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ndrada bugün büyük şenlik var 
Kara gün dostlu
ğunun kuvveti 
Genel savattan yenilerek ye· 

~ ıerilmit bir durumda çıkan 
Irk uluaunun yer yüzünde 

ltoıtu kalmamııtı. Acun onu 
~h n malı sayıyor artık bir 
.'lllllla Türk uJuaunun dirilmesi 

imkln kalmadıj'lnı ileri sü· 
ti yordu. 
~ bir ulus OflUD köle o1a· 

tak yqayamiyacapa inanmi
ordu. Buna ragmen bizler bü

tan bir acunun düşmanhiı kar· 
tasında ıöz kırpmayarak ulusal 

V&fa ahldık. VarlıiJmızı var 
laelifimızı acuna tanıtmak yo-
nu tuttuk. lıtc bu kara gün

'lerdc bizim hakkı•ızı tanıyan 
te bize yardım elini uzatan bir 
tek de•let vardı : Sovyet Ruı-
1•. 

Devri• yaratmıt köleliğinin 
'8lamını kavramıt Rus ulusu 
'çbiımız ihtilal bayraiına say
il ve ıempati ile bakmıf, hatta 
el~en relen yardımı eıiraeme
~tir. Doğu ıımrlarından esen 
1110atluk bavua içinde büttin 
aorJuldara ıöih yere• uJuau
llauz dilediii haklanna kavuş· 
--taa ıonra da bu kara gün 
~oıtunu uautmamıfbr. Türk· 
:_us iiyaa&lllllll ltir yöndemde 
11erilemeai bir çok kotkular 
1•rat-. IMı 4lo.tlak yıllarca 
'-1t için kwkala slrllme,tir. 

GüHf ulpkla ••anamıya· k:far tihi haldkatlar da entri
ba la lrtilmezdi. Gia •eldi. 

-~-.:tl1!~ 
ulusal ıiyaa ta ka-
bul edildi. Geçmişte çarla· 
nn, sultanlana idaresinde bir
birJeriae kartı ılinmek bil
~iyen intikam tlüıüaceleriyle 
ueılea• iki ala deYrimlerillİ 
lafere uJqbnbktaa Ye bqla
l'ıaın belilaruu lizeriadea at
tıktan ıoara kardet iki ulm 
~•e ıeliYercliler.. Bu~ 
•Irk • So.yet Ruya dostlup 
~plomatlana a;zıada dolaşan 
.. ylik .azlertln çok uzaktadır. 
llg doatJuk Hr iki U}URD ÖZ 
lllah olmUf, laalk arasına ya
~ıı ve benimsenmiştir. Bv 
... vumtla11 klıuenin kuıkusu 
)oktur. Bu hakikat yaJmz iki 
llluı ylatladen değil bOtft acua 
~anadan böylece tanınmıtbr. 
"••d bilinmesin ki devrimci iki 
111uı oa yedi ydclulteri arala
._cla fl'llDı...aı aiyualannda 
"1 kllçlk ltir ayrıhk sezmemİf• 
~ tersine olarak birliklerinin 
•n bitimlerini 16nniiflerdir. 

Deyrifain deierini iyi anll
~I bulundu anndan ilerilcmc 
111zlannda b"rbirine arka ver .. 
llleği y&küm tanımıflarclır. Sa
-.yi devriminde yanımızda kat- ıün dostu Sovyct Rusyayı 

Ulduk. Tarih ve d 1 çalııma
ı.!Jnda Sovyet ilimlerini içi
lllizde gördük. Yeni başladıj'ı
llaaz musiki devriminde yin.e ba 
t•ragün dostlarımızı aramızda 

uJ.lak mevıniyoruz. Büyük ön· 
:erimiz Atatürkün açtığı bu 
~nim yoluna da dostlarımız 

1bae yabana blma••ılardır. 
ICenclileriain bu yolda elde et
ti~cri !arhklan 16stermek ye· 
~. devnme sempati yaratmak 
•çın en deierli artistlerini bize 
llndermitlerdir. 

Oç pndenberi lzmir bu aa
.. t aevgiıi ve kıvaaç içinde 
'alkaaıyor. Musiki devriminin 
bıılandırılmuınm ne kadar 
Jereldqmiı bir İf olduğu 
lıerlerle ıözlerimiz linüne se· 
!iJiY•r. Uyutan, uyuşturan doC: lamaaildai ile canlandıran, 

op tan bab musikisi ara-
::~ fark bizlerin bu yol 
.. eriade •• kadar seri kal
. inam anlatmıya yetiyor. Ge· 

l'i kaldıjuaım aalamak 1.izi 

Milista bir irtica şebekesi 
Meydana çıkarddı 

Şeb Said Kürdi adlı bir adamla 
Müridlerinden dokuzu tevkif edildi 

f stanbul, 5 (Hususi) - Mi
lis ta irtica şebekesi kuran bir 
çete meydana çıkarıldı. Şebe· 
keyj kuran Şarktaki Şeh Sait 
isyanında istiklal mahkemesince 
mahkUın olar•k Miliu uzak
laştınlan Bediuzzaman laka
bı ile tanınmış Şeh Sait Kür
di adında bir phıstır. Şelı 
müridlerile muhabere etmekte 
idi. Dini alet ittihaz ederek 
hezeyanlarda bulunuyordu. Bu 
faaliyetten vaktinde haberdar 
olan zabıta tahkikatını ilerlet· 
mit ve bütün ıebekeyi mey
dana çıkarmışhr. Ahnan haber
lere ı&re Şeb Sait Kirdi Eiir
dir, BoJvaclm, Aydm ve sair 
yerlerdeki mtıritlerile de muha
berede bulunuyordu. On ilet 1 

Mildstmı ,Jiı- maneara 
kişi zan albaa alınmışbr. Se- J a&nderildi. 
kizi teykif edilerek lspartaya ediyor. 

