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yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

- Cu.m1nn·iyetin Ve Cum1ım·iyet Eserüıin Bekçisi, Sal>ahla·n Çıkar Siyasf. Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Cuma tatili 
İşsizlik yarası 
Sarılmak ister 
hi J:ler •~hah, gözlerimızi açınca, 
.ı:•.~e)dıyen bir işimiz olduğunu 

funmekten daha zevkli bir 
tey ta ·· . SaVYur edemem. Uzcri
n~ btr d'w. . 
kork ! ıgımız, kaybetmekten 
'b' t~ıunıuz narın varhklar r ı, lf te bizi kendisine çc

d~r. . Bu devirde, yaşıyo um 
d!Yeh!loıek için "çalışıyorum,, 
ı/Yehılmek ierektir.Birb' r c ile 
~Ynaıan hu ikı söz, bir varlık 

:ıİu lardır. fşin tadını, ona 
bil ern çekenler kadar kimse 
koİ~·ez. Asıl maddiğ ve psi
I 0 J•k ıcfilJik i,sizlikte top-
anır. o· k il .. lam ınç o arının, sag-
k .. kafasının iı kapasitesini 

( t•hyetini) kullanma imkanı
~' 1 ulamıyan bir adam, sağlı2"ı s: ~Yen hastayı andırır. Kim-

sız haıtalara el uzatan sos
~ct~, işsizlikten kıvrananlara 

a ış bulmaga, iş alanları ha. 
Ztr}ama borçludur. 

işsizlik sosyetenin açık du
ra.o yarasıdır. Onu srörmediii-
11ıız, paasımamna koımadıiımız, 
Y•n2ısına göz yumduj'umuz za
kan~ bu yara aayısız enerjileri 
-:_mıren, tüketen bir yara olur. 

runyanın hiç bir ülkesi yoktur 
1• orada Jllzbinlerce iısize 

rastla••a1m. Bu &cifi daha 
az duymUf olan memlelcetüaia
.. bile ipiderin dtı,nnllecek 
... ~da oldaldarını kabul etme
lıyız. 

.. Baıka ilkelerde ipidi;i do
guran aeltepler fabrikalar
dan çoiunun İfleaez bir du
r.nma düşmeleriaden ileri sre
lırken, biz tle, yeai yeai fabri
r•!ar .aç.ılarak İ.f alanlan reniş-
etılaıııtir. Bu bakımdan, yeni 
a~ılan laer fabrika binlerce 
dınç kola işsizlikten kurtulmak 
inıkanını verecektir. Fakat fab
rikalanmız, biitiin itıizleri kcn
~ içlerine çekemezler. Bunun 

ı1r ucu Yardır. Şehirlerde, sa
~ arı ıünden pne artan iı
ıızter için, asıl fiivenilecek alaa 
toprak alamdır. Enerji kay
kaklanmızdan bir zerreyi bile 
lc~Yhetmemek yerinde olan Tür-
ıye, bu davaya seyirci kala

lbaz. 

k" ş_~hirlerde iısizlerin sayısını 
~~~k l.ir deneme ile anlıya

~ılırız. 20 - 25 lira aylıklı bir 
lf içi.n. ~ir adam aransa yüzler'.. 
ce kıtının başvurduğunu gö
riirsünüz. 70 - 80 kurut kazan
llıavı bahtlık sayanlar bu ka
dar çok olunca, niçin bunlara 
d~ha ıeniş bir iş alanı düşü
nulmesin. Sistemli gidişe bu 
kadar çok deier verdiiimize 
rdörc, endüstri planımız yanın-

• ckimciliğim 'zi kurumlandı-
r~n, it düzenini kuran, işsizle
rı unutmıyitn bir plana da yer 
Verilecektir elbette ... 

Şchirleri•izin zenginliği a
zalmış gibidir. Koca e2'enin 
baı ıehri olan lımirin nabız
larını yoklayınız. Bunu anlarsı
n~z. Bütün dünyada büy" k şe
bırler buhran içindedirler. Bize 
göre, köylerimizin ekonomik 
durumunda gerçek bir yükseliı 
belirmedikçe, yani ,ehirleri 
besleyen köylerin milyonlarca 
0 turaolan, yine ıehir pazarla
rına akın ederek iç pazarda 
l>ir hareket uyandırmadıkça şe
b' 1 ır er kolay kolay darlıktan 
~·k~mazlar. Bu bildiiimiz bir 
•itikattır. Böyle olunca, itsizlik 
'°~un1111 d&zcltileceji yer de 
'ki.acili;imizin kurumlanchnl
lllaaa ... dayuacaktır. Kl1lille-

• 

Silihlanmak istiyorlar 
işi Tuna meselesine 

niyetin e değiller .. 
Macarlar bu 
bağlamak 

11a JI .)a~ w uq 
Paris, 6 (Ô.D.) - İtalya -

Avuaturya - l\lacariıtan ara
aındaki V cneclik konferaaıı srö
rüımeleri l(İıli yapılıyor. Kon
f cransa huıuai bir mahiyet ver-
meğe çalışıldıiıadan proğram 
neıredilmemiıtir. Salahiyettar 
Macar çevrelerinden öirenildi
tba• sröre Macaristan İtalyanın 
Tuna auele,ai .hakkındaki vaz
iyeti clola)'l8ile itir•wl•rda ba
hmmllflw. Maeariataa tam m8• 
savat hakkıaın tanınmaıı tale
binden ieri dönmiye asla mü-

tamayil olmayıp tcslihat me -
cle3İnı iki taraflı kar ı • yar
dım misakı me .. elesin v a 
kendisinin muhtemel b' Tu a 
Jokamosu a i 'roı • e bcı ı 
tutmak niyet' ndc değ' di 

Macar d 'i ha tanı B. D..! 
Kanya Mac ristan ve Yu 
lavyanın e rnnom· · an 
meseles· ' de ile i s"rmü 
Zira iki ülke it ly ya a 
ihracatta bulunma •• tad!rlar. 

Havas Ajansının muhabiri 
üç devletin Roma konferansına 
müşterek bir proje vermeleri 
muhtemel olmadığını bildiriyor. 
Glzll protokol var mı? 

Londra, 4 (Ö.D) - Alman
ya'da dönen rivayetlere göre 
Fransız - Rus anlaşmasına 
bailı gizli bir protokol ile 
Romanya dıı bakanı B. Ti
tulesko Sovyet kıt' atının ihti
yaç halinde, Almanya'ya kar• 
ı• F ranıaya yardım için Ro
men topraklanndaa a-eçm · ni 
kabul etmiıtir. 

Kmn~• lley•• ... 
Paria, 6 (A.A) - Maea.. dlf 

itleri bakanı B. De Kanye Ma
tio iaıetesinin Venedikteki 

••• 

Bay Kanyel 
hususi muhabirine konuşmala
rın iİdiıindcn memnun oldu
ğunu ve küçük itilaf devletle
rinin anlayıılı hareket edecek-

lerini amdupnu aöylemiıtir. 
Dünkü konuşmaların üç mem• 
leket tarafından onaylaaabile
cek bir metnin yazılması üze

riade yürüdüp aöylenmekt .. 
teclir. Y eai•• 9illhlae•a prea
.ıw lt•k._._. da konllfllldajw 
bildirilmektedir. 

- S0tıu 4 ünciı Say[ ada -

Kız Lisesi Odemiş yolunda 
•• 

Kızlarımız Odemiş-Birgi - Bozdağ 
Ve Gölcükte güzel bir gezinti yaptılar 
Dönüşte otokar yoldan çıktı-Geceyi Ba) ındırda geçirdiler 
Llsell bir kızın 

intibaları 

Otokarımız sa
bahın eıırer havası 

içinde Ödemişe doğ 
ru yol alırken henüz 
Kızılçullu sırtların
dan sis kalkma-

mıştı. Yolun iki ta

rafında kadın, er
kek, atlı yaya tar
lasına koşan köylü
lerle selimlaııyo

ruz. lsta91onlarda 
duruluyor; yerlile
rin arasında zeybek 
oynanıyor. 

Nihayet durma
dan şarkı söyleyen 
bu kafile Ödemiş iı 
tasyoııundaki coş-
kua tcxaburat kar- T.Aseli kaalar .,e muallimleı·i Bozdağın Merme•· olugıonıa 
ıısında bir dakika durdu. H. partiıi reisi, belediye reisi, Ödemlf orta mektebinde 
İstasyonu dolduran kalabahj'ın orta mektep müdür, muallim Ödemiflileria arasında orta 
önünde bando ç.alıyordu. Ye talebeleri tarafından karıı· mektebe doira gidiyoruz. Şeh-

Misafir sever Ödemışliler, C. landık... - Sontc 7 inci salıifede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rimiz topraklandırınlırken ı•· fÜnceler göriişüliirken Tiirki- yaıama fiivenine kavuımak 
hirlerden köylerin tomiz çev- yede İfıiz yurttaı bırakmamak istiyenlcr ıehirlerden köylere 
relerine akın edebilecekler• aorumunun da 2öz önünde tu- aöçüyor, toprağa ıarılıyorlar. 
de toprak verilemez mi? tulacağını ummaktayıı. Tavukçuluğa, arıcıhia, tayuıaa 

C. H. Partisinin büyük ku- Topraia dönÜf... Dilnyamn yetiıtirmeğe bailanıyorlar. 
rultayında, köylülere toprak her yanında, Amerikada, Al- Tilrkiye, ipidikle aavquula 
dajıblmaıı, ıehirlerdeki eyaizle muyada, hatti ipizlik acıauu bu yola ,U.ek için, daha ıe-
re ey yapma imkiDlaruwa lauar- 7ai duymaya bqlıyaa Fraa• ait imklplara maliktir. 
Janmaaı ~bi ~kaek. -~ela- wla hile i»IJle oiapr. .. 1119 ~Tke'& •tlstn 

çevriliyor 
lngilterede şenlik 

Krala her taraftan 
Tebrikler yağı yor .. 

ltı{Jiliz kral 
Parla 6 (H.R.) - Londra

dan bildiriliyor : Bu aabah aa
at 10-54 de Kral ve Kraliça 
Bukingam Sarayı•du çıkarak 
25 nci ıaltanat yıl dlSaümli 
dolayısile yapılan dini iyıada 
hazır bulunmak için Katedera
la aitmiılerdir. Krahn geçtiii 
bütibı yollarua iki tarafına aa• 

11e kraliçesi 
yııız halk aıralanmıf tı, Lond· 
rada ve bütün Krallıkta anla
bhaaz bir sevinç yardır. 

Pariı: 6 ( H.R ) - Cumhur 
reisi B. Lebrua lnıiliz kralına 
bir tebrik teliraf ıöndererek 
ıahsının Fraasız milleti tara-
fından lnıiltere ve Franaaam 

- S6t&U 7 UMCW Saltifada -

KafancLuis - Papaanas
tasyo beraet ettiler ... 

iki eski Başvekil dahilde sükunun 
İadesine çalışacaklarını söylediler 
A TiNA 6 ( A.A ) - lhtilll

ci baıkanlanna k&l'fı iddiaaa
nameaiade divaaıharb hükümet 
komiseri, Hikimler aiyasal par
tilerin hizmetlerinde deiiller
dir. Onlar yalnız ülkeye ve 
adalete hizmet ederler, de
miıtir. 

Komiser hikimler heyetİlle 
hUkümetin emirlerini yerine 
sretirea Oportuniıt bir mahke
me diyen miidafaa11111 aözleriıü 
ıiddetle protesto etmiıtir. 

Bundan aoma bakanlar ve 
aıkeri baıkanlan kurtuna diz-

mek için tayin edilen mani•· 
ya varıacıya kadar ihtilalin bü
tün teferruabnın evvelinden 
tesbit edilmit oldupnu izah 
elmiıtir. 

• onu 3 uncıı sayfa<la 

OUzelllk operalörl•rl 

l>apaatıasta&yo 

- Bayuwa; o kadar dejif tiniz ki, kocanız bile sizi tanıya• 
mayacak ... 

- Şa haWe IMai benP.le aldatmak iıtiyccek .U denim? 



Salilfe 2 

ayıs 
:ı:;a •• 

Büy .. k şenlik ve 
Bayram gü .. d .. r 

C. H, Partisinin büyük ku
rultayınin toplanma günü olan 
9 Mayısta vilayetin her yerinde 
büyük şenlikler yapılacaktır. 

Türk varlığının, Türk köy
Jüsünün kurumunu temelinden 
kavrayan ve tarihin en karan
lık çağından kurtaran Atatürk 
partisine halkın ve kö lünün 
büyük ilgisi şahlanmıştır. Vila
yetin 24 köyünde Atatürk, Meh
metçik ve devrım için dikilen 
ve aylardanberi san'atkirlarca 
hazır'anan üç metreden beş 
metreye kadar yükseklikte 
mermerden andaçlar açılacakbr. 

O gün söylevler aöylcnerek 
köylünün devrime karşı 2önül
lerinde coşan duyıuJan ya~ab-

Aynca eli yedi kadar köyde 
spor alanları ve ırençlik kurum
ları da açı!acakbr. Altmıı bcı 
köye bir kısmı elektrik cere
yanlı ve büyük bir kmm akü11&· 
\atörlü radyo ıamarlanmııtır. 

• • • 
9 Mayısla yapılacak olan C. 

H. P. genel konsrresi münase
betile bütün Türkiyedc şenlik
ler yapılacaktır. 9 Mayıs günü 
şenlikleri için ıchrimizde de 
hazırlıklara baılanmışbr. 

Köylerdeki anclaçlann açılma 
ıenlikleri o gün yapılacak ve 
her köy o gün bayram günü 
yaıayacaktır. 

Bu maksatla k6yle.rdea vili
yete gönderilen ıenlik proj'
ramları vali a-eaeral Kazım Di
rik tarafıadaa bizzat tetkik 
olunmakta ve taıdik edilerek 
IC6ylere iade olu'1maktadır. 

Çamlarda brbllar 
Soa aylarda çam ormanla

rında ı-örnlea tırbllar için köy
lünün topluca ye imece ile 
açlığı savaşta yilz yirmi yedi 
bin sekiz; ytiz kırk yedi kilo 
tırtıl toplanmıı ve ormanlar 
kurtarılmııbr. Gelecek yıl bu 
savaş daha önemle tekrarlana
cak. 

