan olan 
biricik yolcular banlarclı. Hintli, 
Malakah, Malabar mandan olan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
beraber 934 yıhnda baf!DOd-
deiumumilik · 41airesile birlikte 

temyiz mahkemesine ıiden 
129265 işten 117680 tanesi 
neticeye batlanarak 935 yılına 
11585 it devredilmiftir. Bu ra-
kam temyize giden it yekiinu
nun bir aybk tutanndan biraz 
fazladır. 

Geçen yıl Ağustos ayında 
tatbik edimeye başlanan harç 
tarifesi kaııunu esasla bir ihti-
yacımızı karşılam•ştir. Çünlri 
mahkemelerle bunlara aağla 
dairelerde alınmaıı lazım ge-
len harçlara dair 29 Eyl1il 
1302 ııünlü kanun ve 
erleri battan başa deii-
şmiı olan ana ve ulusu! 
kanunlarının hUkllmlerine uy• 
gun olmadıimdan yeni esaslsr 
içinde harçlan tesbit eden 
bir tarife kanununun yapılmHı 
herekli bir zaruret halini al
mastuı. 

diğer yolcular arasında, bütün 
miicevherlermi Üzerlerinde ta
şıyan iki Çin'li kadın vardı: 
Bunlar bilek ve ayaklanndaki 
bilezikler, kulaklarındaki kü
peler, ıerdanbklar, kemerlerdi. 
Blrtln bu zinetler albndandı 
Singaporda Çin'li mahalleler
deki camekanlarda görülen 
kırmızı renkli halis ve yumu-
ıak bir albn. . 

Morga buna bakarak mideır 
lerin pek uzak olmadajuu cli
tiindü ve bu da Batistinin k.,,. 
fille ait ümitlerini bergitti. 

Feribot yola düzüldü. Koca
man ağaçlar taşıyan su ytiztiyle 
bir aeYiyede bir adacığı dön
dnkten sonra, Pernanı birden
bire pek J&kında ıözükerek 
16ıleri bOyWedi. Burası, dal
galar arasından fışkıran çiçekli 
bir ormanla örtülO bir tepe idi. 
lngiliılerin Coretom dedikleri 

meıhur alçak ve beyaz billa
larile, adanm kata1a Dl'fl 
olan pek kfaçük bir kıamını it-
pi ediyordu. Fakat bundan 
lteai, tepenia amacından bat
hyarak aon dalarım dalgalar 
anama katan hudut.uz bir çi
çek bollujıa içinde kayltola
yorau. 

Karaya çıkarken ldiçllk bir 
hidise oldu. Bir gtlmrilk me
muru Renuçinin çantalarını aç
mak istemişti. Banker bir ıey 
anlamamış iibi gözükerek bol
ca bir bahşişle meQıuru yabf
tırdı. Şimdi otomobil Runimed 
oteline d,pjru yol alırken, Mor
ga kendi kendina dGttınllyordul 

- Acaba bu kadar gizli ola
rak tutmak istediği ne var, 
çantalarında 1 

- Sonu var -

···································iıllıilr···· 
4000 torba kükürt 
Bugün ltalyadan gelecek 

Bu giin ltalyadan daha dört 
bin torba Knkürt getirilecektir. 
Piyasada eskisine nisbetle ktı
kilrt faılalafDUfbr. 

Son gilnlerde havalarda çok 
mlilait gittijinden Kükiirt ih· 
tiyacı acil değildir. 

Kaçakçılar 
ihll••• mahkelllfflne 

verlltlller 
Sabun kAğltlann41an kaçak 

siıara kiğıdı yapmak ve sat• 
malda suçlu Altındit Recep, 
Şimoil, kain biraderi Y usef, 
terzi Arif ve kabYeci Stlleyma1 
dün ihbsas mahkemesine ve
rilmitlerdir. 

••• 
Kültür 
~akanlığında 
ilk tahsil r,ıerl 

Ankara, 15 (Hususi) - K&l
ttır bakanlığı ilk tahsil içia 
genit mıkyasta tedbirler almak· 
tadır. Tqkillt geDİfletilecektir. 

Atatürk 
Uçut alanında 

Ankara 14 ( A.A) - Ata· 
ttlrk dün akşam Ttirk Kuşonuo 
uçuı alanını şereflendirerek 
üyelerin çalıımalarını gözde11 
geçirmiş ve gerelere çok yakıD'" 
dan ilginJik göstermişlerdir· 
Atatürkün bu ilgioliği gençler 
arasında çok coıkun bir heye'" 
can uyandırmıştır. 
Macarlstanın Ankara 

ElçlllAI 
PEŞTE 14 (A.A) - Dıt ba· 

kanlığı hususi kalem direktlrl 
bay Mariasi Macariıtanın Ao· 
kara orta elçilijiDe tayin edil-
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Yolda otuzbeş yaşlarında 
kısa boylu, km u benizli, kara 
bıyıklı, parlak gözlü bir adam 
önüne çtktı. Üstünün, başının 
yırtık, pırtık olmasına rağmen 
iÜzcl bir ata binmişti. 

Şövalyeyi selamlıyan bu a
dam Ragastan'ın her buyru
gunu yerine getirmeie hazır 
olduğunu söyledi. Bu sözleri 
genç Fransız işitmiyordu bile. 
Çünkü Sen Jan kilisesinin çan
lara kıyametler koparıyor 
Romanın üç yüz kilisesinin 
çanları bu•:a karşılık veri
yordu. 
Romanın bütün pencereleri 

açıldı. Ortalık korku ve telaş 
içiade kalmıştı. Herkes kafa
sını pencereden çıkarıyor 
ne olduğunu öğrenmiye sava
şıyordu. Ragastanda anlamış-
tı ki Papanın buyuruğu ile 
l.u çanlar kendisi ıçın 
çahaıyor, kendisini yakalamak 
için herkes ayaklandırılmak is
teniyordu. Ragaatan haydi 
Kapitan diyerek atını dörtnala 
kaldırdı. 

Kapitan yıldırım gibi koşu
yordu.Ayaklarından kıvılcımlar 
saçıyor, atın üz.erine uzanmış 

bulunan Şövalye mahmuzlariJe 
hayvanın karnından kan çıka
rıvordu. Romadan uzaklaşıyor
l~rdı. Netekim önlerine çikan 
küçük engelleri de devirerek 
kurtuluş yoluna girdikleri vakıt 
Şövalye hayvanını okşadı. Göz
lerini Romaya çevirerek uzak
tan hala gelmekte olan çan 
seslerini dinledi. Bu sesler kö
peklerin havlamasından başka 

bir şey değildi. 
Şövalye sevinç içinde söy

lendi: 
- Köpek gibi havlayın Se

zar. Köpek gibi havla Lükres! 
Disi erkek uluyunf. Çanları
nızla kıyametler koparın.. Bu 
çanlar sizce korkuyu bildiriyor. 
Kale kapatılmasını bildiriyor. 
Fakat bana göre benim kurtu
luşumu Romaya yapıyor, kut
luluyor. 

Genç kahraman bütün ölüm 
korkularını atlatmasından de
rin bir sevince dalmış bulunu-
yordu. Bu sırada arkasına 
baktı. Doludizgin bir atla ken
disine doğru gelmekte idi. 
"Anlaşılan bu adamla da uğraı
rnak Jazımgelecek,, diye mırıl
dandı. Ve derenin ıçinc inerek 
ı , · avuç su ile hayvanın yara-

n yıkadı ve onu gözlerin~en 

!: 

• • 
)övalye artık vavnş yavaş 

··na brı.k·""'1 b .. · ına yoluna 
. . ~ ' b (' •. . ~<:•nı ı· 

an hımın da davranı-
. gözünden uzak tutmıyordu. 

. ~ihayet kim olduğu belirsiz: 
bu adam yine iki büklüm eği-
1 ert:k Ragastanı sc!amlıyarak 
Yanma sokuldu. 

Genç kahraman her hangi 
bir duz.ağa düşmemek için çe
kingen dl-ivranıyor, elini kılın
c1ndan ayırmıyordu. Ragastan 
..:ıağırdı: 

- Heey, kimsiniz., benden 
rıe istiyorsunuz? 

- Korkmayın, çekinmeyin 
Monscnyor. Ben sizin köleni
tim, köleniz kalacaiım. izin 
verirseniz. sizinle konuımak İs· 
terim. 

Şövalye kendi kendine dü· 
şünceye daldı: 

- Bu adam katil mi? Aceba 
nedir? 

Kafaıı bu soraulara karşılık 
~ulmağa savaıırken yine ba
ıtrdı: 

- Benden ne iıtiyorıun be 
lı-..if .. 

- Ekselans.. Size anlata-

Bana baksana.. Şu ekse
lans kö!e, daha bilmem ne gibi 
bo,_ş sözleri bir tarafa bırak ta .. 
Ne istediğini söyle .. 

- O halde dinleyiniz Mösyö 
Şövalye! 

- Vay siz benim Şövalye 
olduğumu nereden biliyorsunuz. 

--- Bundan daha sade daha 
kolay ne olabilir. isterseniz adı
nızı da söyliyeyim.. Sizi Roma· 
da tanımıyan var mı? Her yerde 
kabadayılığınız dillerde dillerde 
dolaııyor. Baron Astrozeyi yere 
vuruıunuz, güzel maazarah 
köşke giriıiniz: ağızdan ağıza 
takdirlerle anlatılıyor. Hele hani 
bir gün siz binlerce insanın 
arasından geçiyordunuz. Halk 
sizi bir yudum suda boğacak 
gibi bakıyordu. Sizi öldürmek 
istiyorduk. Sizin öyle bir sıyrı
lıp kaçmanız var ki.. 

- Bak alçak herife bak .. 
Nasıl da lçıktan açıia söyli
yor.Peki beni neden öldürmek 
istiyordunuz. 

- Ah Mösyö Şövalye.. Ne· 
den mi? Neden olacak papas 
Garkonyo bize para dağıtmııb. 
Cenaze alayı ıceçerken sizi gö
rünce "işte Fransovanın katili" 
diye bağıracak, üzerinize atı

lacak, bir kaç hançer saplıya
cak, işi kalabalıkta kim vur
duya getirecektik .. 