Tahkikat devam 

~~~~~~--~===== 

. AlmanY"anın hazırh_ğı 
Gelecek b a 

Harp tayyareleri 
Hitlerin yeni nutku bekleniyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitl#Jr Alma11 ordu w donanmasının kumandanlarile birarada 
Londra, S (H.R) - Bu ay Yarbay Vauaaer Ye Londra Almanyanm kara, hava ye tle-

içintle lnıiltere ile Almanya ateşemiliteri bulunacaktır. la- iliz tullbab baklandaki nokta· 
deniz teslihatına aid itleri fİ)İI: bik6meti Alman laey.. iaa~ruu bir kez.~ b!Wire-
ıörU~mek üzere buraya ıele- tiain teıebbiiaab ve girifilecek cektir. l!ugGa bilinen bll' t~Y 
cek ol n heyete HitJerin mu- göriifmeler hakkında henüz Yardır kı AlmaaJ:d ~ei: 
temedı Von Riboentrop'un bir karar ittihaz etmit deiildir. proıilra~ındda yalerb ~~ab 
b k d w• d ş 1 . . . rem erın en il yapıamıı r. 
aı anlık e ecerı teeyyG auö ye Hıtler Mayısın 011 be- Bunlar Kiyel kanahnın 6te ya· 

ediyor. Ayni heyette Amiral tinde irad edeceii ıiyual bir aıada Vilhelmhafende kat't 
Schuster, Komutan Kinderlea, autukta dıt Iİyaıa Ye bilbaua - Sollu ~ itıei Sahifede -
.................................................................................................................................... 
srücendirmt:z. T ersiae olarak yaidım ellerini uzatbldarım l aanılmu bir lmnet olan Tlirk 
6izlere hızlanma aevgiai Ye• llyliyebiliriz. S.yp konukla· SoYyet cloetlapu bir ku daha 
rir. Bu b•kımdan ela konakla· ıuaw aramazda flrmeaia JI- -''•'arız. 
nmızın musiki dnrimimize rejimizde ~ laTDÇla ~.--.. Ooalıır.o*1~ 

Fransız başbakanı bir 
otomobil kazası geçirdi -·-·-·· Bay Flanden dört gün 

Hastahanede kalacaktır 
Paıi15(Haaal)-a....-

1dl bar Flndaia peinliil 
bu lıaklmıda ._, ....... 
aha••tbr. 

Baı vekil Belediye intiha· 
batına Otomobille fiderku 
Wr ara sokaktan korna çal-
mabwa çıkan diier bir Oto-
mobil Nt vekilin Otomobille
rile toılatmtbr. Bay Fin
.leni• kolu Otomobille bir 
•iaç arumcla kalarak lu
nlm•fhl". Bqyekilia otomo-
Wlincle bulUIWI kızı Ye kanaı 
hafif •ur•lt• yaralaDllllf)ardır. 
Şoflre birpy olmUUfbr. Bq-
Yekil hutueye kalcbnlmıftır. 
Sıhbatmda udi .. verecek bir 

=•~abu dlrt ah kadar clu hutaaede yat-
IDUI icap ecleaktir. 

Oluer (Frauacla) 5 (A.A) -
Bqbakan Flandenia kela kudi 

Bay .hlaruku 
otomobili ile bqka bir otomo
bil ....... c1a nkua selen bir 
- SoKu 9 tftlCU Shifede -

Olimpiyakos kazandı 
Günq takımı için 1-2 netice 

_....,..mmahdır 

OUmpi yakos 
l.tultul 5 (Huaui\ -Şehri- yapmaıı için l.taa~ tekllf 

•isde bahmu Y....mtaa..... yapıhmfbr, T.W..ra bl6rUİI. 
fi1- lldDcl maçmı IMaala iatellilea ita anlapnama kat1 
(elin) Glnet f*bwiyle yaplDJI neticai bug&n anlafılacakbr. 
br. Misafirlerimiz ba maçı 1-2 Eter anlat•• oluna Ymwai8-
kazanmıtlarclır; Yelli bir tqek· tan tam piyonu buraya Çu-
ktl aayılmakta olan G&nq ta- pmba ıünü ıelecek •• CWDlt 
kımım11 aldıjı ha netice hiç te Pazar olmak kare iki mat 
fena 1&yılmamaktadır. yapacakbr. Maçlarm hanıi ta-

Yeni Aıır - Olimpiyakoa kımlarla yapılacaiı heoh IMll-
takımmın tehrimizde iki ~ depdir. 

Yallı mUft _ rl 

- Bab .. bir piyuıo bileti aldı. İkramiye çıkınca ~ 
nrilmek kere bir kile pubnu verebilir mİIİDİz diye ıorayor. ... .._ 



öabHe a 

Otobüsler 
Şikayetler gün geç
tikçe çoğa1maktadır 

Konak - Stadyum arasında 
işlemekte olan Otobüslerden 
şu bir kaç gün içinde hemen 
her gün şikiyet edildiii ve bir 
çok durak yerlerinde halkın 
saatlar ca ot biis bekledikleri 
:malumdur. 

Bdediyenin müdahalesi üze
rine Otobüscüler her dolu oto
büsün arkasından akabinde 
bir de boş otobüs tahrik et
mcie ve bu suretle halkın du
rak yerlerinde otobüs bekle-
mesine meydan vermemeie ka
rar vermişlerdir. 

Bornova yoluna otobüsçüler 
ibirliii tarafından sıeçenlerde 
yapılmıı olan \>ir taksimde 11 
otobüs bırakılmıı •e fiatler de 
on kurut olarak teabit edil
mişti. Bu defa mexklir hatta 
ifliyen otobU.çnler hiç bir se
bep yokken •• belediyenin de 
auvafakabnı almadu otobüa 
adedini albya İad.İnaifler ve 
bilet fiyatiai c\e oa kuruıtan 
oa iki buçuk kunqa çıkanaıt· 
lardır. 

Düa BoraoYahlar uama 
belediye reiai bay F elaai İzmir 
belediye bqkuhj'ma bu hu
susta ıikiyette bulunmuş •• 
bu hale bir soa Yerit..esiai is
temiıtir, _ _._ 
Rus Misafirler 

Dün şehri gezdiler vali 
Konağında çay ziya

feti verildi 
Perşembe fliaündea beri 

,.hri•izin ıayıa konuklan bu
lanaa Sovyet R• aaa'atkirlan 
tlna Bornonya perek ziraat 
•ektebini a•uaitlv Te oraclaa 
lzaire döau.k Kadife kaleai
ai ırczmiılerclir. Saat 16,30 da 
yali koaaimda Geaeral Klzıa 
Dirik tarafuadaa Yerilea çay 
ıiyaf etinde hUJr buluamuı
lardır. 

Kıymetli misafırler bugün 
İstanbnl'a d6necelderdir. ---Damgasız 
Ölçüler 
934 Senesiade daasıalaama• 

sı İcab eclea tarh aletlerillia 
muay••• ... damga mnddeü 
alh ay kadar uzablmıtb. 8u 
milddet 31 Mayısta bitecektir. 
Damguız alça kullanaalaruı bu 
ay •onuna kadar 6Jçnleriai 
damıalattınaak mecburiyetiade 
olduklanadan, mftddet geçtik
ten sonra bulunacak damııasız 
ölçülerin mU.adere edileceii 
şüphesizdir. 

ıı, • ı ı ı r 

Pul Paraları 
Şirkete aiddir 

Bayındırlık bakanlıjımn bir 
bildirimine göre elektirik ve 
su tirketleri tarafından sarfi· 
yat makbuzlanna yapıfbrılan 
pulun bedeli ıimdiye kadar 
abonmanlardan alınmakta ol
tluğ'undan bundan böyle dam
ra kanunu• yedinci maddesi 
hükmünce bu paranın mak
buzları tanzim eden tirketlere 
ait olması fizımieldiiini bil-
dirmiştir. 

KelaletJi nıeıııurlar 
Kefaletli memurların maaş

larından kesilen kefalet hisse
lerine ait paraların içeri iıler 
bakanlığı namına ziraat ban
kasında açılacak hesaba yatı
rılması vilayete bildirilmiştir. 

Matbaa ve gazete 
Klalları 

Gümrük tarifesiain A 328 
pozisyonuaa a-iren matbaa ve 
gazete klatlarından Klerini 
listesine 80 bin kiJo kontenjan 
ilive edildiji ve 296 pozisyo
nuna ııriren elcimlitör mücerrct
leri kontenjan kararnamesinin 
serbest listesine alındıiını 
a"!Yduk. 

Yeni A91P 

Teminat mektupları -·-·-·-
Yabancı bankalardan alınan teminat 
Mektupları hakkında bildirim geldi 

Yabana bankalardan alınan 
teminat mekhıpları üzerine ve
rilecek teminat hakkında Mali
ye bakanlığından şehrimizdeki 
alakadarlara bir bildirim gel
miştir. Bunda evvelce gönderi
len bildirimden bankaların kafi 
derecede malumat edinemedik
leri bildirilmiıtir. Arttırma ve 
eksiltme yaıasının 60 ncı mad
d ~sinin son fıkrasına göre Ma
liye bakanlıiınca tayin edilmi' 
olan yabancı bankalardan aldık
lan teminat mekhıpları üzerine 
mektup veren milli bankalann 
bu suretle verdikleri mektup
lar muhteviyatının birinci fik
radaki nisbete dahil olmadı

iındaa bakanlar heyeti karan 
mucibince teminat mektubu 

Kanuni takibat 
için vekllentten 

izin verlldl 
Hükümetin şahsiyeti mane· 

Yiyeıine hakaret etmekle suçlu 
Eaat oilu kilrt Ahmet hakkın
da takibatı kanuniyede bulu
nulmak üzere vekaletten mü
saade •erilmiıtir. 

Tapu sicilleri 
Tapu sicili nizamnamesinin 

95 iaci maddesine atağıdaki 
fıkranıa eklendiii alikadarlara 
ltildirilmiftir. Diier a-ayri •en
lı..ullerle mliftereken rehia edi
lea bir a-ayri menkulü iksap 
edea bu ıayri menkulün temin 
ettiji borç için müteselsil mes'
uliyeti haiz deiilse teminatın 
tak.timinde bu madde hükmü 
tatbik olunur. -

Nüfus sayım . 
işleri 

Genel nllfus sayımı için yapı
lan numarataj hazırlığı hak
kında istamtik ienel direktör-
16pnden viliyete bir bildirim 
~•lmittir. 

Bunda ıehir, kasaba ve köy 
kıyılannda, bailı olduktan yer
lere biraz uzak mesafelerde bu
lunan han, dejirmen, karakol ı 
ve bostan kulübesi gibi birıa
larla inıaat halinde bulunan 
binaların arsalarma, cami, mes
çit ve kiliae ıibi ibadet yerle-
ri ile resmi dairelere numara 
kouulması lazımgeldiii halde 
bunun ihmal ediJdiii bildiril · 
miştir. 

Bildirimde bu ~ibi yerlerin de 
behemehal numaralanmaları ve 
noksan bırakı!.naması emredil
miştir, 

Otomobil facı ası 
l ahkikatına dün 

Başlandı 
Seferihi~ardan f zmire gelir

ken idaresinde bulunan 19 
numaralı Kamyonu hende~e 
saplatarak yolculardan birinin 
ö!ümüne dört kitinin de yara
lanmasına sebebiyet vermekle 
suçlu Şöför Hüseyin hakkında 
birinci MüstaııtikJikte tahkika
ta başlanmıştır. 

Şöför, evveke yapılan ke,fe 
itiraz etmiı ve yeniden meclis
te keıf yapılmasını istemiftir. 
Müstantiklikçe yeniden bir 
k~tf yapılmaıına karar veril• 
mittir. 
Muvazene vergisi bir 
Seneye temdit olundu 
Muvazene verı:-isi kanunun 

bir yıl daha uzahlmaıı hak
kında kamutayca oaanan ka
nun vilayete bildirilmistir. 

vermek salahiyetini haiz milJi 
bankalann hududlar derece
sinde devlet dairelerine hita
ben verecekleri teminat mek-
tuplarının ancak yabancı 
bankalardan almaları lazım 
gelen teminat mektup!arı
na müstenit olması lazımgelc
ceii bild,rilmiştir. 

Bir taraftan banka ann te· 
minat mektup!arına müteallik 
muamalelerinin ve eshabi me
salibin işlerinin s .. kteye uğra
maması, di er taraftan da da
jrelerin fuzuli olarak işgal edil
memeleri için yabaoci banka
lar namına teminat mektubu 
veren miUi bankalann dıkkat 
etmeleri lazımgelen noktalar da 
izah edilmişti. 

Göztaşı için 
Dün odada bir toplantı 

yapıldı 
Dün saat 14 te ticaret oda· 

sında bir toplantı yapılmııtır. 

Bu toplanbda vali muavini 
bay Sedat, Türkofis müdürü 
bay Ziya, kamb:yo müdürü bay 
Şükrü, ziraat müdürü bay Züh
tüden mürekkep komisyon bazı 
alikadarları davet ederek kü
kürt ve göı.taıı işi hakkında 
kendilerinden bazı izahat al
mııtır. 

111111~1 

Belediye reisi 
YannAnkaraya gidiyor 

Belediye reisi bay Doktor 
Behçet Uz yarın Ankaraya 
iidecektir. Dün yanmd~ bele

diye mühendisleri olduiu halde 
panayır yerine gitm ş ve orada 
kendisi Ankaradan gelinceye 
kadar yapılacak işler hakkında 
direktifler vermiştir. 

Panayır komitesi 
Panayır komitesi bugün sa

at 11 de belediyede taplanarak 
belediye reisinin Ankarada ta
kıbedeccii panayır itlerini 
tcsbit edecektir. 

Bergama, Bornova 
Mezbahalarında 

Nisan ayında Bornova mez
bahasında 28 koyun, 5 keçi, 
595 kuzu, 672 oilak, 3 öküz, 
22 deve ve 70 dana, Bergama 
mezbahasında da 6 koyun, 513 
oilak, 14 öküz, 49 inek ve 16 
dana kesilmiıtir. 

Askerlik daveti 
İzmir askerlik şubesinden: 
Harp malülü subay ve 

erlerin 935 yılı yoklamalan 

icra kılınacaiından ellerin
deki vesaikle kendilerinin 
bir hafta zarfında şubeye 
müracaatları ilin olunur. 

" " " 
Üç ay ve daha ziyade 

hava tebdili almış ve bava 

tebdilleri bitmiı olan yerli 
ve yabancı piyade sınıfına 

mensup eratın çabuk tube
ye ielmeleri ilan olunur. 

il 

" " 
331 doğumlu olup ta ilk 

yoklamasını yaptırmıyan yer 
li ve yabancı erat cumartesi 
ve pcrıembe günleri şubeye 
müracaatla yoklamalarının 

yaptırmasını mayıs 935 ni
hayetine kadar yaphrmı

yanlar cezalandırıJacaktır. 
İlin olunur. 

Menemen' de bir cinayet 
Kainbaba damadını damat. ta 

Kainbabasını yaraladı 
Menemenin Türkelli höyünde 

ı bir vaka olmuş ve iki kişi ağır 
eurette yaralanmışbr. Vak'a 

r bir kadın yüzünden çıkmışbr 
! Giritli Mehmet oilu Halil il~ 
1 kansı Hatice arasında uzun 
f zamandanberi gtçimsizlik var
ı dı, bundan muğber olan Halil 
kansını evindenkoiarak sokağa 
atmıştır. Hatice, kocasının bu 
muamelesinden ıonra babası-
ııın e~ine iltica etmiştir. Hati
ce, hır iÜn babasile birlikte 
tarlada çalı~ırken HaliJ gelmiı 
ve karısını tekrar eve iÖtür-

Gazeteci Bayan 
Tetkiklerine dün de 

devam etti 
Şehrimizde tetkikat icra et

mekte olan lnıiliz gazetecisi 
Bayan Lilykeil dün de bazı 
arqtırmalar yap•ıı ve muhte
lif ziyaretler yapmııtır. 

Bayan Liliy diln sabah ista
tistik mildürü bay Nazımı zi
yaret ederek muhtelif mevzu
lar etrafında keadisindea ma· 
lümat almlfbr. Gazeteci baya• 
•a asanatikıya ait birçok al
bümler ve eaerler hediye ediJ
mittir. 

Bay•n Lily bilahare vali ı-e
neral Klzım Dirikle müzeyi 
ve Gazi ilk mektebini ziyaret 
etmiıtir. lnpz a-aı:eteciai Gazi 
ilk mektebi talebesi ile yakın
d•n allkadar olmut Te bazı 
sorplar sormuttur. Gazeteci, 
aldıit cevaplardaa memnua 
kalmı§br. 

~cnebi mektepler 
imtihanları ... 

1 
İlk, orta ve lise derecesinde

ki yabancı mekteplere devam 
eden talebenin sınıf geçme ve 
mektebi bitirme yoklamalan 
kendi mekteplerinde ve ders
lerin okunduğu dillerden yapı
lacaktır. Ancak bu yoklama
larda kültür bakanlıiını tem
silen mümeyyizler bulunacaktır. 

Mahalle 
Mümessilleri 

Dahiliye Bakanlıiından vila
y~t~ . ve belediyeye gelen bir 
bıldırımde mahalle mümessille
rinin daimi bir teşkilit halinde 
çalışhr~lm~sının kanuna uygun 
olmadıgı ışarct edilmiıtir. Ma-
halle mümessillerinin bundan 
ıonra kanunlann vazifeye ça
j'ırdıiı anda çahıhnlacaktır. -Mezuniyet 

Birinci müstantik Bay Sıtkıya 
adliye bakanhj'ınca bir ay izia 
verilmiıtir. 

Kendisine mezun bulunduiu 
müddet zarfmda üçüncü müs
tantik bay Hasan vekalet ede
ce1~ tir. 

mck istemiştir. 
Kızın babası buna razı ol

mamıı ve bundan çıkan kav
gada Hüseyin bağ bıçıiı 
ile damadı Halili boynundan 
aiır suretle yaralamıştır. Halil 
de belindeki brovning taban
casile kain pederini sol kolun
dan ve sai memesi üstünden 
aiır surette yaralamııtır. Yara
lılar h1'staneye kaldmlmıılardır. 

Cinayetin tahkikatına mahal
li müddeiumumiliiince devam 
edilmiıtir. 

Muhtar kursları 
Hazırlıkları ikmal 
edilmek üzeredir 

Yakında tehrimizde toplan
ması makarrer olan kay muh
tarlan kursu için hazırlıklara 
devam edilmektedir. Kursda 
bütün daire müdürleri konfe
ranslar Yererek muhtarları keıı
di branılan hakkında malu
matlar kıl1.caklardır. -·····-·. Köyde bir hadise 
İhtiyar heyetine 
Tabanca çekmiş 
Bergamanın Kozak nahiye

sinde aıatı Bey ki>yünde otu
ran Liz Muıtafa köy itleri et
rafında heyeti ihtiyariyeye 
kartı Kelerek tabaaca çelunittir. 

Hldiaeyi karakola haber ver
mete &'idea bekçi Melmaedia 
önilne ıeçen Muıtafanın amca
ııaın oilu ahmet ıilihını almak 
istemiıtir. Ahmet bekçinia at
tıiı kurıunlakdaa yaralanmıftır. 

••••••••• 
Hususi muhasebe 

Suiistimali 
Hakkında dahiliye ba
kanlığı malumat istedi 

Dikili hususi muhasebe sui
istima i tahkikabnın en ıon 
ıafhuı balclcında içeri iıler 
bakanhpca viliyetten malu
mat isteamiıtir. im-·-
Aydın 
Şimendiferciler 
Birliği dağıldı 
Aydın timendiferciler birliii 

bugün umumi kongresini bir
likler merkezinde yaph. Kon
gre Aydıa demiryollannın Dev
let idareaiae seçmesi dolayısile 
birliii feshederek meYcut pa
ralannı birlijin eski mensupla
nna bakılmak ıartı ile birlikler 
merkezi emrine vermeic ka
rar verdi. • 

Atatürke, baıbakana, Bayın
dırlık bakanına tazimat telıraf
Jarı çekildi. 

T ARZAN, TÜCCAR HORN YC ESKİMO filimlerinin 
clahi rejisöril S. \'V. VAN DYKE'in en son eıeri : 

Aşk Yüzünden Katil 
Başından sonuna kadar heyecanlı sahnelerle seyircilerini 

beyaz perdeye esir eden Fransızca sözlü aşk ve scriÜZeft 
filmi. Başrollerde : 

Myrna Loy - Varter Bakter - Philips Holmes 
8 MAYIS ÇARŞAMBA akıamı saat 21 de 

ELHAMRA J. Milli Kütüphane sinemasında 
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Düş [ *] 
Dün ben size bir ölüden ge

len mektubu okutmuştum de· 
iilmi 1 Senmisin bunu yapan 
ölüler, cinler, periler başıma 

toplandı bu gece. Hani bir yol 
arayorlarmış sanki benden, siz· 
den ırak olasıcalar. 

Bu İfe meraklılar çivisiz ma· 
sanın başında yalan yanlış e~· 
hama kapılıp korkulanndd 
ruh yaratırlar, benimkisi böyle 
olmadı. Hadi dedim dostlarını" 
la bir köşe sohbeti yapayıaı, 
aldım kalemi elime, bandırdını 
mürekkebe, getirdim kiadın 
Üstüne bir r feyler yazacaktım, 
kalemin tepesi titremeie başl•dı 
buna ne oluyor diye bir bak
tım, kalemin tepesi kemik ve 
sini... Şeytan yuvarlak bulup ta 
binmesin diye böylesini seçmiJ-
tim, Şeytan bin•e'!Dİf yalım ki 
kalem yine titriyordu, ben d• 
sahifeden çekiverdim, zate• 
vakıt ı-eç olmuıtu; vaz geçe· 
yim dedim. Ne münasebet ! Bu 
sefer de ırözüm dumanlaadı bir 
şeyler oldum, bulutlar ieldi, 
iCÇti, çok aşna, fitna bir beyaz 
hayal belirdi. Amaa, za111aa de
meğe kalmadı, beni korkmaıı11 
deye tatlı tatlı pldü : 

- Korlcma korkma dedi ben 
yine .liri dej'ilim lakin dün Y c· 
ni Asırda bir mektup okudum. 
Şaıma, biz hepsini biliriz, ıö
rürilz. Bes badava da her ia" 
zeteyi, her ) aııyı okuruz, doi· 
rusu hoıuma sıitti Tok dil bi· 
zimle görüımeğe bqladıiın ... 
Gençsin.. Daha bize lcanıaca• 
vaktın değil amma, bizimle dete· 
masta bulunursan senin için iyi 
olur. Bak ben kimseye böyle ko
Jayca 1'6rilnmedim, hiç birimizd• 
16rilnmez. Seni se•dim, diriler 
seni sevmedise itile .zaran yok. 
Ben ıana fahri muhabirlik ya· 
pacajım, benden iıtediiin ka
dar [Ahiret suali) sor, hepsini 
una s6yliyeceiim: 

Korka korka sordum: 
- Sahi mi •öyleyoraun? 
- Hadi canım dedi telişi 

'bırak, Vallahi doiru söyleyo
rum. 

Biraz alışır 2ibi oldum o; la
fı•• tamamladı, ne de geveze 
imiı. [ Aman duymasın oku
masın; bu yazıyı hepiniz de 
.,1alclı okuyun ]. 

- Benim burada dedi ruhuııı 
oynadı [ ıraliba siniri J bir sürü 
kişilerin arasına daldım on
danız diye bir türlüde ay
rılamıyorum da... Senin Ab
dullah Cevdet bur&da dünyada 
yapamadığını yapmak; fikrine 
herkesi uydurmak istiyor • ille 
de bu ruhları temizlemek için 
damızlık alalım, ıetirelim diyor, 
ıit şuradan, ruhlarda hiç böyle 
şey mi olur diyoruz. Kızıyor, 
öfkeleniyor, ak iken kararıyor1 
bakıyoruz g-itmiş, nereye:Rahip 
Melyenin, Güstav Lübonun 
yanına : 

Tevfik Fikret : Vay beniııı 
"Huluk.,um gavur olmuş diye 
dört bir tarafa defter arıyor 
yaımağa, "Rubab,. arıyor çal
maia, bulamayınca kahır ta· 
şını söküp kalem ederek 
kefenine yazı yazma&'a ça
L,~yor, tutuyoruz, "rubab" diy• 
"Toba,, aj'acından dal kırıp ta· 
rihin kadim perilerinin saçın· 
dan tal yaparak inlemek iati-
yor. 

Hele o "Tunalı Hilmi,. bir 
türlii Ankaranın havasında• 
ayrılamıyor, çok özlerim mUba
reii, lakin görmek için ta ka· 
mutay sarayına kadar ~tmeli: 
- Ah! Diyor, azacık dalla 
ömür yetseydi, şu kadın ka
dıncıkJann sözü oturamakla 
söhbetinde bulunsaydım, yara" 
dan bunu bana nasip etmedi. 
Ben de, bunlar hurda oldukça 
ayrılmıyacağım, İzin olsa ela 
bir geçsem ıu kürsiye, bak 
neler olurdu. 

Geliyorum, bu sefer de Sa
lih Zekiyi hesapla meşgul sı6-
rüyorum, o hurda akıllaadı. 
Nerde bulacak, ilin ilim cc· 
binden leblebi yimeyi, a•• 
hesaptan da vaıgeçiremiyonıı, 
neredeyse yine şaııracak, fa
kat buranın timarhanesi yok .. 
Aman "Tokdil., ciiim hele o 
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Kars Halkı 
Geceyi çadırlarda 

Geçiriyor 
Kar~. 4 ( A.A ) - Di~ordan 

~un rr ' • 
· be en haberlerde 25 köy-
den başk .. k a uç öy tamamen 

'• . Teni Aslr 

lngiliz kralının yirmi 
Beşinci saltanat günü 

- -·· --
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8anfte•i 

i P.Kuruitayı ...... 
O giiıı Atatiirkün 
söv.lcviııi radvodan 
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Alanyari :::::::::::: 
K

.. . 