Turing kulüp 
Bu hafta t:fez 
Harabelerinedir 

Turiai ve otomobil kulilbü
aiiıı tertip etti;i yakın t•hirler 
aeyahab bu hafta Efez hara
belerine yapılacaktır. 

Geçen hafta Bergamaya olan 
gezintiye iıtirak edealer çok 
memnun kaldıklan içia bu de
faki gezinti için talipleri• adedi 
ıimdiden kabarık bir yekun• 
l.alii olmuttur. 

• 11 1 ••• 1 • 

Takas komisyonu 
Vilayet takas komisyonu, bi

riken işleri tetkik etmek üzere 
bu~a vali muavinlij'inde top· 
lanacaktar. ---

Milli kütüphanede 
11 Ayda nekadar 
Kitap okundu 

Şehrimiz; milli kütüphanesine 
Haziran 934 ten Nisan 935 so
nuna kadar giderek kitap oku-
yanlar hakkında 11 aylık bir 
istatistik hazırlanmıştır. Bu is-
tatistika iÖre 11 ay içinde 
milli kütüphanede obunan kitap 
miktarı 16316 dır. 

Bunlardan 11751 dancsi 
Türkçe, dıierleri Garp dille
rindedir. 

Okuyanlardaa 12729 u 10 - 20 
yaı arasında, 3216 aı 20- 30 
yaş arasında, 253 Ü .30 - 40 yaı 
arasında, elli sekizi 40 - 50 yaı 
arasında ve 60 ı da 50 - 70 yaş 
arasındadır. 

Gene okuyaalardan 12998 i 
talebe, 1271 i memur, 265 i 
öiretmcn, 83 ü ıabit, 94 ü tüc
car, 1605 i aerbeıt meslek sa
bioleriDduıdir. 

Tenı AIHr 
193~ -

t 
Sağ iyi .. 

r düren er 

Tadilat yapılacak K "'ı h k J • 
Rıht~~ !.irke~~etrü~atından . onu arımız are et erınden evvel 

olan gumruk onundekı han-

D n a:ercezada 
Muhakeme edildiler 

Selçuk civarında Sai'ır Ali 
adında bir adamı yoluna pusu 
kurmak suretile öldürmekle 
suçlu Kubur oğlu Süleyman, 
kör Ali, Kubur oğlu İbrahinı 
Hasan ve Musanın muhakeme· 
lerine dün aiırcezada dev&111 
edilmiştir. 

garların vekiller heyetince, •• ı • 
gümrüğün bir antrepo halinde y . erı Belkahveyi gezdiler • • 

iZi ve 
kulJanılmak üzere gümrük 
ve inhisarlar vekaletine hıra· 
kıldıiJ ve bu hangarların ah
şaptan tuiia inşaabna çevril
mekte olduğu malumdur. 

Şehrin ortalık bir yeri olan 
buranın bu ıehrin güzelliği 
bakımından ıyi bir şekil olmı· 
yacaiı vilayetçe yabılao tet
kik neticesinde anlaşılmıs ve 
keyfiyet Dahiliye bakanlığına 
bildirilerek hiç olmazsa yalnız 
gümrük önfine isabet eden 
kısmın istimlak edilerek bir 
meydan haline kalbedilmesi 
için Dahiliye bakanlığı nez
dinde teşebbüate bulunmuş 
Dahiliye bakanlığı bu müra
caetı muhik 2örmüş bu vazi
yet üzerine hangarların srüm
rük önüne isabet eden cihe
tinin inşaab durdurulmuştur. 

Meydan belediyece iyi bir 
şekilde süslenecek ve aiaç
landınlacakbr. 

İlk mektepler 
Talebe bayramı 
Buıün ilk mektepler talebe 

bayramıdır. Buiiin ilk mektep
ler talebesi trenle ve otobüs
lerle Kızılçulluyu giderek ora
daki çamlıklarda bayramlarını 
ı-eçireceklerdir. 

Bornova, Buca ve Karııya
kadaki ilk mektepler talebele
ri de kendi muhitlerindeki mü
aasip yerlerde bayram yapa
caklardır. 

Talebelerin göz 
Muayenesi 

lJk okulalardaki talebelerin 
umumi göz muayenesi yapıla

cakbr. Kültür direktörlüğü bü
tün ilk okulalar baş öğretmen
lerine bir bildirim ıöndercrek 
~öz doktoru gelinceye kadar 
talebenin göz muayenelerine 
ait fişlerinin hazırlanmasını 
bildirmiştir. 

Matbuat kongre
si ne gidecekler 
Dahiliye bakanlıiından vila

yete gelen bir bildirimde yirmi 
beş mayısta Ankarada topla
nacak olan matbuat kongrc
sİDe iştirak edecek olan gaze
tecilerin isimlerini gösteren bir 
listenin on mayıs~ kadar 'lÖn
derilmesini istemiştir. 

· lngiliz kralının 
Yıldönümü 

lagilit. kralının yirmi beşinci 
krallık yıldönümü dolayısile dün 
öileden evvel İngilit. konso· 
loshane inde bir resmi kabul 
yapılmıştır. Resmi kabulde hü
kumet erkanından bir çokları 
hazır bulunmuştur. Gece Ingiliz 
bayları ve bavanları İımirpa
lasta hususi bir toplantı yapa
rak cilenmiılerdir. 

·--·~ 

Belediye başkanı 
BugUn Ankaraya gidiyor 

Bu gün Ankaraya gidecek 
olan Belediye baıkanı bay 
Dr. Behçet Uz'a Şehir mecli
si ve daimi encümen azasın

dan bay Reşat !cblebici veka
let edecektir. 

Belediye başkanı Ankarada 
on :2'Ün kadar kalacaktır. 

Köylülerle birlikte zeybek oyunları oynadılar 
Dün sabah saat on buçukta dikilmesi mukarrer olduiunu te blitün misafirler, general 

şehrimizin misafiri bulunan söylemiştir. Dirik, Rus konsolosu Bur-
Sovyet devlet tiyatrosu .n:ıe~- . Be.lkahv~den sonra Pınarbaşı nova belediye reisi Fehmi, 
supla~ı .. gen.eral Kazım Dırı.kın zıyaret edılmiştir. Mektebi,spor nahiye müdürü ba Edi 
dakve~ uıerıne Born.o~aya ~ı~c- yerleri, Mebmetçiiin yeni ya- Özyaman, ziraat mek~ebi m! 
re zıraat mektebını gezmış- d .. fi B H'I · · 
lerdir. Çeçen sene Voroşilofun ur . ay . 1 mı, gazetemız 
mektebi ziyareti esnasında hatıra muharrırlerınden Muammer 
defterine yazdığı yazılan oku- Balcı bulunmuşlardır. General 
yan artistler mektebin çiftli- Diriiin kısa fakat canlı ve 
2'inde yetişen meyveleri yemiş- kardeı milletleria yüksek 
ler ve habra defterine kıymetli dostluiunu yaşatan sevdah ha-
yazılar yazmışlardır. tıralarını ı-östercn ıöylevi al-

Buradan otomobiUerle Nal- kıılandı ve karşılık söylev de 
döken köyüne gidiimit köylü- bulunuldu Türk bavalariyle 
lerin söylediii şarkılar dinlen- dansederek ve köylülerle birkte 
miş, artistlerden birinin çaldı~ı zeybek oyunları oyniyan artistler 
keman alkı§'arla kürşılanmıştır. Atatürk köylüsünün uyanıklıiı-
Misafirler köyün çalışkanlığına, nı ı:örmelde çok şeyler öiren-
tcmizliiine terakki adımlanna diklerini ve bu muvaffakıyet 
hayran kalmışlardır. Spor mey· blısımını gözlerile ıörmekten 
danı, mektep bınası, Atatürkün derin, unutulmaz bir bahtiyar-
andacı, çocuklarıo canlı temiz lık duyduklarını söylediler. Hal-
ve çok bakımlı olmaları, bil- kın alkışları arasında Pınarba-
has.sa çoçuk doğumunun bollu· '.'ndan aynl~ra~ otde gelip is-
iu dikkat nazarlarını çekmiştir. JJ. Steinlıerg tırahata çekıldı~er. 
Köylümüzü bu çok şen ve ça- pılan hakikaten çok güzel mer- • • 
ı k b 1 · f. ı k.. ·· d konuklara asarıatika muhip-ış an u an mısa ır ~r oyun mer en ancacını son derece 
b- b J k k k b leri cemiyeti tarafından hazır-utün ayan arı ve üçü ız- eycncn misafirlerle Mehmet-
ları ile de i:'Örüşmüşlerdir. çiie ve Türk yurdunun kah- lanmış olan zarif albümler ve 

B d B ık h ·d'l ı birer kutu incir ve üzüm hedi-

Dünkü celsede dinlenen ba· 
yan Ayşe adında bir şahit, sa
iır Alinin katil hidiıesindeıt 

bir gün önce suçlulardan Mu· 
sanın kendi evine geldiiini v• 
o esnada orada misafir bulu· 
nan bayan Kübraya Satır Aliyi 
vuracaklar, dediğini iıittiiiai, 
Musanın akıam vakti çiftesini 
alarak 2ittiğini söylemiştir. 

Bundan sonra ıuçlulardaa 
Hasan, mahkeme heyetinden 
hir talepte bulunmuştur. Hasan, 
Sağır Alinin öldllrüldüiü una
da Selçuk istasyonundu treae 
binerek lzmire geldiğiai, hal· 
buki Selçuk istasyoniJe suçun 
itlendiği yer arasında bir aa· 
atlık bir mesafe buluaduğunu, 
bu itibarla hadise mahallinde 
keşif yapılmasını istemiştir. 

Mahkeme heyeti bu isteği 
yerinde bularak hidise mahal
linde keıif yapılması ve bazı 
noktaların sorulması için Kuşa
dası müddeiumumisi bay İsmaıl 
Hakkının şahit olarak dinlen
mesini kestirmiştir. 

Bir istifa ura an e a veye gı ı · raman arına saygı olarak bir 
miştir. Belkahvede İzmirin kur· arada resim çektiler. Mehmet- ye edilmiştir. Şehir Meclisi azasından Ec· 
tuluı tarihine ait bazı hatıra· çiğin andacına büketler sun- Dün akşam Dumlupınar va- zacı Bay Faikin meclis azalıiın· 
ları general Dirikten dinliyen dular. purile lstanbula hareket eden dan istifa ettiği haber alın-
misafirler çok heyecan duy- Gördükleri sevııri ve sayO"ldan mBisal dfi!lerim!z. vapurda vali, mıştır. 

l d •· e e ıye reıaı ve birçok zevat -• muş ar ır, Valimiz önümüzdeki hemen denilebilir ki hepsinin fı da · 
tara n n teşyi olunmu,lar idare heyeti 

yıJJarda, orada büyük bir kaya gözleri yaıarmışbr.P1narbaşında kendilerine viJAyet, belediye, Vilayet idare heyeti vali mu-
üstünde Atatürkün mareşal k,- şellaJelcr altında yemek yenmiş Parti ve Halkevi namına mü- avini bay Sedadın başkanlıj'ln· 
.~~~~~?.~~ .. r.~?.i •• ?}!' ••• ~~!.~.~~i~!? ••••• ~: •• ~~~!!1!.1~.~.~~.~!!?!!!?.~:.~~.~~~: ..... ~~l1J~~.~~.~~.t1~~ ~erilmiştir. da toplanmışhr. 

Sigara fabrikasında J~;t; ... k8Yiiii~;r· .......... .. 
Makine}'e bir suikast mı yapılacaktı? 

Üç kişi zan alt~ndadır 
inhisarlar idaresi Alsancak 

ıigara fabrikasında fabrikanın 
ana makinesine bir suikast ya
pılmak istenmiş ve büyük bir 
felaketin vukuuna az bir şey 
kalmışken haber alınarak önü· 
ne ~cçilmiştir. 

Bu işten dolayı fabrikanın 
harman kısmında ~ervis şefi 
bay Rahmi ile işçilerden Nebi 
çavuş ve Jbrahim adında üç 
kişi zan alhndadırlar. 

Hadise hakkında aldığımız 
tafsilitı yazıyoruz : 

Fabrikayı iıleten ana maki
neye depodan iiden suya ait 
borunun methali belirsiz birisi 
tarafından kapahlmışbr. 

Su kesimi iki dakika kadar 
devam etmiş ve vaziyet derhal 
makinistin nazarı dikkatini cel
betmiştir. 

Bu musluk Nebi çavuş adm
ıla bir işçinin çalıştığı tezgahın 

tam üzerinde bulunmaktadır. 
Hadiseden emniyet müdürlü-

ğü haberdar edilmiş ve tah
kikata adli lusım reisi bay Hu-

Uisi Akgümüş memur edilerek 
mahalJindc tahkikat yapmıştır. 

Tahkikat neticesinde, bir 
fabrika müdürünün bir ihtarına 
maruz kalan ve bu yüzden 
mugber bulunduğ'u zannedilen 
servis şefler nden bay Rahmi 
ile işçilerden bay Nebi çavUf 

ve lbrahim adında üç kiıi 
maznun olarak zan altına alnı· 
mışlardır. 

Makineye iki dakika daha 
ıu gitmemekte devam etseydi 

makine kazanının patlamasının 
yüzde doksan olduğu söylen
mektedir. 

Tahkikata devam edilmek-

tedir. Maznunların buıün ad
liyeye verilmeleri muhtemeldir. 