- Vay alçaklar var .. 
- Garkonyo elbiselerini de-

ğiştirmiş olduğu halde aramızda 
dolaşıyordu. Yavaşça yapılacak 
işleri kulağımıza fıslıyor, bizi 
idare ediyordu. Siz bu sırada 
papası boğazından yakalayıp 
atınızın üzerine aldınız. Sonra 
çürük Elma gibi bunu yüzü
mtize fırlattınız, ne kuvvet, ne 
kahramanlık. 

Papasın tarafınızdan böyle 
fırladılıfı bir kaç kişinin yara· 
lanmasına sebebiyet verdi. Bun· 
lar arasında ben de vardım. 

Böyle kahramanlıklara bayı
lınm. Çok severim.. Kamalan
mızın, bıçaklanmızın üzerlerin· 
den fırlayıp atlamanız beni ıize 
bağladı. İnanır mısınız, o gün· 
denberi size tapıyorum. Bu ka
dar büyük bir ıevgi ile size 
bailı bulunduğumu seziyorum. 

- Fazla koltuklanmı kabar• 
tıyorsun .. 

- Düıüncelerimi olduğu ~bi 
anlabyorum. O gündenberi ah 
şu Şövalyenin hizmetine gire
bilsem diye çırpınıyorum. 

- Adın ne yoldaş?. 
- Arkadaşlarım bana Iskada 

Kappa diye çağmrlar. 
- lspada Kappa mı?. lspada 

kılınc, Kappa da zırhı. kaput 
demektir. İtalyan haydutları 
bir adamı söverken bu keli
meyi kullanır. Bu insan adı de
ğildir. 

- Ne yapayım başka adım 
yok. 

- Peki öyle ise ispatla 
Kappa do !umuz, ben şuradan 
cenuba doğru akacağım.Sen de 
şuradan şima!e doğru git.. Gö
zümün önünden yıkıl, kaybol.. 

Yoksa şu ağaçtan bir sopa 
keser Eşek sudan gelinceye 
kadar dayak atar pestilini çı 
kannm. 

lspada Kappa ellerini uğuş
turarak bağırmağa, tanrıya yal~ 
varmağa başladı: 

- Eyvah. Şövalye beni ko
vuyor. Tanrım imdadıma yetiı

Ragastao gülümıiyerek: 

- Tanrı bu işlere kanımaı. 
Yalnız şeytanlar sePin imda
dına yetiıebilir. Soymak, çal
mak, çırpmak için sana paralı 
bir adam gösterir, st:n de itini 

l 
becerirsin.. Esasen ba.tka bir 
İf elinden gelmediği anlaşılı
yor. 

falya - Habeş davası 
.. gı~llllllmliDF4111! ........ as; ........... UlllCZiilli&:!ll!!ıli!l'Jlı:.ia::3ilıDlt!rıii .. 

• 0 .kiimet 
Kesilmesi 

münasebetlerinin 
bekleniyor .. 

Star gazetesi de: Bu siyasa eylôl yani yağmur mevsiminin sonuna 
Kadar sürecek ve o zaınan ltalya kıtaatı savaşa girişeceklerdir 

Londra, 15 (A.A) - İvning canlı bir şekilde bildirerek eli- mesele hakkındaki görü,ünü 
Standard gazetesi Adisababa- yor ki: geri bırakılmasını yerinde gös-
dan öğreniyor; Kolis arkasında oynanan dip· termiye çalışıyorlar. Bununla 

Bütün Habeıistan ltalyanın Iomasi oyunu, genel oyunu yan- beraber uluslar sosyetesinin 
Süel tedbirleri sebebiyle pek lışa götürmüştür. Burada İngil- toplantısı zor olacağa benziyor. 
ziyade hiddetli ve heyecanlı- tere ile Fransanın B. Musaoli- Çünki ltaJyan delegeleri bu 
dır. Ulusal çevrenler durumu niyi tasarlarından vaz geçir- toplantının selahiyeti mese-
çok tehlikeli~ görüyorlar.ıtalya- meye çalışacakları sağlamla•- lesi üzerinde zorluklar çıkar-
Habeş münasebetlerinin ke- makta idi. Hakikatta ise Fran- mak suretile yeniden geriye 
silmesi bekleniyor. Habeşis- sa Habeşistan işleri hakkında bırakılması karannı elde etme-
tanda yaşıyan yabancılara ltalyaya açık yekte salahiyet ğe çalıııyor1ar. Bu siyasa ey· 
karşı taşkınlıklardan korku- vermiştir. İtalya ile Fransa, lfıl }ani }ağmur mevsiminin 
luyor. İtalyanın hakem komisyonuna sonuna kad~r devam edecek 

Star gazetesi Fransanın ital- üyesini göstermiş olduğunu ve o zaman Italya kıtaatı sa-
ya ile birlik olduiunu heye- ileri sürerek Cenevrede bu vaşa girişecektir. 

Dişten tırnağa kadar 
- Başteraıı birincı sotllfede -

pek hayale kapılmamak ve 
kimsenin de hayale kapılmasına 
yer yermemek boynumuza borç 
olur.,, 

Duçe, sonra Avrupanın du
rumunu gözden geçirerek de
miştir ki: 

"Ne olursa olsun, işlerin an· 
sızın bozulması gibi kötü bir 
ihtimal bizi zayıflamış bulmıya

caktır. 1911, 1<}13 ve 1914 sı· 
nıflarını tam meycutlarile, 1912 
sınıfını da ihtiyat olerak silah 
altında tutmağa karar vermi

şizdir. Böylece elimiz albnda, 
ülkenin güveni için yetecek 
olan 800 - 900.000 askerlik bir 
kuvvet olacaktır. Bu kuvvetler, 

son hızla çalışmakta ve bütün 
güçlerini harcamakta olan ltal· 
yan fabrikalarının çıkardığı 

örnek silahlarla techiz: edilmiş
lerdir. Deniz, kara ve hava 
kuvvetlerimiz her ihtimale kar
şı hazırdırlar. Fakat bu, büyük 
veya küçük, komşu veya uzak 

her devlete Avrupa müvazene
sini korumak için eJbirliii tek
lif etmemize enıel olamaz. Bu 
mlivazene olmadıkça Avrupa 
alcınbya kapılmaktan kendini 
kurtaramıyacakbr da.,, 

Mussolini: "ltalyan askeri 
kuvvetleri kimseyi tehdit etmi
yor, barışı koruyor.,, dem ştir. 

GörUfmeler 
Londra, 15 (A.A) - lngiliz 

kabinesnin ltalya-Habei ger
ginliğini gidermek için Roma 

ile danıımakta olduğu sanalı
yor. B. Grandi Sir Con Say
menle görüşmüştür. 

İngiltere, Habeşistana itidal 
tavsiye eyleruiştir. ...... 
Fransız - Sovyet 
Görüşmeleri 

- BaştmaTt 811mci sah rede -

yaretinden meırnundur. Bütün 
konuşmaların candan bir iş 
birliği arzusu ile yapıldığını, 

bugün müıterek bir tebliğ çı
karılacağını, 8. Lava) beyan 
etmiştir· 

Moskova, 14 (A.A) - Bay 
Stalin ve Molotof bugün bay 
Eavab kabul etmişlerdir. Bay 
Litvinof ile F ransamn Moskova 
ve Rusyanın Paris büyük elçi-
1eri ile Fransız dış bakanlığı
nın genel sekreteri bay Ber
jerin de hazır bulundukları bu 
konuşma iki saat kadar sür
müştür. 

Peşte, 15 ( A.A ) - Amiral 
Horti, Moslı:ovada bir Macar 
orta elçiliji kurulmasını onay-

Mareşal Pilsudski 
Yahudi düşmanı değildi 

Berlin 15 (A.A) -
Siyonistlerin razeteıi 

olan Yuedische Rund

schau yazıyor: 

Mareıal Pilsudski 

her zaman devlet 

içinde yahudilerin za
rarına ayırt hareket 

edilmemesini isterdi. 

Mareşal, Lehistanın 

tekrar dirilmesinden 

aonra ortaya çıkanlan 
yahuclilen karfl ha
reketlere dilıman ol-

muştur. 

Vm·şova şatosu 

Iraktaki • 
ısyan 

Uçak bombardımanının tesiri asiler 
Üzerinde derhal görülmüştür 

BERLIN : 15 ( A.A ) - dır. Hükumet azıyanlann tu-
Alman Ajansının Bağdattan tundukları yerlere yapılan uçak 
öğrendiğine göre orta Frat (tayyare) bombardımanlarının 
b .. ) · d ( takaıında ) b • beklenen etke ( tesiri )yi gös-

0 gesı~ e mın K 
1 
bır terdiğini ve bazı azı ( is· 

azma (ısyan) çıkmı~~r: ra . u yan ) guruplarının silahlarını 
çevrede savaş halı ılan etmış- bıraktıjını ve taraftarlarının 
tir. Hükumet kuvvetleri az- kaçmakta olduklarını bildirmiı-
mayı bastlrmağa çabtmakta- tir. 

lngiliz diş bakanı 
İngiltere - Almanya arasında bir 

bahsetti Elbirliği dileğinden 
Londra, 16 (Ö.D.) - Resmi toplanb yaparak Sir John Si

monu özel bir siyasa gütmekle 
suçlulamışlardır . B. Ausicn 
Çamber1ain sö.z söyJiyenlerin 
en sertlerinden biri olmuştur. 
Eski dış işleri bakanı B. Con 

bir söylev de , dıt itleri bakanı 

B. Con Simon demiştir ki: 
" İngiltere. Almanyanın da 
- ahenkli bir eJbirliği için gere

ken temelleri onamak şart le -
yer alacağı arsıulusal bir anlaş
ma yaratmak dileğindedir.,, 

Bakan bu söylevi söylerken 
140 muhafazakir saylav bir 

400 Madenci 
Boğuldu 

Paris, 16 ( Ô.D.) - Şang
haydan bildiriliyor: Şantung 
ayaletinde Şeşuan madenlerin-

den birinde 400 Çinli ve Japon 
madenci boğularak ölmüşlerdir. 

Madenciler toprağı kazarken 
bir su kaynağını açığa çıkar-

mışlardır. Sular birden bire 
madenin bütün galerilerini ba-

Simonun açık olmıyan bir siyasa 
güttüğünü söylemiş ve İn1rilte
renin Eranıa ve Italya ile uyu
şarak üçüzlü bir anlaşma yap
masını öğütlemittir. 