··············· oşesı ••••••••••••••• 

Nal ()pnıenin 
Lezeti beyanındadır 

Yazan : Alanyarl ........................... 
Selçukta bay Sabriye tohum· 

]uk Karpuz çekirdeii iötürti-

nkılmış ''C Eg k k"" .. b t ere · oyu a -
ınıştır. Elli kilometre dahildeki 
ıc - l oy er halkı tamamen dışanda 
old " 

Yüzbinlerce kişi Londraya akın etti 
din iyeceğiz 

l.stanbul, 5 (Hususi)- Cum
huriyet Halk Parti kurultay1-
nın toplanaca~ı gün (9 Mayıs) 
fstanbulda yapılacak şenlikler 
için geniş bir program hazır

lanmıştır. O gün Atatürkün 
kurultayda söyliyeceii büyük 
nu-tku radyolar heriarafa iıit
tireceklerdir. 

yordum. Hani, bu yıl ik~bin 
cılönüm bostan dikiyor. ? ıştc 
ona .. T.ırl a içinde koyun güb-
? esi lazımdı . Bay Faruğun •Kı
lından bir eşek yükü doldura· 
yım dedim hani efe! örenle
rinin (Har~bc) dibindeki ağıl
lığından ?. Oraya gitmek için 
harabenin büyük mermer cad
deainden geçerken bir :ı.at 
ıördüm. Yap yalnız, yere ej-il
miş, yatıp kalkıyor. Putla.rıD 

ugundan yer sarsıntılarının 
tc · · b" sırı ınalara olmaktadır. Bu 
:ünkü dört köy felaketinde 
Bört._ ölü ve altı yaralı vardır. 

ugun on dörtten 23 e kadar 
~•tka hadise olmamıştır. Kara 
allcı bu 2eceyi de dııarıda 
~dır ve barakalarda ieçire
celctir. 

Yardım kolları 

b"" E~ıuru .. , 4 (A.A)- Karstaki 
E uyulc yer deprenmesi üzerine 
_rıururndan Karsa bir saglık, 

hir Yardım kolu 2öndorilmiştir.. 
Blleclkte kofular 

• Biecik, 4 (A.A) - İ11öniı şe
hıtliiinin yapılması için her yıl 
•lan b·· ""k k d"" 1 .. .. uyu at oşusu un 
Donunde yapılmıt ve çok iyi 
oJ•uıtur. 

inebelud• y•ğmurlar 
'••bolu, 4 (A.A) - Dün ak

,.ındanberi sürekli yaimur 
Y•idı. Aiır bir lcarayel Hmek
tedir. Limaaa ıelen vatan va
puru yel yüzüaden bar111am1-
Y•ra k bir çok yolcu ve baau
leyi çıkaramıy~rak Sinoba ıitti. 

Denlzllde ••vinç 
Dcniıli, 4 ( A.A ) - Aydıa 

demiryoluaua satın alı•m&1ı 
haberi Deaidicle büyük bir 
memnuniyet uyandırmıtbr. 

Bereketti Y•lmurler 
Edirne : 5 (Husuıi) - Ge

l•• Nisa• ayı liaıında•bari sılr 
aılc yaiaa yaimurlar meznutt 
için çok faydalı or•uıtur. Trak
yanı• •ulıtelif yerleri•dea ~·
len duyu•lardan mevsimia her 
yerde mü1ait ıittifi aalaşı)
•ışdır. 

R. YAMANLI 

Yüzme rekoru 
Pariı, 5 (A.A) - Fra•ıı:ı 

Jak Kortene 200 aetrelia ku· 
laç dünya yüxme rekonuau 2 
D. 39 6/10 1aniye ile kılWıfbr. 
Buada• aaceki rekor 2 D. 42 
4/10 ila Alman Slet:u'ın Uıe
rinde idi. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Ah•et Rasim, bir türlü oaua-
la konuımak nasip olmadı, 
•uedea de kaynaımıtlar bil
••• .. Ömer Hayyam,, la bir 

elmuılar lcener şarabı••• ba
tı•daa aynldıkları yok, ikiai 

de, dhyada iken aasılJarsa 
burada da öyleler .. 

Eier Ömerseyfeddin: - Vaz 

ıeç cancaiızım vazıcç otur 
lıele demese bunlann baliade• 

hak ta artık usan•cak halim
.len. 

Arada sırada bir ğtirlt!mede 
İtidincc çıkan canım tenime 
dönmek istiyor, bu; cihan 
harbinin yadiiirlannnan bi
risi:- İstikamet cehennemin 
dibi marş marş! diye bir bağırı
yor of Allahım, hemen tutup .... 
derneğe kalmadı birden kar
şıdan muhterem edasiJe babam 
belirdi. Kızgın kızgın yaklaştı. 
Bir ~amar vurdu yüzüme: 

- Edcp!!İZ, ıcn ne lcarııır
ıın bu işlere bu kadar çocu
ğun varken abJrct nene gerek 
diye bir bafırdı. Sıçramııım: 

Baktım: Benim oilaa; maıa
da· beni neden uyudu kaldı 
diye merak eclen annesini• 
kucaiında iken yüzüme oyun
e&iıaı fırlatmıı. 

- Hayrolaun 
dostlar! 

TOK DİL 

Büyük şenlikler bugün başlıyor 
Londra, 5 ( H.R ) 

Bütün İniiltere, do .. 

minyonları ile birlik
te yann (buiün} Be~n-

ci Jorjun İn2'iJiz talı· 
tına çıkışının yirmi 
beıinci yılını kutlula-

mai"a hazırlanıyor.Bay 
ram 6 Mayıs sabahı 

başlıyacaktır. Londra 
bu münasebetle eşsiz 

fenliklere sahne ola

caktır. 64 sene sal
tanat süren kraJieçe 
Viktoryanın ellinci 
yıl.lönümünde bile bu-

na muadil ıayılabile

cek §enJikler yapılma

mııtı. 

Kral Jorj 25 inci 
yıl dönümünde yapı-

laq_k fen.likJerin bü-: 

yük anan kraliçe 
Viktoryanm ellinci 
saltanat yıhn41a ya
pılan şenliklerden dah 

parlak olmamasını is
temiş ise de ıünlcr-

den beridir ki Lon-
dra bugilne kadar 

görmediği şekilde 

süslenmiş, donamış-
hr. 

İngiltennin her ta
rafından yüz bialercc 

C. H~ P. büyük 
Kurultayı 

İstanbul, 5 (Hususi) - C. 
H. Partisi büyük kurultayuıda 
görüşülecek işlerin proıramı 
hazırlandı . Programda Türk 
köylüsünü Topr41k sahibi ve 
ıchirliyi ev sahibi yapmak 
vardır. 

İş kanunu 
insan akın akın tren- Ankara, 5 (Hususi) - lı 
Jerle Loadraya gel- kanunun Kamutay muhtelit 
mektedirler. . encüme•inde te.tkikine haıla-

O günle buiÜn ara
ıında deko- rasyon 
ve teknik sahasmdaki 
büyük meaaf e göze-

Tarihi bir resim : İııgili:: kralı .loi'j ı:e/iaht ikea 
Orlocla 1.· t·rıl Erl11rm'<f 1;e solda şimdiki ı>ı·eıı.~ Dô[JHl 

Görünlife a-öre fen- -nıyor. 

ıikler efsa•evi bir Bükreşe gidiyor 
mahiyet alacaktır. Do- İstanbul, 5 (Hususi) - Dıı 

tilirse bu dcfaki 
ıenJilclerin onu da 
ıölged.e barakacaıı ko 
laylıkla tahmin olu
nabilir. Kraliça Vi~
toryayı 1901 ıeaeai 
24 kinunda istihlaf 
eden kral yedinci 

Edva1d on •eae A.1-
t*..t a&r.t.ibıiitti. E
duard altı mayıs 

1910 da ansızın ölün

misyonlardan, Hin- itleri bakanı bay Tevfik Rüştü 
diatandan yür.lerce he- ~raa Mayıııa aekizinci j'ÜDÜ 

yet ıe1miştir.I " lstaahuldan Bülıcreşe hareket 
~. Londra ba,tan . edecektir. 

: bata bezendi Bütçenin 
Londra, 4 ( A.A ) 

Şehir kralın yıldö- Müzakeresi 
nümünü kutlulamaia Aukara 5 ( Huıus·ı ) - nu·· t-
ha:ı.ırlanmaktadır .Lon- • 

çenin Kamutayda müzakereai-
dra hattan apjı be- ne 20 Mayqta baılanaca1du. 
~· Ka.....ta.y lnındbfy topmh•• 

Beytdc bir turist i~n yana (buglin) tatil ede-
akını •ardır. Domin- cekür. 

ce beıinci Jorj İniiliı L 
tahtına çıkmışhr. Jjomfraya geleu Jl i 11 t millrnccleri 

yanlar•• da büyük 
şenlikler olacakhr. Türk saylavları 

Leningratta 
Bay Laval 
Varşovaya gidecek 
Varıo•a 5 ( A.A.) - B. La

~al lturaya oa Mayııta Yatıl 
olacak ertesi puii de cumhur 
reisi ile baıbakaaı ziyaret et
tikte• sonra 12 Mayısta aYdet 
edecektir. 

Hindersona 
Lordluk payesi 

Londra: 5 ( A.A ) - Star 
ıueteaine ıöre, B. Hiader
aoa'un ıilihları Dırakma kon
feransı bqkanı aıfatiJe görmüt 
olduiu hizmetlerde• ötürü ve 
kraha 25inci yıldönü•ü fercfine 
lordluk payesiae yükHltilmiıtir. 

Yeni ispanya 
Kabinesi 

Madrid 5 ( A • A ) - Yeni 
kabinenin teılcili yeniden B. 
Lcrrouksa havale edilmiştir. 

Venedik toplantısı 
Yeniden silahlanma bahsında Maca

ristanın dileğine karşı İtalya ... 
Venedik, 5 (A.A) - ltalyan -

Macar ve AYlltturya mümeaail· 
Jcri arasında ilk müzakere dün 
saat 16 da başlayıp saat 20 de 

bitmittir. Y alıaız bu toplubaın 

vukuuau bildirecek olaa bir 

teblii neıredilecektir. Öyle an

lqıyor ki; Dünkü müzakereler 
eıaamacla Macar c:ht itleri INl
kanı B. De Kanya İtalya ile 

Y. Uioslavyanın hassaten eko

nomi alanında yaklaımaları 

meselesini ortaya atmıtbr. 

B. De Ka11ye Macaristan ile 

YugoıJavyanın ltalyaya aynı 

malları çıkardıklarını ve her 

ikisinin de en ziyade kereste 

ve hayYan sattıklarını söyle-

mittir. 

Bir bakıma göre de Maca• 

riıtaa, Yuıoalavya•ı• Marıilya 

ıuikubna dair \dualar kuru

muna aunmut olduj-u istida 
mcıeleainin Romacla toplanacak 

olan Tuna konfenaıı açılma

dan önce halledil•eıiai iıt•
yecekür. 

Yeniden silahlanma bahıına 

gelince; Macaristan bu iıin Ro
mada resmen müzakere edil

mesini dilediji halde Italya 

bunun münhasıran uluslar ku

rumuna aid olduj'unu idclia et

mektedir, 

TAYYARE SİNEMASI 
3151 

BUGÜN 60000 figfıran, binlerce top, binlerce tüfek, bi•lerce at, milyonlarca 
V ALLACE BEER Y ile FAY VRA Y ve yüzlerce artiıt. 

Bütün bu yıldızlar, sanatkirlar, malzeme ve para hep 

ViVA ViLLA 
iSTiKLAL UORUNDA 

Filmi için bir araya ıetirilmiştir 

VI.VA vı·LLA İspanyol esaretinde, müstevlilerin istibdadı altında eıilen bir 
milletin istiklalini elde etmek için yaphiı mücıdeleyi, ihtilali 
ıöstcren büyük bir filimdir. 

VİYA ViLLA baıtaabata zulüm -İstibdat - İbtilil- Hareket - Zafer - Aık sahnelerile doludur. 

Moıkova, 4 (A.A) - Lenia
irattu dö•müş olan Türk say
lav ve ıazetecileri kültür ko
miseri bay Bunhof tarafıRdan 
karıılanmıflar ve askerin ıeçit 
reamiade buluJUDuılardır. 

Dün Türkiye büyük elçiıi bay 
Vuıf Çınarla Türk •iıafirler 
Tuaiae tayya.ıe lculübüaü J'H
miıler •e orada kulüp rciai ta-
rafından karıılaamıılardır. Türk 
misafirler tayyare meydanında 
plaaört rcnleriuin uçuılan111, 
paraıllt atJamalannı ve uzu• 
bir parqüt atlama t•crübHiai 
fÖrmiiflerdir. 

Estonya - Polonya 
VarıoYa, 5 (A.A) - Es-

tonya Polonya hükumet reisi 
7 mayııta Polonyaya gelecek 
•• Reiıicumhurun misafiri ola
caktır. 
,, ı ı •uutı t MltıllMllJ~• ••-.. 

ELHAMRA 
FiLiM MÜSABAKASINA 
işrik edenler topladıkları 

(7) kuponla beraber 
KIZIL ÇARiÇE - 'ESKİMO 
MASKELİ KADıN -ŞOPEN 
T ANGOLİT A - ÇALINMIŞ 

AŞK ve BOSNA 
SEVDALAR• 

filimlerinden hangisini be
iendiklerini muvaı.ıah ad

res ve imzaları altında 
bir kağıda yazarak 

7 Mayıs Sah 
akşamına kadar kişemiıc 
getirip numaralı bir kupon 
almalıdırlar. En fazla beğe
nilen filme rey verenlerden 
10 kişiye muhtelif hediye
ler ve 20 kiıiye de ıarif 
hatıralar verilecektir. 

flEDIVELER 
8 Mayıı. ÇARŞAMBA 

aktamı nal- 21 aeanumızda 
kar'a ile da acalcbr. 

içinde namazmı kılıyor diye 
durub baktım. Halbuki ise 
ne namazdı ne niyaz. ! · · 
Ömrümde görmediğim hır başka 
manzaraydı.. TöbeJer olsun!Bir 
bayanın ayaklarını öpüyördu. 
Amma nasıl bayan ? Mermer
den Hani heykel dedikleri .. 

Vay imanım vay 1 Bilirim, 
Kadir geceleri' camilerde sakalı 
şerif dedikleri peygam~_cr ~~
hnı öperler, ona yüz goz ıu-

rerlcr amrra harabelerde mer
mer bayan heykeli ayaiı ziya
ret edildiiini 11e duydum ne 
işittimdi. 

f zmire döndüm. O iÖrdü
iüm bir türfü aklım~.an çı~mı
yordu. Kimseye de ıoylemıyor-
duni. Çünki deyiversem iaan
maı.lar ıanıyorum. 

Birde dün ne okuyayım 
Anadolu i"a:ı.eteainde ? . O 
zat Efe:ı harabelerinda ltu işi 
yapbj"ıaı aj"zı He Alem &fikir 
ikrar etmiyor mu? 

Hem 11e ikrar, bakın ne di
yor: " Arkadiya caddesinde 
bir heykel~ rast geldim... Bir 
kadın ayağı! Öyle bir ayak 
ki ... Bu ne ayaktır... Ôptii'11 
ayaiJ, öptüm, öptüm,. Ga_z!
tede resmi de var, ta kendısı .. 

Bunu okuyunca küçük diJi
'IBi yata yazdtm. MyJe çapratık 
teyJerin üatesi•den gelir bir ı.at 
vardır, hani reklam ustası ec
ıacı Bay Kemal Aktaş? Ec
zahanesinden her ay yirmi beş 
kuruşluk bahar kolonyası al
dıiım için de ahbaplıi[ımız yo
lundadır. işi ona aalatbm. 

- Böyle mühi• meseleleri 
bilse bilse doktor muallim B. 
Abdi Muhtar ,hilir.ÇünkU pisi
koloji işidir. 

Dedi. Elime kiat verip ona 
yolladı. 

Gittim. minevelınden naklet-
tim. 

- Kitapta yeri vardır, buna 
cemadat peresti derler, dedi. 

- Buyur? 
- Senin anlıyacaiın, canı12 

ıeyleri sevmektir. w 

- Limon, portakal, ıoıan 
mutmuJa i"ibi ha? 

- Hayır, öyle .leiil... Bazı 
kimseler taştan kadın heykel
lerini severler. Bayaiı canlı 
kadınlara abayı yaktıkları ~bi 
onlar da o heykellerle aına fiın• 
olurlar. 

- iyi amma onun heykell.t 
sarılmışlıiı yoktu. Sakalı ıerıf 
ıibi ayaklarını ziyaret ediyordu. 

- Buna Petisiıim derler 

- Buyur? w k"" ··1c 
- Senin anlıyacaaın; uçu. • 

minik şeyleri sevmek demektır. 
Baıı kimseler kadını sevecek
leri yere onun yalnı~ .bazı yer
lerini, meseli ıöz:Jerın~, bur~n
Jarın:, saçlarını yahut ıskarpın
lerin' , çoraplarım hatta tahta 
pabuçlarını severler. 

- Vay din kardeşim vay!.. 
Eyi amma, bay doktor, bu ka
dın mermerdendi. Haydi, bazı 
bekrilerin envaı çeşit ~üzelim 
mezeler dururken sal)'angoı 
pilakisinc bayılclıkları gibi onun 
da aşkının sade bayan ayağına 
domaldıiınl kabul edelim amma 
buz iibi mermer ayağa da pa
çoz muamelesi edilebilir mi? 

- Bu, zevk meselesidir. 
Zevk ile mide mantık kabul 
etmez. 

- Şimdi ben de merkebi
min semer kaşını öpsem ne ll
zım gelir? Hiç olmaııa hıyar 
tarlasına tohumluk çekirdek ta
ııyor, bir faydası yar, 

- Zevk meselesidir ! 
- Öyle ise öpeyim çemea· 

derimi• nallanna 1 · , lpe
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Kaya hocasının sözlerini dinledikçe 

idama mahkôm 
Renkten renge giriyordu 

ihtiyar hoca ya,ına verilmi- senin için en mühim kazançtır 
yen bir çeviklikle uzun iskem- Kay. 
lesinden fırladı: Kaya heyecanla: 

- Ne iyi ettin de geldin - Ne vakıt başlıyacak ho· 
yavrum, ben de sana ıidecek· cam? 
tiıa. Güz:el sanatlarda ilk açı· - Erkul gidip görüşecek 
lacak yere tayin için söz ver· bize bütün şeraiti bildirecek .. 
diler.. Bir gün senin çapraşık duy· 

Genç kız başını eğdi: gular üstünde işliyerek yazdı· 
- Söz.. Hep aöz fakat ben ğıa yeni esere pek güvendiği· 

bu söze dayanamam ki... mi söylemi,tim. Eserin neşri 
- Beni dinle aev~ çocuk.. için bir tabi'le ıörüsmüş ve 

Buaun için Erkul Hasan Yıl· sanırım anlaşmışlar bile ... Sana 
mazla o kadar korktuğun bu bir sürperiz yapmak istiyordu .. 
kuvvetli müaekkitle birlikte ça· Kaya Erkul ~bi bir dost insa· 
Iı,ıyor. Çok ümit ederim ki pek na her güçlüğü yendirir çok 
yakında bu it olur. değerli bir sanatkar olduj'u 

O vakte kadar da ben tanı· için sanattan anlar ve sanatki-
dıdıiı.m bir kaç kişi var ben- ra el Yetmesini sever hele o 
den huauai dera almak istiyor- suatkir onua çok benemse-
lardı, ben veremiyeceğimi söy- diği bir ikbali olursa!.. 
Iedinı. Y af ilerleyince insan Kaya hocasının sö:tleıini din-
yorgunluğu anlıyor. Halbuki ledikçe renkten renııe ıiriyor 
se• pek güzel benim yerimi içi içiae 11payacak kadar taş-
tutabiliraia.. kın bir ıe-tinç duyuyordu. 

Genç kız kızardı"Teşekkür,. Hocasının ellerine sanldı bü-
sözü aj':ı:ında yarım kaldı. tün hisleriai bir kelimede bir· 

Kemal Şakir ıülerek: !ettirerek : 
- Dur acele etme! Tqek- - Ah o Erkul, dedi. Ben 

kür etmek iatiyorsan bena de- ona ne kadar inanırım bilseniz! 
iil Erkul'a ebaeliain. Meğer elinde yuğ'urduğu l:ıence büyük 
koaserde bizi slJylemeden çok başlar ıibi beaimde küçük ba-
dejerli p.lı.ıılarla o akpm ıımı yapdığı ıündea beri 
adeta bir aeçim topluluiu 
clavaet etmit . Sen sahnede o beııim yaradıcua oldu. Dü-

fÜacelerimi, duyııulanmı ilirbiilk adım ilk tecrübe yapayım 
derken o seaiaia sibirini, çalı- rine kanıtırarak b&flmla bira-
11nm deierini bu aeçimli halka ratla hamur etmiştir. sanki bü-
se>atermelde daha o ııeceden tlin bealiiim onun yüksek ve-
taııınman• yol açmışbr. rimiııden bir parçadır. Öyle 

fıte b'a sayede oaııa vaaıta- aanıyorumki onua bu Yerimi 
sile bir çok müncaatlar da ı.. cuyurufU olmasaydı bea 
oluyor. En ba9ta da radyoda çapraıık duygulan duyamaz, 
ıeni al'ıyorlar, eğer teWzin ses Ye yapamazdım hocam .. 
müıabakaaıaı kazanıruıı bu S•nu Var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Barışı korumak için 
Fransız - Sovyet andlaşması bütün 
Matbuatta sevinçle karşılanmışhr 
Moako-.a, 4 (A.A) - Bütüa 

ınatbuat Fran•ı:ı: - Sovyet aad· 
lapuıs hakk .. ia yuılar yaz
maktadır. 

Pra-.da ııazeteal aacllaşmanııı 
yalnız iki memleket iıçileri ta· 
rafuıdaa dejil barışı •e•e• her 
kes tarafından memnuniyet e 
karftlaaaca&"ını söylemektedir. 

la İnduatrial Zaıi gazetesi 
udlqmanlll iki memleket yak
lqmaıı yolunda önemli bir 
barıt ye genel banşın pekiıti
riJ.-eıi yolunda büyük bir mu· 
vaffakiyet olduğunu ıöyliyerek 
diyor ki: 

Andla.pııamn bu kadar büyük 
ve kuvvetli devletler tarafında• 

Hitlerin 

imza11, saldırma iıteii ta91ya
bileceklere bir ihtar olmak 
itibarile koruma yolunda büyük 
IDir 15nemi vardır. lki memleket 
arasındaki siyasal yaklapnayı 
iyi ekonomik bir temel üzerine 
kurmak da ayrıca önemli bir 
iştir. Sovyetler birli&'i bar~ için 
mücadelede fevkalida bir mu
vaffakiyet elde etmİftİr. Bu 
muvaffakiyet Sovyetler birliği
nin ekonomi ve koruma yo
lundaki gücünün ar11ulusal çok 
büyük bir kuvvet haline ıel
mesi üzerinde kazanılınıştır. Bu 
kuvvet bant istiyea bütün 
memleketlerde büyük kütlele· 
rin se•IPsini çekmektedir. 

bir nutku 
----~-··------

Dünya bugünkü Almanyanın dünkü 
Almanyaya benzemediğini bilmelidir 

Londra 3 ( H. R ) - Gaze- , belbajlann. Azim imanı do-
teler Rayşführeria bir Mayıı ğurur. Azmi taşıyan teftir. 
nutku üzerinde uz:un tef•irler Fakat inan milletin kalbinde-
yapıyorlar. Hitler bu nntkunda dir. Milletimize bütün kayıu-
ezciimle şunları söylemişti : !ar, bütüa zerluklar ve fırtına-

.. Almanyayı diier meale- !ardan yol açma&'a kerar ver-
ketlerle mukayese ediniz. Biz- dik. Hedefimiz açıktır. Harp 
de kilometre batına 137 nüfuı istemiyoruz. , Kötü bir ıulh ta 
iıabet ettiği halde maddei ip· i~temiyoruz. Milletimize içi-
tidaiyemiz:, kolonimiz, kolonile- mizde na11l sulhu temin 
rimiz, yabancı dövizlerimiz, ya- etmişsek dışta da öylece ıul-
bancı ülkelerde se.~may~~iz hu iıtiyoruz. Fakat dün-
yoktur. Sadece yuklenmız, ya ınuvacehsinde milletimizin 
yüksek Yerııilerimiz, zaif ıfin· şerefinden asla feraıatta bu· 
deliklerimiz: •ardır. Bu akibeti lunmıyacağız. Dünyaya ne borç-
diğer milletlerin z:enıinliğile Ju oldu&-umuıu biliriz. Düaya-
mukayese ediniz. İmkanları- nın diğer kısmı da bizim ~bi 
mızı mukayese ediniz. Bize bir millete reddedemlycceii 
ne kalıyor? Bir tek ,ey: Mil- şeyleri anlıyabilmelidir. Hele 
!etimiz... buııünkü Almanyanın dünkü 

Yalnız ena clay~nabiliriz. Ve Almanya olmadıj'lllı bilmelidir. 
bütün dünyanın bıze verebile- Aıim hepinizin ıfivcn ve inan 
ceili ~eylerd~n ona mezhebi olmalıd~"'~·--

Dört muhalif parti reisinin baş arı 
Kurtuldu - istenen ceza 

lstanbul S {Hususi) - Ati
nadan bildiriliyor : Divanıharp 
ıon ihtilal hareketinin eleLışı-
1!1 olan Bay Venizelosla Niste 
bulunmakta olan General Plas
tirasın gıyaben idama mahku
miyetlerini diğer muhalefet li
derlerinin isyanı takbi etme· 
miş olm.-ılan hasebile bir 
seneden a~ağı olmak üzere 
cezalandırılmalannı istedi. Bu 
sonuncular B. Kafandaris, bay 
Papanastasyo, Gonatas, Sofolis 
ve ııırkadaşlandır. Bilhassa B. 
Gon•tas hakkında çok ağır 
bir hüküm istenoceiıi zannedi
liyordu. Hi:küm bugün tefhim 
edilecektir. 

Atina, 4 ( A.A ) - Bugün 
harp divanı dört eski bakanı 
muhakeme etmiştir. Gonakas 
ayandan OD yedi kişiyi Zay
misden yana döndürerek Veni
zclosun reisicumhurluğa seçil
"iii~sine engel olduğunu ve bi· 
naenaleyb V enizelosun düşü
nüşleri hakkında bir şey bil
medığiru söylemiştir. 

Papanastuyu, polis memur
lannın ıayreti mübaleğa oldu· 
ğ'unu söylemiştir. 

Hüküm yarın verilecektir. 
ATlNA 5 ( A.A ) - Diva-

ı~~ 

Venizeloıı 
nıharp nezd.indeki hükümet ko- lannı, ancak iıyanı takbih et-
miseri Venizelos ile Plastiras memekle suçlu bulunduklaruıı 
için ölüm cezası verilmesini is- iddia ederek bunlar hakkında 
temiştir. Komiser eski baıba- da birer yıldan •tait hıpia ce· 
kanlardan Gonatas, Kafanda- zası hükmolunmasını dilem.İftir. 