TARZAN, TÜCCAR HORN ve ESKiMO filimlerinin 
S. W. VAN DYKE'in en son eserı : 

Aşk Yüzünden Katil 
Baıından sonuna kadar heyecanlı sahnelerle seyircilerini 

beyaz perdeye esir eden Fransıı:ca sözlü aşk ve ser2üzeft 
filmi. BaşrolJerde : 

Myrna Loy - Varter Bakter - Philips Holmes 
8 MAYIS ÇARŞAMBA ak~.ımı !aat 21 de 

ELHAMRA J. Milli Kütüphane sinemasıDda 

Buıırün: 15 - 17 - 19 ve 21 seanslarında 

Çöl Arkadaşları 
LAUREL HARDY 

Kendi adlarına 
Alınmasını 

Vali a-eneral KAum Dirik'tea 
bir çok köyler f zmir .köylüleri 
tayyaresinin ne vakıt alınabi
leceiini sormuşlar ve köy büt
çelerindeki hayır kurumlarına 
yardım faslından her köy için 
yirmişer lira verilmek suretiyle 
iki yılda verilecek otuz bin 
lira ile İrmir köylüsü taayyare
ıini almak istediklerini bildir
mişlerdir. 

bir Tayyare 
isteyorlar 
Ordusunu ve hava yönünü 

namusu gibi seven ve koruyan 
köylümüzün büyük ordyua ya
pacakları bu armaıan sevinçle 
karşılanmıştır. Bunun için İz.mir 
çevresindeki tayyare şubelerin
de bir hesap açılmış ve Tür
kiyedeki köylü kardeşlerine 
örnek olacak olan köylümüzün 
hareketi tayyare kurumu ge· 
nel başkanlığına yazılmıştır. . ......... . 

Eşref paşa cinayeti 
Davaya dün ağırcezada devam 

Edildi - Şahitler dinlendi 
Geçen kurban bayramının 

üçüncü ıünil bir kahvehanede 
Şabanı bıçakla yaralıyarak öl
dürmekle suçlu Müslimin mu
hakemesine dün aiırcczada 
başlanmıştır. 

Dünkü celsede dinlenen şa
hitler valc'ayı şöyle anlatmış· 
lardır. 

- Müslim, ve Şaban bay
ramın üçüncü ıünü yanlarında 
diğer bazı arkadaşları da bu
lunduj'u halde rakı içmişler ve 
ondan sonra. Haydarın Dolaplı 
kuyudaki kahvesine gitmişler· 
dir. Bunlardaa Şaban kahvenin 
içiae iİrmiı di(er arkadaşları 
dıtarıda kalmışlardır. Kahvenin 
dııında kalaalar sarhoıluk sai
kasile kahvehanenin camlarıoı 
kırmaia başlamı,lardır. Müslim, 
bu vaziyete kızarak arkadaı-

Jarıaa : 
- Ne yapıyorsunuz diye 

buı ıöıler sarf etmİflİr. Kav2a 

bu suretle başlamış ve Müsllıa 
hamil olduiu bıçağını çekerek 
Şabana saplamak istemiştir. 
Şaban kaçmaia başlamıı •• 
arkasından yetişen Müslim ken· 
disini Damlacık. deresiade ya· 
kalıyarak arkasından bıçakla 
yaralamak ıuretile öldürmüıtür. 
Suçlu demiştir ki : 

- Fazla sarhoştum.Kahvede 
ne yaphiımı bilmiyordum. Şa
banı kahvenin dıpnsında deiil 
içt:ride yaraladıitmı zannedi· 
yorum, demiştir. 

Mahkeme dünkü davete gel· 
miycn ,ahitlerin çaiırılmua 
için muhakemeyi baıka bir 
iÜne bırakmııtır. 

Kükürt işi 
Ekonomi bakaalıiı kükürt iti 

etrafında viliyete baza direk· 
lifler vermıttir. Bunun üzeria• 
kazalara viliyetten telrraft. 
kükürt vaziyeti aortılmut ve 
malumat iıtenmittir. 



emleket ············ •••••••••••• 
•••••••••••• aberleri 

sparta a 
Bir çocuk ba çesl 

. Ispart~, 5 (A.A) - Şehri
mııde bır çocuk bahçesi ya
pıl~ağa başlanmıştır. Yapı iş
Icrı ve yapı çevresinin düzen
lendirilmesi günden g tine iler
lemektedir. 

. Bahçede çocukların ~ğlendi
rılnıesi İçin oyuncaklar da bu
lundurulacaktır. Oyuncaklar ıs
marlanmıştır. Çocukların temiz 
·u •çık havada oynaması için 
Y•pılan bu bahçe memleketi
IDİzin büyük bir eksij'ini a-i
der .. ektedir. 

Çankırıd .ı mektepler 
Gezintisi 

Ça•lurı, 5 (A.A) - Bu~ün 
S nıayıs mektepliler ~czintiıi 
beş hin kadın, erkek çocukla
na iştirakile Feslikin ve kirazlı 
d re esireferinde toplantılar 
Yapıldı. 

Fevk IAd nushalar 
Çankırı, 5 (A.A) - C. H. 

Partisi'D.in 4-cü kurultayı dola
yısilc Çankırı ve Duygu gaze
teleri fevkalade nushalar çı
karacaklardır. 

Gök uda su baskını 
Ankara, 5 (A.A) - Silifke 

yananda Göksu çayının ıu bas
kını felaketine uğrayanlara Kı
zılay ıosyctesi taraİındaD. bin 
lira yardım yapılmıştır. 

Kızılay ıosyetesi CYYelce 
gönderilen iki bin liradan baş
ka Kars depremine uinyulara 
yeniden 450 lira yardımda hll~ 
lunmuıtur. 

••• 
İngilizler 

Bir hava andlaşması 
İstiyorlar 

Londra, 5 (A.A} - Naxici 

Garvin "Obıerver., gazet ıi•de 
neşrettiii bir yazıda kralın 
yirmi betinci yıldönümün·avam 
lcamarasmda Avrupanın silah
Janmasma dair olan münakaşa
larla ayni zamanda rast sreldi
iini itaret etmektedir. 

Mumaileyh diyor ki : 
Hiç bir milletin hiikmU altına 

gir emek İngiltereni ezelt 
düsturudur. İngiliz müdafaa 
kuvvetlerinin k Ikınma hareketi 
denizlerin ve donanmama ko
runmasını istihdaf ctm lidir. 

Taymis ıazetesinin puar 
•üıh .. ında "Scrutator,, tahak
kuku gUç olan Şark andlaf· 
nıasından önce bir hava and
laşmaıının sür'atle akdini tav
siye etmektedir. 

Scrutator şu sôzferi ilave 
ediyor: 

Bay Hitler diğer devletlerin 
nırakmıya razı olacakları her 
hangi bir silahı bizzat terke 
razı olacakmış.. Onun l:iu sö
zünü fırsat ittihaz edelim. 
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ELHAMRA~ 
FİLİM MÜSABAKASINA ~ 
işrak ede:ıler topladıkları · 

(7) kuponla beraber 
KIZIL ÇARİÇE - ESKİMO 
MASKELİ KADıN - ŞOPEN ~ 
T ANGOLIT A - ÇALINMIŞ 

AŞK ve BOSNA 
SEVDALARı N 

filimlerinden hangisini be- ~ 
2-endiklerini muvaz:r.alı ad

res ve İmzaları altında 
bir kağıda yazarak 

7 Niiayıs Sah ~ 
akşamına kadar kişemize ~ 
getirip numaralı bir kupon 
almalıdırlar. En fazla beğe
nilen filme rey verenl~rden 
1 O kişiye muhtelif hediye- R 
ler ve 20 kişiye de zarif ~ 
hatıralar verilecektir. ~ 
HEDİYELER ~ 

8 Mayıs ÇARŞAMBA ~ 
akşamı saat 21 s~ansımızda :-..; 
kur'a ile da~ıtılacakhr. ~ 

'fıU2'7..AV.2.ZÜ.7.//Y/////Jr.i//.Y;,,. 

Yeni Aslr 

• ı si 
Dış 

ıos ye 
a an 

una 
o 

ugün hareket 
Ed.yor 

Aukara, 6 (Hususi) - Ha
riciye Vekili bay Tevfik Rüştü 
Aras yarm (bugiin) Bükreşe 

hareket edecektir. 

Atina, 6 (Ö.D.) - Bükreşte ı 
toplanan Balkan Antantı daimi 
komıeyinde haıır bulunacak 
olan eski dış bakam B. Mak-

yor Büyük kurultayda 
Jetlerinin bu meseleler karşı- ı Bükre~ Balkan konseyine Ankara 6 (Hususi) - C. H. 
sındaki görüşleri arasında bir- gidecek Yunan dcle~asyonuna Parisinin büyük kurultayında 
lik kurmakla meşgul olarak Yunanistanm Ankara, Belgrat kredi işlerine ve gençlik ku-
gcnet barışın teminine çalı.şa- ve Bükreş sefirleri de iştirak rumlarma aid olmak üzere mü-
caktır. edecektir. him esaslar vardır. 

simos'un başkanlığı altındaki B. Maksimosun Bükreşc ha- Ankara, Balkan ekonomi ANKARA 5 (A.A) - Biı-
Yunan deJe2asyonu bu ak.ıam reketinden evvel bugün yeni- yük kurultay haı:ırlıldarı için 

· B k h k d konseyine iştirak eden Yunan d d t l kt ı trenle ü ret• are et e e- Dış bakanlığına tayin edilmesi ar ı ar ına op anma a o an 
cektir. ve bu sıfatla ant içmesi çok delegasyonu Atinava dönmüştür C. H. P. idare heyeti 5/5/935 

Konsey, ruznamcsindeki me- muhtemeldir. Bu konseyde görüşülen mese- pazar günü kurultay işleri ile 
ıelelerden başka umumi siya- B. Mavromihalis vermiş ol- leler hakkında varılan netice- beraber elindeki parti işlerini-
sal durumu da gözden geçire- duğu istifada ısrar edeceğini ler Bükreş konferansının gözü de bitirerek dört yıllık çalıfma 
cek ve Balkan andlaşması dev- söylemiştir. altına konulacaktır. devresine son vcrmittir. 
••ıııııı•••••••rııııı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııııııııcıııaıııaıııııııııa•••••••••••••••••••••• 

Hafta • 
çı 

Ekonomi bakanlığı yeni b · r an un 
Layihası hazırlamış bulunuyor 

Ankara: 6 (Hususi) - Eko- J teşrinin 28 inci günü öö-leden 
nomi bakanlığı hafta tatilinin başlıyacak ve iki buçuk gün 
Cuma yerine .Pazar ıünü ol- ! olacakbr. 
ması hakkında bir kanun layi- Bir Mayıs amele bar mı ol-
hası hazırladı Hafta tatili dev- mak üzere kabul edilec*ktir. 
let dairelerinde ve resmi şirket- Yılbaşında bir buçuk 2ün tatil 
lerde Cumartesi günü öileden deilecektir. 
ıonra 'başlıyacaktır. Ankara: 6 (Hususi) - Ziraat 
Aynı kanun Jayihasına ~öre bakanlığına gelen haberlerde 

Cumhuriyet bayramı birinci mahsulün iyi olduğu bildiriliyor. 

Italyanın hazırlığı 
Habeşistanı yutmak içindir 

Ist nbul, 6 (Hususi) - Ital- zırlıklar Haaeşlerin her hanii 
ya hüku eti Ereytreye mütc- bir tecavüzlerine karşı ihtiyatı 
madiyen asker ve harp levazı- tedbir olmaktan çok 'lWlktrr. 
mı sevkiyabnda bulunuyor. Bir Roma Habcşista•ı tazyik çetn-
lngiliz a-azetesi bu hazırlıktan beri içine almak, bu memieke-
bahsederken diyor ki: " Italya · tin 2'eniş bir kısmını eline ge-
ıun bugüne k1ldar yaptıiı ha- çirmek için hazırlanıyor. 

m•••• 
Müthiş Zelze e er 
Kigide 40 ev yıkıldı 155 

Ev de hasara uğradı 
ANKARA 6 (Hususi) - Kigide şicldetli zelzele o'du. 40 ev 

yıkıldı. 155 ev hasara uğradı. Halk büyük korkuya kapılarak 
kırlara döküldü. Ölen yoktur. MahaUi hükumetle etraftan yersiz 
kalan f elakctzedelere yardımlar yapılıyor. 

Isparta hidisesi 
İç işleri müsteşarı irtica olmayıp 

Mevzii bir hadisedir, diyor 
Ankara, 6 (Hususi) - içişleri müsteşarı İsparta hadisesinin 

mevzii oldui'unu, irtica olmadığım söyledi. Antalyada tevkif 
edilen dört kişi de Milas ve Isparta hadisesiyle alakadar olarak 
muhakeme edilmek üzere lspartaya yollandı. 

o a ar 
. . .... .._.... _____ _ 

lzn1ir piyasası ihtiyacı tamamen 
karşılayacak kükürtle dolacaktır 
Ank ra, 6 (Hususi) - İzmir 4 Mayısta İtalyadan yükleti-

piyasa.smda kükürt ihtiyaeını len 650 ton kükürt İzmir için 
karşılamak için icabeden tet- yola çıkarılmıştır. 6 Mayısta 
birler alınmıştır. Şimdiye kadar Pireden de 70 ton kükürt yola 
Keçiborludan İzmirc 816 torba çıkarılmış bulunuyor. 15 Ma-
kükürt gönderilmiştir. Gönde- yısa kadar bu 2'önderilen kü-
rilen kükütlem bir kısmı Ziraat kürtlerden başka daha (250) 
Bankasına verilmiş ve bir kıs- ton kükürt İzmire i"elmiş bulu-
mı piyasaya çıkarılmıştır. Fab- nacaktır. Ayın sonuna kadar 
rika normal çalışmakta olup ise diier vapurlarla yapılacak 
iÜnde 460 torba istihsal yap scvkiyat sayesinde ihtiyacı ta-
maktadır. Bu gündelik istihsal- mamen tatmin edecek miktar-
ler de muıttazaman izmire gön- da kükürt izmire gelmiş buJu-
derilmektedir. nacaktır. 

C. H. Parti kurultayı 
Bu münasebetle Meclis 18 Mayısa 

kadar toplanmıyacaktır 
Ankara, 6 (Hususi) - Kamutay Cumhuriyet Halk Parti ku

rultayının toplanması münascbetile 18 Mayısa kadar çalışm&.sını 
tatil etmiştir. Kamutayda saylav bay Recep Zühtünün meni mu
hakemesine dair başvekaletin tetkeresi okundu. Bakanlar heyeti 
bir toplantı yapmışhr 

o r da ı ürat 
Altı nıiJlik yol iizeriııde 14 hin asker 

SeJanı durmakta idi .. 