Adana Ziraat mektebi 
Talebelerl 

Adana Ziraat mektebi tale
besinden 15 kitilik bir i1Jnıp 
yakında izmire gelerek tetkik-
lerde bulunacaklar ve Bornova 
Ziraat mektebine misafir ola
caklardır. 

sııara kllıdı kaçakçıhjı 
Tirenin Kızıcaavlı köyünde 

ıigara kağıdı kaçakçılığı yap
makla suçlu ve mevkuf Hüse-
yin o;lu Hasan İzmire getiri
lerek ihtisas mahkemesine ve-

ısanne s 
:=i 

Tarihten 
Bir yaprak 

-- ·~-- ~Eli8m511-

Hamam alemleri 
Ayıbın yüzü ortadan kaldı· 

rılmışb. İran, Bizans fuhşiyab 
pek geniş yer tutmuştu. Sad· 
rıazam Ali paşa da kötü huyun 
en aşağılığına alışkın olduğu 
için rezalete meydan veriyordu. 

Birinci Süleyman hamamlar
dan çıkmaz, aşk ve şaraptan 
başmı kaldıramaz olmuştu. Son 
zamaolarma yaklaştığı sırada 

sefahet alemleri Süleyman• büs
bütün çileden çıkarmııb. (Her 

subhuşam Edirne hamamlerın· 
da sak1yan nazikiendam ve hoı 
biram elinden nuş cam badei 

gülnam etmede ve aklu idri· 
kini nefsi emareye ram eyle· 
mede idi.) 

Mu.sa çelebi padişah olmall 
hevesinde idi. Zevk ilemindeıı 
onun da hakkı olması lizımdL 
Nihayet asker topladı, Edim• 
kapılarına dayandı. 

Devlet büyükleri telişa düt· 
tülcr. Keyfiyeti Süleyman• bU.. 
dinnek ve hükümdarın yerecel 
talimata ıöre hazırlanmak, ha• 
reket etmek lizımdı. Halbuki 

Süleymanı sıörebilmek güçtl. 
Sarayda bulunmaz olmuttu. 

Padişahın hamamda elduğu 
muhakkaktı. Nedimlerinden bi· 
ri gönderilerek Musa çelebiDlll~· 
Edirne kapılarına dayandı ... 
bildirildi. 

Süleyman sarhoıtu. Söylenen 
Jikırdılar uğultuya alışkın ku• 

laklarında tesirsiz. k~ldı •. Key•i 
finin bozulmamasını ıstedı. ~] 
hatsız edildiğinden gelen N~ 
dime mükemmel bir dayak at 
tırdı. 

Vaziyet çok nazikti. Süley 
manı hamamdan çıkarmak 111 
zımdı.. Jbtiyar Oranu.1 beyi" 
hamama girerek paditaba nal' 
sihat vermesine söz kesildi. 

Hamamdaki gördükleri Ora 
nus beyi şaşırttı. Buna rağme 
yaptığı nasihatlar faide vel 
medi. Silleymanın mutlaka ha-

1 
mamdan çık•ası saraya gelmesi 
elzemdi. Yeniçeri ağası Hasaa 

ağa hamama girmek cesare
tini gösterdi. Hiç olmazsa Sü· 
leymandan talimat alacaktı. Ye· 

niçeri aiasını karşısında gören 

Süleyman, ağanın sakalının ya• 
rısmın kılınçla kazıtarak soka• 
ğa salıverilmesini emretti. 

Devletin ileri ~elenleri ba 
suretle hakaret gördüler Bu· 
nun üzerine Hasan ağa önı 

geçti. Devlet adamlarile bir
likte Musa çelebiyi karşılama~ 
ğa gittiler.. Daha önce Mi· 
haloğlu Mehmet bey de Musa 
çelebi tarafına geçmişti. Musa 
çelebinin beylerbeyisi olmuıtu. 

Timurtaı oğullarından Ka· 
racabey, Kara makbel bey Y• 
adamları hamama i'irerek Sn
leymam sürüklercesine saraya 
götürdüler. Musa çelebiye kar
şı komağa söz kestiler· 

Süleymanın hamamda oldu
ğunu öğrenen Musa çelebi ha
mama ve sonra da saraya hü
cum etti. Saray muhafızlan 
Jiddetle müdafaa etti~er. Gece 
yarısı sarhoşluktan ayılan Sü
leyman saçlarını yolmıya bq
Iadı.. Karacabey, Akbel be1 
ve iiç seyisten ibaret adamla· 
rile arka kapıdan sıvııtılar •• 
Karanlıklarda istanbula doğru 
yol amıya baıladılar. Kayser 
Manoele iltica edeceklerdi. 

Talii yardım etmedi. Ertesi 
sabah Düğünler (veya Doğuncu) 
köyü yakınından geçerkea. ön· 
ceden zulmünü bolca esirge
mediği, Türkmen köylüler ta
rafından, kıyafetinden tanındı .. 
Parçalandı.. Kafaaı gövdesin
den ayırt edildi. 

Muhiddin Batu 
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S z bir masa) anlatayım. 

Masallar ekseriya, yaşanmış 

\fak'alardan daha gerçek olur
lar. İnsan!arın iç yaşayışını ak
ıettirirler. 

* • • 
Karıc;ı kendisine ihanet edip 

kaçınca büyük biyolojist Sil
" en Brezol öleceğini sanmıştı. 
Diğerlerinden güzel bir kadm 
değildi. Boş kafalı ve inatçı 
bir mahluk. Büyük alimi anla
m yan, ona y raşmıyan bir ka
dın. 

Arkadaşları, Brezolu tekrar 
çah~malarına daldırmak isti
yorlardı: 

- Beş para etmiyen bir c-şif
te için bu kadar üzü men doğ
ru u idi? 

Fakat ne kad r ıstır p çek
tiğini bir bils erdi! Artık ne 
insanlığa, ne hiç bir şeye ala
kadar olmı} ordu. Kendi bilgi
sine en çol muhtaç olan ken
d i idi 'e h stahğı ancak ze
hirle tedavi o.unan hastalıklar
dandı. 

Bir dostu, hakiki bir do -
tu bu ço ün ortM n" ~erinlik 
serpen bir kaj ak gibi bir fi
kir boldu! 

- Ya çocuğunuz, Brezol ? 
Sizin güçiık yavrunuz? 

Brezol tekrar hayatı kavra
dı ve gece karanlığında u:ı.un 

bir yolculuktan çıkanlar gibi 
etrafına uzun bir bakışla baktı. 

Evet, ·Brezolun bu kadından 
üç buçuk yaşında bir yavrusu 
vardı. Annesi iibi ince ve sa
nşın, onun gibi havai bir ço
cuk. Alim hemen yavruıunun 
) anına koştu : 

- Zavallı çocuk! Nasıl olur 
da onu hayatta yalnız bırakır
dun ... Tam annesinin gözleri. 
Gülmek için de tıpkı onun K"i
bi küçücük burunu büzülüyor. 
Korkma, Janocuğum senden 
arbk hiç ayrılmıyacai"ım 1 

Fakat bu çocuk ta büyüyün
ca, muhakkak betbaht ola
cakta. Alim, onunla birlikte 
o mek istedi. Sordu: 

keşfettiği 
- Hiç rahat etmiyoruz bu

rada. Benimle uzun bir seya
hata çıkmak idersin, değilmi 
yavrum? 

Çocuk hayretle babasına 
baktı: 

- Hayır, çok iyi burası. 
Oyuncaklarım var. 

Hele havuzda vapu

yüzdürdüm, 

bir görsen, benim

kisi herkesin va

purundan ileri gitti! 

bu yaşta çocu • acı 
bilir mi ? Daima 
mes'uttur.Ab, bü} üne-
se, hep bu yaşta kalsal Bu dı-
1 k ıllemin gözleri önünde par
ladı. Artık biıtün gayreti, bu 
net" CC} e varacak bir keşif üze
rind~ toplam ordu. Tabiatın 
o kadar sırrını kurtarmıştı, 
şimdiye kadar l.i, bunu da 
elbet i tiyebff rdi. 

Bir ço • ayl r eçf. Gu:ı· '1 

birinde, Silven Bre ol ,. r .ı 

yoğunu sattı. Çocuguyla bir
likte bir seyahata çıktı. Var
dıkları otelde, çocuk bu ya
bancı muhita sıkılar k <ığlı
yordu. Fakat o gece be.., ya-
ma girecekti. Baba ı ona o 

kadar çok hediyeler, oyun
caklar getirdi ki bunlar ara
sında mesud 'e mütebessim, 
uykuya dııldı. 

O vakıt Brezo) oğlunu kol
ları arasına aldı. Yatağına 

yatırdı. Hafifçe soydu. Ve 
oğlunun saadetini yapacağı 

inaniyle, çantasından bir şi-
ringa çıkardı. Sihirli serumu 
küçük vücuda attı. Jano artık 
büyümiyecek, hep beş yaşında 
kalacaktı. Hep beş yaşında 
bir çocuk gibi fütursuz, neş

eli yaşıyacaktı. 
Şimdi birdenbire gidiyorlar

dı. Çocuğun hiç büyümedi
gının başkaları tarafından 
fark edilmemesi lazımdı. Bazan 
büyüyen çocukları yüzünden 
ıstırap çeken annelerin ağzın
dan Brezol şöyle bir söz işit
mişdi: 

- Çocuklar büyümemeli.Bizi 
ancak çocukken seviyorlar! 

Brezol mü terih idi. Kendi 
yavrusu onu hep sevecekti. 

Bununla beraber, üç yıl önce 
tanıstıscı bir bayanla tesadüf 
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Zabıta Haberleri: 
Hırsızhk 

Sr.Ivilimescitte büyük Kadı
avlusu mevkiinde seyyar ço
rapçı Mehmedin karısı bayan 
Şerife dün gezmeğe gittiği sı
rada evine hırsız girmiş, yirmi 
lira değerinde altın kafesli bir 
çift küpe ile bazı ev eşyasını 

çalmıştır. 
Bahk yaralamış 

Karşıyakada Bostanlıda Ta· 

çocul< ar müessirdi ... 