riı, Papana1tasyo, ve Miluno- Venizelosun oğlu içiıı iıteni· 
ıun isyana kanımamış olduk- len ceza sekiz yıJ hapi•tir. 

e l\'layıs 1eas 

A:i"."'"'8'l11QfJiZ7/f/.7;"T/T./ ;T., 

Dünyada 
Neler ' oluyor? • 
Dünyanın 

En büyük motörü 
TORfNO : 4 (A.A) - Vali 

Ye genel katip dünyanın en 
büyük ve en kuvvetli motörll
all görmek üzere büyük motör 
fabrilcasına ııitmişlerdir. Bu mo 
tör 18000 beygir kuvvetind.!:. 
dir. 

Avusturya ordusunda 
~ . Nazi suikastı 
~; VIY ANA: 4 (A.A) - Fede
ral orduda uazi suikub ve 
bazı subaylann yakalandığı hak
kıiıda Çeko•lovakya ııezetele
rillde çıkan halterler doiru de
pdir. 

Flandenln kolu kırıldı 
~ PARIS: 4 (A.A) - Bqlta

kaa B. Flandenin ıol kolu kı
nlmıtbr. Kırık öaemli • olmadı
iuıdan ıajıhk kurumu atır de
iildir. Hiç ltir ihtilit tehlikesi 
yoktur. 
Polonyad• kalpazanhk 
VARŞOVA: 4 ( A.A) -

Polis sahte Romanya bonolt! 
basan bir kalpazan çetesini 
meydana çıkarm11tır. Bunlar 
125 milyon Leh değdrinde bo-
no ba1nııtlarsa da bunu pıya
aaya çıkarma&'• vakıt bulama
mışlardır. Çetenin 9 üyesi ya
kalalUlllftır. Duaları 8llkrqte 
oturan ve Romu)& tebaallUlda 
arııulunl bir kalpazan olaıı 
Viktor Kalif adıada biri idare 
ediyordu. Kalif Franıız mah-
kemeleri tarafından 1928 de 
btt yıl hapH mahküm edil
miıti. 

BrUksel sergisi 
BRÜKSEL : 4 (A.A) - Kral 

ile kraliçe bugün arsıulusal 

Brükıel aerpinin Belçika pav· 
JODUDU açauflardır. 

Alman yada 
Barıt kurumları 

BERLlN : 4 (A.A) - Hükü· 
met ulri Baad barıı katolik 

italyada 
Bayındırlık ltl•rl 

ROMA : 4 (A.A) - Kabine 
bayıadırlık ve ıüel itler için 3 
11tilyar harcaamasına iıin ver· 
miJtir. 

Pamuk kurultay~ 
Va Papa 

ROMA : 4 ( A.A ) - Papa 
arsıulusal pamuk kurultayı 

üyelerini kabul etmis ve pamuk 
sanayiinin önemini bildirdilılten 

sonra kurultaydı dünya eko

nomi durumunun düzeltilmesi 
için beceriklik dilcmiıtir. 

Lenlngrat ve Moakovada 
Moıkova, 4 (A.A) - Ülke

ain her yaaında bir Mayıı bay· 

raaı bu yıl büyük bir coşkun
luk içinde yapılmıştır. Moıko

vada 1 milyen 800 bin ve Le-
ningratta bir milyon 500 bin 
yurttaş bayram yerinde toplan-
aııtır. 
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At as aşaca 

yolu .. 
an 

. H 1 1 •••••••••••••••••••••••••••••• 0 a tında Hindin bütün gideceiini sormadan, son ıürat-
ırkları lcaynaşıyordu. Mor- le le hareket etti. 
ga bunlan birbiri den ayır- Morga sordu : 
mıya muktedir dcg~ildi. Fakat - Beni nereye getiriyorsun? 
b' 'b• ırı ımc karışan renkl~rini Kuli iki sıra parlak dişlerini 
zevkle seyrediyordu. gösteren bir tebessümle f 

Orada kıvırcık kara sakallı, - Gezinti ! Dedi. 
başı san'?ch büyük cüsseli adam Rikıav denilen bu el arabası, 
la~ vardı. diğerleri küçük ve iki yanına kızıl çiçekli emsal· 
Zllf olup başlarında ufacık bir ıiz ağaçlar dikilmiş olan kır· 
takye taşıyorlardı. Yalnız bel- mızı toprakları geniş caddeler 
1 . b' erı ır bezle sanlmış, hemen tekerleniyordu. Bir Pagod (Bu· 
~emen çıplak denebilecek koli· di mebedi) önünde durdu ve 
tr (hamallar), kocaman iÖzlÜ, Kuli bir iıaretle müşterisini ıi-

yerlerc kadar düşen ctck.JikJi, yarcte davet etti. 
Parlak ıaçları üzerinde rül Bir düzine dilenci Morganın 
renkli tüller dalgalanan kadın- ayakkaplanm çıkarmak ıcre-
lar bir birine kan,ıyordu. fini paylaşamıyorlardı. En kuY-

Erkek ScylanJilerin hepsind0> vetli ikisi galebe çaldılar. Her 
ıuni denecek kadar uzun kı- biri ühendisin bir bacağını 
vırcılt kirpiklerin köllı?'clediii yakaladığı aibi onu zorl bir taş 
ayni tatlı bakış vardı. Ameri- basamağa oturdular. Papuç.lan 
kın yıldızluı gibi. Bu kadınlık birine am n sandallar ıeç.irdi-
iÖrünüıüne herıey y rdım edi- ler. Taun mabedinin toprağına 
iord•; Hiç kesmedikleri srç- günahsızca basmak için bunlar 
an, ense üzerine yaldızlı elzemdi. Bütün bu iş para 
hı d karııbğl idi. Sonra, ayakta, r eınct halin e toplan-
ın d oturmuş veya yatmış buda 

ış ururdu. İnce bacaldan k ll · · b ı d d 1 k hey e ennın u un uiu o a a· 
e~e lildcr albnda gizleniyordu; rı açan rahibde anahtarla be-
Yurüyüşleri de yava~ ve reha- raber elini uzatıyordu. 
vetkirdı. Sonr Kuli onu nebatat bah-

Mroga simdi Kolonbonun en çcsinc ıctirdi ve bir muhafızı• 
•

1k caddesindee ieçiyordu. En eline teslim etti. Bu adanacain: 
lüks mağazalar mücevheratçı· da, yanm saat neb;ı.tat adlannı 
lardı. Binlerce kıymetli taş, tckerledi. Mor2'a onu dinlemi-
hattı üstüva güneşi altına, ba- yordu. Ilık bir yelin bu muh-
ıan kadife yataklar üz.erinde taıem nebatlardan topleyıp et-
çıplak, baza altın ve gümüş rafa buiuladıiı koktlan ciier-
takımlar üzerinde, pınl pırıl lerinc toplamakle iktifa edi-
yanıyordu. yordu. 

Maiazalanndan çıkan tacir- Sonra sıra çarşıya ıclmi§ti. 
lcr elleri ztimrUt, yakut, elmas Eakimiı hasırlar ilzerinde ko • 
•c inci dolu olarak ıeçcnlere d 
yanaşıyorlardı. cama gözlerin ııil atbi't bu-

Moıya fil di i itlerle dolu bir nquk yü.zlü kadınlar bu mün-
bit ve sıcak toprağın meyvala

teziih 8aünde durdu. Oldukça nnı arzcdiyorlardı! Ananos, 
ucuz bir fiatla, Kam için bir popoy, pamlemus, HindceTizi, 
fil dişi saaduka, bir aiıara ta- muz ve saire. 
bakası ve bir tarakla iki beyaz EJ arabası ıürücU.ü durdu! 
fil sabn aldı. - Pettah dedi. 

- Biriside R nuçi için, diy 
düşünüyerdu. Böylece ne o, ne 
bea eli boş dö miif olmayız. 

Bir kuli, iskelede& beri sür
düğü el arabaıı ile onu takip 
tdiy rdu. Buraya bindi. luu 
•otorlu kilçilk araba, nereye 

Burası, birbirine benziyen 
binlerce kulesiyle yerli mahalle
si idi. Ve tembel ıabcılar açık 

kapı ile, hem yatak odası, 

hem aiaza olan bu kulübe
lerde dururludı. 

- Stııu var -

hav 
Friedrichshafen 3 ( Hususi 

Muhabirimizden ) - Son ismi 1 
henüz biJinmiycn 11 LZ 129 " 
acunun bu ikinci b;iyük hava 
gemi i ıimaldc Atlas denizini 
geçmek iç.in ilk büyük uçuşla
nnı yapmağa hazırlanıyor. Üze
rinde 2 ıene çalışılan 11LZ 129,,
un Atlas denizinin Avrupa ve 
Amerika §İmal kıyılarını birbi
rine birleştiren yol üzerinde 
mmıtazam uçuşlar yapmak için 
yapıldıimı herkes biliyor. Ame
rika büyük hava zırhlısı "Ma 
con,, un Tcrdiji son büyük katas
trofu aldırmadan. Fricdrichs
hafende herkes "LZ 129,, un 
ıünü gününe atlas denizi şi
mal kıyılannı biılcıtirecck "yol
culuklara başhyacağmı iman 
ile bekliyor. Doktor Eckencr 
V aşingtoada Amerika fen adam 
ları önünde hava yolculuğu 
üzerinde söz söylerken; bu 
yolculuktan arbk hiç korkul
mıyacak kadar fennin if erledi
iini ve iyi yapılmı~ bir bava 
&•misi ve onu iyi kullanan be
cerikli bir kaptan elinde bu 
yolculuğun hiç. tehlikesi olmıya
caiını bildirmişti. Dr. Eckencr 
ıraf zeppelin" i uzun yolcu• 
luklarda birçok güç durumlar
dan nasıl ustalıkla kurtarmıı 
ve bu hava gemisinin nasıl her 
türlü hava bozukluklarına kar-
tı koymuı olduiunu zaten her
kes biliyor. işte yeni kocaman 
haYa zırhlısının da i\İDÜ p
nüne yapacajı ıiaıal Atlas de
nizini apcak yolculuklannda 
yine bu sailamhk ve iyiliği 
l'Östermeai bekleniyor. 

Frieclrichalıaf en.in 1 numaralı 
halini ırezenlcr daha ilk bab§la 
.. LZ 129nun bitiminin yanqbğım 
anlarlar. "Graf Zeppelin" den 
iki kere büyilk olan yeni hava 
ejderinin burun tarafı bitmiş 
Ye allominyom iskeletinin üstü
nü kaphyan zar geminin üçte 
birini 6rlmüş bulunuyor. Ge
minin beı defa birbiri üZeriae 
'f'Ul'Ulacak boyalannın bir çoğu 
bJtmit YO ıonuncu olan allo-

-
·Mektepliler bayramı çok güzel geçti 
Kız ve Erkek liseleri dün T epeköyde coşkun 

neşe içinde ba)ramlarını yaptılar .. 
bir 

_;_ __________ .:;,_ ____ ~~-----:-~ 
İki haftadanberi devam eden Bir pn enci l'eHp kamp l başlamışlardı. Kulaktan kulaia 

mektepliler bayramının sonun- kuran erkek lisesi izcileri, el· dolaşan fısıltı nihayet bana da 
cusu da dün yapıldı. · Geçen terinde büyük gül büketleri geldi. Gittim: Erkek lisesinin 
sene bütün mekteplilerin işti- ile bizi karııladılar. Serin, te- '5 Mayıstaki yemeğini bir defa 
rakile T epcköydc yapılan bay- miz bir ilk yaz rüz&irı yüzü- yiyipte parmaiını yalamıyacak 
ram çok güzel olmuştu. Fakat müzü okşarken yüksek çınar- kabadayı bilmem varını dır? 
bu sene her mekteb· ayn ay- lar bulunan küçük ormana dal- Nefiı hümlü, fııb1dı pilAYlann 
n yerlere gitmesi gençlerin mıştık.. tlzerinde kızarmış kuzu butlan 
hayramlannı bir arada ıör- iyi bir gün geçirecejimi.ıi am endam ediyor. Meşhur ir-
ınckten bizi uzak bıraktı. Ben vadeden pzel bir hava vardı. mik laelwuı ile teşerrüf ettik-
erkek ve kız liselerin Tepe- Evveli herkes kendine bir yer ten sonra kalktık... Ufak bir 
köyde yapacakları bayrama seçip oraya yerleıti. Küçük istirahat.. Sonra dolqmağa 
fitti .. bir istirahattan sonra piyasalar bqladım. Şimdi sabahki ••ıe 
. Daha sabah erkenden Aydın başladı.. son raedeaiai hulm~tui . 
istasyonu kız. erkek bir ıürü Bira-ün evvel ıessiz ıessiz İki kardeş mektep talebe-
gcnçlerin nqelerile dolmaia uyuyaa bu yerler timdi neş'eli lerinde daha fazla bir aamimi-
başladı Pek a:r; bir zaman ıonra guruplann ıakrak ıcslerile çm- yet Ye yakınlaşma göze çar .. 
toplanan büyük kafile trene lıyordu. Sanki baharı bunlar pıyordu.. İki mektep onuncu 
yeri etti.. Saat 7 ,40 vururken getirmişlerdi buraya.. Y eıil, ve on birinci sınıfları ormanın 
tren kalktı. Şimd1 kız ve er- kırmızı, sarı, mor, penbc kos- kalabahğından u:r:aklaıarak da· 
kek liseli gençler püfür püfür tümler ta~ıyan genç kızlar bu- ha tenha bir yerde iki halka 
esen rilrgarın tatlı okşayışları rasım bit çiçek babçesina ben· olmuşlar eileniyorlardı. Orada 
arasında şarkılar söylcmiye baş- zetmi~lerdi. Mu llim1er bir çina kaldıfım müddet zarfında genç.-
ladılar.. Bulunduj'um vagoada rın altına blan iskemlelere ku- Ierin monoloilannı dinledim. 
erkek lisesinin son ınnıfı vardı. rulmuşlar bu sevimli iki kardeı Zeybeklerini seyrettim. Çok 

Daha şimdiden bah ri te- mektebin neşelerini görmekten güzeldi. Şarkılar, şiirler de 
rennüm eden iirlcre onoloğ· zevk:duyuyorlardı. Ôileye doğ- dinlenecek şeylerdi do~rusu!.. 
lara baalamııl rdı.. Edebiyat ru Tcpeköyün köylü dayılan Öileden sonra vaktin nasıl 
okutanı bay Esadın d burada ve teyzeleri de ıelince buraıı ıeçtijini bilmedim. Tren tekrar 
bulunmaıı &"cnç.lerin bir kat arbk bir alem oldu. ıeldi. Y crleştik.. Şimdi dönüt 
daha ıevkini arttırmışb.. Ei- Kız erkek karlflk yapılan ıeliıten daha parlak oluyordu. 
lcnceli 2'eçen iki saate yakın halkalarda toplar ha•alanmağa B&tün T epekCSy balkı tren yo-
bir tren aeyahatiaden aoara başlarken mandolin Y• kitara- Juna d&kllm&ı yaYaf yaYaf 
T coeköye reldikl lar da i'ÜHI parçalar çalmai!__ yflr6yen trenden aarkan bat_:. .. 

• • • 
sının 

minyomlu boya ile boynmaaı 
da epeyi ilerlemişti. Gemiyi 
havaya kaJdınnca i .z ile dolu 
16 odacıfı içeri koyabilme 
için geminin kaburıuında en 
son olarak kapabmak üzere bir 
delik bırakılmışbr. Bu gaz oda
cıklan ters nenin mali olan 
Bcrlin - Tempclhof f brikasın· 
de yapılmak Ozeredi.ıler. 
GEMiNiN UZUNLU~U 248 

METRE VE EN GENiŞ YERi 
41 METREDiR 

Geminin bel kemiği denecek 
kadar mühi olan kuşaklar 
arasmda 16 iç balonamm (pz 
odacıi't) takılacağı yerler iyice 
görülüyor. Balon yerlerinin 
büyüklüiü gemını ortasına 
doğru gittikçe büyümektedir. 
Ortaya konulacak e bllyü 
balon on lb bin m. helliyum 
veya bydrojen (muvellidülma} 
sığacak bir bilyüklüktcdir. Bu 
büyüklük, sulh muahedesi ile 
ltalyaya Yerilinccyc kadar Frcd
ritlaafen ile Berlia arasınea 
harptan anra ilk muntazam 
uçuşlah yapa "Bodenıee,. 
isimli zeppelin balonunun bü
tiln büy6ldüjii kadardır. Uçuı 
mühendisi Sauter ıcmini en 
mühım olan dümen kanatla
rının son montaj itleriıai d 
gösterdi. Gem· in en gen~ 

yeri 41 metre en uzun yeri 
248 metredir. 11LZ 129,. 225000 
kilo bir aiu'lık taşıyabilecek 
bir kunettc:dir. Bu ejder ıe i 
lüzumlu yüklerinin hepsini 1-
dıiı halde hiç durak yap a
dan acunun Gçte birini dolap.
bilecektir. 

Şimdi geminin kaburpınnın 
içini dolaııyoruz. Allominyom 
iskeletiniıt esrarlı panlbsı ıaz

leri kamqtınyor. işçiler bulaıık 
ve Jagım ıu depolarını yerleı· 
tiriyorlar. Bunların yerleri bile 
hesap edilmiıtir. Yolculuk. u· 
nasında motörlerin iflemeıi 
için kullanılan yağlardan bat· 
ka hiç bir ıeyin lüzum görülme
den ablarak; geminin benp1111 
hafiflemesi iıtinmiyor. Bayle
ce uçarken laiım sulan Ye 
sair ahlması lazım olan şey
ler bile toplanarak ap!ik 
(safra) hesap ediliyor. tBir kaç 
güne kadar banyolar. dqlar 
ve diier tuYalet yerleri de bi· 
tirilmiş olacakbr, Geminin bur
nuna dojTu yörüyonu:. Burada 
bava remieilerinin odalan 
ile ıu •e makinalar için 
kullanılan ham yağ depo
lan rörülüyor, bular da 
yerleftirilmek &zeredir. Ge· 
minin bu aibi depqlan çok bU
yük olacaimdu "ilaf Zeppe
lin" de olduiu gibi lastikten 
değil allominyomdan yapıbaıt
brlar. Bunlardan baıka bir de 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lara mendiller sallıyorlar.. Gn-
le rüJe fidinl Seneye tekrar 
bekleriz, diyorlardı.. T epcköy6 
arkada bırakıp İzm.ire gelirken 

otomobil hatta kilçük tayyar • 
ler konılabilccek büyük bir 

ya a.mban yapılınlftır. 
YOLCU ODALARININ ÇOK 

SANATLI SÜSLERi 
Şubhe yok ki en çok yolcu 

odalarına ö.zc İlmif ve en kn
çük ıeylerin hile güz 1 yapıl-
aıına önem erilmiştir. Bu -

lar hep iki katlididir. Y nl 
ıcmid "Grafcn" de farkh 
olarak gezinti yoWanna etra· 
fı seyir için kocaman 
relere konulmUflur. Yemek Te 
dinlenme salonu U yad 
•kuma odalan ai•ara ..ıo
nu Ye mutfak pelr anif •• 
aiizeldir. Her oda hatta ,atak 
odalarında bile kalorifer akar 
11cak Ye suvuk au b hmacak· 
br. HaY& ıemileri içerİIİllde 
ilk defa yer bulu ·gara a· 
lonu; ilk balon çu lannda 
ıon bava ıemilerine kadar ia
ıaıaların havayı esir etmelerini 
gösferen havaahlı tarihinin bir 
çok hUzel Jevhalan ile aliılea· 
mittir. Büyiik eji nce nlonu• 
na kacamu OkyanU11J ilk ı · 
çenlerin reıailerini l'htera tab 
lolar asılmılhf. 

Bunlar arasında 1521 de 
Ma)ellanıa, 1777 de Cook'un 
İpsidai ıemileri ile bufCÜD ia
ıanlann göisOnn kabartu 
yolculuk vuıtalanna kadar bir 
çok remilerin resimleri ıarn
lnyor. Yemek aalonmn111 ırtb· 
leri Cenup A erikuı yolu ze
rinde rörülebilen bayYulann 
resimlerinde• aeDlmiftir. 
150 YOLCU VE 45 HAVA 
GEMiCiSi 
Gemiyi aydııalacak olan elelr

bik lambalan takılmıfbr. Ge
mının bir köıe.aU.dea 6teld 
köşeaiae eminer ye haberler 
teller ile ı&nderiliyor. Geminin 
d11 ylldi otaı alb bin mildir. 
Kumaada Ye dtıme•ci odalan 
ıem!nin dıpnıına ıukan ay· 
rı bir padola konulmut· 
tur. Kapiten Go1tdol - ida. 
biri biri llzerine lki katlıdır. 
Buaun aJbnda kumanda Ye 
dümen odası, taif • o dalan, 
tistünde telais telgraf odası 
vardır. yeni remide çahşacak 
adamlana ıayısı 45 kiıiyi bu
lacaktır. Gündnz _yolculukla· 
nnda 150 yolcu' dam tbtti 
uçaşlanada 50 yolcu Ye 20000 
den 25000 kiloya kadu yUlıı 
taııyabilecektir. 

"LZ 129" biter bitmu La
wenthaJ uçak meydaıunc:lald 
hale konulacak Ye ancak re
(ecek aeae Frankfurt~am Main 
da yapılacak acun haYa femİ• 

Iİ limanına l'eçirilecektir Gemi~ 
ye pek yakında bllynk bir m•· 
ruim ile _İlim takımılecaktır.ltte 
acuaun en modera haYa ıemiıinl 
yarctaa Alman telnaikiaia ba 
biiyflk muci.ıcainin; bu yeni 
Alman hava zırhlıaınıa daifar 
Ye dalıalar üıflhldn aamun 
her kC>ıesiae taııyaoj1 ismin 
ne olacaiı henllı bilinmiyor. 

liıclcrin nq'cai son raddeyi • • • • 
bu muıtu. Her va2on bir llem lspartada 
oldu. 

Isparta: 5 (A.A) - 9Mayuta 
Neler ıörmiyoru.z.. Erkek toplanacak olan C. H. P, bO-

liscsi talebeleri kıymetli tarih k 
yOk kurultayıada Atatilr t~

okutam bayMithatı ve bayHaJili rafından verilecek a6yle•ı• 
aralanna almışlar mütemadiyen Halkevi salonunda radyo ile 
kahkaha ile güldürüyorlar .. Öte di.ıılenmesi için İcabede ted-
tarafta Kız lisesi de ba.şka bir birler alınmıştır . O gtin için 
hayat yaşıyor.. Bütii gün çal- parti ocakları ve parti halkevi 
maktan yorulan parmaklar dur- binalan donatılacaktır. Gbndüı 
madan yine kitareleri titret· ıöylcYler, konferanslar, gece de 
meie başlamışlardı. Zeybekler müsamere Yerilecektir.O 2'iiaün 
ıarkılar danlar ... Ne 'e, bayat herkesin ilfisi i çekek bir su-
icte genrlikl. rette ııeçmeli içini mncliden 

y T çalııilmaktadır. 
Aydın i tasyonundan ınıp TanzllAUı tarife 

matbaanın yolunu tutarke }' Göztaıı, kükürt, potu nak-
kcadi kendime ne güzel ir liyabnda yapılan yeni tenzilatlı 
~ün l'eç.İrdim, diyordum. tarife dünden itibaren tatbik 

Selim c:_~d ........ __ e_dilmcie ba.ı!!_nmıabr.. 

ahne s 

a ada 
Adina, S (A.A) - Belediye 
edine verilen 1935 bütç.csl 

aideri v ıelir kısmı yapılmıf 
düşünülen borçtan b şka 438022 
liradır. 

Adana, 5 (A.A) - Havalar 
birdenbire ısındı. Dün aıcakhk 
37 dereceye fırlamışbr. Şehir 
halkı bağ ve yaylalara göç et-
etmcğc başlamıştır. 

Adana, 5 ( A.A) - Sürekli 
yaimurlardan ekilmesi geciken 
pa uk tohumlan bir kaç pnc 
kadar tamamen bitmif olacak
br. Buiday ve arpalarda iyi 
bir durum oldupndaa oa güa• 
kadar biçme iti baılıyacaktır. 

Atlaaa, 5 (A.A) - Atatürk 
heykelinin yerine konulmatl 
dün bitirilmiıtir. Baıka eklik
lerin de bitirilme.ine rece fh· 
düz çalıfJlmaktadır. 

Adaaa, 5 (A.A) - iki yh· 
den aıkın C. H. Partiai IJ•· 
leri diln Cakıt ınufı yaluam~ 
&iderck rüzel bir kır etleati.t 
yapmıılardır. 

Adana, 5 (A.A) - VilAye
ti · zde yol f aliyetlerine bq· 
lanmııtir. Adana - Mim yolun 
daki boıukluk.lann dilıeltilmul 
müteahhiclc crilmiıtir. 

Adana, 5 (A.A) - Adana
nın ululusal aavqtaki kahra-
maalıklannı filme almak lhere 
harp akademisi film merkezi 
irubundan üç kişilik bir heyet 
ıehrimize ıelmiftir. 

Üç aya yakı bir zamaadan 
beri hazırhklariyle uirafll•n 
Mete piyesi ön6m6ıde1d 9 Ma-
yıs Pertembe rfiaü oyaanacak
br. Halkm tauil kolu bu pi-
1ese çok l)zea Yermİf Ye •Ü
kemmeJ huırlamqbr. 

Moskovada 
Stalin diyor ki: 
Moskowa S (A,A) - Bliyiik 

Kremlin aara}'lllda Mo.keTa 
pnıizoaunua ltütün uker aı· 
nıflann.a maıaap 1700 ~ 
kamutan heyeti ıerefiac hl• 

kabul rumi yapıhaıfbr. Voro-c 
ıilof Te Molotof birer •&ylevd: 
bulunmutlardır. KaJ,uJ reaminin 

ıonunda Stalin söylevinde, ıall

ımda blltihı kmlorduyu Ye ko

mü ist partiıindc olıun olmbıa 

bütün bolıeYikliii ı limlua'lf~ 
v demiftir ki : 

Bir kimse partide olmak i 
de bolıeYik labilir. Partimil 
dıpnıında a binlerce ve bia} 

lerce mcrd we becerikli bolıe-J 
Yik sadakatla. · görmektediı-, 
Hükümetimizin ve partimizi• 
kaygı•ı Sovyet Ruıya uhuunJ 
yUkaelmuidir. 

Staliain ıözleri ıonu ıelmiı' 
yen alkıılarla karşılanmıfbr. 

Alman yanın 
Birliği meselesi 
Bcrlia, S (A.A) - lp.lerl 

bakanı B. Frik OropeİH Re
Yil mecmuaıınd• ıu .. brlan 
aeırediyor: 
Almanyuı• birlipi tamam-

lamak için onllll yui toprak., 
kurum1111u .. tlamaktu pyai 
yapılacak bir İf lcalmllllllfbr, 
Siy .. al, ekoaomik Ye tarihael 

unıurlan dn hesaba katarak 
bu itin ba rılacağı zam•ıu 

önder kendi kestirecektir. Al