Londra, 6 (A.A) - Bukin

~am sarayından Sen Pol kili-
sesine giden kral ailesini se
lamlamak için büyük bir halk 
kütlessi sokakları doldurmuştu. 

Kanterbori ar§idükü radyo 
vasıtasile bütün Londra ma
hallelerinde ve yakın tehirlerde 
duyulabilen bir söylev söyle
miştir. Saray ile kilise arasın-

daki ltı millik yol üzerinde 
alay ıidiş ve gelişte tezahürat 
ile alkışlanmışbr. Karışık sınıf
larda 14 bin asker alayın 2"eç
tii'i yerlerde selam durmakta 
idiler. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haciz koydular 

3151 
TAYYARE SİNEMASI 

İstanbul, 6 (Hu~usi)- İstan
bul belediyesinin Osmanlı ban
kasındaki beş yüz bin alhn 
franklık mevduatına Paristeki 
Bankmarsal ve Ba.uer bankaları 
haciz koymuşlardır. 

BUGÜN 60000 figurant binlerce top, binlerce tüfek, binlerce at, milyonlarca 
VALLACE BEERY ile FAY VRAY ve yüzlerce artist. 

Bütün bu yıldızlar, sanatkarlar, malzeme ve para hep 
W:*'*&ZWJ o 

ViVA ViLLA 
iSTiKLAL UGRUNDA 

Filmi için bir araya getirilmiştir 

• 

Vl.VA vı·LLA İspanyol esaretinde, müstevlilerin istibdadı altında e~ilıe'hntı"lba~ilrı' 
milJetin istiklalini elde etmek için yaptıiı müc&deleyı, 
gösteren büyük bir filimdir. 

VİVA ViLLA baştanbaşa zulüm - İstibdat - lhtiJa] - Hareket- Zafer -Aşk sahnelerile doludur. 
Ayrıca 11 

M İ K İ ,, periler diyarında [ gülünçlü karikatör komik ] 
Seanslar hergün 15-17-19-21,15Perşembe13-15 mekteplilere mahsus Cuma 13 ilave seans 
Dikkat hergün son 21,15 seansı (ucuz halk seansı ,, dır. Fiyatlar 25 35 - 50 kuruştur. 

YAR 1 N 
8 Mayıs Çarşamba gününden ittbaren 

BÜY OY N 
Büyük san'atkar, sevimli yıldız MARIE BELL ile "Moskova geceleri,, nin kahramanı PIERRE 

RICHP ;,<.D WILLNS tarafmdan temsil edilen büyük aşk 

Alman donanması 
Berlin, 6 (A.A) - Harbiye 

bakanı yarın Alman donanma
sının atıf talimlerinde hazır bu
lunacaktır. Ayni zamanda Kiel 
üssübahrisini de tefti, edecek
tir. .. ·-

Kafandaris ve Papaa· 
nastasyo beraet etti 

- Haştara/r 1 ncı salıitı de -
İddianamesini bildirirken hü

kumet komiseri, bulunan ev
raktan Plastiras ile Venizclo
sun ihtilalin asıl başkanları ol
duklan anlaşıldıiını söylemiştir. 

Atina 6 ( A.A ) - Divanı
harh B. Papanastasyu, Kafan
daris ve Milonası beraet ettir
miştir. Efkarı umumiye bu ka
rarı memnuniyetle karşılamıştır. 

Beraet edenler dahilde sü
kunun iadesine ve siyasal ih
tırasların teskinine çalışacak

sanne a 
2if 

ta 
e aketzedekafdeş· 
leriınize yardım 
ANKARA : 5 ( A.A ) - Kı· 

k · K s civa-zılay genel mcr ezı ar ö-
rındaki deprenmeden zara:~ . 
ren yurttaşların yiyeceklerı ıçın 
iki bin lira göndermiştir. Ge~e~ 
merkez yurddaşların evlerın0 yapabiime!eri için de bu ke.z 7 
bin lira daha göndermıştır. 
Ayın üç.ünde Erzurumdan yola 
çıkarılan bir sağlık k?lu 
Cumartari sabahı felaket yerme 
ielerek i~e başlamıştır.~e~ ih~i: 
male karşı iki doktorla ıkı saz 
lık memuru da yola çıkarılmıya 
anık bulunmaktadır. 

KARAKÖSE : 5 ( A.A ) -
Kars deprentisine uinyanJara 
yardım için vilavetimiz içinde 
ateşli bir çalışma devam et
mektedir. Vilayet ve kızıla) 
kurumu tarafından her tarafta 
kurulan yardım komiteleri ça· 
lışmıya geçmiştir. T oplanar 
paralar yakında Kars'a gönde· 
ri1~cektir. 

SOFYA: 5 (A.A) - Kralırı 

müşaviri B. Graue! i.lc. dış işJ~r, 
bakanlığı genel katıbı B. Sıs-
manof bugün Türkiye elçisi B. 
Ali Şevki Berkeri ziyaret ede· 
rek Kars depremi v yüzüı:den 
komşu ulusun uiradıgı feJak~t 
dolayısile kralın ve Bulgar h.u: 
kumctinin samimi tcessürlerını 
bildirmiştir. 

Edirnede 
Bir idam hükmü 
İnfaz edildi 

Edirne ( Hususi ) - Bun· 
dan beş yıl önce Adalar kö
yünden Mustafa kız.ı Leylayı 

kaçıranlara yardım ederken 
kızını geri almak üzere peşle
rine düşen Mustafayı öldürdü· 
ğünden ötürü Abalar köyü ko· 
rucu.su Aziz, kentimiz Ağır
ceza mahkemesi tarafından 

ölüm cezasına çarphrılmıştır. 
Bu hüküm Kamutay tarafın-

dan da tasvib edilmiş oldu
ğundan hüküm dün sabah sa
at 5,30 da infaz edilmiştir. 
İdam mahki!rnu saat beşi or. 

geçe jendarmalar nezaretinde 
tevkifhaneden çıkarılarak bük· 
mün infaz edileceği üçşerefe]i 
meydanına getirildi. 

Elleri kelepçeli pos bıyıkl 
olan idam mahkumu Aziz 
sehpanın yanına g,etirifdiği za· 
man etratına bakındı ve ipi 
çekecek olan Hüseyne; 

_ Beni sen mi asacaksın 
Hüseyin. 

Diye sordu, ve cevap vcr~ek 
istiyen Hüseynin söylemesıne 
meydan bırakılmadığını görünce 
Cumhuriyet meddeiumumisi B. 
Edibe dönerek: 

- Çocuklanmı niçin ~etir
mediniz, Onları görmek ıster-
dim, dedi. Müddeiumumi bay 
Edib de: 

_ Şimdi idam hükmü oku· 
nacaktır, dinle dedi. Ve bunu~ 
•• • v a mahkeme•ı uzerıne aglr cez . .. 
katiplet·inden bay Ra~ıd ~u.~ 

J'ndeki idam hukmunu ccer e ı h .. k .. t 
ve Kamutayın bu u mu as-
vib ve tasdik eden kararını 
okumai'a başladı. 

Bu sırada tüfekleri süngüliıi 
bir manga Jandarma ile polis
memurları kaçmasına meydan 

vermemek üzere, köş~boışları
nı tutmuş bulunuyorlardı. 

Mahkum Aziz idam kararı
nı büyük bir soğuk kanlılıkla 
dinledi ve buna muteakip 
Müddeiumuminin : 

- SöyJiyecek bir şeyin vu 
mı Aziz sualine: 

' 
Ne söyliyeyim.. Ne yazılmıf 

ise onu çekeceğim... Diye ce
vap vermiş ve o sırada ipi• 
sehpaya takıldığını görerek 
evvela hapishane direktörüne 
sonra jandarma kumandanı B. 
Halile, müddeiumlt .... İye ve ta
nıdığı kimselere: 

- Hakkınızı helal 

~--------~--~~~~--------~~~~~~----------
larını aöylemiılerdir. ~r.di 



ltın Ve Güzel Kızlar 
Te:t"rtka 1'To ~9 ~nzz:mm~EiilHBlilimff*Ea-~1&*•••••••••••••••••••••••••••••••••••11" 

Güler yüzler genç kızlar, hep- rünürlcrdi. 
si gebe imişlu gibi, endamları Bayan Fan en parlak yüzü-
arkada, karınları ileride ileri- cülerden biri idi. Renuçi ise 
Jiyorlardı. Keten eteklikli ve banyo almıyordu. İtiraf ediyor-
Avrupa ceketli delikanlılar el- du : 
ele do!aşıyor, ya2'lı saçları - Yüzmek bilmem, tabii 
uasıua bir hibirku, çiçeği tak- bu yaşta öirenecek değilim a. 
mış bulunuyorlardı. F ~kat barın bir şubesi yer-

Dar sokaklar keçi, kanbur- Jeştirilmiş olan havuza yine 
lu ve koaman boynuzlu iner ve bütün gün buzlu içkiler'. 
mandalarla dolu idi. Beş 2'etirtirdi. 
yaşında bir çocuk, iki met Morga ile Çin memurunun 
re uzunlui-uoda beyazlı ka- kansı aruında flirtin bittiğini 
rafı bir yılanla oynıyordu. öireneli beri, kendi namzetti .. 

Renkli yastıklar önüne otur- tini koymuştu. 
muı olan üç dantelacı kız, tunç Nühendis biraz can sıkıntısını 
parmaklarile iplikleri birbirine duyuyordu bundan, kıskandıiı 
dolayordı. Saçları dalgalanan için değil, Fakat güzel sarişi-
bir kızcağız, bir çeşmenin ha· nin, yastık üzerinde, yeni aşı-
vuzu iizerine çıplak gövdesini kına .sırdaJhk etmesinden kor-
yerlqtirmi~ti. kuyordu. Fakat bu üzüntüsünü 

Şık Avrupalı mahallesi olan bayan Fan :kendisi giderdi. Zira 
SlaY - fsland yolule döndüler. Laoslu kızın ketumiyetine da-
Burada ı.arif Yillalar zümrüt yanıp dayanamıyacaiını ge!ip 
gibi geDİf çimenlikleri açık sordu. 
beyaz lekelerilo dolduruyor- Delikanlı şu cevabı verdi: 

lart:,.nra, iskele yananda, palu- - Benim kendi kctumiyetim 
tan, bankaları, vapur idareha- kadar, Aramızda geçirdiğimiz 
nelerile istihkam mahallesine nefis ve yazık ki pek kı~a da.-
girdiler. Beyaz eldivenli polis- kikalarm gizli kalınası sizin 
ler, hpkı Londradaki gibi, mü- kendi elinizdedir 
nakalab idare ediyorlardı. Bunun için banger Kam ile 

Vapura dönünce Kamı, bu mühendisin muaşaka~ından hiç 
saatta tenha kalan çocuk yu- haberdar olmadı. Zaten ta-
vasında yapyalnız, oturmuı oslu seyrek geliyor ve her 
buldu. Kız aj'lamıt 2'ibi ~özleri defasında Asyalılara mahsus 
lc:ızarmlfb. bir ihtiyatkirlajı elden bı-

Yol dellflml rakmıyordu. Ekıeriya t•faktan 
Aramis tekrar yola çıkmıtfı. az avvcl, \,ütün vapur uyurken 

Vapurda aym tembel ve yavMf sıeliyorcli. Morga o ~aman ken-
hayat deYam ediyordu. He- di hurununa sürünen serin bir 
'f'Uliıi hlll bul1111&D biricik burunun temasile uyamrdı. Bu 
ıpor yüzüctlltiktOı. Lüka süa iptidai kavmın en yüksek ok-
daimi olarak, yüzildilerle dolu fayışı budur. Bunlar, beyazlar 
idi. Tropik hat'asının müthiş ıeJmezden önce, aiız aiıza 
rütubeti lSyJe idi lci baylar, öpiifmenin ne olduj'unu bile 
havuza girerken ha•uzdan çı- bilmezlerdi. 
kıyorlarmıı kadar ıalanmıı ıö- -Sonu vm -....... 

Yugoslavya • • 
seçımı 

B. Yevtiç her tarafta ekseriyet kazandı 
Belgrad, 6 (A.A) - Y ev- 1 Ayırıı (muhalefet) kendi )iste-

nç hiikümeti taraftarlan say- lerioin böyle bir mağlubiyete 
lav seçiminde 360 yerden üç uğrıyaca2'ını katiyen bekJemi-
yüzllnU temin edecek gibi sıö- yordu. Y evtiçin kazancı {mu-
rünüyor. B Nacekin taraftan zatferiyeti) hal arasında bü-
olan muhaliflerin ancak 50 yük bir gwanç uyandırmış ve 
kadar aaylav çıkaracakları tan· Yuıroılavyanın her tarafında 
min edilmektedir. alaylar yapılarak Yevtiç alkış-

BeJa-rad, 6 (A.A) - Bel- lanlanmııtır. 
grad şehrinde yapılan ıeçım Hükumet liste.sinde Hlrvat 
fu aeticeyİ vermiştir. Adaylarda (namzctlerde) ka-
Baıbakan Y evtiçin li~tesi zanmışbr. Ayırış (muhaJefet) 

32,000 Macekin listesi 9, 700 lidel'lerindea eski demokrat 
diger listelerde 1800 rey top- ltaşkanı Davidoviç ve e5ki Sırp 
famıtlardır. ekicileri başkanı Y ovanoviç 

Sırbistanın diier yerlerinde ve müslümanlar baıkanı Spa-
şimdiyc kadar haber alınan ha kaybetmişlerdir. 
neticeler muhaliflerin alt ol- BaJgrad, 6 (A,A) - Saat 
duklarını göstermektedir. 9-da belli olan neticelere gö-

Belgrad, 6 (A.A) - Başba- re Sırp ve Sloven eyalctlcrin-
kan B. Y evtiçin listesi bütün de hükumet kehhar bir ekse-
memlekette ezici bir çoi"unluk riyet kazanmış, ayrışlar ıse 
(Ekser~yet) kazanmıştır. Seçim Dalmaçya ve Bosnada. daha 
işleri saat 18-de kapanmıştır. müsaid bir vaziyet elde etmit-
Seçim bütün memlekdte lam dir, Hırvat nazırlarından Ko-
bir düzen (intizam) içinde julancr ile Virbanicin muvaf-
~eçmi~tir. Y cvtiçin kazancı fak olamadıkları anlaşılıyor. 