J bir oğlu İsmail denizde balık 
avlamakta iken bir balığın aya
ğına çarpması ile yaraJanımş 

ve memleket hastahaneeinde 
tedavi altına .alınmıştır. yeniden buluşturdu. Bayanın 

altı yaşında bir kızı vardı.Şim
di büyümüş, süt dişlerini kay
betmiş ve bnmbaşkafoşmıştı. 

Annesi bunu mazur ~röstermek . . ~ 

ıçın: 

lki yılda değiş.yor ço· 
cuklar! dedi. Fakat sizinki hiç 
değişmemi~. Amma, bir baş
layın~, birden büyüyecelr, gö
receksiniz! 

Brezol kadın:ı h" ddet'e baktı 
ve Jeno u ~':nden tutarak ora
dan uzakla 1 ı, 

Bununla beraber 
Brczol y ... lnız kendini 
dü "ndiğünün farkın
da de~ildi. Jrn hep 
çocuk ka ıyordu, evet. 
.Fakat o kend"si ihti-
yar ıyordu Çünkü 
ke fettiği serum an-

l 

cak çocuklar üzerinde m·· eı;-
sirdi. Ve bir yavrusu, fır-
tın ... r a d 1 olan hcıynlt , 
y py" n b·r ço o arak ı -
lac ... kh; Br zo' bunu dü ··nm·-
yordu .. 

* * 
r tler, 

"'~or 

ny ı c vimli, m(. 

::arı n çocu tu. Sanki s 
saatl .... r ve! dakika ar onun iç"n 
yerinde 
faza bir güz 
Fa ·at çocu un ş·mdi ne -
esi '.) er·nde <leyi el: . bir 
plajd idiler Brezol 'e oğlu 
burada soğul: fazla dekolte 
güzel bir kıza tesadif etmişler
di. Muni ! onu bütün delikan-
lılar arayorlardı. Oda, aran
mnktan hoşlanıyor, kendis ne 
nckadar çok korte yapılırsa 

okadar memnun oluyordu. 
Bir gün Jano plajda düşmüş 

dizini hafifce yaralamıştı. Genç 
kız, onu kolları arasına almış 

geniş dekoltesinin üzerine da
yamıştı. Beş yaşında bir çocu
ğun ne ehemmiyeti var. Fakat 
ertesi gün, Jano öteki dizini 
kendiliğinden kanatarak Mu
niye sokulmuş ! " Taşı yıne 
beni ! ,, diyerek boynuna atıl
mıştı. Kız ona darılmıştı. Fa
kat çocuk onun tarafından 
azarlanmaktan hoşlanıyordu 

Alim fimdi hıçkıra hıçkıra 
ağhyan çocuğuna sordu: 

- Bir ) erin mi acıyor me-
leğim. f 

- Hayır, sebep Muni beni 1 
sevmiyor artık.Çadırda B. Jakla 
öpüşüyordu. Ben içeri gnınce 
darıldı. Ne can ııkıcı çocuk! 

Dedi. Ve bunu anlatırL~n göz 
lerinden irmaklar gibi yaşlar 
akıyordu. 

Oyuncaklar, hediyeler bir 
şeye yaramıyor, küçüğün kederi 
azalmıyordu. O vakıt Brezol 
keşfinin manasızlığını anladı. 
Tabiat, çocuğun vücudunu ona 
bırakmıştı. Fakat bu vücut 
içinde, serumun tesiri dı ın
da kalan bir şey vardı Bre
zol yılları saydı. On üç 
sene geçmişti. Jan şimdi 18 
yaşında olacaktı. Berzol oğ
lunu <lşkından uzak tutmak he
vesile onun felal<etine sebeb 
olmuştu. Aşksız yaşamak, h2-
vasız yrşamakla beraberdi. Ta
biat şimdi bunun intikamını a
lıyordu. Jan h rkesden fazla 
ıstırab çekecekti, zira aşkın 
kaçıcı zevklerini bile tanıyamı
yacakb. 

Jan nihayet uyudu. Fakat 
uykusunda bile öyle içini çeki
yordu ki, babası dayanamadı. 
~ademki böyle acı duyacak, 
hıçolmaz a karşılığını da gör-
sün, kendi yaşına girmiş. Se
rumunun tesirini izale eden bir 
ilaç vardı. Çocuğunu tekrar 
soydu ve ikinci şırıngayi attı. 
Şimdi Jan endi yn ını bula
caktı. 

Babası M niyi aramıya gitti. 
Y o\d Bir g zınoya gitmİ.!;. Oto
mo i ·n· de· i!İbi uçurarak 
<ira}"" ko tu. 

- Ba} an, dedi, geliniz! Oğ
lum sizi istiyor. Gelmezseniz 
yaşayamıyacak. 

- Oğlunuz mu? Nesi \ar 
küçük Janın? 

- O değil, onun a~r~beysi .. 

- Fakat ben 
onu tanımıyorum. 

- Kimse tanı

mıyor onu, fakat 
o s;zi tanıyor. 

Kız razı oldu. 
Otomobile bin
diler. Muhavereyi 
duyanlar da 
kalarına takıldı

lar. Brezol eve 
kızla yalnız girdi. 

Onu oğlunun oda
sına soktu. Muni 
şaşa kaldı. Bura-

da, irerçekten 18 
yaşlarında bir 
delikanlı, uyuyor
du. Y alağmd a 
çırçıplaktı. kolları 

ara ınd, çocuk
ken uykuya dal
mış gibi, resimli 
bir kitap. F kat 
ne kadar pzel 

bir delikanlı! Sanki seneler 
onun üzerine dokunmadan geç
mişlerdi. Öyle bir ten ki hiç 
bır gençte misali bulunmaz. 
Öyle bir güzellik ki anlablmaz. 

Prezol çocuğuna eğildi: 

- Yavrum ... 
Delikanlının gözleri açıldı: 
- Baba ... 
Yerinden kımıldamak istedi. 

Fakat muvaffak olamadı: 
- Ah, çok koşmuş, veya çok 

geniş bir hendekten atlamıı 
gibi yorgunum. 

Birden, akşamki isteğini ve 
kederini habrlıyarak: 

- Muni! diye haykırdı. 
Öyle bir haykırış ki hiç bir 

delikanlıdan genç kız böyle bir 
hitabı dinlem mişti. Sade küçük 
Jano bunun gibi çağırıyordu. 
Zaten cğabeyi de ona n~ kadar 
benziyordu! 

Şimdi genç kız ona yaklaştı: 
- İşte! dedi, burada sizin 

Mun°niz! Ne oluyor sanki! Böyle 
ağlamak ne? 

İlk söylerken gencin yüzü 
ışıklanmıştı. Fakat ona baktık
ça ve onu dinledikçe gözlerinin 
parılt sı söndü. Çucuk göziyle 
güz l gördüğü resimli kitabını 
na ıl şimdi pek yabancı bularak 
atmış a, bu kadını da elinde olsa 
öyle ~tacaktı. Kız, ellerini bu 
·adif e gibi d z. tene dogru 

uzatırken, o örtüyü üzerine çe
kerel. ha} kırdı : 

Siz benim Munim degil
siniz. Benim Munim genç, gü
zel ve aftı. Siz ihtiyar .. ınız, 
çirkinsiniz! 

Genç kız öyle kızmiştı 1 i 

)\o ·a ııı u l t h ı J.aduı 

Silah atmış 
İkiçeşmelik iki mezar arasın

damcle Ahmet oğlu Muharre
mın sarhoş olarak havaya dört 
el silih attıi'ını ~ören gece 
bekçisi tarafından yakalanmak 
istemis ise de Muharrem elile 
bekçıye haka;-et ettiiinden va-
kalanmıştir. 

Soygu euluk 
Hadisesi 
Aydın vilayeti hududu da

hilinde iki soygun hadisesini 
yapan 3 şahsın Tireye kaç-
bkları haber verilmesi üze
rine ve lzmir jandarmasın
dan bir müfreze derhal fail
lerin takibine geçiyor ve Eş-

refpaşada oturan Arnavut ço
lak Numanı yakalıyor. 

Numan Diğer iki arkada ı
nın on gün vvel hayvan hır· 
sızlığmdan yakalandıklıın ve 
balen İzmir hapishanesinde 
mevkuf bulundukları anlaşıl
mıştır. 

tomobi kazası 
Mezarlık başında Dikilitaş 

sokağında Mehmet oğlu sekiz 
yaşında Osmana şoför Osmn· 
nın id resindeki otomobilin ça
murluğu çarpmış ve hafif ya
ralanma ına sebebiyet vermi -
tir. Zabıtaca t hkikata başlan· 
mıştır. 

Bay • • 
urının 

Mu ak emesi 
Dün Ağırceza mahkemesin· 

de Kemalpaşa kazası mustan· 
tiki Bay Nurinin muhakeme· 
sine devam edilmiştir. 

iddi~ makamının esas muta· 
leasını erdetmesi lazımgeli 
k"n rıfodd iumumi muavini B. 
Şevl i, şimdiye k~dar dinlen 
şahid ifadelerinde ~öze çarpa
b k ve hadisenin şeklini değiş
ti ecek kadar bariz beyanile 
n 'vcud olduğuna işaret etmiş, 
s kiz ş hidin tekrar mahkeme· 
y celbedilcrek muvacehe edil· 
rr. _lerini istemiştir. Ayrıca maz
nun Bay Nurinin Denizli lise· 
si.1de t !ebe bulunan oğlu BaY 
Nacinin de hukuku umumiye 
şahidi olar k istinabe sureti!~ 
ifadesine müracaat dilmesı 
istenm0 !jtir. Mahkeme bu iste1': 
leri kabul ederek muhake01eY1 

bnşka bir güne bırakmıştır. 
·····~······························ .... 
cevap veremiyecck kadar şa 

şalamıştı. Biezol onu kolların
dan tutarak dışarı ıürüklcdi =. 

- İşitmiyor musunuz? Gidı
niz 1 Dedi. Gidiniz 1 Sizin ıe; 
bebinize 9'Cupmll iki defa al 
dürdüm. 