manyamn bundan sonraki eya

letleri 3.4 milyon aruında bir 

llüfusa malik olacakludır. Bir 

araya toplanacak olan bu eya- .. 
!etlerden ilçilncli raytın birleıilr 
Alman devleti vücuda ıele
cektir. B. Frik 7-4-933 gthıle• 
meçli yaaaaın yerli parlamen
tolan ortadan knldırmak T• 

her eyaletin hllkümrıni hak
ları ı Almanyaya naklederek 
hirliiin eaa lannı kurmak1, 
oldu,qu~ _ habr~tmaktatlır. 



ez 

Konyada gür bir yeşillik Denizlide kültü are eti 
Bu yıl kuraklık korkusu yoktur. Yeni Muallimler valinin başkanlığı altında 
Yapılacak barajların tetkiki ilerliyor Hiyerapoliste tetkiklerde bulundular 

Konya, 4 (Yeni Asırj - Yu
.nuşak, fakat yaj'ışlı geçen bir 
ıı'ıştan sonra gür bir yeşillik 
içinde İlkbaharın ikinci ayına 
da girmiş bulunuyoruz. Otlar, 
ekin er yükseliyor, aiaçlar yap
. aklanıyor ve çiçekler açılıyor .. 
ı<ooyanın yıllardan beri küs
kün, durgun duran ruhuna ve 
yüzüne tabiat, sanki neş' e ve 
ferahlatan serin rüzgirlan
nı saçıyor; daldıiı derin uy
kudan uyandırmak istiyor. 
Datlardan yol ahp gelen ir
maklar, çaihyarak bahann ne
... ini besteliyor, ruhlara sin
diriyor, ve ıöaüller• fısıldıyor .•. 

itte; kıtıa b6yle yımupk 
ytizll ıelip ıeçifi, aabzmi ve 
majmom bir bahar detil; sa
- ve ileriai içia dolgun bir 
lriha çatı 1auarh7D Wr baliu 
ptirmit oldu. Kiflbb bap 
•• yanaki kan-, yiyecek 
batuJllll çıkarmak, bankadan 
aidatı tohumluiu ı•ri verelail
mek, yahut ta adiyebilmek 
tir. K6yliab, menimden, ya
ratudaa 'beldedijl budur. 

Koaya k6yllalaln ekia ve 
ekenomik ca•lıhima alabilmem 
~• kalkıamua, borç.lannua 1IZ1lll 

ftdelerle aynlarak &de•e im
kbı verilmesine bağlıdır. Bu 
lleyfiyet ve mlbimmeyi ilç d&rt 
~ evvel ..... •eldii19e yine 
Yeni Am..a yumı ve lail

tılirmiftim. • .U.el• 16d 
uat-.yı Wım.,...._ 

Ekim ..ı1et1 iJWW. l.te
.;Jen m.Ualla ahaabileceji 
fimdidu umuluyor. Her huri 
tabii birbAclUe, bir ifet hadis 
almaza kuraklık tehlikui yok
tur. 

Et bolar. H... ı•yia çoiu 
da zarar Teri yer. Buaa ıu .lu
yukta miaaJ ıöateriJebilir: 

"Karapınar kazaıı tlaTarla· 
nada "ot çalsıaı" ıörillmekte
dir. Ylzde on telefat olduğa 

llyleaiyor "" 
lnuldana akqa, Koaya ç•v-

ruindeki bat Ye bahçeleria 
1Ulaa•asıaı mlmklla kılaıthr. 

Baicılar, bahçeeiler faaliyet
tedir. Y adak (uyfiye) kiralan 
pçaa yıllara aisbetle yUksek-
tir .. 

Yeni yapılacak barajlar Oze
rinde incede• inceye tetkikler 
•• hesaplar yapılmaktadır,VaJi 
•• milheadiale bu itler için 
Karamanla Silleze ridip gel
•itlertlır. 

Vall gl..ılyor mu 7 
Konya Valisi Bay Cemal bar

dakçuua yeni bir vazifeye ta
yiai etrafuadaki pyialar kuv
yetlenmektedir. Henüz resmi 
bir emir yoktur. 

Oyelerln intibaları 
Genel kurultayın bayan liye

letinden dart hetile görüttüm. 
Verilen siyasal ve aoysol bak
tarde dolayı Atatürke ve 
ıeflere derin min•et duyi'Jla
rile bir kat daha baj-Jan
dıldannı, artık erkekle kadın 
arasında yapyıı ve iş .uha
ıındaki farkların tarihe karış
bjanı, yıldan yıla daha ıörgü
lli ve bil~li haalelerle çahıa
caklannı söylediler. 

D. Encü•e• liyeliiine seçi· 
lea Perver lhaaa Korucu (Ci-
llanbeyli) çok sempatik bir 
bay_anımızdır. Burünp ınu-
vattakiyetini de varlığında 
mevcut ... pati saye5inde 
elde etmiftir, diyebilirim. 

Kendilerile ıörilfmeaiz sıra
•acla ha11&tea Konya kadınlı
,.. el ifleriadeki meharetle
rilae itu•t ederek dediler ki: .. _ ıco.,. •• 

Kadın Üyelerin ihtisasları 

Kcmywıw altı kadm iiycsi 
: Osıu soldan birinci bayan Refika D{lfbndak, hn!Jaıı Latife Gllnıral, 

bayan Firdevs. Altta soldan birinci bayan Elma.11, b .. yan Mınfre Hüsa· 
mettm, bayan Perwr Korucu. 
lerinde, kadın zevk ve incelik- Prens Blbeskonun 
lerile meıç olmuı, san'at bedi· Tayyaresi 
alara vardır. Konya kadınlarının Kahireden Romanyaya ıider· 
el ifleriadeki iacelikleri, meha- ken motorüne inz olan ikinci 
retleri filphe yok ki zeki- ltir aakatlık üzerine Sille kı-
lana · k bil' ti . .J.. nnda bir tarlaya inmek mec-

ın ve ıt a ıye erıoın b . . d k I I &k ki"~ · .. . urıyebn e a an Romanya ı 
Y • H ı~.m ıostenr. Bu eser- prens Bibeskoya ait tayyarenin 
len serrılerde göıtermek, yay- onarılması icin Eskişehirden 
mak ve Konyada kadınJanmız usta retirtilmiştir. Uçak liç 
içia san'at evleri kurdurmaia motörlüdllr. Posta ve yolcu ta· 
çtiıtmak benim ve beaim ~bi ııyUor. .. • k 

1 .. • • . çagın pervanesı ırı -
duşünen arkadqlanm ıçıa bır mııtır. Pervaneler Fransadaki 
idealdir." fabrikadan teldikten sonra ta-

Bayaa ay.leria "Yeni /\aır ,, kılacak ve uçak buradan zen• 
içia 16tfettilderi resimlerini i(iSn- Bik_..,. Kiclecektir . 
deriyorum. Pilot ve makinist gördlikleri 

K 1 d 
kolaylık ve iyi kabulden dolayi 

aza ar an gelen bayan ve . t t kk"' 1 .• memnumye ve eşe ur crını 
hay üyeler birer ikiıer yerle- izhar etmekt.!dirler. 
rine dönüyorlar. A. Evren 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir köy tamamen yandı 
On yedi evden ancak beşi kurtuldu 

Bir çocuk da diri diri yaııdı 
Denizli: S (Huıust) - Bura

da düa kanlı bir cinayet oldu. 
Cinayete selteh bir aşüftedir. 
Şehria dıtında incili pınar diye 
anılan bir mesire yeri vardır 
Halk Cuma günleri oraya temiz 
hava almaia çıkarlar. Dün de 
kalabalıktı. Kenarlarda rakı 

içenler de vardı. Bunlardan 
Tofur Mehmet adında bir sa-

bıkalı ile meyhaneci Sabri 
adlı bir serrüzeıtçi Atiye ismin
de eski bir fahi,eyi aralannda 
~Ylafallllyarak kavra çıkar· 
dıldarindan Saitri bıçaiı111 çe
kerek Mehaecli sat kuıtı 
üzerinden ap surette yarala-
mış ve o civardan reçmekte 
olan polis memurları tarafından 
cürmü müşbut halinde yakala-

narak ceza evine tıkıJmıştır. 
Yaralı Mehmedin hayatı tehli
kelidir. Hutabaneye kalmnl-
mı ıtır. 

Feci bir yangın 
Üç iÜn önce Denizliye baıh 

Kurudere köyünde bir yangın 

çıkmış ve esen tiddetli rüzgi
nn tesirile fazlalaşarak esasen 
on yedi haneJi oJan köyde an-

cak beş ev bırakmak suretile 
ıeri tarafını kamilen yakmış
tır. Yanan e\'lerden ilçünün 
etya&ı da yanmış, diier
leri kıımea kurtanlmıttır. itin 
ea acıkh tarafı, Yuıuf adında 
bir köylünün üç yaıındaki oi
lu Osman iJe bir dananın de 
yananlar arasında ı,uıunması
dır. Y angıaa bir çıra sebeb 
olmuştur. Burada• Vali bay 
Fuat refakabna Jandarma k11-

mandanını alarak köye gitmiş 
ve açıkta kalan barikzedelerin 
ıaşe ve ibatelerini temin ey· 
lemiştir. 

Milden bulundu 
Tavasın Ebecik karyesi ci

vannda gayet kıymetli ve zea
gin bir kömür madeni bulun
muş ve sahipleri tarafından 

işletme için resmi muamelesine 
başlanmıştır. 

Ç mhkyerl ve 
Hlyarapolls 

"Çamlık" Denizlinin yaz eğ
lentilerine aahae olan en met
hur bir mevkidedir. Yaz 
giinleri hemen bütOn halk her 
Cuma crayı botlamazlar. Bu 
güzel çamlı§'ı daha cazip bir 
hale getirmek için vali bay 
Fuat imar teıet,büslerine baş
lamış, bir kameriye yaphr-

llllf ve yolu daha güzel 
vaziyete sokarak tam asri bir 
sayfiye meydana getirmittir. 
Pamukkale ( Hiyarapolis ) de 
ihya edilmiıtir. Yıllardanberi 
orayı ziyaret eden ecnebiler 
yolsuzluktan müşteki idiler. 
Vali yolları yaphrmıf, bilhaaaa 
harabenin içine kadar otomo
biHe girilmesini temin eylcmit
tir. 

Orada 33 derece hararet 
muhafaza eden bir kaynak 
vardır ki asıl kaleyi meydana 
re tiren bu kısımdır. İki bin 
küsur sene önceki medeniyetin 
harabelerini saklıyan bu hlkim 
tepeye bir de kameriye yapı· 
larak ziyaretçilerin her türlü 
istirahatleri dllıünülmü.ttür. 

Denizli, 4 (Mayıs) - Baha
rın güzel Mayıs ıünlerinden 
birini daha, bu hafta zengin 
bir tabiat ve tarihi eserler bol
luğu içinde geçirdik.. Vali B. 
Fuat Tuksalm başkanlığı altın
da tertip edilen ve tatbika ko
nulan hu gezinti; ilk mektep 
ve lise muallimlerinden, daire 
müdürlıerinden mürekkep 60 
kiş:Hk bir kafileyi ihtiva edi
yo. du ... 

Kafilemiz tam saat yedide 
Denizli muallimler birliii binası 
önünde top!anarak, kamyonlar
la ölmüş şehirlere doğru yolla
nıyorlard• ... Bu harekette taşkın 
ve canlı bir neşe ve heyecan 
vardı. 

Y olbr ~zeldi. Evvelce hay
vanlarla bile gidilemiyen yollar 
vali bay Fuadın himmet ve sray
retJerile o kadar güzelleımişti 
ki otomobiller asfalt bir cadde 
üzdrinden kayar gib~ sarsmh
sız yol abyordu!... Bu himmet 
ve verüa kartııında asırlar bile 
memnun kalıyordu... A.ırlarca 
ihmal edilmiı olu Hiyerapoli
ıin ve bu tariht mahalle gi
den yollana enerjik valimizin 
yapıcı elile inkıllba yakışır 
bir biçim alması, insaa ruhunu 
gıdalandırıyordu ..• 

Husu!ılile yıllardanberi hem 
yerli ve yaba•cı ziyaretçileri, 
hem de köyllileri çok mütklll 
vaziyetler karşııınde bıraka11 

telefon, masa ve sandalyalar, 
temiz içme suyu gibi, ziyaret
çilerin rahatını temin edecek 
birçok vasıtalar da vardı .. Eski
den yanında bir yardımcı ta-

Detıidi valisi JJ. lıuaa 

tıyan seyyahlar bugtin, bekçi
nin rehberliji aayesinde tet
kiklerini kolaylaşbrmıtlardır. 

Y almz bu y6nden değil is
libat ve teıkillt bakımından da 
Pamukkalede pek çok yenilik· 
ler yapılmakta ve projeler ta
sarlanmaktadır. Pamukkalede 
33 derecede bulunan ve röz 
bastahklanna, kemik zaiflikle
rine iyi relen ııcak suyun mec
rası temizlenmiş, asri ve çok 

Fuadın bu alanda daha birçok 
yapacağı işler vardır.Peyderpey 

yapılmaktadır. Bundan başka 
l-ir bekçi kulübesi yapılacakbr. 
Bunun,, aoma ağaçlar dikilecek 
konuklaıı;. birkaç gün istira
hatleri için husu.si ve konförü 
haiz barakalarda bu meyanda 
yapılacaktır. 

Harabeyi irfan kafilesi zevk
le dolaştı, tetkikler yaptı. 

Vali Bay Fuat Toksan uzun 
bir söy:evie harabenin tarihçe· 
sini ve harabe için bugüue 
kadar ya:ulan eserleri, hara· 
beye gelen ziyaretçilerin bara· 
be hakkındaki iyi veya fena 
intibalarını uzun uzadiys an· 
latb. Konferanı esnasında ş1ı 
noktalan iıaret ettiler: 

Y abancılana eski kanaatler 
fena4ar. Biz bu kanaati düzelti· 
yoruz. Bakımsızlıktan ,ikiyet 
ed liyordu. Şimdi buraya ait 
bir eıer ve bir de "Rehber" 
hazırlatacatım. Bu iş için de 
muallim arkadaılarıının yardm
lannı dileyeceğim, dedi. 

Harabeye ait eserler hara
bede yapılacak bir kiitllpba-
nede saklanacak, ziyaretçiler 
bu eserlerden istifade edecek
lerdir, diye iliva ettiler. 

Harabe hakkında düşüniiJu 
ve yapılmakta olan itler cid-
den mucibi meanuıüyettir. Va
liain yakın yardımcısı olan ma-
arif miidiirü bay Ziyama kül
türel her iıte ve her alanda 

büyük rayret ve yardımlan 
görtllniekftclii'. Haral>eain mu· 

~-lrkıpda ba.f Zi 
da a ·-~ cid-
den büyüktür. 

Enerjik Cumhuriyet memur
ları yurdu güzelleştirirken, yur-

dumuzun hakkında verilmiş 
olan fena kanaatlarda kökün
den söküliib atılacakttr. 

Konferann alkışlarla bitti. 
Sonra fotuiraflar çekildi, ey· 
lenceler tertip edildi, harabe: 
bir daha gezildi. Akşamın p· 

Denizliden bir gDrii>ıÜ§ nıv• · ı· · · · d 
çürük Men.deres köprilsü, bu rüzel yeni bir banyo yapılmak- xe fi ve ıerın ığı ıçın e neı-
defa demirden yapılmış. Evvelce tadır. Banyo ihtiyaca kafidir. eyle dolu bir kalple yeşil de· 
yaya bile geçilmeğe cesaret Plinh ve dejerli bir elle yapı- nizliye yollana• Otomobiller. 
edilemeyen köprü şimdi büyük lan bu baayo, ziyaretçilerin ra- canh bir varhjın ifadesi oldu-
kamyonların, arabalann biç sar· hat va temiz yıkanmalarmı te- ğunu gösteriyordu. 
sıutısız ıeçebildiği emin bir min ehnit olacaktır~ Vali bay Tarhan Toker 

ı t •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••ıııııııııııcıoıııı•••••••••••••••••••••• yol o muş ur. •• • 
Çiçek ve yeıillik içinden re- Odemışte Denizlide 

çiyoruz. Yolların döaek nokta- Otomobllcller blrllğl açım Sıcak dalgaları 
Jarında oklarla gösterilmiı İfa· donalı yapıldı 
ret !cvhaları var ki bunlar da Ôdemiı, 3 (Hususi)- Büyük Denizli, 5 (Hususi) - Bir-
yine valimizin himmetleri•dea- devrimi yapan ulu partinin ka- kaç gilıadenberi şehrimizde ka-
d' natlan altına ııj'ınaralr yeni do- ıırga ile kanıık sıcak dalp-
ır. • tan tof&rler cemiyeti ve otomo- ları büküm silrmektedir. Bu 

• • ~0·ıciler hirtiii açun donatı dün yüzden termo-metre 25 tea 
Hiyerapolis harabeleri karp- demifm aayıa btıyOkleri &ana- fırlayarak göl.ede 34 dereceye 

dan ı6ründüiü vakit ilk ev•el de ve onlana eHle yapılmlf :we ~ yükselmiştir. 
gözlerimizi beyaz yüzlerile "ti· çok yiik•ek ilitik ve sevıriJer T kd• 

arasında kutlulanmışbr. a ımame 
revrterler,, karşıladı. Kamyon- Bu donatı Kaymakam parti AJ 
lar tirevterlerin eteiinden ya- Baıkanı ile kent başkanı as- an memurlar 
maca tırmandı. Evvelce bu ya• kerlik şubesi, Topçu taburu Denizli, 5 (Hususi) _ Çal 
maçlarda yaya bile iezilemez- kumandanlan, Mülkiye, askeri- kaymakamı bay Mustafa, Da· 
di. Şimdi bir daiı tırmanır gi- ye, adliye, Maarif memurlan vaı kaymakamı bay Fadıl 
bi harabeye çıkan ydaaka•i, banka-direktörleri ve Ôdemif G6ksu, Dedeköy nahiye mü-
ıüzel bir yol var. lıte bu yol sayın bayaa ve bayları ulula- dllrü bay Ah•et maarif ve 
uırlarm ihmaliai yenen yeni mışlardır. teıkilit alanında zhterdilderi 

d Parti baıkanı Bay Ibrahim liyakat ve yarattıkları varhk· 
bir ıafdr ~- ~emen yarım sa· yayla ve Kllltnr memuru bay lardan dolayi viliyet maka•ı 
at için e ara elere val'Wlışhk. HaliJ Duralı ve Otomobilci bay tarafından ltirer takdiraame 
Harabe . u~iden olduiu gibi Küçllk Süleyman ve orta ile taltif edilmitlerdir. 
ıbmal edılmış olan hakikaten mektebi talebesinden mini mini D } d 
harap bir yer deiildi. Hafize bay Şadi Gülcün söy- eniz İ C 

Eskıden gilbre ve tezek seli, levleri bu kiiçlik ve fakat atıl- Asri bir otel 
bay~n ve ~ı~ır istilası, gire• gan, çalııkan çocuklarına liyık 

k 1 oldukları yeri göstermiş, onla-
çı an arın merbametıiz·tahripçi rın yurd içia çok faydalı ol-
elleri altında kalan harabe, duklannı meydana koymuştur. 
şimc!i bakımlı bir elin, ihti- Donaiı ıereflendiren bayan 
m~lı bir gözün, kurtarıcı bir ve baylar Halkevi binasında 
'9aşın himmet ve ıayreti önün- toplanmıf, ıunuian birer ayran 
de o kadar deiitmişti iri .. Ne içildikten ıonra taksi yerindeki 
tezekten, ne pbreden, ne de birlik binası önüne gelinerek 

yoklama yapılmış ve toförlerin 
hayvan ve tahripkir insan istila otomobil ve kamyon geçld res-
ve taarruzundan eser kalma- mi röriUmüıtür. 
mııtı.. Burada bir bekçi, bir Faik 

Denizli, S (Hususi) - Amr~ 
lardanberi, uri te metle•i 
ihtiyaçlara cevap verecek bir 
oteli olmıyaa Deaizlide, bu aJ 
içiade ,,ali hay Fuadın rayret
lerile ıezel ve •edeai koafon1 
haiz bir otelin temeli ahlmıfbr. 
Otel evkaf tarafından ya_pıl
maktadır. Alb ay sonra De
nizli en uri ihtiyaçlara cevap 
verecek bir konuk evine aalıip 
olacaktır. 
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Paraşüt: 
ad nlar.da 

Uçuşlarda tayyareciliğin can kurtaranıdır 

Par aş abrikalarının 

-- soo-300frank 
kadar kaıaDÇ 
(sigorta dahil~ 
malzeme para· 
sından fabnka· 
lan tarafından 
verilir ve yenile· 
nir. ikmcl sımf 
seyahat .....-fı 
verilir. 
Mehzurlirl 

Havadakaa 
azclır. T oplM
blar içia ,.ı.e 

paratltMr' -
ima açıhr .Fakat 
iaer.kea yara
ıa..ak çok m..L 

rekabetleri- Kendini boş
luğa aıan kadınların maceraları 

temeldir. Kendi 
hesabı iki ane
de bir bacapa 
kırıldı, dizimia 
kemiği çıkta. 
bir çok defa u 
kabarıala rım 
lturkulcla. 

Dikkat etmiı
sinizdir: Vapurlar 
tahlisiye ıandalla
nnı ve can kur
taran simitlerini 
en göze çarpacak 
yere koyarlar. 
Fakat posta tay
yarelerinde yolcu
lar için hiç bir kur· 
tuluı vadı yok
tur. 

1933 te, para
ıutla b:r tahlisiye 
çaresi tetkik edil
di. Tayyarenin 
zemini mütehar
riktl •e pilot.uçar. 
ken, bir dakika 
içinde ufak bir 
manevra ile bunu 
açabilirdi.Oer yol
cuya da, otuduğu 
yerde, bir paraıut 
bağlı idi. Ameri-
kada, Roşöz dağ
ları listünde, yan
lış bir manevra 

300 metre yüksekten on yedi 
yolcuyu boıluia bopltta. "Her
keı paraşutcu" adlı komik bir 
filime yakışan bu son, ltu pa
raıutların Amerikan sivil tay· 
yareciliğinde kullanmasına da 
son çekti. 

Şimdiki halde ordu, paraıut 
fabrikatörlerinin biricik müşteri
sidir. Ama, bütün harp malzeme
si ticıaretina olduğu gibi, bana 
da ne kadar gayri meşru re
kabetler kansıyordul Raraşüt· 
ler kabul edilmezden evvel, 
70 kilo afıırlıiında bir kum 
çuvalına llailanarak te.crübe 
edilir. Bu tecrllbelerden mu
hakkak aurette ~I' ~ 
kan, hiç 1U'blmı~ paraıtıt 
yok ~ibidir. Çünki tayyarenin 
300 kilometre süratle uçtuğu
nu düşünmeli. 

Geçen sene kendi marka-
sını taşıyan bir paraşütle 
tayyareden ahlan bir fab-
rikatör, toprağa düşerek 
parçalandı. Ya.plla~ . tah~i-
katı par•şut ıplcrının ege 

ile yontulmuş olduiunu 
ıösterdi. Fabrikatorun 
şahsi düşmanı yoktu. Pa
raıut'un düşmanları çok
tur. Halk bu caniyane 
maneualardan haberdar 
değildir. 

Pııra ut mitinglerinde 
yapılan ~ecrtıbeler, fabr:
katorların reklam va ıta

larıdır. O vakıt en mü
kemmel paraşutlar kul
lanılır. Bunların her biri 
beş alta bin franktır ve 
her inişten sonra l.uma
şını değiştirmek lizamdır. 
Bir zoımnn, bu gibi içti
moılarda tayyareden ab
lacakları hala arasından 
toplarlardı. Onun içinBir 
çok kaza olurdu. Her kes 
tayyareden atlayabilir. 
Fakat hakiki parasütü 
ıivri yere inmeye başlar. 
Yere saniyede beş altı 
metre ıüratle vanlır. Çi-
mene inilirse ne ali! Fakat 

bir elektrik teline, bir çabya, 
bir aj'aca çarpmak, ırmnia. 
denize dllpnek te Yar. Şuau da 
ill•e ediniz ki bir paraılltçl 
zemine Y&rır varmaz parqüt
ten kurlulmaiı dlltlinecek ka
dar souk kaulı olmalıdır.Yoksa 
ruzgir kendisini tekrar sekiz 
on metreye kaldınr ve bu defa 
yumupmıı olan paraşüt onu 
havada tutamıyacaiındaa bir 
taı parçası ııbi yere yuyarla
nabilir. Bunua için paraşüt bu 
pn bir spor ye bir aan 'at ol
muıtur. 

Adele kunetindea ziyade 
maharete ihtiyacı olan bilttın 
tehlikeli ekzenider sibi l»u da 
kacbnlara açıktır ve tecrtlbenin 

bir kadın tarafından yapılması 
daha cazip ve daha heyecanlı 
olur. 

Bayan Y. S. bir paraşüt yıl· 
dızıdır. Yirmi alb yaşındadır. 
On yıldan beri 2ökten düşü
yor. Bir kahvede garsondu, bir 
pilot onll görmüş ve kibar ale· 
mine deiilse de, boşluj'a sal
maiı düşünmüştü. Böylece bir 
çok kadınlan paraşutçu yap
mıştı, Bir kadın, onoruna do
kunularak her zaman yola ıe
tirilir. Arkadaşlan önünde on-
dan tehlikeli bir söz koparıaız, 
yapacaiı muhakkaktır. Eğe 
şahitsiz k~hrJoCa b•hsi kayl>er
dersiniz. 

Bnyan Y. S. sessiz ve dur
gun bir kızdır. Pilot iyi seçti-

~ine emindi ve onun tam vak

tinde randevuya gelmesine şaş

madı. Güzel yazlık robu yerine 
meşin bir elbi e giydi. Bu şen
liii tertib eden zctı meı'uli

yetten kurtarmak için ehem
miyetsiz bir kiiıtcağız imza 
etmesi rica olundu. Şenlij-in 
krnliçesi oldu ve yere iner ia
meı erkana takdim edilecej'i, 
terefine şampanya içileceği söy
lendi. Yalnız ilive etmcii 

unuttular ki paraşütçiliğe } e
ni başlayan bir kız topraia 
inerken hiçde takdim edilecek 
vaziyette dei"ildir. KallıJi seıi
lam olsa bile, karnı ırevıektir. 

Bir kaç saniye içinde, top-
lantada n bin metre yukanya 