(muzafferiyeti) her türlü ihti- Zagrebdeki netice hf'nüz belli 
mailerin üstünde çıkmı~tır. değildir. 

........ 7 

Rusyada tayyare-r Avusturyada 
cilik ilerliyor Kral taraftarları 

Moskova, 6 (A.A) - Para
şütle yaptıkları atlamalar ile 
paratütçulüğün gelittirilmcsine 
(inki~afına) çok yardımlar etmiş 
olan ve bir çok dünya rekor
ları kırmış olan parafüt uzman
larına nıutabassıs Sovyet Rus
:ı- a merkez icra komitesi Lenin 
m•dalyalarını vermiıtir. Bun
ların arasındı EYdokinof ile 
Bafan KamDeYa ve Fedorava 
Yardır. 

VİYANA 6 (A.A) - Kral 
taraftarı partinin merkezinde 
polis tarafmdan yapıla11 araş
brmalar neticesinde bazı naa
yonal .sosyalist höcereleri tef
kil edilmif olduiu meydana 
çıkmıştır. Zabita bir takım ve
sikalar ele 2'cçirmiıtir. Kitib
lerden biri 6 ay hapis cezuı
na çarptırılmııhr. Kral taraf
tarlan zabitaya yardım etmiı· 
lerdir. 

'l'enl A91P~ ' 
• f ) I ~ P r .•• 1' 

Gizli bir askeri ittifak? 

Tarihten 
Bir yaprak 

Dile benden 
Ne suretle katlolunasınl 

şüphe ediyorlar 
------------------~~~----------~ 

Almanlar bundan 
Dördüncü Murat, 14 ncü 

yüz yılın ortasında Bağdadı 

zaptetmek üzere lstanbuldan 
yola çıkmıştı. Şimdiki Urfa vi
layetinin Birecik kazasından 
geçen F rat nehri ü:ıerinde 
köprü kurdurmuş, yeniden top
lar dökülmeğe başlanılmıştı. 

F ran.sa Sovyetlere 5 milyarlık bir istikrazda bulunmuş •• 
lzvestiya bu duyuku tekzip ediyor . 

Aimanyanın Uluslar Kurumuna kar•• dUşmanllğı arbyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İtalyan diplomasisi büyük bir gayret 
Sarf ediY.or - Gazetelerin tefsirleri 

••••••• 
Macarlar istekleri kabul edilmezse 
Almanların kucağına ablacaklardır 

··-·-V em~dik, 5 (A.A) - İtalyan
lar - Avusturyalılar ve Macarlar 
ikinci bir görüşme daha yap
mıJlardır. Bu görüşme iki bu
çuk saat sürmüştür. Görüşme
lere yarın tekrar başlanacaktır. 

B. Mussoliui JJ. Suiç 
Venedik, 5 (A.A) - Maten 

~azeteainin hususi muhabirinin 
yazdığına göre Macaristanın 
askeri müsavat hakkındaki 
müfrid iddiaları Roma konfe
ransım ieçiktirccek gibi ~ö
rünmcktedir. Venedik konfe
ramıının ilk toplantısı Maca.ris
tanın dileklerini öbür devletler 
siyasasına uydurmıya çalışmak
la ~eçmiştir. 

Paris, 5 (A.A) - Matbuat 
daha ziyade belediye seçimile 
meşgul olmaktadır. Venedik 
müzakerelerine dair intişar 
eden mütalaaiar İtalyanın Ma
caristana zahir olması endişe-
sini izhar eder mahiyettedir. 
Bu mütalaalar hakkında Jur
nalda Sen Bris diyor ki: 

Macaristimı dünya nizamının 
kurumuna iştirak ettil'mek ve 
Avusturyanin istiklalini muha
faza için bir formül bulmak 
mümkün olursa İtalyanın eski 
kusurlarını örttürmek hususunM 
da nerelere kadar varabilece~ 
i"ini göreceğiz. 

Er N uvel İtalyanın iki şık 
karşısında kaldığını işaret edi
yor Ya Macaristam tutup kü
çük' antantı gücendirmek ve-
yahut ki Macaristanın dilekle
rini reddedip bu memleketi 
nasyonal sosyalizmin kucağına 
atınk. ----------.................. ---------

Baltık Devletleri Almanyadaki 
Konferansı Türk gazetecileri 

Pariı, 5 (H.R) - Siyasal 
çevrelerde Baltık devletleri 
konferansına büyük ehemmi-

yet veriJiyor. Pariste dit itleri 
bakanı 8. Laval ile Litvanya 

Letonya ve Eıtonya elçil~ri 
arasında mühim ıörüşmeler 

olmuştur, Litvanya dış işleri 

bakanının Varşovada Polonya 
dış bakanı ile yaphiı görÜf 
karıılaşması da, Baltık devlet
lerine kartı Polonyanın tema· 
yüllerini öjrenmek iıtiyen 
Litvanya hükümeti hHabına l,,ir 
..adai uyılmaktadır. 

Berlin, 6 (A.A) - Alman ga
zeteleri ulusal birliiinin çağı· 

nlması üurine yeni Almanyayı 
tetkik için ırelmit olan Tü!k 
gazetecileri Türk elçiıile bera
ber me~bul askerin mezarına 
bir çelenk koyacaklardır. Çe
lenkte şu yazı bulunacaktır: 

"Alman meçhul askerine! 

"Türk gazeteleri ve i•zete
ciler ölen Alman askerlerinin 
hatırasını !elimlıyorlar. ,. 

Türk konukları ıelecek Çar
ıamba ırünü Berlinden ayrıl

.. maları ilatimali Y&rclır. 

••••• 
Silahlanmak 
istiyorlar 
- Haşfarrııı 1 inci ll<ıhiJale
B. De Kanye B. Gömböı ile 

görüştükten sonra Macaristanın 
tutumu daha müsait olmuıtur. 
ekonomik yalnızlıktaa korkan 
Macaristan bazı ekonomik mü
savilikler temini için Franıaya 
bildirdij-i dileklerinin ltalya ta
rafından korunmasını istemek
tedir. 

Le Jour gazetesinde B. Mer
sene diyor ki: 

Mussolini Budapeıteyi bekle
me(e küçük itilif ile birlikte 
calışmaya ve andlaşmaların de· 
iittirilmesi hakkındaki tek yö
neyli tutumu bırakmaya çağır
maktadır. 

B. De Kanye Petit Pariıien 
muhabirine demittirki: 

İtleı· yürüyecektir. İt•laa iyi 
c:lilelcler röıtermalrt••lir. 

Yolda tütün, şarap, afyon 
içilmesi yasağına aykırı hare
ket edea binlerce kişi idam 
ediliyordu. Bu çek uzun ve yo· 
rucu yolda tütün içtikleri ha
ber alınan yiizlerce asker de 
asıldı. 

Birecikte padiıabın otaiı 
Fırat kenarında kurulmuıtu. 
Bir gün çadınn önünde sedirine 
uzanmış altla kaselerle şarap 
içiyordu. Tütün içtikleri için 
yakalanan 28 kitiyİ kalflmıa 
ıretirdiler. Murat, çok UZUD boy-
lu tütün çubuğunu derin derin 
çektikten sonra bu 28 kiıinin 
bemea oracıkta kolları ve 
bacakları kırdırılmak suretile 
idam cezasının yerine getiril
mesini cmratti. 

Bardada Fırat kenarım ta
kip ederek kestirme gidilmedi. 
Muradın iradesile Halepten 
Maraıtan, Marqtan da Diyar
bekire gidilerek Musula vanl
dıktan sonra Fırat 2'eçilecek, 
yaya yürüyüşle sonu ıelmiyen 
çöllerden aşılarak Baidat ka
pılarına varılacaktı. 

Maraşta adamlarile orduya 
iltihak eden Beyıehri beyi kü
çuk Abaza pata ile Maraş 
beyi Bıyıklı Mustafa paıaların 
tütün içtikleri Murada bildiril
di. İrade hilifına hareket et
tikıeri için ikisi de boiduruJdu. 
Muradın hekimi Emirçelehi 

afyon tiryakisi idi. Kendisi he
kim ve sarayın hekimbaşısı ol
duiu için mesleki itibaril~ 
yaıunda afyon bulundurabilirdi. 

Esase Muradıa da her derdi
ne deva oldugu için gözde idi. 
Silah dar Must:ıf a paıa Emir 
çelebinin bu ileri ıridişini hiç 
çe:kemiyordu. Bu sebeble ara
ları açılmıfh. Hekimbaşının Af
yon kullandığım Murada haber 
vermek en korkunç bir 4ekildt 
intikam almak demekti. Musa.fa 
paşanın aklına bu çare geldi, 
irade hilafına afyon kullandıj'mı 
Murada yetiıdirmekte geçikme
di. 

Emirçelcbi huzura çıkarıldı. 
Murad: 

- Sen ki hekimbaşı olasın 
benim emirlerime itaat ctmi
yesia.. Bu cüretin cezası idam 
olduinau her ki,iden iyi bilir
sin. O halde dile benden ne 
suretle katlolunasın? 

Hekimbatı, yanında yaka~ 
lenan afyon baplarının ı:a
rarsız bir ilaç olduiW1u 

i hatta bir avuç yutulıa bile 
bile zararı dokunmıyacaiını 
söyledi. Başınm baaışlanmasını 
diledi. Bittabii bütün yalvar
maları faydasızdı. Murat ceJ
litlara emir verdi : 

- Bu haplann bir avucunu 
he•en yutturun. 

m uhlddln Batu 

Macar dilekleri 
Ve lt.alya 

Paris, 6 (A.A) - Fransıı 
gazetelerinin V enedikteki nıü
memessillcri Cumartesi akşamı 
Macaristanın Roma konferan-
sına gelmesinin çok ihtimali 
oJduiunu yazmakta idiler.!V: a
tin gazetesinin muhabirine göre, 
Prensip bakımından Italyan 
teklifi üzerinde uyuıulmuştur. 
Bu teklife göre ltalyan hükü
meti Roma. konferansından son
ra toplanacak bir konferansta 
siliblanmada hukuk birliği için 
yardımda bulunmayı vadetmek
t•dir. 
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• e ır re taj 
ele kıraliçesi ol 

6 yılı iç· n biz n er 

Arkadaşım Taş tanıdı~ım in
sanlann en garibidir. Harptan 
evvel dünyaya gelmiş insanlar 
nes1

• d d' ·· .ın en ır. Oyle bir insan ki 
yıllarca bütün medeniyetimizi 
gıcırdatan bir haile esnasınd~; 
harp içinde düşünmeğe başlı
Yan bir insan. Harbı yapma
nıı . 

ş ısc de onun acılarını duy-
nıuş, neticelerini görmüş ve 
ıe~ıniş bir adam. 

insanlığın alnına ateı dam
gasını bırakan bu devir, arka
!~şıın Taşı kararsız, daima en
ışe ak bir adam yapmıştır. 

b·rtık onu dünyaya bağlıyan 
t ır şey yoktur. Kararsızlığın 
~ e diaidir. Ancak istikbali ve 
~ım~iyi unutturan rakamlar için 
Me urgu.nluğa ve rahata erer. 

eşgalesı dolayısile &'ilndelik 
hayata sürünüce neıesi kaçar. 
Ona sorarsanız taksi kabletta • 
rih bir nakil vasıtasıdır. Bizim 
"ı rak olduğumuz tayyare mo
~Jrüne o istihkar ile bakar. En 
modern, en konforlu apartı
manlara gülümser ve bu n ları 
atalarımızın oturdukları ma
iaralara benzetir. 

- Ah, neden 1930 yılında 
doğmadım! der. 1960 30 ya
rtında olurum, Ne iyi. 

19&0 da ne 
Bekllyor unuz? 

1960! Bu tarih onun için sa
bit bir fikir ıibidir. Sa ki, ne 
olursa olnn cri~ilmcsi lazım· 
iclen bir ideal. Geç n gün 
sordum: 

- Peki mma,1960 ta da ne 
beklediğiniz var? Biliyorum ki 
f cnne taparsınız. Zamanımızın 
barbarlığı karşısında sizin sığı
nağını z o! Fakat 1960 senesin
de sanki terakki duracak ta 
son sözünü mü söyliyecek? 
. - Bildiklerimizin, dostum .. 
insanlığın hayatında böylece, 

Mühendisin gözü - zira bana 
bakan arkadaşımın i;?'ÖZÜ değil
di • beni istihkarla süzdü: 

- Biliyorsunuz ki hızı git
:ikÇe artan daimi terakkiye 
ınananlardanım. Bunun için 
1960 bir son değil, bir başlan
gıç. olacak. 

- Neyin başlangıcı? 
.nsana hiç bir şey bilmediği 

hissini veren devirler v~rdır. 
inanınız bana, bu sübjektif bir 

bis değildir. Bir hakikata te
vafuk eder. Biz bir medeniye-

tin sonundayı z. Bir yenisi baş
lıyor, ve t.JUll.:A biçiminı vermek 

için her şeyi öğrenmemiz 2c
rekccek. 

- Daha ~ı falcı gibi açıl
mak lütfünde bulunur musunuz? 

Bir m denlyetln sonu 
- Bellaminin bir romanı var! 

ıı2000 yılındn!,, bunu okudunuz 
ınu? 

- Şüphesiz. Fakat münase
beti ne? 

- Şüphesiz sizi eylendirirdi. 
Bunu delicesine bir hayal mah
sulü sandınız? 

- Pek de öyle düşünmüyo
rum. Bellami bir hulyacıdır. 
Asrımızın sonunda onun keha
netlerinden bazılan hiç şüphe .. 
siz gercek olacak. Fakat cem .. 
iyetin onun tasan•ur ettiii gibi 
bir cennet olacağı akla gelir . , 
nıı .... 