Ö e yle ya, artık ne çocuk J1 

genç oğlu kalmıyacağını anla: 
mıştı. Çocukluğun orta dev. es• 
olan paraşüte takılmadan ç .. 
cukluktan 2ençliğc atlanıh:ıı~Z· 
Çocuk daha göktedir, genç ıse 
toprağa baaacaktar. Sukut çal< 
şiddetli olur. Eğer Jan kadı., .. 

d · d ·cet1 lan te rıcen tanımış, te rı 

öğrenmiş olsaydı ~ra alış•~ 
cakh. Fakat şimdi çoıeuklll 
srörüşülc girdiği bu hayata tıı
hammül edemiyecekti. 

Brezol deli gibi · ağhyordll: . 
- Affet beni ! affet beJll 

oğlum! 
1 Fakat o.~lu artık onu d!n e: 

miyordu. Ölümün souk eh ar 
1 tık onun alnına dayanmıştı. 
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B ca belediyesi çalışıyor ve muvaffak oluy r-Kurutu a 
Bataklık - Yetim çocul<lar nasıl bakı ıyo ? 

İzmirin banliyösünde 
iki şirin ve sevimli yer 
vardır: Bunlardan birisi 
Bornova, diieri de Bu
cadır. Bu iki yer, eski

den, İzmirin sayfiyesi 

idi. Zengin lagiJizler bu
rada oturmayı tercih 
ederlerdi. Bugün de kıs
men böyledir. 

T biatın o kad r öze
nerek bezenerek süsle
diği güzel Bucada bir 
tedkik y pm k heve
sine düştüm. Basmaha- tJ(#.~F;:, 
ne kahvelerinde opar-

lörlü gramafonlann ku
lak tırmalıyan alelacaip 
şarkılarını yaygaralı bir 
müziği ( ? ) - eğer 
bunlara müzik demek caizsc
dinlcmemek için dolaşıyor, oto
büs bekliyordum. Ve dilşünü
yordum : Bu kahvelerin sahip
leri daha sevimli müzik parça
ları seçmiş olsalardı müşterile
rini daha az mı menınun 
edeceklerdi? Müzik reformuna 
çok önem verildiği bir sırada, 
ulusal müziğin yeni es rleri 
yaratılıncaya kıdar, alaturka 
üziğin melankolik nağmele

rini unutmasak bile, bunların 
bayağılaşmamış parçalarını çal-

Huca Bcledi11e t·eisi Bay lföernı ·ve Bur.a Bcfrc7iyc bi11ası 
Bu cidden acıklı bir vazi- Belediye binası karşısında bir 

yetti. kasap dükkanı gordüm. Buna 
Çömenlerin hallerine gülmek moda olmuş anlamla asri bir 

isterken, bu nizam tanımıyan kasap dükkanı diyebiliriz. fz-
serkeşliğe kızıyordum. mirde bile bu kadar temiz, bu 

Basmabaneyi, yani yasaklar kadar itina ile yapılmış bir 
bölgesini geçince ikinci bir dükkan yoktur diyebilirim. Du-
emir daha verildi. Gülmeyin varlar yağlı boyalı, bütün masa-
tayın okurlarım. Bu emri de lar mermer plakl~rla döşenmiş .• 
ben kulağımla işittim: Et konulan yerlerde bir 

- Kalkınız. tek sinek yok. Camekanlı et do-
V e kalktılar. Biletcinin mer- laplarının arkası buz depolan. 

hametine şükranlı gözler ata- Yukarıdan hava menfezleri a-
rak kalktılar. Kemer köprüsü- çılmış. İçeriye girdim. Burası 

adeta bir laboratuvar. hmirin 
kasab dükkanları da böyle ol
sa diye imrendim. 

lt~EŞ'te 

Partinin himayesine bulunan 
(Öksüz çocukları bakımevi) ne 

(Kre~e) gittim. Bu şefkat yu
vasında otuz çocuk bakılıyor. 
Yuvanın oğretmeni Bayan Mü
rüvvet yavrulara ders v~riyor. 
Çocukların hepsi temiz &iyin
miş. Balumlı .. 

Yemekhaneyi, istirnhat oda
larını gezdim. Çok güzel.. Çok 
muntazam ... 

Bııcada km·utulan bataklık Çocuklardan Mustafanın "İz
mirdc Atatürkümüzün heyke
lini gördüm ,, diye söyledip-i 
heyecanlı söylevi, diğer bir ta

lebenin "Yetim çocuklar,, şi'ri 
içimi heyecanln doldudu. Bay 
Nazım, bakım ovinin dört hek
tarlık yerinde bir fidanlık ve 
bahçe yaptırılacağını söylemiş
tir. 

sak daha iyi etmez miyiz? 1 nü geçince otobüs fırtınaya tu-
Hde şükür, otobüs göründü. tulmuş gibi bir çalkandı. Ke-
Hücum borusu çalmış gibi mer karakolu önüne geldik. 

otobüsün trafı çevrildi. Üç Üçüncü bir emir daha: 
dört kişilik boş yeri olan oto- _ Çabık çömeliniz! .. 
büse on on iki kişi binmek Ayaktaki yolcular yine çö-
istiyor, bir iki kişi de inmeğe 

d Ô meJd,Jer. Bu halkla ne çirkin çalışıyor u. yle ki ne inecek-
ler inebiJiyor, ne de binecekler bir alaydı .. 
binebiliyordu. Ne ise kazasız Bucaya ge-

lhtiyar bir anne, tatlı se.sile lebildik yn.. Ona da şükür. 
bu hücumu yarmak istedi. 

. - Dur o~lum, ben çıkayım 
dıyordu: .Ben yerime g-eldim. 
Tanrı sızı de yerlerinize eriş
tirsin. 

Kucağında fllİni mını yavru
sunu tutan g~nç bir bayan: 

- .Amanın bayıldım.Yol ve
rin çıkayım ne ayıp şey diye 
bağırıyordu. 

Nihayet itişe kakışa inecek
ler indiler. Biz de otobüse gi
ebildık. Amma ayakta dört 

.işi var.Malümya belediye olo
oüslcrde ayakta yolcu alınma
sını yasak etmiştir. 

Yasak.. Bu da söz mü? Bi
letçiler belediye mcmurlannı 
atlatmasını bilirler: Biz bir be
lediye memurunun müdahalesi
ni beklerken biletçi bu işlere 
alışkın tavrı ile: 

- Eğilinizl Kumandasını 
verdi. 

Asıl şaştığıın şey ayaktaki. 
lerin bu kumnudaya boyun e- _ 
nıeleridir. Hepsi çöındUicr. K~
tnunun yiiksek asığlarmı dü
şünerek konulan bir nizama 
karşı biletçinin cesaı etini art
tırdılar. 

JJucada 
uc~da 

Bucada ilk ışını şnrbaymı 
ziyaret oldu. Başkana Bucada 
küçük bir tetkikte bülunaca
ğımı söy:cdim. 

Bay Nazım: 
- Çok isabet ettiniz. Bir

likte gezeriz, dedi. 
Izmirin pırlantası o!an Bucayı 

gezmeğe başladık 

Caddelerin, sokakların temiz· 
liği.11i takdirle karşılamayı bir 
ödev sayarım. Kahveler biraz 
fazla .. Fakat hepsi temiz, hepsi 
badanalı. 

Bakım evini bıraktık . Zafer 
caddesinden geçiyoruz; cadcl{!-

J\ı·ez 

nin her iki tarafı ağaçlar'a köl
gelenmiş ... Esasen bu caddede 
ağaçlandırılmanıış bir yer kal
mamıştır. 

Belediye yanında, evve!ce 
mezbelelik olcın yerde. Yapılan 
Parkta oturduk. Güzüme ka
palı b" r araba ilişti, sordum, 
başkan: 

- Et arabtısı ! dedi. Mez-
bahadan etler bu araba ile 
gelir. Kasablara toz, toprak 
ve güneş gör"lleden verilir. 

Bucada caddeler sabah ak
şam sulanmal tadır. Gögüs im-

' 
a a 

aa1ane ., 

• 
1 

efen 
andı 

Dört ay buzlar içinde 
miral Bördf n 

yapyaln z yaşayan 
ahramanlığ 

Cenup kutbu kaşifi amiral 
Börd Amcrikoya dönmüş ve 
çok parlak karşılanmıştır. Cum
hurreisi B. Roozveltin misafiri 
olarak Ak Evde Börde lmla
cnktır. Börd, 1925 de imal 
kutbuna uçmucs, 1927 Hazira
nında hyyare ile Atlnntik Ok
yanosunu geçmiş ve 1929 da 
Cenup kutbuna uçmuştur. Bu 
ke~if seyahatımn muvaffakıycti 

y&lmz cesaret sayesind değil, 
bilhassa iyi hazırlıkla ve idaresi 

altınd~ki 120 arkadaşın azmilc 

mümkün olmuştur. Keşif pro .. 
gramı o kadar genişti ki iki 
yıl bu iş iç.in yetmiyecek sa• 
nılmıştı. Fak at astronomiden 
tutunuzda Bakteryoloji ve nebsb 

miknatisiye kadar herşey tetkik 
edildi. Börd bütün fen şubele-

rini zenginleştirecek zengin an
siklopedi ganimetlerile geri 
dönmüştür. 

Son defa olarak Börd 22 ilk 
teşrin 1933 de Boston'dan ha
reket etti. İki gemisinde 150 
köpek, 6 traktör ve 4 tayyare 
vardı. 

Bu vapurlar, en medern fen 
enstitülerinin aletlerini taşıyor
lardı. Plan gemilerle buz sah
ralarında mümkün olduğu kadar 
uz<ığa gitmeği, sonra tayyare ile 
traktörler]e ve köpeklerle ta
nıamıyan toprakları istik~of 

ctmeği istilz m ediyordu. 
Börd evvelki seyahatinde 

kurduğu Little Amerika ( kü
çük Amerika ) adlı temele se
vmçle vardı. Her tarafa elek
trik ve telefon yerleştirildi. 
Radyo da, gökyüzüne yülcselt
tiği antenlerle, deaimi o!~rak 

ana yatanla temas temin edi-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. , ... 
bartan bu güzel şeyler karşı-

sında Bunova be!ediyesini ak
lıma getirmekten kendimi ala
madım Bunovanın günahı nedir 
ki sokakları hala sulanmıyor 
Nahiye müdürü bay Rifat1 be
lediye Reisi bay Nazım Buca
yı yükseltmek için el ele ver
mişler çalışıyorlar. . Bu çalrş
malarm en güzel verimi her 
sene bir kaç kurban veren 
bataklığın kurutulması ve bu
rada güzel bir kavaklık vücu
da getirilmiş olmasıdır. 