çıkanldı. Pilot, esen rüzgar 
sayf"sinde, Paraşutun üç dört 
dakika surccek eyi bir manza
ra olacaf!ını hesablamıçtı daha 
çok sürdü. 

Pa~aşutcu kadın tayyareden atılmağo hazır 
k&lmıt, tekrar içeri ablmak için Fakat alelade parqitleria 
inaanhjın O.tünde bir ıayretle tayyareye takılı kaJclafa YeJ8 
çabalıyordu. Tayyaresinin teh- ha•ada açılmadıiı da vakidir. 
likeli bir milYazeneaizlii• tu· Bir defasında, paraıütle abla-
tuldujunu ıGren pilot kı- yan bir kadın tayyareye ta-
.za birteyJer haykırdise de kılı kaldı. ip kopabilirdi, kop-
motör gürnltllsii içinde kay- madı. Zayallı kadın, tayyare-
boldu. Soa çareye baıvurdu. ain yere ineceii dakikada 
Kııkınak tayyareye tutunan alecekti. 
narin ellere indirdirdi. İııpiı: Pilot, elinden ieldiii kadar 
anahtarını. Nihayet, kızcaj'ız havada durdu. Esanıı bitince, 
ölü iİbi boşluia yuvarlandı. yere indi ve zavallı vücudu, 

Bugüa bayan Y · S. Meşhur saatte 120 kilometre sür•atı. 
bir paraıüt fabrikasının canlı yerde aürükliyerek parçalacla. 
reldimıdır. Bunula bera\.er, tehlikelerine 

Güzeldir, ualudur, sebatkar- v• tama edilecek gibi olmiyu 
dır. Tayyarecilikte kazancbjı kazaacıaa raj'men, paraşüt ka
dostluklardaa istifade ederek dınlan cezbetmeye llew·am edi-
ıimdi pilotluk öğretiyor. Mes- yor. Bunlar cambaz, maakea, 
leği faydalannı töyle anla- dansöz, casus kadınlardır ki 
tıyor: askeri tayyare meydanlamua 

Faydalar! üstünde hayalleri çok defalar 
Senede 30 eniş. Her enişte boşluk içinde sall:ınıaııbr. 

Almanyanııı hazır]ığı ·--- Baş/a/Qtt B111nci sahuede -

tecrübelerini bekliyorlar. Di
ğer altı deaizaltı gemisinin 
inşaatı da ilerlemit buluauyor. 
250 tonluk Alman cep deniz
altı gemilerinin 18000 kilomet
relik bir faaliyet rayoDuna 11'\a
lik bulunacakları tahmin edili
yor. Ayni haberlere göre Al
manyanın Junker, Dernier, Heu 
kel fabrikalarında ıründe on 
beş harp tayyaresi ile üç mo
törlü dokuz tayyara inp edil
mektedir. Böylece 1926 senesi 
ilkbahannda Alman tayyare 
filosu bü çin harp tayyaresini 
iecmiı bulunacaktır. 

Loadra, 5 (H.R) - Renio 
ajansına ıröre Japonya Alman
yanın deniz teılihab ile ilgi
lenmemekte, bunu yalnaz Av
rupa devletlerini iliıiklencliren 
bir mesele saymaktadır. Almaa 
deniz programı uzak prkta 
akisler yapacak olursa Japonya 
o zaman müdahale edecektir. 

Mayis içinde 
Üç konler•n• toplanıyor 

Zabıta IIaherleri: 
Bıçak ta,ıyanlar 

Yeni müzayede bedesteaiıa
de 24 numaıalı dükkanda otu
ran Mehmet Ali oğlu Huaa 
ile T epccik meydan sokafında 
oturan Osman oilu Ahmet n 
Kırkaj'açlı Halil lbrahim oj'lu 
J\rif ve Bornovada oturan Ha
san İhsan oilu Ali de birer 
bıçak bulunmuş ve zabıtaca 
almarak haklarında muameleye 
btlanmıf br. 

Dolandırıcdık 

Bavrakhda Menemen cadde
sinde- 57 numaralı dükkanda 
oturur kasap Hasaaın borç 
meselesinden 17 lirasını dolua
aırdtğı iddia edilen bay MD
zaffer hakkında adliyf'ce tah· 
kikata baılnımışbr. 

Hu sızhk iddia•• 
Karşayakada Bahariye_ ma

hallesini• Muvaffak sokapda 
oturan Abdullah Mehmeclia 
evindeki mahalle kapısın.iki 
asma kiJidi maymuncukla aça
rak bir kat elbise ve 1'ir ppka 
ve bir ıömlekini çaldıiı iddia 
olunan Mehmet oj-lu Mustafa 
Necati yekalaamıf ve hakkında 
tahkikata bqlanmııtır. 

Tavuk çahnmıf 
Karantinada Karataı mavki· 

inde Mahmut ve Kapani ıoka
j"ında oturan Mustafa kızı Ha
riyenia kümesinden bq lira 
deierinde bir tavununu çal· 
dıiı iddia edilmit v• zabıtaca 
tahkikata batlalı•ııbr. 

Otomobll kazası 

IJu~ '"Ut. 'lJ'll h, ı o 11ıua <lfılırkc 11 - l'aru, ı ı ıı 11,.t/, 11 fcıalıycte yeçerc{ji clolalı:ayı be'kli!JOt - J>um~ul 
O{ 1/ıyor - Cıfl·etkdr lnr ramboz... 7 cıyyare Ut;Mşta 

Yukarıd, bayan Y. S. in ba
tından bcklenilmiyen bir ma
cera, hayahnm lliricik macerası 
ıreçti: Başaıağı ablacaj'ı sarada 
mütbit bir korkuya tutuldu. 
Tayyarenin dıf tarafıaa a11h 

Roma, 4 (A.A) - Romada 3 
Haziranda toplanacak olan Tu
na konferanıanın açık proğra • 
mının 14 MayiıtA Bükreşte top
lanacak küçük anlaşma kon
feransile, yarın Venediktc açı
lacak ve üç iÜn sürecek olan 
İtalya - Avusturya - Macaristan 
konferansından nvvcl anlaşıla
mıyaca2ı belli olmaktad1r. Ve
aedik görüşmeleri sonunda M"
caristanın fimdiki siyasasının 

genel Tuna .kurumlanmasile ne 
kadar uıla,tJnlabileceiini öğ
renmek kabyor. 

Basmanede Gaziler cadde
sinde oturan Hasan oilu Mu1-
tafa. Kemcraltı caddesind .. 
ıeçerkea arkasından ielea 
Ziya oilu şoför Ali, idareıia
deki otomobilini çırpiırarak 
Mustafafanın birkaç yerindea 
yarılanmasına sebebiyet verdi
iinden yakalanmııtır. 



smanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No.31 
T ... ma. etmek - Yayıl

mak, ı•.U..mek - ( Fr.) S. 
propal'•• .. l'eneraliur 

Taarruz - Sünal, ulım, 
ulc:bnm • (Fr.) Attaque, offenıe 
offeuiye 

Tacir - 1 T ecimea 
Ticaret - Tecim 
Taciz etmek - Bqajntmak, 

ı - Öz Ttirkçe k6klerden gelen sözlerin karşısına (T.KI) beldeji (alimeti) konmUfhır. Banlum her biri balduada arası Be 
azmanlanmızın (mutab ..... ) Jazı1armı pzetelere Yereceğiz. 

llkmak - (Fr.) Enayer 
Tadad - Sayma, aayıı 
Tadil - Değişke 2 - Yeni konan karşılıkJann iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, FraDllzcalan yazılmış, aynca örnekler de konulmUfbn'. 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bupnldı işlenmif ve kullanılan şekilleri abnınıştır. ASLI AK olan HAK, ulı UGÜM olu 
UKUM, Tmkçe ÇEK köktbıden gelen ŞEKiL gibi. 
Mestur - Örtülü Sütre - Ortü Şatır - Şen 
Sevda - Sevgi, •ık Sütun - Diki, direk, dirkeç, Ş'taret - Şenlik 
Seviye - Düzey t..alnae (ıuete teaimi) Ş&thtyat - Şaka, alay 
Se•k - Sevk (T.Kö.) Shari - Atlı, llipalai, lainici Şayan - Yaraşır, yakl§lf, 
Sevk ve idare (Bak: idare)- Ş deie1' 

Gtldelft - (Fr.) Dircction 1 Şayanı hayret - Şaplacak, 
Sevk Ye idare ebaek (Bale Şlh - Genç pp1ır 

idare ) - Giidemek - ( Fr. ) Şad, Şa~an,. pdJ'im, pd- Şayanı ihtiram - Sanıd.-er 
l)iri~er man - SeYıDçli ş.,... lainDet - Sayılır, 1&· 

Seyahat - Gezi Şadetmek - Seftaclinaek Jllacak 
Seyyah - Gezmen ŞUohnk, pda• olmak - Şayw itimad - GüYeailir, 
Seyelan - Akmh, alma Snia.ek fh•llİlecek 
SeyyaJe - Akı Şldi - Se9İaç ş.,... ...u.et - Acma-
Seyr - Seyir (T.ICI.) Şafak - Ta cak 
Seyran - Geziati Şafak ~ - Ta at- ş.,_ takdir - Bepailir, 
Seyranrlh - Se,iılk .U. ta atm-ak bej•dejel 
Seyyar - Geapa Şafi - IJileıtiıic:i, •• •uca Sa,.ae (Bak: ŞaJD) 
Seyyar Dba - (jewjecj Şifa - IJilı~, ••a Şayet - Eier, iae, -ıe 
Seyyibe - Dal Şifa •?hık. tifa:rü ak .. k- Şayi - Yayılmış - (Fr.) Re· 
Seyyie - Klttlllk, JUi! IJile .. ık, ••nrak panda 
Sey,id - SaJll Şifa ......... tifalMht ol- Şayia - Y ayınb • (Fr.) Bıwt 
Sm...- (Bak. ....,.., .U. leffiJ9 .-ek - IJilq· Şifi olmak. fÜJU bnlmak -
Wk (Bale S.d•bt) lia_.., ı ı b ak Y ayıhaak 
s.ı.t - s.fat (T.KI.) $ala. p•nr - Dal Ş8,a - Yayalma 
s.flr - SD (T.ICI.) - Tı • ( Fr.) Te- Şu (Bak: Mtatena) - Ay· 
Mbat - 1 - s.l..t (TJCI.) -- ram 

ı.:.-tbk -(Fr.) Saate, 2 - C.pk· Şüadet, phitlik - Tanıklık Şeair (Bak: Şiar) 
(va.ak nlawına) • (Fr.) Şahadet etmek - Tanıklık Şeamet -Ujıınuzluk, ya.-

~-tic:ite etmek alzllk 
Sahili - Salıii, · •ilalal Şahaclete tAHbHk, phWi ..._,_ - lJtamaz, J1a11s 
s.lar - Dlbllr cerhetmek - T.,....._. Şelt - Gece 
S•iJet - DIA:llk Şahika - Eilaaea • ( Fr.) Şet.alt, tebabet - Gı•çlik 
s.lrlet - Atvhk Sa.met Ş.blum - Gece bakı• 
Smf - Snaf (T.KI..) Zirve - Donak - (Fr.) Cime ş.beke - At 
5-t - Yel Şalım - lçyatı Şehila - Beuer 
Saf - Salt Şaha - 1 - Kiti. kima, 2 - Şeb.em (Bak: Jale) - Çil 
S.,.aet - Ka,....., 1ı.... plua (T.Ki.) • (Fr.) Peraow ş • ...,_. _ y.,... 
Sıyt - Ati, Bn Ôrnek: 1 - Oç pim pldi • Şelttalt - Yalda& 1t1ce1i 
Sia - G ı ipk Oç kiti ıeldi. Şecut - Yiiitik 
Sicil - K111k 2 - Tanı-+im Wr ..- Şeci - Ytiit 
Sicili dfm - s.,..11k ki- ı.ıatır • T•-Nlıt- Wr W.- Ş.... - A~ 

~~19 wlir. Ş..e - KBllk 

Saiclur "'-ek ( BM: Sadır 
ıt ak) 
...... t (Bak: Huu.t)-1.. 

, ............. -t 
Saikud - Vajmt 
S?lb-Kab 
Wa - Bant 
Waperver - BarifP 
lalhll mlaalemet (Bale 111-

....._) • 8arq Ye ba,.alhk 
San'i - Yapma, tabla 
Sar - Kale 
S...t - Saray, nret (T.KI.) 
t- Glçllk, aorlllk, te-

s -ş-·--~ ... ,.... Şedid - Sert, çetbı 

~ ~ ..Wi -~Fr.) r:~ o:ı::••• ..,!f.7 
p..,....eJ Şefaat - öte. 
Şahaiyet - Ödük - (Fr.) Per- Şefaat etmek - Ôffiama.k • 

..... ~-~du 
şmiyet - ŞabaİJllt, .qi Şefe - Dadak 
Örnek: O mllhi• bir pW- Şeffaf - Saydam 

rettir - o &awdi bir mkifidir. Şefkat - S..plik 
ş.ı..a - Kwli, km a· cıa ş.fik (Bak: llltfik) - S.-

(Fr.) P••••ellement ıea 
0...eldu: 1 - Şeh- .... ,. Şefkat ,Wennek - Se•-

sitti • Kenm oraya pti. ıeamek 
2 - Şahsen 1m meaelede Şebab - Aiaa, ajma m1ta••- ...... -K•hce b. Şelwletwne - Dipıo.a 

IOl-da o,um ..... Şehamet ( Bak: Şecaat ) -
Şai&e .- IW.tak, leke Yijitlik 
Şa!r - Şair (T.Ka.) Şehbal - Kuad 
Şür - Şiir (T.Ka.) Şehka - Hıçkınk 
Şak - Y ank, yanaa, çatlak Şeblevend - Boylu boslu, 
Şakketmek - Ya.alt, Jlft- taylaD 

mak Şehper - Kanad 
Ş.kkı pfe etmek - Atız Şehr - Şehir 

ap1ak Şehirci - Şehirci, ürham.t 
Şaki - Kapk, llllydat (Terim) 
Şabftt - Kuaihk, hay· Şehircillk - Şehircdik, llr-

d..at.k baaizm 
Ş.Hm - Yanm 11at .,_ Şelaircilii• ..ateallik _ Ur-
Şaldnl - ı -w-• (T.a- buik 

aiz •••DUM) - (Fr.) Dim:iple, Beledtye - Şarbaylık 
2 • ublala (mektepli • 1 a) Beledi ş 
(Fr.) Ecelier, 3. Jnl .. a (W- "ye reiai - ubay 

Şehrah - Aaqol 
Ynite talebeli - (Fr.) ltadiut Şehrlyia _ Doaawma 

Şakul - Şawl Şehri, ıehriye - Ayhk 
Şia - Akpın Şeh•et - Ka.e 
Şlmil - Kapa) • (Fr.) Qui Şek - 1tki1, flphe 

........ Tereddlcl - Duruba 
Şlmll obak - Ka ..... ak- Tenddlld etmek - Durak· 

(Fr.) Embru.er, s•etendn 1 
Şiimul - Kanuma u .. k 

r- ŞeJd - Şekil 
Şamme - Koklam Şelile _ Çaihyan 
Şemim, ıemme - Koka c:-•ac1aa _ ,.. __ , ___ _ 
Şem•etmek - Koklamak ~ "WY"•ıuaaa 
Şan _ Şan Şemail - 1 - Kılık, 2 - (Bak: 
Şanla _ Şanlı Seciye) 
Şihret _ On Şematet - Glrilltl, pabnb 
Şibretli, methur, miiftehir- Şema - Güneı 

01116 Siperi ıemı - Gllneflik 
Şue - Tarak Şemıibid - Güneıli 
ŞlpAf - Anot Şenaat - AJçakhk 
Şark - Doiu Şeni - Alçak 
Şark rlqln - Dop Jeli Şer - Kltlllk, ter 
Garb - Bab Şer' - Şeriat, yol, _. 
Sima! - Kuzey Şeref - Şeref 
Ceauh - Glbıey Şerif - ş..fli 
Şart - Şart (T.KI.) Şela - Geait- (Fr.) C..· 
Şa'pa- Panlb .--. 

Şerbetınek - Gaitmek • 
(Fr.) Comaeter 
Şerha - Dilim 
Şerik - Ortak-(Fr,) Auoc:le 
Şirket - Ortaklık, aoayete-

(Fr.) Auociation 
Şerir - Kltiirea 
Şema ~: Hayl) - Utuç 
Şermsar, fel'IUlk, .. ,. .. 

tle - Utaapç 
Şetm (Hb, kadJa) - Shae, 

.a.,a 
Şnk - Ş..k (T.Ka.) 
Şeftet (Bale ..... lmlnt) 
Şey - ş., (T .Ki.) 
Şe1cla - Çalp 
Şe,Ja - 1 - Koca, ...,.... 

2 • Baba (tekkede) 
Şeyhuhat - Keealllr, 11111-

yarhk 
Şeyn (Bak: ayb) 
Şeytaa - Şe,taa 
Şeytuet - Şeytaahk 
Şiar - UJ&k 
Şifahi imtihn- Skll ~ 
Şiirli - yarık 
·tikAf-y.,.. 
Şikak (Bak: nifak) - A.,n-

hk, ara lao_... 
Şikar- AY 
Şik .... -Awlak 
Şikl,.t. .._ - Yam, .. 

altı 
Şik• -Kana 
Şikempener - Obar 
Şibate - Kınk 
Şir .,_ 1 • A"a, 2 • Stkl 
Şirl- Ala. 
Şira' -Y.._ 
Şirare - Kmlda, salaa 
Şirap 1••• .. - Yılclarak 
ş.ia-T•.,... 
ŞiQ.-

~-~ - -~·*· 
ablmak 

ŞiYı - Ata, IİJY• 
$iY• ( M: ..,., cm > -

Bayla 
ŞiYeklr - Ba)laa 
Ş.. - Ş•sat 
ŞaH - Kol, Pilte 
Ş.hed• - ffokkahawlilr 
Şu.clebaz - Hokka'-' 
Şah-0,.U .... 
Şale - Şajle (T.KI.) 
Şam-Şom 
Şva - D&lllflt 
Şurayı de•let - Daqta, • 

(Fr.) Coaaeil d'Etat 
Şurif - Kargqa 
şıra - Batlama 
Şuur - Şuur (T.Ka.) 
Şumt - Şuurel 
T ahtqıuar - Alf1l8I' 
Gayrifaurl - ş. • ..., 

yadfaurel 
Şllceyre - Ai&fflk. ltotl..

ajaç 
Ştıktfe - ~k 
Şlplıe - Şa,M (T.KI.) 

T 

T aamız etmek - Siinalmak, 
almak, aldırmak - Attaquer, 
offenser, offeuif 

T aarruzi - Slnahk - (Fr.) 
Offeaıif 

Tauaub - Bajmazhk- (Fr.) 
Fanatisme 
Mütaauılt - Ba;ıau - (Fr.) 

Fanatique 
T aatii efkAr ( Bak: Hubi-

1aal ) - Oylapaa • ( Fr. ) Ec
.... d'idea 

Taatii eflrlr et.ek ( Bak: 
Hubihal ) - ~ OJlapaak 

F.fkln ;,. - Ka.o,-
(Fr.) Opiaiaa p ••11• 

Reyi im - Gao1 - ( Fr. ) 
Pı.w.ate 

T•J11a - 1 - Ata ... , - 2 
Delk 

T•nla .._ .. _ Bı!p ık, ...... 
TaJia tıbsek - 1 - Ata.ek 

(Malt az' ı a) -(F'r) N ı • 
2 - B•ıbwk • (Fr.) D' • 

aer 
Maayyea _ .. 
Saayylf etmek - Gesh·ek 
Taanma siıtenaek-Ua.k-

umaak, alabUJUDak 
Mltea•ma - UI..._, 

cik - (Fr.) Orpeilleas 
TAb - l - Glç, (Tabi _. 

lamıaa) 

2 - Parialrhk (R....U a
lawıaa) 

3 - Tazelik (Tarnet ala
muaa) 

4 - Saç lonımı 
Tabaat ( Matbaamlr ala-

mana) - Ban 
Tab'etmek - Ba..U 
Tabı - l -Bukı,2 • •
llathu - Lwa ,:thua -a..ı -~r.)~ 
Mt6at; ..... 

Tabaka - TalUa (T.KI.) 
Tabakat&lan ilmi - Jeoloji 
Tibu - Parlak 
Taı..-. - Yaltaldllr, ,at

t.lrlawm• • (Fr.) Flatt.ile 
Mltebum. -Yaltalr-(Fr.) 

Flatt .. 
Tüwl• - Parla,_ 
TIW,lileaat, •• ..... ,d

a...te - ...... • ( Fr. ) t>e-

'7: - u,nk t 
Or.ılc ~,. ~ 

Milidir-~ .......,. ., .... 
Tlhi lr*z·k, taldı tllrlıeta 

.... k ..... .,. __ - u,. 
,.....k - (Fr.) A.ajettir 

Tabi olmak, w.i,.t elllık
UJnlM)ı 

T.-,... .. 1111,.ı - Ba-
1-c. ., .... • ( Pr. ) Dıp•· ... 
..... - 9JrllÇ 

O...~.,...a .......... 
Tı - U,..-~.) --
Gaıı•IW, 'ı'eM .-

Taabbld - Tapw lw·(F'I'.) ı.•.,•'ruı 
Taacdllt - Ş....- • ( Fr. ) M.U töüyet lalQrMI _ 

Etoaa .. eat y adbaimç 

~::rJ8:t':l·~~J...L Tıım,eti •ltebbile, ..... 
mü, .. ,... artaak vvs-- liJeti aalteblaile-~ 

Taaffla - Kokokfa (Fr.) lnhnlepwtaace 
Taafflla et.ek - Kelmf- Talliat -Töijat 

mak, pu kokmak Tahilt - He' i+ 

Taılil etmek - 1 - Deifir
mek • (Fr.) Modifier 

2 - Azaltmak - (Fr.) Di•i· 
nuer 

T afrafilı'Uf- Bola Yurt • (Fr.) 
Cbarlatan 

Taf.U etmek - Aynalamak, 
uzatmak· (Fr) Detailler 

T afailltiyle - Uzun uzadıya, 
ayrmlariyle, ayrmblariyle • (Fr.) 
En detail 
Taıaddi emek - Bula· 

mek 
Taıalllb - Zorbalık 
Tapai (Bak: Mapaai) -

Şakıt 
Tapaai etmek - Ş.lowık, ., ...• 
Gma - s.,..., .... 
Tarayylb et.ek - Ka1W. 

.u. ka,.W... kant-ak. .... 

... kayhol.ak 
TapJJlr etmek - Ba~ 

lepeak, ......... bealmak -
CFr.)C .... .....,... 

Tabir - Uzprti 
Tailif etaek - Kanftqt 

ı.o...k 
Tatlt etmek - Yamltmall, 

....---(Fr.) w.in• --TU.cclr et.ek - t..ı... 

.U, tat olmak • (Fr.) S. ,_.. ... 
Talaaffaz etmek - K.,... 

... barsuaak 
Tabafflf etmek - HaftfJe. 

.. J8iail ... ek 
Taldif eblek - llaflr.at.ek, 
~ 

Talaaldnık - Gerpkl .... , 
k .. leme (Fr.) Veiiflcatioa 

Talaakbk •'wtw - G .. pkr
lepaek 

1İLflMlalQ!lk. ıdtn'W4'* 

Tüıklask ••••• - Ke
mci. --...,W 
Talaldk-~ 
ühldlr eblt•k - Geıpaie

.. k - (Fr.) F-. w •cpeh 
T•hkibb adliye - TiRi 

.-p. - (Fr.) f..r-t• jtMliciaire 
y,.hkllcab iptWalye - ilkel 

ıerçin - (Fr.) Eaquete preli· 

T•lt•k)rlm .... - .... t
ı.mak • (Fr.) S'im,_.. 

Tahalli-.._.., ılll• 
•c, ........ 

Tahallllr et.ek - Ahlak· 
lanmak, ah'd==a•k 
TU.•-ın... 
TaWll - Çlu 
Tülilt - Çkel 
TaWil etmek - Çlaeleaek 
Tu···m: ....U - Eqit-

lwek • (Fr.) Os1datlı• 
T™•mll - DaJ&111i, bt

lub 
Ta•• 11....U-Da,.. 

.lııiıll ............. ... 

tlraek-(Fr.) $.pp--. '"'" 
Tılaamalr et.ek - 11111-

aelr, ._1r - (Fr.) p .. ..T....,. etaek - Ara.ak, 
~. (Fr.) aa..a... 

, ..... Wıl atika - An.-

Taahhad - Ylk• • ( Fr. ) ICüil - TaWtt 
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Bir insandan ziyade bir ca- olacağım geliyor. 
navardı.Şimdiye kadar pek çok Sezar Borjinanın gecenin 
kadınlar sevmişti. Scviileri in- büyük bir parçarsını homurda-
sance deyil hayvanca idi. Sc- narak ,söylenerek geçirmesi 
zar aşkı, sevgiyi hayvanlann hizmetçileri, uşaklan korku 
kızgınlık zamanlanndaki du- içinde 1'ırakmış, homurtulardan 
~mları ıibi 2elıp geçici bir uyanan uşaklar tir tir tiremiye 
ıstekten ibaret sayardı. Bir başlamışlardı. 
hayvanın dişisi erkeğini nasıl Sezar kıskançlık buhranının 
ayaklandınrsa Sezar da bir ezici kıvrandırıcı acıları atlında 
kıtdına yaklatınca bütün he· saatlarca çarpışa çarpışa yor-
veslerinin söndüğünü sezerdi. gun ve bitkin düşmüştü. Cöz-
Hele şehvet hisleri bash- !erine uyku girmiyordu. Deliler 
~ılınca kıskançlıj'ın ne oldu- ıribi kendi kendine söyleni-
2unü bilmez bir adam haline yordu. 
relirdi. işte sevgiyi böyle bir - Ragastanın hapis olduğu 
hayvanlık tanıyan Sezann na- bodruma mutlaka ıitmeliyim. 
ıılıa kalbiade insanca bir ateş Perimverin kendisine teslim 
llyanmııtı. Sevıinin yalnız bir olup olmadıj'ını sormalıyım. 
kadına yaklaımak ve ondan Başka türlü yapamıyacaıım. 
•e•gi payını almak demek ol- Bak iıte! Sabah oluyor. Biraz 
••dığını, Sezar duymağa baı- çabuk davranmalıyım. Sövalye-
la11lııtı. ilk öace bir ıaı- yi en son ölüm iskelesi 
~nlık ıribi saydıiı bu dü- olan yılanlı kuyuya · indir-
f~nceleri sonradan korkuaç dikleri vakıt artık sorgu 
bır kızırınlık haline ıelnaiıti. yapmak fırsatı kaçmıı olur. · 
Prinıveri şövalyeden kıskanı- t Y aşayamazki aorabileyim Şu 
Yordu. Ayaia kalkb. Odumna halde benim için yakışıksız 
içerisinde iri adımlar atarak olan bu davranışa röz yuma-
bir atağı, bir yukan dolafb. rak bodruma koşmak gerektir. 
Odasını ıOıliyen iki ince hey- Ona primvere dokunup dokun-
keli, iki kıymetli vazoyu yere madıiını sorarım ve doğruıu-
çarparak parçaladı. Aizıadan nu söylerse serbest bırakılaca-
klSpükler saçıyor. Kudunnuı iını da temin ederim. Herif di-
bir hayvan iİbi ialiyor, söYiip vane dej'il a . . . Hayatını 
uyıyordu. Oıınndeld elbiseleri kurtarmak için işi açıj'a vu· 
çıkarınadaa bryolaıının ilıe- rur.. Doiouıunu ıöylcr .. Evet! 
riae düştQ, clllfündil, dakika- herif ... Kurtulmak için herhal-
larca düıGndü. Geçmiftekileri de bana doiruyu ıöyliyecektir. 
gGxleri 6nllnde caalaadırarak Hatta ona inan vermek içia 
•Gylenmiye koyuldu: hapishanenin kapısını açtınn.m. 

- Evet.. Kıı onu ıcviyor.. Bütün bakikatları ağzından 
Onlar birbiri 1 ı6rdüler. Ra- aldıktan ıoura hapishanenin 
gaıtan kııı tanımadıjuu aöy- kapısıaa iler:ilerken arkaaıadaıa 
le~i~i vakit bana yalan sayl•- iki emuzqnun ara•••• bir ka-
mıştı. Kııı g6rm11f. aeYID.İf, kıı ma saplıyarak onu yerlere se· 
da oaa glallJ Yermifti. Baruı rerim. Evet... böyle yapmalı-
hiç kuşku ıöttırmeı. Haydi yım. Bundan baıka kurtuluı 
•c•itmit olıalar.. Ne çıkar.. yolu yoktur. 
Likin acaba kıı ona kendiaiai Sezar son kararını vermişti. 
teılim etti mi? Abt.. ffia l.a Kamasının belinde olup olma-
yönünU kir 6ireaebU..... Cbiıaa yokladı. Kamayı kolay-
Eier kıı oaa t..S. olm11f- ca çekecek. çıkaracak bir du· 
aa •ay o laerifia llaliae.. ruma retirdi. Sonra toprak al· 
tepeler, onu keadi eHm ile al- tındaki karakollara indi. Ra-
dibilrtl11.Ne çare ki ifin iç yll- gutanın kapalı bulunduğu bod-
zilal bihaiyorma. rumua anahtarile Şö-.alyenia 

Se:ıar birdenbire karyoladu ellerini ayaklarını baj'hyan zin-
fırladı. Yırbcı bir canaYar aYJ- cirlerin uçlarına takıJmıt kilit-
nı dtiti1ndlp ıırada nasıl bo- lerin anahtarJannı aldı. Hapi.-