- Demek ki, insanlık yirmi 
beş cney kadar, zannediyor
sunuz ki ... 

- Bir şey zannettiğim yok. 
F' enni olarak görüyorum. 

- Alil Yine fenni kihjn 
oldunuz. 

- İsterseniz! 1960 da bile
ceğiz. Bunun manasını anlıyor 

· musunuz? Teknik ve fen insan 
bilgilerini on, yüz misline çıkar· 

mış olacaktır. 1960 da insanlar 
realist hulyaları yapacaklardı,... 
Jül Verin ve Bellani bizim hep 
cahiller olduğumuzu ispat ede
cekleri için çocuklarımız onlara 
güleceklerdir. 

- Teı.atlarınız hoşuma iİ·· 

diyor. Sizi dinliyorum. 
- insanlık tarihini, bizim 

tarih kitaplarımızdan daha 
yüksek bir zaviyeden hiç gör
meğe çalı~hnız mı? Benim 
fikrimce seyyaremiz üzerinde 
insan çağı üç devre ayrılabilir: 
Mekanik kuvveti devri, ateşli 
muhrik kuvveti devri ve elek
trik kudreti devri. Bu&'Ün hu 
sonuncusunun eşiğinde bulunu .. 
yoruz. 

- Oldukça doiru! 
-Takdirinize teşekkür ed, .. 

rim. İlk iki devir, kendilerine 
göre, harikalar yaratmışlardır. 
Mınırlılar ehramları, orta çağ 

mimarloın bizim hala hayran 
kaldığımız cami ve kate dral .. 
Jan yaparlarken, öyle diyebi
liriz ki, fen mekanik kuvvet 
meselesine hakimdi. Çıknk .. 
lar, palangalar, eırrı sa
tıhlar, manivelalar, lıerşey 
bu muazzam taş kütlelerini 
kaldırmak ve yerleştirmek için 
kullanılmıştır. Fireun gerçek
ten mekanik kutrctin hakimi 
idi ve onun büyüklü&"ünü ya

pan budur. 
- Eyi anlayorsam, bu ça~ 

Papcn nin icadilc bitti ? 
- Tamamen Stefenson Papen 

bunların şakirtleri ateş ve bu
har devrinin öncüleri oldular. 
Onlar da, bizim gibi, yeni bir 
medeniyetin başında idiler. Bir 
şey bilmiyorlardı ve bizim gibi 
her şeyi yeniden öğrenmeleri 
İcab etti. İnsanın tabiat karşı 
daimi mücadelesinde onlar bir 
unsuru: Ateşi bükümleri ltı
na alabildiler. Dünyaya insan 
ve hayvan kuvvetinden başka 
yeni bir kuvvet sokmuşlardı. 
Adamı, eski çalışma kanunu
nun sıkı kaideleıinden kurtara
bilecek bir kudret ilk defa ola
rak göze çarpıyordu. Bir as r için 
de "medeni,, ateş kuvvei mu
harrikesi di'ınyanın yüzünü de· 
ziştir.di. Bize buhur makinesini, 
lokomotifi, transatlantiği ve en 
son fütuhat olarak ta, otomo· 
bil ve tayyareyi vermekle ateş 
ve bub r bizim düşünüşümüzü 

ve yaşayış tarzımızı altüst etti 
ve mesafeleri azaltarak bütün 
a-örüşümü:zü başkalaştırcı. F.:ı-

kat yeniden bir devrin sonun
da olduğumuzu görmiycn var 

mı? Esir edilen ateşin yolu 
üzerinde daha ileri gidemiyo
ruz. Bir dıvara çarpıyoruz. Ar
bk geçilemez. Yeni bir devir 
baılıyor. 

Kudret kırallçesl 
Elektrik 

- Demek, size göre, buhar 
makinası artık ileri bir nakil 
vasıtası deyil? 

- Geçmiş ne kadar parlak 
olursa olsun, artık deyil! Her
şey geçer! Elektri" kudreti onu 
tahtından devirdi. Şimdi o da . 
bubard n göz kamaştırıcı bir 
hııla, dünyayı altüst etmek 
üzeredir. Bir çeyrek asıra var
maz; göreceksiniz ki bu ateş 

ve buhar lrndrct, elcktriye mu
kaye e edilincc,nekadar ~ocuk
c.Lbincy_ :srözükecek.Daha lİm-

n trik, 
? a • 

diden on'iuz d;:nyanın b!rşeye 
benze:re<liğini görmiyor mu
sunuz? 1960 yılında insanlara, 
en az göyret ve işle yaşamak 
imkanını verecek olan odur! 
i:!.lektrik, bütün kudretlerin l<ra
liçesi olmıya namzettir. 

- K udretler kraliçesi mi? 
Fakat biraz mübalcza etmiyor 
musunuz? Günün birinde elek
triğin } crirıe de, ondan daha 
anlaşılm:ız başa bir kudret n 
geçmiyeceğini size kim temin 
edebili r. 

- İmkansız <'1 eğil, fo1mt p:k 
az muhtemel.. Cografya bilf!i· 
lerimiz, ye yüz '~nd.ı Evrest d:ı
ğı~dan daha yük&ek bir tepe 
olmasını ihtimalden uzak say
mak imk5nını bize veriyor! 
Ölsaydi, şimdiye ka lar jzi bu
lynurdu. Ayni suretle, fen coğ
rafyası da çok zaman geçme
den evvel, yeni bir kudreti 
şeklinin elektrik yerine g eç
mesini pek ihtimalsiz lcılıyor. 

- Şu halde, siz yer yüzü 
cennetinin yaradilışını e lektri
ğin saltanııbndan mı bekliyor
sunuz? 

- Neye bu istihza? Siz ga
zeteciler ıçın, sizi alakadar 
edecek yalnız harplar, cinayet
ler, gürültülerden başka birşe y 
yok. Sanki siz insanlığa kendi 
mukadderatından ümidi kes
meği öğretmek için doğmuş

sunuz. 
Niçin bir d~1acık de insan

lara ne yapabileceklerini, ger-
çekten ne ümid cdebilecekle
rmi, yakın bir günde neler ve 

neler yaradılacağını, hiç haya
le kapılmaksızın, göstermiye
siııiz ? 

- Bana ati için de bir re
portaj mı teklif ediyorsunuz ? 

- Neden olmasın? Neden, 
okuyucularınızı l 960 yılı eşiği
ne getirmiyesiniz ? N eden 
çocuklarının ve torunlarının 
mahakkak sürecekleri hayatı 

onlara göstermeyesiniz ? siz 
buna alayla Bellami cenneti 
diyorsunuz. Fcıkat öyle bir 
cennet ki onu fen yuğuracak 

ne diyorum, yoiurmakta dlr 
bile. Evet, bizim mesleğimizde 
biz hayırlı kararlar a!m~~·a 
alışmışızdır. Haydi 1960 yılımı 
doğru bir kezintiye çıkalım. 
Siz bana önderlik edersiniz ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yugoslavyada 
Y evtic listesi zafer .. 

Kazandı 
Belirad, 5 (A.A) - Seçim 

hakkındaki ilk duyumlar Y ev
tiç listesinin parlak zaferini 
göstermektedir. 

Politika gazetesi Kral Alek
sandrın ölümünden sonra ya
pılan bu seçimin tarihsel bir 
önemi olduğunu söyliyerek di
yor ki: 

Memleket hayat şartlarının 

düzeltilmesini, idare makinesi
nin kolaylaştırılmasını ve ulusal 
birliiin korunmasını istiyor. 

Brezilyada 
Toprak kayıyor 
Londra 6 ( H. R) - Gaze

telerin Nevyork ve Riyo döja
nerodan haber aldıklarına ıöre 
Brezilya sahilinde vahim top-
rak kaymiısı olmuştur. Şimdi

ye kadar 400 ölü bulunmuştur. 
Hükümet umumi felaket vazi
yeti ilan etmiştir. Felakete ui
rıyan mıntakaya yardım ~ön
de_ıiJmelctedir. 

Asır 

•• 
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emış y 
zarı z a•e 

Dönüşte oto tear yo 
- Başt,,ıaft buincı ııl11•eıtr -

rin kısmen bozuk yollarına, ev-
1-rine - sırf tetkik için bak
mazsanız - Ödemişlilerin güler 
yüz'erini de göremezsiniz. 

O rta mektepte çay verildi. 
Orta mektep müdür, muallim 
ve talebelerile be raber otomo· 
biJlere bindik. Bozdağa gidi
yoruz. 

Blrglde 
Birgide durduk. Birgi Ana

dolunun tabiat güzelliklerini, 
Tü.k san'atını kucağında s k
lıyan eşsiz köşelerinden biri •• 
Her hayanın dibinden bir su 
sızıyor, her yamaçtan bir çağ-
1.,yan ekıyor. Bu sular boyunca 
sıra!anan gümüş yapraklı sö
ğütler arasında ince uzun bir 
minare yükseliyor; Birginin ca
miini ziyaret ediyoruz. Yerli
lerden biri anlatıyor: •1Bu ca
mii görenler yan hacı olur." 
Ne garip!.. Bu camii görenler 
Türk dehasını saygı ile tavaf 
e tsinler. Minberinin oymalanna 
yüz sürsünler!. Zira bu camün 
yalnız kubbesindeki bir çelenk 

yılların solduramadığı rengile, 
Süleymaniyeleri yaratan Türk 
mimarisinin armağanıdır. 

BozdaAda 
Yolumuza devam ediyoruz. 

Yollar bütün vir1'jlarile, dağ
lara sarılmış kıvrılarak bükü
len hakiki bir yılan. llerledik
ce korku ile dolu vahşi bir 
zc ı,k duyuyoruz. Bulutlara ka
rıştık, önümüzden parça parça 
sisler kalkıyor. Sağımızda boz 
dağların birbir karlı sırtlan 
alaca bir Kaplan gibi vakur 
duruyor. Solumuzda vadinin 

•• 
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an çıktı· Geceyi Ba} ın 

ıa 

rda geçirdiler 

Üstte : l'ale1Jele1· Bfryi cami iwle. 
Aıağıda : BozdaiJda 

ra çarpıyor. Seslerinde kimse- alınan intibalar, ihaaılar iclm 
sizliğin , unutulmanın için için edilmeğe çalışılıyor. 
işlivcn bir şikayeti var.. Otokar yold n çıkıyor 
Güneş . batarken Gölcükten 'd 

ayrıldık.. Fakat gözlerimiz ar- Birdenbire otok nmız şı -
kada kaldı. Gölcük bir istif- detJc sarsıldı. Camlar kınldı ve 
ham şekJilc içimizde kıvrıldı. durduk. Otokar " Yalca köy ,. 
Niçin bu kadar güzel? 

.. demiş dönüş 
Odemişe döndüğümüzde a r-

civarında önüne çık n bir okU· 
zü parçalamış ve hattan çık

mıştı . Koyu bir karanlık içinde 

souk bir rüzg arla başbaşa 

kaldık. 
Köyl 1 rln ligi 1 

Gürültüyü işiten köylüler el
lerinde fenerlerle b ize doğru 

geliyorlar, önümüze düştüler, 
Bayindıra gidiyoroz. Nihayet 

Bayındirlılardan doktor bay 
Yasın ve bay Yahya Kerim 

y rdımımıza koştular. izi oto

mobillerile Bayındır istasyonu

na k dar getirdiler. Muhterem 

kumpanya bize geceyi ora a 
geçirtti. Sabahleyin bir baıka 
otokarla lzmire kavuştuk. 

Bu kazagezmemize mühim 
bir engel olduysa da Ödemi -

ten aldıitmız büyük kıvanç bir 

an olsun sarsılmadı bile ... 
Vecihe Ahmet 

.......•..............•................. , 

öy bürosu 
Bağcılara tavsiyede 

Bulundu 

Üstte 
Aşağıda : 

: Jlh' i~tos!louda otokarla berabeı 
Ode111işfP, o)·fa mektep ça11 z iya/elimle 

Vilayet köy bürosu, havala

rın rütubetli gitmesi dolayısil 
bailarda alınması liz.ımgel 
tedb.irler hakkında bir beyan
name hazırlamııtır. Bunda kü1-

ıçıne 

lar .. 
sıralanmış verimli tarla- I tık iece olmuştu. Halkevinde 

toplandık. Bandonun kıvrak 
İıte yaşanılacak bir kö~e 

daha . Bozdaidayız, çamlı sırt
lara doğru çıkıyoruz, " Mer-
mer oluk ,, soğuk suyu ve çam 
kokulu havasile yurdun şiriye
tinden bir mısra kadar güzel. 

Gölcükte 
Ôfcledeıı sonra Gölcüğe git

tik. Teşrinlerde boş kalan bu 
sayfiyenin Mayısta , yeni çıktı
ğt kışın hırpalayıcı havasından 
usanmış, yorgun bir hali var .. 
Etrafını ç~viren penbe, beyaz 
küçük yalılann pancurları sım
sıkı kap lı.. Bahçeleri yabani 
otlar sarmış, tarlalar boş.. Us
lu dalgalar yavaş yavas kıvıla-

1 
sesleri arasında ayranlar su
nuldu. "Biz size Egenin mavi 
sularındzn selim getirdik, sizde 
bize garbi Anadolunun sırlarını 
açtınız ,, sözlerile değ-erli Öde
mitlilere teşekkürler im izi bil
dirdik. Yine bando ile beraber 
istasyon gidiyoruz. Yine istas-

yon müdürler, muallimler, Ôde
mişlilerle dolu . . . Muallimleri
mize, son sınıfa buketler veri
liyor, hep bjr sesle bağ'ırıyoruz. 

" Hoşca kalın Ödemişliler ,, 
Ödemişten ayrıldıktan sonra, 

büyük bir memnuniyet havası 
içinde herkes su~muş, saatler
ce devam eden bir ~ezmeden 

leme ( ballık ) bastalıfıının bq
lamış olduğu bildirilmekte Ye 

ltağlara kükürt atılmasının g -
ciktirlmemesi tavsiy'! edilmek

tedir. 