Bucaya gitmişken 11Kozağa

cı,, mesiresini de göreyim de
dim. 

Buca, lımirin pirlant2sı ise ... 
Kozağacı da Bucanm incisidir 
bu hıdar güzel, bu kadar fe
rah verici yer az bulunur. 

Bnğlar ara.,ından geçerken 
dikkat ettim. Bağlar arasında 
tnrfolarda tek bir hayvan yok! 
Bun~n sebebi Bucada hayvan 
yasagına fevka!cde bi ehem
mivet verilmesidir. Belediye 
Tahtalı köy yolunda bir mera 
ayırmış hayvanların ihtiyacını 

bu suretle ve meşru bir çer
çeve altında temin ediliyor. 

Kozağacının seneler görmüş 
ağa~!arının gölgesinde birer 
kabvve içtil·, bir kahvenin bu 
kadar tatlı olabilmesi için ;m
cak !Cozağacında içilmesi IU
zımdır. 

Bucada bir günlük intibala
rmun neticesi belediyenin ça
lıştığı ve muvaffak olduğu mer
kezindedir. Çclışmnsım bilen 
ellerde işlerin yürümemesi için 
sebep yoktur. 

uammer Salcı 

yordu. radyonun dünyanın her tarafın· 
Duyuklar dapratik olarak tatbik edile-

Börd oradan, buz ülkesinden bileceğini göstermiştir. Cenup 
birçok defalar söz söyliyerek kutbuna gitmek herkesin elin-
kendisini evlerinde rahat, ra- de değildir, Fakat tabiatin i~ 
hat inleyen vatandaşlnrına ora- snnların karşısına çıkardığı en 

da sUrdUkleri hayatı anlatıyor büyük engeller yenilmiştir. 
idi. Pul meraklılarını sevindir- YUce bir an 
mek için Kutub posta şubesi Amiral Börd, yeya:ı onifor-
bile işledi. Fakat tarih damgası masile gemi iskelesinden inip 
buz tuttuğundan, birçok mek- karaya ayak basınca alkış ta-
tublarm ilzerinc yanlış tarih rakelarile karşılandı. O, dur-
Qbfması kolleksiyknculan kız- gun, sade ve müteheyyic, cum· 
dırmışhr. . hur reisine cloğru ilerledi ve 

Bu kar şehrinde sağlamca B. Roozvelt kaşifin ellerine sa· 
yerleşen kaşifler, Kutub yo- rıldı. Sonra, birkaç söz söyliye· 
lunu kapayan müthiş Kraliçe rek iJk sefer dönüşünde de 
Mod ııra dağları y~~ınmda yin~, 0 vakıt Nevyork valiıi 
araştırmnlarına devam ıçın, 123 safatile kendisinin onun karşı-
k!lometrc daha cenupta başka Jadığm~ hatırlattı ve dedi· ki: 
bı~ teme~. nokta!~ k~reular. _ Bugün, blitün ulus adına 

işte Bord bu ılen karakol- · h geldiniı. diyorum ve 
d d. b" '- l"b . . d d sıze oş 

a a ı ı ~u ı e ıçın e, ört üre - imin en içinden sizi se-
ay yapayalnız yaşamızdır. Bu-

1
Y lg 

.. k 'd" fim ıyorum. rası dunyanın en sou yerı ır. Kn ifi ne i ve karısı onu 
Amiral, ahştığı gönül alçak- ku kşl n lan Sonra amiral _ ca ıyor ar. , 
lıgıle, bundan bahsetmese de, . . h yanında oto-

d k k k . "h reısı cum urun • 
ora n ço or ·utucu ımti an- b"ll V · gton sokakların-
ı ti t _ b"I' . 8 . .. mo ı e, aşın 
ar a a tıgı ı ınıyor. ır gun d k halk tarafından 

t l b d k an geçere 
pe ro so. asın .an. çı an gaz- anlatılmaz heyecanJa alkışlandı. 
larla zehırlenmıştı. Tevazu 

Arkadaşlarım ımdadına ça
ğırmak istemedi ve onlara nik-
bin telsizler çekmeğe devam 
etti. Kışlama sonunda bu uzun 
nöbetten onu geri a!mağa ge
len arkadaşları, onu kadid ha
linde buldular. 

Dört ay yap y lnız 

Keşif kolundea fen direk
törü olan Tomas Pulter ami-
re.im niçin şu dört ayı böyle 
yap yalnız geçirdiğini aolabyo\: 

- Bu psikolojik bir sebep
tir. Bu durumda dünyadan ayrı 
yaşıyan iki kişi olsaydı, arala
rında ergeç bir anlaşam mazlık 
çıkacaktı. 

Fak at hasta ve sessiz şefin 
böylece kendi isteğile buzların 
üzerinde inzivaya çekilmesi ha
yal üstünde bir şeydir. Belki 
de bu facicalı maceranın hakiki 
sebebi hiç be-lli olmıyacaktır. 

Bu keşif seferinin başlıca 
amacı, kaşıfın kendi kansının 
adını taşıyan Mari Börd. kıt'a
sının istikşaf ı idi. Bu iştede 
Kızaklar, Traktörler ve Tayya 
reler el birliği yapblar 

Ccssur Tay ınreciler bir uçuş
da temel noktalarından 800 
kilometre uzaklaştılar. çok za-
man, Antorktik kıt'asını iki
ye bölen bir geçid, serbest 
bir denizin var o.duğu sanıl
mıştı. Fakat yapılan bir çok 
istikşaflar, daimi fırtına nltmda 
yüksek yaksek yaylaları, buz 
içine gömülmüş dtrin vadileri 
o'an bu İ<ıt'adı:da hiçbir yarık 
olmadığını ortayı:ı koymuştur. 

Çok dafa sis ve kartipisi 
içinde kalan kaşifler bin 
defa güç'ülde ölümden ya
lrnlarmı kurtarmışlardır. Yük
sekt~n uçan bir tayyarenin, 
Dpnn ız, bcldenmiyen bir dağ 
tepe e l:arşılaşbğı olurdu. O 
yakınlar.:. etmek imkansızdı. 

Her defasında, tamamiyJe 
meçhül bir ülkede, ynlnız rad-
yo i aretlerine dayanarak, t•!
mcl no'.tasina dönmek ıca
bediyordu. 

Bütün malümat henüz ifşah 
edilmiş olmamakla beraber Börd 
tarafından 200,0!)0 mil mu-
rabba 'ık yeni topraklar keş-
fedildiği zannediliyor. Ma-
ri Hörd kıt'nsı adı ve-
rilen bu yeni kıt'nmn çevre
sini çizmek için, tayyare ile 
alınan bin!crce fotoğraflar bir-
birine eklenecektir. 

Bu seyahat tayyareciliğin ve 

Bütün kahramanlar gibi Börd
da alçak gönüllüdür. Kend~n-
den değil arkadaşlarından 
bahseder. 

Heyetin biyolojisti, tahmin 
hilafına, lrntuptan 300 kilo
metre mesafeye kanar yo
sunlu nebabn yaşadığını söy
lemiştir. Bir çok bakteriler, 
hatta beyin nezlesi mikrobu 
bile buralarda bulunabilmiştir. 

'
1 Küçük Amerika ,, ne ola· 

cak? Şehir şimdi terkedilmiş· 
tir. Buzlar onu harap etmese· 
ler bile, yavaş yavaş denize 
doiru kayacaktır. Zira tobrak 
üzerinde değil, bir baukiz üze

rinde kurulmuştu. 
2,; ~J;. 7Z4Y7j/}'7A\ 

Borsa Haberleı·i f 

Çu. Alıcı Fiat 
257 S Süleyrnano 9 50 12 5( 
118 H Z Ahmet 9 13 
118 Ş Riza Halef 9 50 10 25 

79 F Solari 1 O 75 12 5( 
41 M J Taranto 8 75 11 25 
23 Vitel 9 75 10 
23 Koo itrhat 13 13 SC 
14 J Taranto M 10 50 10 50 
14 Kaptan Mus 11 75 11 75 
12 S Gomel 12 50 12 5C 
10 S Em F Muh 11 11 

709 Yekun 
Zahire Borsası 

Ç Alıcı Fi at 
u. B d 4 15 4 50 

5 
871 uğ ay 

3 30 71 Arpa 
10 25 Susnm 10 

3 Burçak 3 75 
500 P. çekirdcji 2 30 
149 balye pamuk 44 50 

8485 kile T B içi 42 

3 75 
2 3( 

47 

730 l' Acı B içi 35 
5037 kilo yapak 44 25 

42 
35 
45 

• ara ıyasası 
15-5-1935 

Alış 

Mark 50 20 
istcrlin 61 O 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 17 
İtalyan lireti 10 32 
sviçre F ran. 40 62 
Florin 85 07 
Kr.Çekoslov 5 24 
Avustr. ilini 23 50 

Satış 
50 70 

615 
8 30 

79 40 
21 50 
10 37 
40 87 
85 37 
5 27 

24 



Ganf terler kralı 
i 'Kap°.!'un maceralan 
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Caniler arasında 

En büyük devrim 
işinde gazetelerimiz 
Türk basın ailesi bu büyük 
lşde elbirliği ile çalışacakbr 

Ankara, 14 (A.A) - Dil ce- ı edenzattarafındanimzaedilecek 
jack aradığı adamt bir türlü miyeti ıenel sekreterliğinden: ve ıuete veya mecmua mDbril 

El • • d Kılavuzda çıkan karşıbklan de konularak kurumumuza g6n· 
e geçıremıyor u kullanmıya ıazete ve mecmua derilmeıini ve liıteler geldikçe 

Wanı King Yu'nun yanın· için karnımız doydu demektir. yazılan ile okurlanm alıştırmak karar daireıinde hareket edil-
dan, zorlu bir vazifeyi Dzeri- İğrenç gülüşleri vardı. üzere her gün beşer kelimelik meaini diler, dilimizin azelmeai 
mize alarak aynlah d6rt saat Bu kan ıçıçcı esrarkeıten listeler göndermek esası üze· uirundaki ııkı ve caadan ça· 
im".._ T d · -•ırtıcı bı"r rinde Ankarada bulunan ga- lıfJD•lara berzaman oldup gibi o .,........ e ,m y--6 umudumu kestim. Muamıza 

dr'atle ve utahkla idare et- dandDm. zete ve mecmua sahipleri ara- bu defa ela ıeve, ıeve ortak-
a&Jr.: t bild Wil k sında verilen karar 'matbuat hk edecejinizden emin olarak .... o om• e yam uyu • Ted ıordu: d 