murdaıurae iJf ec• homunlaa- hane bodrumlannıa karanlık-
dı. Kızım kııııa odanıa içinde ları içine römülüp gitti. 
fınl fınl daadl. Bir aralık ken- - Sorıı.. Voı-
iini yatııhnaafa çalııır gibi •11F••••••••••••••• .. ••b••a1••••k ...... •••••• 
ı>ldu. Keadi keadiae dedi ki: raDSIZ aş ant 

- Adam sen de ... Kız teı- 8. Flanden bı·r 
im olmut Yeya olmamıı ba-
na •e • • . Bana her .. , vız Kaza g . d. 
ıelir .•• Şimdiye kadar bir çok eçır 1 
kadınlar sevdim. Hiç birisinde - Baş tcıraft birir1ci sayfacla -
b k el çarpııma neticesinde kmlmıc-u a ar üzülmedim Primverin -:r 

fÖYalyeye teslim olmHını dü- tır. Ba§bakan bu sabah rey 
ın•mek te benim için ayıptır. vermek için belediye reisi bu-
teslim olmu~ ise ne çıkar. Kı- lunduiu Domecye gidiyordu. 
zı ilk önce 0 kucaklamış ise Yanında karısı, kızı ve da-
şimdi de ben alır. Ben kucak- madı B. Fransova Brei'e 
lanm. verdı. Bayan Flannin ile 

Böylece kendiıi•i yatı,hr- B. Breie hafif berelenmişler, 
ma&-a çahtırken yine kıs- bayan Brege il~ şoföre ise hiç 
kançlık damarları gerilmiı ola- bir fey olmamışbr. 8. Fıandın 
cak ki Şövalyenin hapis bu- Okaer bastahancleriaden birine 
lunduiu yere ıirip kızın iken- yabnlmışhr. Bir kaç ~n kı-
d mıldanuyacakt•r. Halinde hiç 
isine teslim olup olmadıaını b" w ı k k B b k • ır agu 1 yo tur. aş a anın 

sormak, öğrenmek kararını ver- arabası Oksere irİrİyorken be-
di. Tam yola çıkacaj-ı sırada lediyc reisi ve saylav B. Re-
bu kararı da onoruna aykm nuator'a ait başka bir otomo-
buldu ve söylendi: bil İ§arel vermeksizin birden· 

- Ben ki Papa altıncı Alek- bire yan bir sokaktan çıkmış 
sandrın oğlu Seıar Borjiyayım. yolu kesivermiştir. Zorlu bir 
Biraz sonra metresim olacJ(k çarpışına olmuı bunun netice-
bir kııın kirletilmiş olup olma- sinde başbakanın arabası yolun 
dığını Ragastan gibi adi §O· sol kenarındaki bir çınar aia· 
valveden sormak tenezzülünde f cına toıl~mı,tır. Doj'rudan doi
bulunayım. Bu derece düıe- ı ruya aiaca vuran baıbakanın 
mem. Belki metresimin baıka kolu kırılmıştır. 
bir erkeie teılim olup ol- Pariı, 5 (A. A) - Salyapinin 
madıiını öğrenmekten de vaı eseııliii ııitıide düzelmektedir. 
ııeçemiyccejim. Birbirine ayku t Şimdilik bir tehlike kal.mamıı . . 

am yda 
r v i a lar bakan sorgula

ra cevap verdi - Tütün satış arınıız 
içişleri Bal(.aııı Kars felaketi hakkında izahat verdi 

ANKARA 4 (A.A) - Ka- yatı çoialtmak değildir. Vari- dısl-ı kanunu üzerindeki ~oruı-
mutaym bugün Fikret Silayın datı da artbrmak lazımdır. On melerin bu idaredeki bir kısım 
başkamlığında rapmış olduğu milyon satarken on bir milyona memurJarm kazanılma teka6tJülc 
toplantıd:ı bazı saylavlann teş- varmıştık. Fakat 10 - 11 milyon haklannın tcsbiti için bir şekil 
rii masuniyetlerinin kaldırılma- satarsak satalım 20-21 milyon bulunması hususunda geçen 
~1 için vaki taleplerin devre liralık varidatı da alalım. Yap- toplantıda verilmiş o!an takrir 
sonuna bırakılmala:-ı hakkında- tığımız tecrübe gösterdi ki her etrafında bütçe encümenince 
ki muhtelit encümen mazbata- kes ucuz tütünü aldı.Bu suretle yapılacak tetkikst sonuna bı-
ları okunmuş ve onaylanmıştır. satış vasati fiyata düştü. Va- rakılmasına karar verilmiştir. 

Ankara şehri imar müdürlü- ridatın di.ışmesint' bigane ka- Bundan sonra dahili teJgraf-
ğü Ankara yüksek ziraat ens- lamadık. Kalsaydık bu tarifeyi l:ırdan alınacak ücretlerin ba-
titüsü ve Evkaf umum müdür- devam ettirirdik. Ve tütün de yındırlık bakanlığınca tanzim 
lüğü 1934 yılı bütçelerinin mad· on bir milyondn kalır ve belki ve bakanlar heyetince tasdik 
deleri arasında münakaleyapıl- de çoğalırdı. olunacak bir tarifeye göre alın-
masına aid kanunlar onaylan- Fakat biz istedik ki varida- ması hakkındaki kanun liyjha-
dıktan sonra İnhisarlar idare- tı kaybetmıyelim. Bunun için sının birinci görüşmesi yapıl-
sinin 935 yılı bütçesinin müza- mecbur olduk. Ve eskiden in- mıştır. Bu kanunun diğer mad-
keresine geçilmiştir. dirdiğimiz iki kuruşunu geri cielerine göre; müvazenei umu-

Bu münasebetle söz n1an aldık. Bunu yapar yapmaz va- miye, hususiye ve mülhak büt· 
Muğla saylavı Hüsnü (Kitapçı) ridat kendini toplamıya başla- çelere dahil resmi makamla ın 
inhisar idaresinin geçen yıl dı. Ve yıl sonuna kadar bu açık ve kapalı diJJe yazılı tel-
tütün alım ve sabm işlerinde tecrübe kati bir surette kendi- graflannda üçte bir ücrete tabi 
naıım rolilnü oynadığını, Hur- ni gösterdi ki bu tarife varidat tutulmaktadır. Gene birinci 
da incir işinede yine böyle yap- için yolunda bir tarifedir. Va- müzakeresi yapılan bir kanunla 
mak ıuratiyle mustahsilleri bü· ridattan fedaklrlığa raıı o)say- yukarda isimleri 2eçen idare-
yük bir sıkıntıdan kl.ırtarmış dık yeniden daha fazla satışa , lerin her nevi posta mürseJi-
olduğunu kıvançla aalatmış ve muvaffak olurduk. tının ayni suretle üçte bir üc-
idarenin umumi işleri etrafınd Encümen kilo itibarile sabı· rete bibi tutulması ve posta 
bazı sorgular sormuştur. Bu tan 400 bin az sabJdıiını ar- 1 idaresinin ale?iimum mürsell-
sorgulara karşılık olarak Güm- zediyor. Bu tarife değişiklij'in- ı tından alacaiı ücretlerin ba-
rük ve inliisnrlar bakanı şunları den doi'muı bir şey deiildir. yındırlık bakanlıj'ınca tayini 
söylemiştir: . 400,000 Kilo az ıahf ancak 1 onaylanmışhr. 

Hurda incir için daha evvel bir yıl olmuştur. Geçen yılın lçı,ıerl bakanının 
piyasaya girmemızı istediler. ortuında tarifeyi deiiıtirdik. beyanatı 
Söyledikleri bu gibi alanlarda Ve yıl sonuna kadar kiloda Ankara, 4 (A.A) - Kamu-
idarenin tuttuğu yol satıcılarla eksiklik olmadı. Eksiklik bu yıl tayın bugünkü toplanbsında iç 
idarenin menfaatını birleştir- başladı. Bunun sebebini yaptı- işleri bakanı Şükrü Kaya Kars-
mektir. Biuaenaleyh bu iki iımız tahkikata nazaran biz da olan yer deprenmesi hak-
menfaat birleıirse piyasaya a-e- müdafaa ver~isinin ilave eail- kında şu izahatı vermiıtir. 
çen yıldan daha 6nce girmeye mcsine atfediyoruz. Biliyor.u- Sayın arkadaılarım, 
çalııınz. nuz ki müdafaa Yergileri gc- Büyük meclisi acıklı bir hi-
TUtUn satışları meselesi çcn yıl kondu. Konan bu diseden haberdar edeceiimden 

· kil "tiba · le •atıcı dolayı çok müteessirim. Güzel Limited şirketinin vaziyetini vergı o ı rıy ., T 

biroız dUşürdü. Aldığımız ma- yurdumuzun en güzel bir yc-
ıoruyorlar. l.Jmited ıirketi için n"nde yer deprenmeıi oldu. 

eli t '- k 1 ·ıı· lumata nazaran şimdiye kadar me s en çı .. an anun a mı ı V atanda•1anmızdan hir çokları 
b k la d b t - t•• t" yüzde 4 nisbetinde bir kilo ., 

an a r an, an u un uccar- vefat ettiler. Aynı zamanda 
ı d · h" "d · d düımeıi vardır. Fakat buna F ann an ve ıa ısar ı aresın en %ayiatta ehemmiyetlicedir. a-

kk .. l d k b' · k t mukabil ne uıl tütün varidata teıe u e ece ır ıır e teı~ kat I< aybedilen malın kıymeti 
kilini düıünmüıtük. Milli banka- dü~müştür ve ne ele milli mü- ne olursa olsun tek bir türkün 
1 d · b k d b daf aa veraisinden beklenen ar an zıraat an aıın an aı- ·- hayabna değ'miyeceii için oau 
kası bu iıe ilgi göıter medi. Onun miktar azalmıştır. Bunların kaydetmiyeceğim. Müsaade bu· 
için yahuz ziraat bankasiyle hepsi tahmin t'dildiğ'i iibi yurursanıı buradan son ıclen 
yapmak meselesi kaldı. Ziraat kat'i surette tahakkuk etmiı teli'rafı okuyay m. 
Bankası bir iki ay daha bu buluauyor. Yer deprenmeıi olur olmaz 
iıe bir karar vermekliğimiz Tuz lftylha•ı vali ve idare arkadaılan sıh-
için beklemekliğimizi ıöyledi. Tuz için bahsettikleri layiha biye teşkilihnı da beraber 
Eğer Ziraat Bankuı da ilı=-i- mecliıtedir. Yükıek meclis tuz alarak deprenmenin olduğu ye-
aizlik gösterirse bu işi yine için ne karar verirse bnkume- re ~itmit ve vaziyet hakkında 
idarenin kendisi yapması icap tin de onu tatbik edeceii yaptığı tetkikatı diğor nahiye-
edecektir. Ve bu işi ıimdiye şupheaixdir. sinden bize bildirmiştir. Yer 
kadar yapmakta olduğu gibi Barut lfl sarsıntısı hakkında vaziyeti 
idareaia kendi kendine yap- Barut için bundan bir bu- anlamak için dij'or nahiyesine 
ması şekli kalacaktır. idarenin çuk yıl evvel a-ena bahsettiler. iİtmiştik. Ahaan ve yapılan 
kendi kendine yapmakta ol- O zaman fişenk 8 kuruş idi. muavenet ve yapılması icabc-
duğu şey mümkün olduğu ka- Bugün 5 kuruşa kadar indir· den tedbir sıra ile arzedildi. 
dar başka memleketlerde satı- dik. Bu iı askeri fabrikalara yer sarsıntısının yer altında 
şın çoialmasına çalıımaklır. geçtikten sonra maliyet fiab ç&küntüden husule ıeldiği ve 

"lk ı d h · ·n1· burkini bidiıe olmadı;ı anla-Bunun zannedildigw i kadar ko- 1 gün er e arıçten ıeti ı- d Sa k D 
tıl ı. rsıntının mer eıi ij'or 

lay olmadıaı tecrübelerle anla- j'iaaiı mallann maliyet fiatla- le k 50 • nahiyesi mer ezi ta riben 
şılmıştır. Baıka memleketlerde rından biraz yüksekçe idi. kilometre naııf kutrunda bir 
biltün satışlan ya devletin İn· Fakat yavaş yavı hariçten daire dahilinde sarsıntılar tesir 

Sahife • 

Borsa Hal erleri 
DUn Bor da 

Yapılan Satıflar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
239 M J Tnıanto 10 75 12 

11 2~ 145 Ş Riza Halef 11 
104 S Süleymano 9 SO 13 

95 F Solari 10 50 13 56 
74 H Z Ahmet 9 14 50 
52 K A Kazım 11 11 25 
23 Ş Remzi 11 37 11 37 

732 Yckün 
ZeytlnyaAı 

Kilo Alıcı Fi at 
8252 Muh. Alıcı 23 50 24 5(1 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fi at 

4 4! 
3 2! 
3 3~ 
4 

1363 Buğday 3 70 
150 Arpn 2 75 
20 Akdan 3 37 
25 Mısırdarı 4 
90 Susam 9 37 
22 Kumdan 4 87 
71 balye pamuk 41 

9 3i 
4 87 

43 

Para Piyasası 
5-5-1935 

Alış 

t.1ark 50 20 
İsterlin 606 
Fr. Franıı 8 28 
Dolar 80 20 
Beli'• 21 25 
İtalyan lireti 10 3S 
lıviçre Fran. 40 25 
Florin 84 85 
Kr.Çekoalov 5 24 
Avustr. ilini 23 50 

Sabf 
50 70 

611 
8 30 

79 so 
21 75 
10 40 
40 87 
85 10 

5 27 
24 

gor nahiyesine hudut olaa 
köylerinde ba:ıı evler yıkıldıj-1 
ve baıılaruua hasara uğradıiı 
anlaşılmıştır. Digor nahiyesi 
hududuna tesadlif eden merkez 
kazası köylerinde de bau evler 
yıkılmışbr. insan zayiab yok· 
tur. Hayvan telefatı vardır. 

Açıkta kalan yurddaşları 
Kars halkımn 525 lira ve kız11 
ayJa laurada bulunan mevcu· 
du"'ldan 430 lira jJc Karsdaki 
un fabrikasının teberrü ettijı 
30 l. ti un tevzi edllmi~r 
Bazı ôylerde 30 kadar çadır 
cihet. askeriyeden verilmittir 
Yıkılan köylerin balkı açıkta· 
dır. Biran evvel evlerinın inp· 
asına yar.lım etmek icabeder. 
Bu sar•ıntı tesiriyle nahiyeye 
giden şose üzerinde köpr6 
ve menfezler de kısmen yıkıl· 
auıbr. Bunlara iaıe yardım· 
olarak iki bin lira lazım oldu
iu gibi ev inşaatına hane 1.a
şına 4~·50 lira l~~ımdır. e. 
nun içın 40,000 lira yarclı.
yapıl!°ası mu~~~k olur. ık 
bin lıranıa Hılalıabmerclen tel
ırafla yardımına müsaade bu· 
yorulması ve inıaat için .izılll 
olan kırk bin Jiranında ne su
retle tedarik ve tesfiycsi ica· 
bederse ifasına acale müsaade 
leri rica olunur. 

Kars Valisi 
CEVDET ERTUGRUL 

Arkadaılar, 
Bu vak'a memlekette deriı 

bir hüzün ve acı uyandırmıfbr 
Hükumetiniı taziyet edilmek· 
tedir. En büyük taı:iyet edile· 
cek makamı ili heyetiniz ol 
duğu için b~n bDyük mecliı 
taziyet edenm. 

Memleketimizin yüksek ali 
kasından doian faaliyet bı hisarındadır, yahut çok büyük aldığımız malların maliyet fi- etmiştir Bu daireain merke-

fabrikaların inhisarı altında gi- yatlanna mal etmeie mumaffak zinden itibaren 15 kilometre acıyı 
bidir. Bunlara ve bütün iÜm- olduk. Maliyet fiyatı indikçe muhitindeki köylP-r tamambile bteı·rcllbeır·r,vcbükKuı~ıelatyinınaldhıeğrı vtaekdı· 

unutturacaktır. Mahall 

f . '- · d d · · harap olmuştur. Telefat ta u ... rük vergilerine karşı ıöiüs ışen .. ÜJ.enn e e yem tenxı- "b" b d 
litlar yapabiliriz. muhit içindedir. Bunun bari- olduiu gı ı uraya a yetiı 

gererek o memleketlerde çok Gümrük ve inhisarlar baka- cindeki kısımda evler kısmen mesi maddi kısmı aı :ıamand: 
tütün satmak kabil olmıyor. k küll" · t t }=-f· d k · Ö - · nanın bu ıö7leri•den sonra ka- yıkılmıı ve ıamı ısı ça • e 11 ı e ece tır. numiız yaz 
Maamafih çalışmaya devam edi Jamak suretile hasara u(ra- d O h l"d b h ı... 

Y · b M d nunun maddeleri olrunmuı ve ır. ava ı e a ar 1uaıla· yoruz. enı tecrü eye ısır a mı,tır. Hadisenin menıei hak- k k f 
baıladık. Tecrübenin iyi netice inhisar idareıinin 935 yıla mas- kında bir hüliıa yazıldı. Bu ma üzeredir. Hal azla isb 
verecemni ümit ediyoruz. Mal- rafları kartılıö-ı olarak 7,421,513 h d d 0 . h rap çekmeden en yakın bi •. • a ise en ıgor na iyesi da-
larımız henüz piyasaya çıkmış· lira tahsisat kabul edilmİitİr. bilinde yirmi beş köyden 709 zamanda çatı altına alınacak· 
tır. Bugün kati bir netice almıı ldaren"ın 1935 yılı geliri de ._ I tır. Yalnız telaii cdilmiyecel ev tamamen yır>ı mış ve bu 
jibi konuımak zamanı henüz 42,157 ,000 lira olarak tahmin meyanda 64 ölü yetmiş yaralı birşey varsa kıymetli vatandaı 
gelmemiştir. Ucuzluk mesele- 0[unmuştur. ve sekiz gaip olduğu katiyetle lanmııın bu vesile tle vefat 
sine gelince: Yüksek meclis Kabul edilen kanunlar tespit olunmuştur. Hayvan ıa- )arıdır. 
habrlar ki tütünde Yaktinde Denizyollan işletmesine on yiatı çoktur. Kağızman kazası Başkan - Mcclisiili bu ha 
ucuzluk yapıldı. Bunun üzerine yılda on milyon lirahk yeni mıntakasında ve Digor nahiye- berdcn tc~ s ür duymuştuı 
satış ta çoj'aldı. Fakat varidat vapur alma tabıiıatı verilme· sine hudut olan dört köyde icap eden tedbirler makamla 
bapıaiı gitti. Nihayet bükü- sine ve askeri ve mülki tekaüt otuza yakın ev yıkıldığı ve ve hayır müesseseleri tarafua 
met ve meclis bunu iÖrerek kanununa ek kanun liyıhaları- iki insan yaralaadıiı anlaşıl- dan aJmacak ve lı:ifi yardı..J. 

Ucuzlatmak sarfiyatı arttırabi- rak onaylanmıtbr. Kamutay Puaöui .-.ı 
varidatı tutmayı düşündüler. nın ikinci mijzakereleri yapıla- ı Ve hayvan zayiatı yapılacaktır. 

•••llllmlllll .._İllİllİi . ko ~~· ~:..:;m •uYlllllB..ıil .. Dliİla!;~lıtmııl 
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Gangsterler kralı 
az 

Al Kaponun maceraları 

-24-

Vuruşma başladı 
-----~~---------.... ------------

Korkunç bir kadın sesi askerleri 
katliama teşvik ediyordu •. 

Verilen emri derhal yerine 
2'ctirdim. Mitralyözün mevkii 
vadinin ağzını yalyacak ıe
kild e idi. Burada kendimize 
•İperler kazdık. Tecbiz Ye ya
aındaki kadınlur faaliyetimizi 
dikkatle takip ediyorlardı On
lara da bu siperde yer alma
larını taviye ettim, En tccrüb~li 
l>ir zabit bile buadan iyisini 
yapacak dcyildi 

tok ıesini duydum: 
- MüJizim Bilbo iteş .. 
Ateıe başladım. Harp bü

tün tiddetile büküm sürüyor
du. Piyadeler mitralyozun ate
tine iştirak ediyorlardı. Fakat 
bu endaht aeıleri, düşman 
topçusunun iökgürültüsüaü an
dıran ıesi yanında boiuluyor
du. Filhakika müteccvizlcrin 
iyi idare edilmedikleri belli idi. 

Bu iş bitince a-üzel 
yiae bana döndü: 

kadm Ateşleri hiçbir tesir yapmıyor

- Mülazim Bilbo. Cedi. lı-
du. Geçide hikim meYldde 
olan mitralyözümün ateşi ise 

tihbarat memurlarımdan aldı- düşmanın bütün harekibnı 

tun haberlsre iÖre, ıeneral 
'fay Pan Vu, ~eneral Caykay
.. k adına olarak aleyhimizde 
bir tecziye seferi•• kalkıımış 
bulunuyor. Düşman kuTYeti bu 
buiaı.dan geçerek karargahı
mızın lıııuJunduğu araziyı tutmak 
••rini almışlardır. 

Bu ıözlerdea, burada çarpı
fae&i1mn:.1 anlıyordum. İyi ama 
difman görüamiyordu. Bclde
~ik. Saatlarca lıtekledik. Bütila 
~u it bana komik körünüyor
dL Şikaao•un po.liıile lcarııla
flDca nasıl hareket edeceiimi 
tayin edebllir4li•. Umumiyetle 
son ateş edea ıalip gelir. Bu
raya gelince.. lıt• bütüa he
aapları, tahmialeri altüst eden 
bir yaziyetti bu. Bekliyo-
naı... Bekliyoruz.. Aakerler 
lalç durmadaa general Tcb!n• 
yeni yeni haberler a-ctiriyorlar. 
Bu aralık bir hareket oldu.Bir 

kötürümleştiriyordu, Kim bi
lir ne kadar zavallnun kanına 
iİriyordum. Bir aralık kendi 
kendime şunu sordum: 

- Ben ne diye burada bu
lunuyorum? Seslerini bile duy
madığım zavallılar bana ne 
yaptılar ki onları bu kadar 
korkunç bir ateıin öldürücü 
cehennemi altında kırıyorum. 

Muhakkak ki gece karanlı
jıntla geçitten geçmeie çalı
pnların ç•iu yığınlar halinde 
yere ıeriliyorlardı. Buaanla be
raber f&yet ben onların yaka
ıını bırakacak olurıam bu ıef er 
Vilyamla ben hapı yutacaktık. 
Mütecavizler buradakileri katli
i• ederken bizi de kıhaçtan 
aeçirmeyi unutaeak deiillenli. 

Ne diye bu belilı iıe bur
aumu ıoktum? Ne diye buraya 
ıeldim? 

- Sonu ı•aı -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kadnun kuma•d•sında piıdar- Kiral•k ev 
Jar harekete 1ı•çtiler. Pan Pan 
Panlar duyuldu. lımirde Emirler çarıııının 

Hay akıi ı•yt.a• hay.. Top arka cihetindeki ŞamJı soka-
.esleri ieliyordu. Şu halde düı- iında klin 68 numar•h iki 
man, topçuıu ile birlikte hare- katlı ve her tetkilitı havi ae-
kete i•Ç•İıti. Bereket •erıia kiı. odah bir ev kiraya verile-
ki beceriksizce iteı açıyorlar. cektir. 
Bunllllla beraber kı%Jl tiulua otel ve resmi daire Ye mü-
ukerleri titriyorlar. Seukkanlı· esaeıelere de el•erişlidir. İıti-
bjını muhafaza edea sadece yenler e•İn albndaki lcahYecİ 
eclur. O etrafı 16zetliyor. Emir- Konyalı Mehmede müracaat 
ler •eriyor. Bir arahk yiae oau edebilir. 1-3 

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

Saçları döküle~ler 
Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçları• d6knlmHine Ye kepeklenmeaiae mani olur. Komojen 

•çlann kakleriai kuv•etlendirir .... beıler. Ko•ojen aaçlann 
.... ıdır. Tabii realderini lteı.au, JAtif bir rayihuı yardır. Ko
=::z~uzuk aaç ullliri muaf ec&aHlerle ıtriyat .. iualanHa 

lzmlr BeledlyealRden : 
1 - 490 lira hedeli mu

hammeseli Dr. Muıtafa Ye Ce-
lil Bayar caddeleri ara ıoka
iındaki 59 adaaın 392.00 met
re murabbaındaki 16 sayılı ar
ıanın ıalııı belediye baıkitip
liiindeki şartnamesi Yeçhile 
7-5-935 Sah Klinü saat 16 da 
açık artbrma ile ihale edile
cektir. İştirak için 37 lira mu
vakkat teminatla söylenen aiin 
ve saate kadar komisyona i•
linir. 

2 - 474.51 lira bedeli mu
hammenli lsmctkaptan mahal

lesindeki 28 a"anın 158.17 
metre murabbındaki 43 sayılı ar 

aasının satışı belediye başki

tipliğindeki şartnamesi ~eçhilc 

7-5-935 Salı ıünü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. 

lıtirak için 36 lira muvakkat 

teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar komisyona 2'elinir. 

3 - 471.81 lira bedeli mu
hammenli İımetkaptan Şükrü 
Kaya bulvarındaki 25 adanın 

157.27 metre murabbamdaki 

arsasının satışı belediye baş

katipliğindeki şartnamesi veç

hile 7-5-935 Salı günü saat 

16 da açık arttırma ile ihale 
edilecektir. 

iştirak için 36 lira muvvak

kat teminatla söylene• ııün 

ve saate kadar komisyona ge
linir. 

21-26-2--6 1155 (544) 
1722.24 Lira bedeli muham

menelei Gündoidudaki elli do
kuz adanın 430.56 metre mu-

rabbaındaki on yedi sayılı ar-