Kükürt ıslak yapraklara ahi· 

maz, sabah ve akıam serinli
ğinde körekle atılmalıdır. EUı 

ablacak kükürt kiaeyi zarar 

boğacakbr. Antrakalı bağlarda 

ikinci el kükürdün bir kilosu a 

200 gram ince kireç tozu k -
rıştmlacaktır. Beyannamede 

b ğcıların birbirini ikaz etme

leri de bildirilmektedir. 
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oskovadan Dikson adasına: 7000 ki ometre 
varan souk içinde 
uçuşla kate ildi 

akıs 44 dereceye 
Otuz üç saatlık 

Rus taı yar~cisi Molokofu ber
ıees tanır. Geçen sene Çclyus
kin l azazcdelerinden 39 unu, 
on iki uçuşta, karaya taşıyan 
odur. Bu kış kutup araştırıcısı 
Şmidt, şimal deniz yolu direk
törü sıfatile, Molokofu çağıra

rak ona şöyle demişti: 
- Moskova ile buzlu Okya

•o~mn tam ortasında, Yenisey 
ırmağı mansabındaki Dikson 
adası arasında muntazam bir 
hava yo!u kurmak istiyorum. 
lgorkoya kadar bir hava hatb 
işleyor. Fakat şimdi adaya var
mak lazım. Orada bir ha
va limanı yaptık ve bozlu 

denizin n büyilk telsiz 
istasyonunu kurduk. iJk de
fa olarak kara kış içinde 
bir tayyare bu uçuşa teşebbüs 
educktir. Fakat ıizin cesare
tinizi tamnm ve size inaıum 

vardır. 
P1·ot esor kaşif Dr. Sm illt 

Molokof, kutup dairesinin 
ortasındaki bu buzlu mıntkayı 
tanır. Pek iyi tanır ki Y eniıey 
ırmaiım kaphyan derin kar ta
bakalan onua kıyılarını gör
••ie ve istikamet tayiniae 
etıl'eldir.Bilir ki, hiç durmadan 
ıiddetli yeller eser ve iniş yer
leri pek azdır. Kar tipilcri 
içinde yolunu ıaıırarak her 
yardımda11 uzak,mahvolmak pek 
olagandır. Bütün ftehlikeleri 
i>lçüyor, fakat korkmıyor ve 
fU cevabı veriyor: 

oırenen köylüler yollara dö· metre süratle uçuyoruz. Gorla· 
külmüşler, çatılara tırmanmış- tof koltuğunda rahat rahat uyu-
Jardır. yor. El. Reı,rinstan traş oluyor. 

İki delikanlı Çan kulesinin Ustura sol yanağında işe baı-
tepesine çıkmışlar, kızıl bay- larken, Zibef haykırıyor: "Ural 
raldar sallıyorlar. Onlara bir hududunu 2eçtik!., M. 17 mar 
veda mektubu atıyorum! kalı motorümüz muntazaman 

"' Sevgili çocukluk arka- horhyor. Her şey yolunda. 12,15 
daıları, Di\cson adasına gidi- te 925 kilometrevi dört saat 
yorum, Moskova - İgarka hat· on dakikada katederek Omsk 
bnı kutup dairesinden ileri tayyare meydanına iniyoruz. 
uzatmağa vt zenıinliklerini 27 Şubat saat 10.18 de 
ülkemizin (emri altına almak Omsk: şehrine veda ede-
ırerekcn buzlar ülkesinin fet- rek Probusk stebi üzerin-
hine yardım etmiye cabalı- den uçuyoruz. Bir sis çevresine 

- Dik.sona kadar ıideceğim. yacağım. Siz. de ilkbahar iİriyor ve karayı göremiyoruz. 
ekinlerine haıırlanın! Kol Apansız büyük bir şehir 2özü-Sibiryanın Tundra denilen buz 

aahraları üzerinde bir kıç yü:ı 
kilometre aş-..---~..,..,,.._,....~-..--

hozunıu bir örnek Kolhozu küyor. Novosibirok. Bir kaç 

maktan daha 
1rüçsede, bu 
kıt uçuşunu 
birinci olarak 
haşarmak iı
terim. 
Molokof için 

haritayı eyice 
tetkik edip 
ta yya r e s i • i 

bazırlam ak -
tan baıka ya
pılacak iş kal
mamııtı. Altı 

kitilik bir bip 
.lan techiz 

l'ı·oıe (}r Smidl Mo kovadcı Kremliıı mcydaıımda 
IJlrtfiııc ya1nlaıı ocçit n. mhıde lıa:ır bıılımııyor 

etti, motörü ısıtacak terti- yapın! Yakında görüşelim. An-
bat aldı. Bir telsiz. ve 2ece nem Anna Stepanova ile bütün 
iaiıleri için bir projektör dostlara selim.,, 
yerleştirdi. Kamara içinde de, Öğleyin Arzamas üzerindea 
aıfınn altında 40-50 derecelik geçiyoruz. T nyyarede herşcy 
aouğa karşı koyabilecek elek- yolunda. Kamara sıcak. Saat 
trik ısıtma tertıbatı alındı. 14115 te, 800 kilometreyi dört 

20 Şubatta herşey hazırdı. saatte geçerek Kizana ini-
Molrkof, makinist Dobyejinof, yoruz.. Geceyi burada geçirc-
telsizci Libiet ile lzvestiya ga- ceğiz. 

zetesi muharrirlerinden El - Re- E!'İes} gün hava _bozuluyor. 
· t up d I n Kesıf .sıs, çok kar yagıyor. Ural ilS an ve rav a,. yazıcı an - w _ .. .. • 

d G b fu d daglan goze gorunmıyor. Tay-zn or ato a tayyareye . w. 

lı d yare Sverdlovska gıdecegıne 
a n 

1
• geri dönüp Yanaula konmıya 

Beş cesur havacının inti-
balarını ve bu uçuşun korkunç mecbur oluyor. 
güçlükler;ni kayt ettikleri yol 24 Şubatta kar tipisinin de-
defterini ele geçire bildik. Bu vam etmesine rağmen Yannl-
biricik uçuşun konaklarını göz- dan kalkarak saat 13,30 da 
den geçirelim : Sverdlorşka vanyorua. 

" Uçuş muhtrrası ,, Mahalli hükumetin dileğiyJe 
21 Şubat saat 10-15 de Mos- ayın 26 sına kadar burada ka-

lc:ova tayyare meydanından lap } eni fabrikaları ıeziyoruz. 
kalkıyoruz. Şarka, Dikson ada· Her tarafta sevinçle karşıla-
ıına doğru ileri f Bir kaç da- nıyoruz. 
kika ıonra benim köylim olan 26 Şubatta saat 7,15 de 
•• şimdi beaim adımı taşıyan Sverdlovsk'ta.n hareket. Termo 
Moloko\• üzerinden geçiyoruz. metre sıfırın altında on. güzel 
Aonem tarafından olup , biteni bir iÜneşle, aaatta 225 kilo-

yıl içinde bu şehir ne degişmişf 
Her yanda geniş binalar, geniş 
ve muntazam caddeler. Omsk 
dan Novosibirske kadar olan 
650 kilometre 2,50 saatta ge
çildi. 

ilk konaöın sonu 
Krasuoyarsk 

28 Şubat - Sibirya gerçek
ten gençleşiyor ve haritalar 
göz göreı!Öre ihtiyarlıyorlar. 
İnsan geçtiği yerleri tanımıyor. 
Novosibirskten Krasuoyarska 
seyahat mukemmel ıeçti. Şim
di denize kadar takip edece
ğimiz büyük irmağı, Y eniseyi 
iÖreceğiz. Büyük şimal yolu
nun iaıe merkezi olan Molokof 
adasında tayyaremiz buz üze-
rine konuyor Polyejinof ve 
ben mesuduz. Kanlarımızı ve 
çocuklanmız.ı le ucaklıyabildik. 
Krasuoyarıka uçuşamuzun ilk 
konağ'ı bitti. 

Birkaç gün burada kalaca
ju. Mütkilit şimdi başhyacak. 

Vah,ı bir mıntaka 
UstUnde 

4 martta tayyare, iÜzerga
hında kasabalar ve tayyare 
meydanları bulunan nispeten 
emniyetli güzergahı bırakarak 
ıssız şimale burun kırıyor. İniş 
yeri olarak buz tutmuş olan 
Yenisey ırmaiı, bunun üzeri 
kaim bir kar tabal<asile ör· 
tülü olup tayyarenin kayaklan 
buraya saplanmak ve buz tut
mak tehlikesine maruz. Tayya
rccinin önünde, hiç istikamet 
gösterecek noktcsı olmıyan bir 
güzergah! Altında vahşi ve he
men hemen hiç istikşaf ediime-

iş olan Turukausk mmtakası, 
bir tek köyü bile olmıyan hu
dut uz ve yeknasak Sibiry 
Tay~ası. 

4 Mart - aaat 4110 de ha· 
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Dünyada 
Neler oluyor? 

İta ya'da 
Sinemalar yasası 

Roma, 5 (A.A) - Kabine 
dünkü toplantısında bir çok 
layihalar mey nında işçilerin 
ihtiyarlık ve sakatlık siırorta
smı mecburi kılan 29/6/933 
günlemençile Cenevre ar ıu
lusal mukavelesini tasdik et
miştir. 

Diğer tasdi olunan yasalar 
arasında her üç yabancı filme 
karşılık behemehal bir uluslar 
film gösterilmesi hak\cında 
sinemalar yasası da vardı. 

Bir hava facıası 7 

Yolcu öiU bulundu 
Berlin, 5 (A!A) - Bir kaç 

gündenberi kaybolan bir Yün
kers tayyaresin:n içindeki 7 
yolcu Çekoslovakya sınırları 
yakinında Fintel dağlarında 
ölü olarak bulunmuşlardır. Du • 
manlı havada yolunu şaşıran 
tayyarenin J:>ir dağ doruğuna 
çarpmış olduğu sanılıyor. 

Yolcular Alman generalle
rinden Horing ıle karısı ve 

k~zı tayyare tegmeni Jraun bir 
pılot ve iki pilot namzedinden 
ibaretti! Kazaya uğrıyan bu 
tayyar~nin buldurulması için 
yapılan yardımdan ötürü Al
man hükumeti Çekoslovakya 
hükumetine teşekkürlerinin 
ifadesine Praf daki Ateşemili
terini memur etmiştir. 

idama mahkOm olanlar 
Atina, 5 (A.A) - Harp di

vanı Venizeloa ile Plastiras, 
Kunduros, ve Çanakakisi ölüm 
cezasına mahkum etmiştir. 

Moskova'da motörl r r 
DökUmhanesl 

- Gt 
Ölüm gecesi na düşünceye dalmıştı. Uyud( 

uyandı haylı vakıtlar geç ı. 
Lükres ile Sezar başka başka Nihayet birdenbişe aydınlan•~ 

düşüncelerin altında Sövalyenin Bodrumun içinde ve karşısııı 
bulundu2u bodroma doğru git- da Sezar Borjiyayı 2ördü . 
meği tasarlarlarken Dö Ragas- Şövalyenin aklına gelen yı· 
tan mışıl mışıl uyuyordu. El ve lanlı kuyuya atılmak dakikası· 
ayağındaki zencirler rahatça nın geldiği oldu. Kendi kell' 
uyumasına enkel oluyor idisc dine "Adyo yaşama... Ad>' 
de zavallı mümkün olduğu ka- Primver,, demek oldu. 

I Bununla beraber kahra111•0 
dar uyumağa ça ışıyor ve uyu- k 1 u~ 

şövalye aş arını çatmış, so 
yordu. kanlılığı elden bırakmıyara~ 

Ölüm dakikalarının yaklaş- Sezara hakaret edici nazarlarl• 
ması onu hayli üzüyor, ısbrap bakmıştı. Sezarın yanında ıt• 
içinde bı~akıyordu. En sondaki bir bekçi, ne bir asker, ne d• 
bodruma kaldırılacaiı haberini bir iardiyan bulunmadıjını g6· 
papas Garionyo üzerine al- rünce içine sevinç düıtü. Ölii'I 
mışb. Baron Astorrenin Monte dakikasının daha yaklışmaııııf 
Forte kalesine yapaca;ı itzİn· demekti. 
tide bu papas ona arkadaı Kendi kendine söylendi : 
olacaktı. Bu huyuruiu aldıiı - Daha biraz. yaşıyacağıııı. 
zamın çok canı sıkıldı. Çünki Yılanlı kuyuya atılmak zamıt: 

iclmemİf. Zira Sezar yalıW 
Garkonyo Ragutanın çekeceii hulunuyor. O da arkadaşı Gar• 
acıyı yılanlar arasında Dasıl konyo iİbi acı sözlerle bende• 
kıvrandığını kendi gözlerile intik m lma§'a gelmiş olsa ııc· 
görmek ve onun zevkini layi- rektir. Eğer bu herif beni kor· 
kile tatmak istiyordu. Bununla kutmak istiyoru onu elde ede· 
beraber fazla da üzülmedi. Zi- miyecektir. O alçak Papa•• 
ra yılanlı bodruma indirilece- yaptı2'ımı buna da yapabilirJll· 
2-ini bildirmek, Şövalyeye söy- Ragasta•ın birdenbire bU 
)emek te onUJa için zevkli bir karan erdikten sonra yerin· 
işti. den fırlayıp Sezara seslendi: 

f şte Garkonyo Şövalyenin - Gün aydın mon Sinyor! 