L ' k alı el d" kt" lü.... 1 l bü· 6nce en tııııı-kkürlerimizi ve hyor, iye gelince yan ap _ Kimseyı· buldunmu? gen ıre or gu yo u e -.-
ıözlerile bir Çinli ruyası ga- _ u:_ kim • Hin gazetelere yazalmışbr. Ga- içten saygılanmızı ıunanm. 

rd lin • • •..,; aeyı... zete ve mecmualara yazılan Bu mektuba baih olan ka-
rüyo u. Bana ge ce •tı· - Ben de umuvordum. Bu k • 
mizi yoluna koyacak olan bu J mektubun kopyesi şudur: rar opyeaı: 
banka baskını itini düşnomekte kabil İfe gele miyecek kadar Glnün en büyük devrim işi T&rkiyede çıkan guete ve 
idim. Eıki bir baydud olan korkak ve abdaldırlar. oJan diJ meselesinde bütün ga- mecmualann elbirliğile bereket 

_..J Wanh K' Y · .. · li · etmeleri için aşag .. ıdaki nokta-r:-ı: reis ile kendi aramıuıa ını u sıze mura- zete ve mecmuaların el bir 'ğı 
~ ki k · lar kararlaştırılmııbr. ki pazarlıg .. ı inceden inc'!ye caat etme e ne yapma is- ile hareket etmeleri ve yenı 

d · 1 - Dil cemiyeti kılavnz 
komisyonu tarafından ıazete Czden ıeçirmekte idim. Tekli- te iğini pek ala biliyor. çıkanlan klavuz kelimelerinı 

eauı kısaca -dan ibaret O sizi oörünce bu i•i siz· kullamnıya hem yazarlarını 
,_ • ...,. ve mecmuaların adresleriye her idi : den bqkaıımn beceremiyece· hem de okurlannı alıştırmaları 

• • d A 1 gün beşer kelimelik bir liete - Radester Bankm 218 nu• iini anlamıftır. ıçın fU sıra a nkarada bu 11• 

marah kasasında huhman sarı Burada adam lldlrmek, ka- nan gazete ve mecmua sahip· göneerilecek ve bu listedeki 
sarfı bize getiriniz. Kolonel çakç1hk etmek için iatediiiniz leri arasmda verilen kararın kelimelerin kullanılmıt tarzı 

b. k · · ın· "k ı k misallerle gösterilecektir. T--eri size teslim edelim. kadar adam bulabilirıiniz. Fa- ır opyasuu ş1 o ara su-
--- 2 - Gazete ve mecmualar uuv-tt-1-·yet yolunu bulmak kat bir bankaya metodik bir nuyorum. 
.. ...... B k lim lik li ı b bu listeleri olduğu ıibi basa· 

açmak bize kahyordu. tecavüze cesaret edecek bir eşer e e ite er asın caklar ve oadan sonra bu lia-
ş k d Isa dık B · ı,:.: bile bulamazsın. Balla inan. ıenel direktarlüğü elile gazete 

Ah i ago a o Y • u 1f IU9& ve mecmualann adreslerine telerdeki kelimelerin osmanlı-
ae kadar kolay olurdu. Bu dü· Bu iti bqka suretle becermek gönderilecek ve her gün bir calanm bir daha kullanmıya· 
.....___._ • • d c..-..ı... llzımdır. ki .ı __ .,....-r ıçm e ...--a-Y• var- liste olarak gazete ve mecmu· ca VWJ'. 
dik. Ted yan Çinli, yan AY· - Vakıt geçiyordu. Halbuki alara konulacakbr. Gazete ve mecmuaların ya· 

pah bir otel ininde otomo- yalnız Vily .. ve Tecile birlikte Ulusal dil işinde bütD.n Tiir· yın itlerini çevirenler ve yazı 
IHli durdurdu. içimiz bu İfİ beceremeyiz. kiye basınmın tam bir anlat· itleri direkU~rleri ile düzeltme 

- Bir uat ıonra f6rütlirlı Vilyam ayannda tlaba bir ma ve birlikle çahpcaklannı ıefleri gazete ve mecmualara 
Wi. Yapacak bazı ziyaretle- adam bulmahyız. ı&stermek ilzere bağlı karar gelen yazılardaki Osmanlıca * Yar. - Deoom edtuk - auretiain umum nqriyab idare k~limelerden listelerde bulu-

Otele Iİfdik. Dinlenm~e •• •• ı •• •• nanlan dejiftirerek veya yazı· 

~: --~ t: C. H. P tüzüğü tasla -- t;: = =~ 
,..JdaJI. T.a p' l!fli. T.ı.- , ·-• , , , gı ı.r.lır. Gıııııiıte,,., ......ıum 
otomobil• at1ac1ık. ı..ç hibİı• Genel yon·· e ·m kuN ~ . MıtA-.~ .. ..--.~,..~ 
ıibi priblen bir yolda hayli devam e ecektir. 

sittikten sonra pek az ışıj'ı Tüzük taslağı ile istenilen değişkeler Şu sırada sahipleri Ankara-
•n J.ir biaa laibıde durduk. 5 _ Seçimlere mazeretsiz Müdafaalarda müddet, ceza ela bulunan gazete ve mecmua 
Bir çok aerdiYenleri çıkarak iftirak etmiyenler, verileceği bildirildiji g6nden sahiplerinin kendi aralannda 
.. yikç• Wr aolona pik. Bu· 6 ·- Muanz bir namzet le- itibaren baf1amak iıere bir toplamak vermiş ve Anadolu 
,... w.--.ı arkumcla oldu- bine ıizlil' açık çalıpnlar ve aydır. Bu mlddeti geçirecek Ajanıı ile neıretmit olduklan 
jamam pefindın lıiueden milf· kendi mleaşeaelerinde bulunan- mtıdafaa hakkını kuUanmıyan· y'akandaki kararı ıazetemiz, 

L• ı mecmuamız namına da kabul terilerle dolu idi. Etrafıma ~ uvy e hareket ve faaliyet- lar bu haklarını kaybederler. 
L-.1...a..._ B" .ı__ d bile- lenne m&aamaha ghterenler, .. • • • ve teahhüt ettığimizi bildirmek 
IRllWDI. ıze yarwm e • C) Faal ·ı · bul dığı Ttlziiıe Parti ıazetecllen Dı:ere hu karar suretini imza• cek ıimalan ayırmak btiyor• vazı e11 unma • • kıs ill dilm • tir: 
...... Klfede oturan kabadayı lıalde kendisini vazife ve sa- ıçm144tu ı5m bibi~• pe rtil" ıı lan. hyoruz. 

llhiyet sahib · r6at Dl - a a 1 0 Ttlrk clDi araıtırmalan yo-
tipiade bir ıenci ipret ettim. D) Parti t-~ı.:ıab ~~ der. ıazetelerin yazılarile Parti Iunda bugüne kadar sü-
y 1111111& geçtim, .IDfİIİZce ko- ~ ıçm e yer- izalanm · ti d lan 
)111maia hqladua. Aldamnlfllll. ~~~~-banalık fibi ikilik uyan· Parti p:e:p~~ e .:iu!.:dan rUp ıiden çalışmalara candan 
JBç te. bizimle çahtacak adam Ulfilllllll'. ylirekten ortaklık etmiş olan 
\letBdi. E) Her hangi l>ir mabadı 16z 8nünde tutulur. Arzu eden biitDn Türkiye gazate ve mec-

Biru atede bir Noneçli .,,.,. elde etmek için muhalif neşri- Partili pzetelere bu yolda g&· mualanmn bu bllyik işte de 

... kon yab, YUltalari •• propaaancla- rlt birlipe yanyacak temaı elbirliiile çahımalanndan emin 
:. ~mn~llsce upyor· lan ilet olarak kuDananla1". ve toplanblar yapılır. Partililer olan kurumumuz bu beşer keli-

- Para kazanmak iıtiyor F) Parti kongreleriniıı proı· sahibi bulunduklan gazete, melik listelerin glbıll gününe 
muan? ram, parti gruplanm karar mecmua ve matbualarda Parti baıılmaaı, ondan MDra bunla-

Kat'i olarak cevap verdi: olarak kabul ettiklerini vazife proıram ve nizamnamesine nn oımanhcalarımn yazıludan 
sahibi iken yapmıyanlar. aylan yazılar neırettiremezler. atılmaıı iıine bütün T&rk bum 

- Hayır... G) p _. -~ p .. t1 • d bu)u---1- -11i)eaince ıe'fe seve L--1--·p Olur fey de:.:• Şimdive ka• ar. vamelerini yapar· arti öiü enn e 1U111a· _,...... 

.... 
1 bil k • --L:I e'-1-n• :.len" •• ilen" 16tllr&lecıııııöüııe inanmakta m böylesine de hiç rutlama· ere mumumeye U)'Jlllyan- nn yaınunaec 1UC .,. -· -·-....... ı.. latan madde flyle değİftiril· ve ,avenmekteyiz. 