1&11 belediye baıkitipliğindeki 
ıart•amesi veçbile 21/5/935 
Şalı ~nü saat on albda ihale 
edilecektir. iştirak için 130 lira 

mvakkat temi11atla söyleo~n 

giia ve saate kadar komisyona 
gelinir. 
6-10-15-20 1308 (618) 

§ 1 - Af kaaunun 3 ncü 
maddesinin tefsiri . 

2 - Arttırma ve eksiltme 
ve ihale kakkındaki 2490 nu-

maralı kanunun 46 nci madde
ıinin K. fıkrasının tefsiri 

Yukarıda yazılı tefıir ve ka-

nunlar belediyedeki tahtaya 

aııhdır. Herkes okusun. 
1307 (617) 

§ 1 - Tilrk paraıını kıyme
tiai koruma kanuauna müzey
yel kanun. 

2 - Mu•aıene vera-iıi ka

nuaunu dejiıtiren 2417 numara 
Ye 2151935 tarihli kanunun bi
rinci maddeaiain tadiliae dair 
kaaun. 
Yukarıda yaz.ılı kaaunlar be

lediyedeki tahtaya aıılmıthr. 
Her kea okusua. 1306 (616) 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
bauı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

Kemalpaşa mal müdürlüğünden: 
K. P. Ören k&)'U 

Hektar M. M. Mevkii Ne. Cinsi Hektar M. M. Me"kii No. Cinsi 
1 8380 Kuzeyir 89 tarla 5514 Arık altı 143 bai 

1 

1 
1 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
2 
l 

6433 Ank altı 92 tarla 1 6542 Kuzeyir 66 bai' 
7361 ank altı 140 bai 5514 ÇartıkJı 65 ba2' 
9196 arık altı 23 tarla 5514 Kızıl göl 217 bai 
4704 arık altı 336 bai 8271 Sazlık 55 bai 

568 Sazlık 32 bai 8271 Taşköprü 130 bai 
2975 Kuıeyir 46 bağ 13 zeytin Kızıl göl 231 zeytin 
9190 Sazlık 12' bai 1 1028 arık altı 103 bar 
5514 arık altı 179 bağ 3676 Kadı alanı 114 ba~ 
8730 " 234 bai 919 Köy civarı 170 bahçe 
6423 Kuzeyir 59 tarla 9190 Kuzeyir 85 tarla 
6892 ank altı 185 bai 7352 arık altı 64 ba&" 
6892 ank alh 16 bai 3676 arık altı 195 tarla 
7352 ank altı 319 tarla 1 7461 Kuzcyir 68 ba~ 
5643 arık altı 118 bai 1 3785 Kuzeyir 71 bai" 
4135 ank altı 37 tarla 9190 Suhk 80 hai 
4365 Sazlık 60 bai 7352 Sazlık 139 bai 
7352 Kırkağaç 158 bai 8271 arık altı 151 bai 
5504 Çarşıkh 45 bağ 8730 Mıkmıl 142 bai 
6433 arık altı 99 bai 7352 arık altı 3 tarla 
2757 Öz 7-i bai 1 5163 Kuı.eyir 77 tarla 
2757 Sazlık 48 bai 1 5163 Kadı alanı 86 bai 
1487 Sulık 73 bai- 4595 ank altı 89 bai 
1148 Çuknr ıcı 36 bai 1 1947 Çukur ici 31 bai 
9190 Kuzeyir 39 bai 1 2866 Ak çe~me 22 bai 
5514 Mıkmıl 54 bai' 1 2868 Ak çefme 172 bai 
1487 Sazlık 33 bai 5973 arık altı 320 tarla 
3676 Mıkmıl 128 ha2' 4135 Kuzeyir 136 bai 
7461 Mıkmıl 145 tarJa 5514 Sazlık 173 lıaj' 
8380 Çukur ici 33 bai 1 2866 Kırlcaiaç 130 bai 
3216 Kuzeyir 5 bai 1 1028 Kuzeyir 131 baj-
5514 Köy civarı 59 bağ 7352 arık altı 146 tarla 
6433 Kadı alanı 107 bai 1 1028 Kuzeyir 60 bai 
9648 arık altı 246 tarla 5514 arık altı 347 tarla 
2866 Kadı alanı 8 tarla 3276 Karasuluk 85 bai 
8271 Karasuluk 7 bai 1 3785 . Kuzeyir 225 bai 
109 arık altı 121 tarla 1 109 . Kadı alaıu 65 bağ 

9190 arık alı 298 hai' 367' arık altı 60 tarla 
4595 ,, 162 bai 1 1947 Tat köprli 126 hai 
1148 ,, 775 ,. 2757 a~ık altı 309 ,. 
7352 Kadt alanı 73 tarla 1 4704 arık altı 8 tarla 
8500 arık alı 135 ı,•2 7352 Mıkmıl 122 bai 
1487 KaraHluk 33 bai 7581 ank altı 63 bai 
9190 Arık altı 117 tarla 8271 ,, 248 bai 
1028 " 65 bai 1 8380 Kızıl 2öl 24 220 a zeytin 
1028 Mıkmıl 141 bağ 6433 Kuıeyir 49 bai 
2985 Bayramyeri bahçe zeytin 2 218 Mıkmıl 155 bai 
8849 Kırkağaç 127 bai 5744 ank altı 335 b ~ 
2581 ~nk altı 137 baa 1 1487 v" aj • ~rkağaç 99 bağ 
4595 Mıkmıl 36 bağ 1149 Köy cİ•arı 88 bahçe 

1 a947 Çukur içi 31 baj' 2?57 Karuuluk 73 bai 
. Yukanda ~~sıflan .>'az.ılı gayri menk.uller, verııi ltorçları•l vaktinde yahrmamıt olan mükelleflere 

aıt olup trbıılat komııyonunca haczedılerek ıatıhia çıkanlmı9tır. 
lıteklilerin ve fazla malumat almak istiyenlcrin Kemalpaıa kazası idare heyetine müracaatları 

ilia olunur. 1304 (614) 

····~~·~~~···ii.ii·~~·~~·~~~~~··~~~~~~~~·~~~·············································· 

dürlüğünden·: 
Beddi sabıkı 

Lira 
326 
250 
316 
323 
300 
753 
37 

100 
50 

Bahribaba tramvay çaddeai 62 aumaralı haae 

" " " 6211 " " 
" " " 6212 " " 
,, ,. ,, 62/3 " " 
" " " 62/4 " . " 
,, " " 6215 " " 

Aliaia yaicılar ıokajı 5 
Keçeciler caddesi 95/1 :: : 
Eırefpaşa birinci Süley•aniye mahallesi 13 aumaralı 
haae 

60 Karşıyaka Bahariye malıalleai 33 numaralı haae 
25 T.ilkilik Oıaan zada yokuşu 7 au•aralı eski mektep 

bınası 

30 Bornoya Akkq aokaiı 19 numaralı laane 
35 ,. " " 24 " ,, 

200 Karşıyaka Kemalpaıa caddesi 129 numaralı haae 

320 " " " 131 " " 
400 il ,, " 133 " " 
180 ,, Celilbey ıokaiı 12 ,, ,, 
200 lkiçeımelik caddesi 202 aumarah Halk fırkaıı 

Y urdumuı.un en 
traı bıçaiı 

KIRMIZI AY 
Tıraı lıtıçaiıc:lır. 

Cildinin ııbbatını aeYen
lcr başka bıçak kullanma
malıdır. Deaemeai paraıızdır. 

Uaumi depoıu : Kuzuoilu 

~~: Antalyalı Sait 
maiazası Numara 29 

Ôdemiı asliye hukuk lıikim
liiinden: 

Meşrutiyet mahallesin.len 

İclarei hu.ı~siyei villyete ait yukarıda yerleri yazılı akarat 
1-6-935 tanhıaden 31-5-936 tarihine kadar bir sene mllddetle 
icara verilmek üzere 2-5-935 tarihiaden itibaren 20 ıün müd
detle müzayedeye çıkarılmııtır. Milıayede şartlarını fÖr•ek iıti-
re~ler b~r iÜD. Muhaaebei huıuıiye müdüriyetine ve pey ıUrmek 
ııtiyenlerın de ıhale iÜnü olM 22-5-935 Çarşamba ~ünil saat 

Devlet 9 dan on bire kadar depozito makbuzları ile beraber Vilayet 
eacümenine müracaatları. 1300 (613) 

Adaiideli çırak Muıtafa kııı 

Ayşenin izmir Gazi bulYarı 
Mahmut bey dökümhaaesi ya

aındaki Kulalı Hüseyin kalfa 

nezdinde aıçı Mu•~.afa Şe•ki 

aleyhine açacaiı boşmma da

vasnıdan ev.el ihtar talebi üze

rine Mustafa Şeyki namına Hı

tarname iÖnderilmiıse de mu· 

maileyhin bildirilen yerde ol

madıiı ve nereye ıittiii dı 

bilinmediii ciheti~ tebliiat ya· 

pılamamış ve davacının talebilı 

ilanen tebliial yapılaaaına ka

rar verilmiı olduiu11dan dava· 

cıaın kocaıı Muıtaf a Şevkini• 

kanunu medeninin 132 inci 

maddeaine tevfikan bir ay 

içinde cvias dönerek kocalak 

vazifesini yapmaaı Jüzumunun 

ibtarıaa karar ••ril.Aiii illa ıu-

Izmir Liman işleri Alım-satım 
4/51935 Tarihinden itibaren k • 

kükürt, a-öıtaıı, potu •• ıül- omısyonundan: 
fat dö ıut na.kJiyatından ~n İzmir liman İfleri umum müdürliliünün iÜmrük idareıi lcarşı-
aıaiı bir ton miktarında olm~k aında ve mendirek üzerinde bulunan kömür depolarında bi; nu-
veya ltir toa ücret verihnek maralı depo bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 5 Mayıs 
fartile ton ve kilometre başına 1935 günlemecindell itilıtaren en bet rün mliddetle açık arttır-
üç kuruş ve lıtir tam vaıon ha- maya konulmuştur. 
muleai olmak veya bu miktar Arttırma mayısı• yirmiaci pazartesi ıünü saat on altıda birinci 

kordonda lımir liman itleri umum müdürlüiü biaaıında yapıla-
üıeriaclen ücret veril•ek pr- caktır. 

Demiryollarından •Si 

tile de toa •e kilometre l>aıı- ş · h • artnamesı er Yakit komiıyonumu:ıa müracaatla ıörülebilir. 
Da iki kuruı ücr.et alınacaktır. Artbrmaya rirecekleriD ylz eJli liralık teminat maklıtuıu veya 

Fazla tafail&t ııtaıyealardaa , ltaaka mektu&Ju ile birlilst• komiıyoaumuıa •iiracaat eylemeleri. 
~· 6--8 1~!1 (t20) . '• 6-12-15-19 1309 (619) Ntil. telalij ..... 1612 
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TüR~ı"'c l E D i SON Müessesesi 
UMUM B 

AC:tNT"~· AFİF .ŞEŞ EŞ 
TE\.ltFOH 

İZMİR,s~m,n\skelesa ~26 2 5'1.92' 
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TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TIN ALET ÇEŞITLERt 

Ha.mai •••la•* 
Sıhhat Eczanesi 

• .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

Bafdurak Büyük Salepçıoğlu lıaııı karpaı11da S 
• ..•......•.•.......•.•...........••...........•........•...•..•.••••• : 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütiin lzmirliler burada buluşurlar 

==::::: T epeba~ı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerin. teveccUhUnD 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

PLATT 
Makina Fabrikasınm 

AMDAR ÇIK.RJ(;I 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

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

Doktor 

Osman Yunu 
Deri ve tenasül ha• 

talıkları mutaha .. ••• 
Kemeraltı Şamh sokak No. 19 

Saat ondan on ikiye ye 
iki buçuktan altıya kadar 
hastalannı kabul eder. 

Muayenebane• N:idı• 
Doktor 

Kemal _Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehusuı 
Muayenehanesini 2 nci Ber-

ter sokağında 6S numaraya 
nakletmiftir. Tel. 3956 

EYi Kaiaatina tramny cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Yety EXTRA 

R1Ç3kları Eşsizdir 
Türkiye için depon : 

PERTEV şurubu memleketimizin doktor- M. Ve R Akbelen 
ŞERiDÇILER No. 1 

(1164) 38 -78 ( H 3) lannın takdirabna mazhar olmuştur 
................................................................................................................................................................................. 

Açık ek.Ultme suretile ilan 1 
~u~la Nafia başmübendisli-

ğinden: 
1 - Ekailtmi~ konulan İf: Muğla vilayeti dahilinde Muila -

Marmaria ;rOlunu• 40+000 - 42+000 kilometreleri 
arasında enelclen yapılmış toprak te1Viye nzerine fOH 
İDfUI yohm t61il (2000) metredir. 
Yolun kqif bedeli: 57'n lira 80 kuruıtur. 

2 - Bu işe ait f&l'bıameler ve eYrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia iıleri şeraiti umumiyesi 

· D - Fenni şartname 
E - Hususi tartname 
F - Kefif cetveli 
G - Proje, grafik 

3 - Bu it 15/5/935 Çarşamba günü saat 15 te ihale 
olunacaktır. İstiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı bedelaiz 
olarak Nafia idarsinden alabilirler. 

24-28-2-6 

Paris Panayırını -
--Ziyaret Ediniz •. 
18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 

1935 e kadar 
F ranıız reneral konsolosluiuna ya but Izmir F ranıız tıcaret 

oduana müracaat edilmelidir •.. 

(385) . ,. ,. . 

lzn .. ir def terdarlıiından: 
lssinin verK'i borcundan 6türü tahsili emval yuanaa K"Öre 

haczedilen baıturak kestelli caddesinde kiin 33 sayıh detümen 
ile 33/l sayılı diikkAn tarihi ilandan itibaren 21 ~üa müddetle 
sablıia çıkanlclaimdan pey sörmek iatiyenlerin defterdarlık 
taluillt kalemine gelmeleri. 2-6-10 - 14 1267 (598) 

öden.iş Be ediyesioden : 
1 - 700 Lira Muhammen kıymetli 72 parça matbu evrak. 
2 - 250 Lira Muhammen kıymetli 46 parça Kırtasiye Mayıaın 

on dördüncü sah K"ÜDÜ saat on dört buçuia kadar aç.lk 
eksiltmeye ltıralnldıfından taliplerin o iÜn ve aaatta Belediyedeki 
Komisyonuna •• ıartname ve numuneleri iörmek isteyenler 
de kaleme müracaat eylemeleri ilin olunur. 678 1301 (615) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıklan
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Zooırutdak 
&:iden Kömürü 

0,10 yıkaomıı kömür beher tonu arabada tealim 

Lira: 13 
Peralcend~ sabş kilon 1,S kurut 

Silindir ve her nevi fevkalldc k&1116rü yalnız 
Kestane pazannda Bardakçdar eokak No. 10 - 12 

F. Perpiovani 
Ma;azasında bulacaksanız 

Telefon 3937 



-~~~~~~~~~~~~-:--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fratelli Sperco N. V. Oliver Ve Şii. 

W F H V D Doktor V anur Acentesi · · · an er LtMITET 

ROYALE NEERLANoAis Zee & Co. Vapur Acentesi Fahr· J k 
KUMPANYASI DEUTSCH ELEVANTE LINIE CENDELİ HAN BİRİNCİ ) ŞJ 

GANYMEDES vapuru 6 SAMOS vapuru 29 Nisanda KORDON TEL. 2443 İzmir Memleket Hastanesi 
mayısta yük nü b~şalttıktan bAeklcniyorR, 2 dMayısa kadar DHE ELLERMAN LINES L TD. Rontken mütchaassısı 

V 
nvers, oter am, Hamburg ALGERIAN vapuru 18 ma- Her Nevi RONTKEN 

sonra Burgas, ama ve Kös- B · · k 1 1 uc remcn ıçın yü a aca ctır. yısta Liverpool ve Svansea'dan Muayeneleri 
tence limanları için yi..ık ala- ALıMNıA vapuru 8 Mayısta beklenmektedir.Ve ayni zaman-

b kJ · A Ve Elektrik Tedeavilcri 
caktır. e emyor nvers ve Ham- da doğru Livcrpool için yük 

HERMES vapuru 6 mayısta burgtaıı yük çıkaracaktır. alacaktır. Yürüyemiyen ve bilhassa 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot- ARMENT H. SCHULDT POLO vapuru mayıs niha- RAŞİTİK çocuklara Ultra -
terdam, Amsterdam ve Ham- HAMBURG yetinde Anvers, Londra ve Violc tatbık ve Rontken 
burg limanları için yük ala- HANSBURG vapuru 5 Ma- Hulden gelip tahliyede bu1u- ile KEL tedavileri yapılır. 
caktır. yısta bekleniyor. Hamburg ve nacak ve ayni zamnnda Londra İkinci Beyler sokak fınn 

NYMEDES Anver!\ten yük çıl..:aracaktır. ! ve Hull için yük alacaktır. 
GA 

2 
vapuru 18 SERViCE DJRECT DBNUBIEN OPORTO vapuru mayıs ni- karşısı No. 25 

mayısta gelip 3 mayısta An- T h Tel•f 2542 una attı 1 hayetinde Livcrpool ve Svan- ~ on: 
vers, Amsterdam ve Hamburg ·HERAKLEA vapuru 13 ma· ı sea'dan beklenmektedir. H 3. 1-13 (218) 
limanları için yük alacaktır. yısta beklenivor. ] 6 mayısa THE GENERAL STEAM NA- l!ı·--------..ı• 
SVENSKA ORİENT LINİEN kadar Dükerk Direkt, Anvcrs VIGATION Co. L TD. 
BLALAND vapuru 20 mayısta Rottcrdam, Hamburg ve Bre- Adjutant vapuru 7 mayısta 
Rotterdam, ~amburg, Copen- men limanlarına yük ala~'lktır. Londra için yük alacaktır ınanamı:zda olup yük başall

ınaktadır. hage, Gdynia, Dantziğ. Gotc- TISZA vapuru 5 hu.iranda DEUTSCHE Levante LINIE 
hurg, Oslo •e lakandinavya bekleniyor. Budapeşte, Bratis- ULM vapuru 15 mayısra NOT: Vürut tarihleri ve 
imanlarına hareket edecektir. lava ve Viyana için yük ala- Hamburaj' Bremt'n ve Anvcrs-

caktır. ten bek enınektedir. 
fNORDLANDvapuru 2 haziranda DUNA 30 h d 

vapurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. vapuru aziran a _ ANCORA vaparu halen li-

Rotterdam, Hamburg, Kopen- bekleniyor. Budapeşte, Bratis-
laage, Dantzig, Gdynia, Gote- lava ve Viyana için yük ala-
hurg, Osfo ve lskandinavya caktır. . 
&manian için yllk alacakt&r. JOBNSON W _ARREN Lınes LTDI 
~ TIONAL STEAM NAVIGA Lıverpoo1 

TJON Co. OF GRECCE QUERNMOR~ vap~ru 20 
. mayısta beklenıyor. Lıverpool 

lzmır - Nevyork araaında dan yük çıkaracak ve Burgas 
ayda bir muntazam sefer V arna, Köstence, Galaç ve 

RINOS vapuru 14 mayısta Braila için yük aJncakbr. 
( Doğru ) Nevyork için yük THE EXPORT STAEMRHIP 
al kb CORPORATION 
·~MESIS vapuru 10 hazi- . EXCELSIOR vapuru halen 

. lımanımızda olup Nevyork için 
randa lzmırden (doğru}Ncvyork yük almaktadır. 
için yük alacaktır. EXMINISTR vapuru 15 ma-

6ERVICE MARITIM ROUMAIN yısa doğru beklcniyor.Nevyork 
limanı için yük alacakbr. Garbi Akdeniz için ayda 

Mr muntaz am sefer. 
PELES vapuru 2.6 mayısta 

selip 27 mayısta Malta. Bar
Hlon, Marıilya ve Cezaire 
laareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
ilraada gelip 21 haziranda Malta 
Cenova Marailya ,Banelon ve 

'C.zaire hareket edecektir. 
ılindaki hareket tarihlerinde 

ld değişikliklerden acenta mes
.Byet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
Wnası arkasında FRA TELLl 
SPERCO vapur acenteliğine 
mllracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 
~--m!ILL~ =s8'11 ......... mK: 

Doktor il 

A. Riza Unlen 
KesteIJi caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

1a ............ ı ..... . 

Eczacı başı 

S.Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

30 senelik mütemadi sai 
mahsulü çok latif ve çok 
sabit kokulardır. 

Bahar, albn damlası, ya
semin, Dalya, muhabbet çi
çeği, unutma beni, senın 
için, ful. 

isimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

Bu isimlerle bu kokuları 
kimse yapamaz. Yakın isim
lerle taklitlerimi red ed p { 

S. Ferit 1 

isim ve etiketine dikkat J 
ediniz. 

Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükumet sırası 

İnşaatını?. ıçın atidekiihtıya9larınızı p6k uouz 1 ıyAtlarla 

tenıtn etmek i terseniz Hah m aga çarşısmcla 

Kavalah Hasan Nuri 
tıoaretbaneıdne müracaat edinız 

Çl•E•TO 
Çubuk demi• "e her neı 1 c;lçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden ıa~halar ve bunlafln 
te/e11üatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanallzasyon için demir dökme borulaı 
re /ngiliz künkleri ve banlaıın te/trruatı vesairt ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Ye•ll Çhnentol••, Batan •••k•I•• 

En ...... , ••••••• 
••l•z•1nızd• S•l•I•• 

Ademi iktidar 
-VE 

\ı- '"'kits·z ilıtiyarlık 
OBftOBlN 

Hormobin tabletleri: :t~::rit~ 
tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulonur. Flatı teo kuruftur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

" .... --------------------------

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Tica rethanesidir. 

Muvaffakıyetin sırrı 

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

1 
Bir yandan dişleri beyaz1atıp le e ve kirleri · e e er, 
dişlere tatlı bir parlaklık verir, nefesi tatlılatbnrken 
ıiier taraftan diş etlerini de tedavi eder ve kuTvet
lendirir, diılerin en büyük düımanı hamızlarla •üca
dele eden tükrü w ü ço w albr, mikro lan 6ldürür. 

BADTOLIN 
Kullanınız 

Ann8 1er çoçuklan111z için ilk mam•y• 

L.1KTİN 
ile baflayınaz. 

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

L A kt • Çocukta haıımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 
Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
F..CZA DEPOSU , 

Kınkhk, bq aınaı 
Ye bilhaua 

SITMAYI 
kartılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
Ye 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kııvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıorunuz Teya siz.de bir ıişe alınız 
Her ecz•nede vardır 

mtı1 

Eczacı Kemal Aktaş 
KOLONYA VE ESANSLARI 

Eczacı Kemal Ak-

ı taşın 30 senelik kokt • 
culuk tecrübelerinin 
ve kolonya ve esans
cılıktaki mutahusıı-
ıj'ıaın iıte eaerleri 

Gönül, bahar çi
çeii, alhnruya, fulya, 
yuemin, ıonhahra, 

leylak, akşamgüneıi, 
amber. 

Zarif, sabit, 
ince koku 

Aşk, füsün, 
sehir ve cazibe 
kokuları. 

lzmirin teref i ol
muştur. lıtanbul sa
hf merkezi Beyoilu 
T okatlıyaa ıırası 

Anestidis maiazası 
Bu kokulan kim

j se yapamıyor, yapa
I maz, yapamıyacak, 

1 

taklit edilemez, iaim
leri alınamaz, açık 
olarak yalnız Hilil 
eczanesinde satılır. 

Umum Hastalarm rtazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, babrek ve doğru

neticesi Unum gösterilen pilotlu, pilot.uz kauçuk korıala~· 
k~ık bağlan, dü:ztabanlar için taban korsalan gayri tab1i 
dogan çoc~lan~ vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci• 
hazlan, kemık hUtalıklan neticeıi husule gelen kambur· 
luklan doğrultmak için konalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnaaında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiilqmeıine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKı YENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLER! 
ıLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
e M uTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapıbr 

Kabul aaatleri : 10 ill 12,30 &j'leden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 355 S.7 