._,...m. il) Partitaia twe6ai, huiye- mit*: 1 1 
• 11•11•1 

- Niçin diye sormak lale- tini laraalar. Parti teıkillbnda ç•l•pnlar İran - Efgan 
.... Noneçli muhavereyi nat- 1 ) Partiye ainnek iativ~- uhdesindeki Parti vazif-1-.....!•e --'- · · d ·-- ,,- SRll'U Hudut kerem••••• 
maa ıstemıyor u. yurddatın yolunda mtıracaabnı beraber Amme hizmetlerini Ankara, 14 (A.A) - lran ve 

- Hiç birşey kazanmak iı- muameleye koymıyan veya zor- gören imtiyazlı ai•ketlerle 
? H. b" .,... Efgan htıkimetleri arasındaki 

temem. AnJadın mı ıçf ır luk g6sterenler. sermayelİDİn yüzde 50 den 
81111

r meıelesinde hakem 6de-
feY· Yalnız içmek isterim. çki Gene yaıav hükiimlerinin .L-•--ı devlete, ....!l.a.yete, lan k 

·~ •ua Yiıli yaplDlf o or ıeneral 
itte benim hayam. cezalannın sonuçlan hakkında- belediyeye ait tirkelerin Fabreclclin, hakem kar~e-

Almanca bilen mr Fenlan- ki madduine " bunlar cezalı idare heyetleri azllık ve aiıai yann dıt itleri bakynlıfra· 
diyakya ıordum: oWuklan yd içiade Parti kon· muraldblild.eri. viliyet umumi da bakan vekili ŞtikrD Kayaya 

- Birşey kazanmak mu grelerine giremeder. lC.amatily ..... MWIJe.-ecW, ticaret teTcli edecek Ye ..... ,.. -
misin ? grubundan çabnlan parti ıra- odaları, sanayi birlikleri ribi meraaimle orada hazır buluna-

- Ne kadar? bundan da çıkanhmf olur" kazanç ıetiren vazifelerden biri cak olan lran ve Efgan büyük 
- Bin dolar baJ~ji ile ıu kıaım eklelllDİf· &zerinde bulananlar, Hillliab- elçilerine teslim eyliyecektir. 
_ Ali ..•• Kimi bıçaklıya- tir : mer, HimayeietfaJ Reiı ve A· Jnebofuda bı•r 

ağım. Partiye kaydolunduktan ıon· zllan fibi cliier fahri bir va-
Fenlandiyala - •• alyler ra partili bir arkadaf llzerinde zife dahi alamazlar. Hlkmt tah· Gezinti 

söylemez bıçajuu çeldi. dokuzuncu madd•de yazıh hal- aiyeti bulunmıyan Halkevlerile 
- Kimseyi·• Sadece bir lerden biri bulunduğu anlaplır mesleki kultıb ve cemiyet idare . İnebolu, 14 (A.A)- İnebolu 

ere sokulmak ve birfeJi ko- .aya hu Hbepler kayıttan son· heyetlerinde reis ve aza dla- Halkevi bir ıezinti pr.,....ı 
u. .... ak için 1arc:lım edecek- ra lluıl olana TİllJ•t idare bilirler. yapmlfbr. Temmuz ortalannda 

- Aaladm. Mabat hınız
• • • Bayle ite ıirifemem. 

•• helalı bir iı bu ••• 
........... ,. daha ke-

heyetiDin ..-hı maclbeli ia· Muvakkat medde haflanacak olan hu programla 
bı ve am..ı idare he,etilliD Dkcl6ndl Baylk Parti Kon· Halkevi Gyelerinclen 60 - 70 
kararı ile bu ,U,Uerin Parti- rr-inia kabul ettiji proıram kitilik bir kol Samıun yehı ile 
den kayıtlan ailinir. •• Diumnamenia il Tilrkçeye Ankara, Eakitebir, Dumlupaur, 

Verilecek cezalara itiru il- 99mlmui Umumi Reialik Di- Sakaiya, inanı, bmir, Ça-
18 Wlell qpmm takdir ye tudildne ba· Mkhle •• ı.tubula sitlecek· ..... 

- TAÇLI 
~~DELiLER 

-
Tarihi Tefrika 

• ikinci Kısım No. "tt" • Prenses Elizabet Kredisini 
Yükseltmek için bir oyun buldu 
Aşka gelinceı onu diifünmek kıymetli bir çiçekten mahrum 

istemiyordu.Bir kerre onunla he· edemezlerdi. Arbk bitin Bmit
aabmı görmilftü. Bundan sonra lerini ona bağlamış bulunuyor
Lord Saymourun yerini kimse lardı . 
tutamaz. Ona verdiği ıevfiye, Elizabetin bu ilk oyununun 
heyecana sahip olamazdı. Smit· neticesini ne kadar btıylk 
field tepesinde amirallik Lordu zevkle takip ettiii tuanur 
ile birlikte onun gençliğini, en edilemez. Memnundu ? Ç&nki 
k6rpe duygulannı alevlendiren zaman onun için çahf1yordu. 
q)cı da gömülmiiıtü. Glinü9 Fakat duygularına blkim ola· 
diktatlr.ü 18Jılan diik dö Som· rak ıevincinden serriıte ver
merse genç prenaeae nezaret mek istemiyordu. Siyah rahibe 
vazifesini Lord Tyrwhit'in b- elbileaile ellerini birbiri üze· 
nıına tevdi etmlfti. HAcWba· rine ko1vak dolqıyor, Anki 
den fazla dindar ve geveze hltnn varlıklardan uzaklqmıı 
olan bu kadın bergibl dostla- bulunuyordu. Halbuki bu kılık 
rına yazdıiı mektuplarda Hat· albnda kaymyan volkanı g6re· 
field'te olup bitenleri en kü- bilselerdi. lnıffiz tarihinin akı
çilk teferruatına kadar bildiri· fi deiifec~kti, Ginler ıeçtik
yor, dedikodu yapmaktan zevk çe Hatfield ziyaret mahaUi ol
alıyordu. Bu haberler, az zaman· du. Bir çok tanınmıt simalar 
da Londranın ltütiin aaılzadeler oraya kadar gelerek aziz pren
çevresine yayılıyor, dedikodular •esin ayaklarına yiz ılrmek 
atızdan ağıza tekillerini deiit· istiyorlardı.O zaman hareketini 
tiriyordu. tayin etmek lüzumunu dtıı&n-

Bir sabah Hatfield'te ltek· dll. Yapdıj'I asnn ıiyasal en· 
lenmiyen bir hldis oldu. Eliza- trikalanna, oyunlanaa yabacı 
bet itinalı tuvaleti Ye giizelli- olmıyan genç ıaz acele emek 
jine ihtimam eden tavırlarile istemiJord .. Nicola Makyeft· 
lady Tyrwhit'i ziyaret etti. lin 0 ınralarda intitar etmit 
Çehresi inanılmıyacak derecede 
deiitmifti. O ıinirli, dalgın kız olan eserlerini de beyhude y.re 
Y,erine dudaklannda tebeaaDm· okumut dejildi. Onlardan hir 
ı... do•• aevimli bir Yarhk çok denler aLmfb.Bu adamlar 
~~. ».lmafba. Lady Tyrvhit kendi aleyhinde at .. piıkt\ren 
..-..at. m..fıw~ ~ ı.::••lllr-ı.: ....,atorluk lort· 
geçmeden bayreli bir kat daha lan hepıi ayalirUifi111 ucanda 
arttı. Zira prenses hastalığı bqlannı eğeceklercli. Onlardan 
esnasında kencliaini ıözetmek intikamına alacakta. 
vazifeaini izerİlle alaut olan -Son• .,., _ 
kadınm dlrt yana keneli aley· 
hinde çefit çefit ,.ı.n1ar yay· 
mıı bulunmuma teeulf için 
ıelmit değildi. Bilakis onun 
ihtimamlanna tqekk6r ediyor: 
"Bundan sonra benim koruyu· 
cu melejim olacaka1D1z. Naıi· 
batlanmzdan istifade edeceğim" 
diyordu. Hatta fU itirafı ilive 
ediyordu: 

- Pek ıenç yıİta iken ıı· 
brab çektim. insanların iftira· 
lan, bitmek bilmiyen kinleri 
ve ibbrulan yldnden acılara 
katlandım. Arbk bu Alemde 
birfey beklemiyorum. Allahı 
bulmama yardım eder miainiz? 

Layd Tyrvvihit,i bu sizler· 
den daha fazla hiçbİrfey mem· 
nun edemezdi. Prenaeı o gece 
yatapn bqı ucunda birçok 
4üı kitablan ve incili buldu. 

Büyük kurultayda 
Ankara, 14 {A.A) - Cum· 

huriyet Halk Partili ltlylk ku
rultay bildiriii: 

C. iL Partisi btlylk kurul· 
tayı 14-5-935 salı pil uat 
10 da toplan.,.ak yeni t&zlk 
tallaiını koauımuı Te onaaut• 
br. Uzun raporu ancak yanna 

kadar yetipirehilecek olan eli· 
lek itlerini konuımak tızer• 
15 Mayıı sabahı da toplaaa
cakbr. 

illerden ıelmit olan deles.-. 
ler lturün ajleden sonra W.. 

enatitüslnti ıezmiflerdir. Bela
ıeler çarf&lllba ... , parti ıe· 

nel katibinin öil• yemejin.I• 
buluaacaklaNır • 

W7 T,...wt, pnaıin kille· 1:91-•İllllll!lllll ____ _ 
,..,........., ... --.,. ktor 
pldlme1t 8sere halandata ri- I ı u ~ 
vayetini bertarafa yayarken ız , n 1 
o yatağında yeni projelerini 
hazırhyarak rahat, rahat uyu
yordu. Bir kedi fare ile aasıl 
etlenine, Elizabet te Lady 
Tryvbit'le lylece eğleniyor 
idi. Hele bu m&kemmel pro· 
paıandacı ~aiade pren• 
le!IİD krem.i ~ Jlk· 
ıelmekte idi. Atızlarda .,.._ 
dedikodular arasında prelllUİn 
rahibe elbiselerini fiymek ilze· 
re bwlunduju bile bildiriliyordu. 
Bu propagandalar tesirsiz kal
madı. Arbk onu mukaddes ka
dın payesine ytıkıeatenler ço
ialmlfb. Bununla beraber kli
ıenin en açık g6z unaurlan 
blyle değerli bir umuru ıalta· 
nattan uzakla.brmayı iatiyemez
lerdi. Dört yandaa selen mi· 
rahhaılar prenıete saygılarını 

bildiriyor ve manaıbra çekil 
aek fikrinden vazıeçmellDI 

Kestelli caddeıi No. 62 
Doktor Ali Riza \Jnl
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DOBUM VE CERRA 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHA88181 
Telefon : 2987 

areıyakalll 
Vilcudunuza en rtızel, flll:. 

zarif\iıe en ıık elbiseler ti'# 
mek ist......m bir defa~ 
fiyakada Kemal Pata cacı.lr. 
... de 103 numarada ZAMAN 
terzihanesi sahibi 

(Şükrü Sarç)ına 

yalYan'forlvda. Talıb lna Pdu ••-••••M 