Size iskemle ıkram edere1ı ıstırabından sevinç duymak için 
oturtamadı§'ımdan dolu·ı ku• 

Ragastamn yanına koştu. Buy- surumu affedersiniz.. Her na• 
ruğu bildirdi ve şu karşıbiı adsa buraya iskemle getil"" 
aldı: miye unutmuşlar. Yapb• 

- Benimle beraber seni de ğınız şeyi gör111iyc geldi11iz ga· 
kuyuya indirmesinler, başka bir Jiba? .. Alnım açık, yüreiiıtıı 
şey istemem. Yılanları, kara tutemizdir.Yüzümü kızartacak 
kurbaları, fareleri görmek ol- hiç bir şey yoktur. Yüreiimd• 
dukça korkunçtur. Likin sc- ise korkudan eser bulamıya· 

Torina, 5 (A.A) - Bir Sov- ninlc kar!lllı karşıya gelmek çok, k f 
yet heyeti bura mümessillerin- 'X' caimızı .sizde bilirsiniz. Fa a 
den biri ile Moskova civarın- hem ne pek çok tiksinti veri- burada benim yerimda siz ol• 
daki bir tayyare motörleri cidir. Anladı• mı alçak papas? seydınız kim'bilir ne hallere dü· 
dökümhanesi kurmak için bir Papas bu cevabı alıp kaçtık- ferdi 11iz. 
uzlaşma yapmışbr. tan sonra Bodrumda tek başı· - Sonu V•ı-
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reket. Muhteşem Y ensey mec
rasını takib ediyoruz. Saat 14,10 
da Taygo üz.erinde konaksız 870 
kilometre astıktan sonra Tun
guskaya varıyoruz.. Tayyarenin 
kayakları buz tutmuş kara 
saplanıyor. 
Kutup dairesinden ileri 
5 Mart .. Saat 13,40 da tek

rar hareket. Tayyareyi mah
besinden koparırcasına çı· 
karmak lazımgeldi. Buz ta
baka~n altında su akıyor 
ve hemen kayaklara yapıfarak 
buz tu uyordu . Kurşun gibi 
göke rağmen, biraz açıklıktan 
istifade ediyor ve tekrar Tay
go üzerinde bulunuyoruı. tam
saet 17 ,20 de telsizci Zibrer 
makinasınr harekete ıokuyor! 
"Allol Allo! Burada Molokof 
tayyaresi. kutup dairesini aı
tık.,, 

Kar kasırgası içinde 
6, 7 ve 8 Martta çok kötü 

hava. Kar kasırgası durmak 
bilmiyor. Sibryalıların Durgo 
dedikleri şey. Buz parçala· 
rile örtülü kılan kapak
ları çikarmak, motörleri ısıtmak 
için su ve yaj" kaynatmak 
Jizımgeliyı>r. Tayyare, İgorka 
şehri ortasında, kar ve su 
içindedir. Harck noktasına onu 
çekmek için, üç yüz gönüllü 
karı tesviyeye mecbur kaldı

lar, Kayaklar kara batmasın 
diye altına tahtalar sokmak la
zım. Molokof ~önülülerin çiz
dikleri yolda kalma~a cabalı
yor, fakat heran kar yagıyor ve 
tayyare öne doğru saplanıyor. 
Nihayet tayyareyi iplerle çe-

çekiyorlar ve birbirine cesaret 
vermek için Volga kayıkçıları 
şarkısını hep bir ağızdan ıöy
liyorlar. Metre metre araıiyi 
fethetmek gerek. 600 metre 
kadar bir yer katetmek için 
dört sa t uğraşıyorlar. Zaten, 
rüz~ar öyl korkunç bir kasır
ga halinde esiyor ki şimdilik 
ha.rıket imkinııı. 

7 Mart sabahı Polyejinof 
hava limanının ısıdılmış daire
sine girerken: 

- Bugün, arkadaşlar, hava 
biraz soukça! diyor. 

Pobycjinof beş yıldanltcri 
buz mıntakalarında uçuyor ... 
"Hava soukça,, dediii zaman 
termometre sıfırın altında kırk 
dereceden aşaiı düşmüş de
mektir.Gerçek, 44 derece iÖS

tuiyor! Dikson adasuıda tay· 
yareyi sabırsızlıkla bekliyorlar. 
Beş yolcuyu kabul için herşey 
hazırdır. 

Molokofun hatıra defteri, ni
hayet 9 Martta saat 7,20 de 
tayyarenin liorko'dan kalkabil
diiini kaydediyor. Ye 250 nü
fuslu küçük bir liman olan 
Ust - Porta vanyor. Hedef ya
kındır. 

10 Mart - sabah saat 9 da 
Dikıon adasına burun çeviri
yoruz. Fakat kalın bir aia içine 
düşüyoruz. Deyam etmek im
kinıız. !'eri dönmek Ye Yeni
sey körfezinin ıark ıahilinde 
GoJçıka adlı küçük bir köye ın
mek icap ediyor. Şimdi Dikıon 
adasındae ancak 300 kilometre 
mesafedeyiz. Yani bir buçuk 
saatlık uçuf. Fakat ruz.kir o 
kadar tiddetli ki motörü ıaıt
mamız.a bile maai oluyor. Seuk 
dehşetli, 30 derece. Dikson 
telsiz ıefi bizi ça2"ırıyor. Hare-

ketin imkansız olduğunu cevap 
vermeğe m•cbur kalıyoruz. 

Hedeften 300 kilometre 
uzakta; 

"Purga,,nın eslrlerll 
15 Mart .. Hala Dikıon kapı

larında olduğumuz halde kı
mıldamak imkanı yok. Tayya
renin kapalı kamarasında her 
şey buz tuttu. Gorlatofun ko
lonyası buz kesti. Jambonumuz 
sert ve cam ıibi ses çıkarıyor. 
Hedefe bu kadar yakın gelmiş
ken durmak can sıkıyor. Dik
ıonu di•liyor, Kolonu şefi Svı-

- takof arkatiaıla ko•Ufuyoru· 

Bize iÜzel bir sıcak banyo lıa · 
zırlattığını bildiriyor. 

19 Mart.- Nihayet on uzu• 
i'Ünden ıonra uçabildik. So• 
konağı bir aaat 31 daki
kada aştık. Diksona iniı aefi• 
oldu. 

Moskova telslzle 
Dlksonu çaArıyor 

" Pravda ,, tahrir heyeti he· 
meiı ada şefi Svetokof ile te· 
maa temin ediyor : 

- Molokofu nasıl karşıladı· 
nız ? 

- Sevincimizi tarif etmek im• 
k.:nıız. 9 Marttan beri onu 
be. kliyorduk. Yüz lnzıalcçı tay· 
ynre meydanında toplanmıttı· 

Merkeze bir mikro yerleıtir· 
mişlik, zira bütna Arktik, Mo· 
lokofuıı ıreliıini bekliyordu. 

Evlerde iyi biftekleri hazır
lanmıştı. Heyhat ! Sis yüzünden 
Molokof geri dönmüıtü . • • Şu 
aon on günü humma içiad• 
ıteçirdik. Hava uçmaia mallİ 
idi. Hatta o gece bile, 6yle bir 
kar tipisi vardı ki Molokofu• 
gelemiyeceğine hükmetmiştiJc. 

Sabaha doğru rüııir biraı 
uruldu ve çok ieçmeden Mo
lokof 2özüktü. O yere ko· 
nar konmaz kıılakçılar iazel• 
ve mektupları lcapış•ak içiıı 
ona koşuyorlardı. 

Son söz olarak, Moslcovr ·a 

dönen Molokofun bu uçuı bliı -
çosunu gösterelim. 21 şubatta 

Moskovadnn kalkarak 9 mart
ta Dikson adasına vardı. Bu 
hesapça seyahat 27 iÜn sürdil. 

Bu rakam uçuşun müthiş güç· 
lüklerini, amansız ve hasını 
bir tabiata karşı açılan müca
delenin dehşetim gösterir. Fa
kat hakikatte yalnız uçuş sa
atleri cemediline, '].()00 kilo- -
kilometrenin 33 ıaatte, aşaiı 
yukarı 200 kilometre sür'atle 
katedildiği iÖrülür. Bu, kutup 
tayyareciliği tarihinde, hiç şüp-
'· ·~iz çok Jıilzel bir yapraktır 
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in ilterede gürültüsüz bir devrim hazırlanıyor 
lngiliz ekonomisi " idare ,, altına sokuluyor 
İngiliz partilerinin her birinde şimdi bir " idarecilik ,, meyli var 

İngiltere kralı beşinci Jorj 

1 

sırasında siyasa pek sade idi. azaltma siyasası nihayet b'ah- ı . . 
lcr&Ihia çıkışının yirmi beşinci İşçi fırkasının başında B. ranla neticelendi. İşçi arkadaş- · · j{t'.~~;J: ~ .. ~~~~ 
yıl dönümünü kutlulıyor. İngil- Makdonald, Liberal fırkasının larınm çoğunu kabineden çıka- 11 ,1l'~~~B~:l~ft:I1.~ 
terede ve bütnn lnıiliz impa- başında B. Loyd Corc vardı. rarak muhafazakar ve liheral-
~atorluğunda Jübile adı verilen Bu iki parti, her biri kendi lerle birleşti ve lngiliz lirasını 

u tenlik misli rörülmemiş ıöı- hesabına, o zaman başbakan k1ymettcn düşürdü. 
teriılere vesile olmaktadır, olan B. Baldvin idaresindeki 1";'31 denb&rl 

laıilizler kralı siyasal inan- muhafazakar partiye çatıyor- Bu 1931 E} lülünde oluyordu. 
~rın üstünde tutarlar. Zaten: larrl•. O vakıttan beri İngiliz siyasası 
~al saltanat sürer, hükumet derin bir değişikliğe uğramıştır. 

•ur_-ıex,, ıözü İ•giltere içni çok B. Osvo!d Mos!ey k::ırrırröm ek-
d~rrudur. lngiliz kralı, filen, liler, teşkilatl andırır \1e B Vins-
bır çok cumhur reislerinden ton Çurçil gerçekten mu!ıafa-
daha az salahiyet ıabibidir. za etmeğc yarayacak bir mu· 
Dünyanın hu en eski de- hafazakar siyasa uğrunda ko-
rnokraaiainde her itin başı cıımao enerjisini kulJar.ırken 
v.e sonu parlaıııentoya, dolayı- işçi fırkası şimdi fazla birşey 
sıle ulusun oyuna (reyiae) söylemiyor ve Loyd Corc'ta 
dayanır. İngiliz Krah, inanlan liberallerin döküntii!cr!ni top!a-
ne olursa olsun, bütün lnıiliz- mağ"a cabahyordu. İşte bu sıra-
leri temıil edea •• bu inanlar- dadır ki MakdonaJd ve Bald-
dan birini cliierine üa.tün tut- vinin büyük simaları arkasında 
m.~yan ~i~ •~m~ldür. Ulusun bazı genç bakanlar "İdareci,, 
gosterdırı ddere uyarak bir bir ekonomi siyasasıııı yola 
~uhafu.:a~lr~,. bir Liberalı Teya koydular. 
bır Soıyalııti lf batına getirir. Valter Elison tarafından zi-
Kral hiç ~i.r fırkanıa adamı roıat piyasasının kunımlandml-
olmadığı . 1çıa. b&tün İaFfizler 7.oycf ()urç ması, Oliver Stanley tarafından 
onu derıll bir saygı, belkide İşçi başkanlarından B. T o- demiryolu ve şose rekabetinin 
~üçük bir .. ,.,i ile sararlar. mas'ın kın, sert, kavrayıcı nizam altına .sokulması, Lon-
Iıte şimdiki 25 nci yıl döaümti cümleleri hali kulaklanmda drada bütün nakliye vaııtal -
Jüfile's~nia böyle parlak olma- çınlayor: "Cenubu şimal maden rının birleşlirilmesi, !On "id:-
Sllua,v lal[iltereaia •• impara- ocaklannda işsizlik ... Lankafayr reci,, tedbirlerin bazılarıdır. 
torluııun aer tarafuaclaa mil d k d G · b ık b" ""d il'k ı · L dra - o uma sanayün e işsizlik erçı u ı ı ır ı arec ı .,tir 
yon arca ıuaaı en ya top- N k t l t l . d . . 1. k t . . b" d"" •. .. lama beb" b d ev aı e ersane enn e ışsız- Ta a yıne yenı ır uşunuş 

ımıa ıe ı u ur l"k b" . . . ·ık . 1 . . .. B illik . ·• ı . başka yerlerde refah var- ıçımının ı tesır ennı goste-
u şe ' ayaı zamaada, in- ken burada ııefaJete saltanat riyor. . 

ıiliz imparatorluiunua ebem- atırdürea bir htıkfimeti it ba- İngllterede MdlrlJls-.. 
nıiyeüai bir defa daha 16z• tında mı tutacakııaız? ,, ideoloJtsl 
çarptınyor. Düayanıa lıiç bir O vakıt kimin hatırına ge- İnsanlık, birbirine çarpa çar· 
köıeıi yok ki bununla "alika- lirdi ki ayni brıy Tomaı işıiz- pa, nihayet aşağı yukarı bir 
dar olması•. Şimdi, küçlik ••- liii ortadan kaldırmaia memur nizam altı•da yürüyen bir mo· 

Lomfroya ııırfrıt l'"tyala 

edilince faaliyet bllnçosn sıfır- lekül çarpı~ma alanı ıibidir. 
dan ibaret kalacak ve hele, T esadüfr bağlı kalan bu ni~ 
kim düştinebilirdi ki, o da 1931 
de muhafazakarların kolları 
arasma atılacak işçiler arasında 
bulunacaktı ? 
Osvald Mosley'ln sava•• 

Osvald Mosley ile Oliver 
Baldvinin ateşli seçim sava,Ia
rım takip etmittik. Biri milyo
ner oilu, diğeri ba,bakanın 
öz o&-lu olan bu iki genç Soı
yaJist ifçİ fırkasının parlak ümit
leriydi.Biri sarışın,diğeri esmer. 
İkisi de kuvvetli hatip ve göze 
çarpacak şahsiyet, diuliyenlcrı 
kavrıyor, sürükl~yorlardı. Seçi
min arefesinde, Oliver Baldvi
nin nasıl bir kalkan üzerinde 
taşın .. ığını unutamıyacağım . 

Kolin üzerinde taşınan bu kal
kan üstünde o, ayakta duru
yor, ateşli söderile bütün bir 
işçi şehirini çalkalandırıyordu. 

E9alz bir sözerllk 

.lıl a7.·dmıa ld 
Vels, Neandertal iskeletin

den başlıyarak bay Aynş
taync kadar insanın n"'sıl 
yükseldiğini ıösteren muazzam 
tarih eserile buıünkü alemi 
çeşit çeşit mefgalclerinin te
ferruatı arasında tasvire çalış
mıştır. Onun ilk zamanki ha· 
yalperver romanları yabancı 
ülkelerde çok okunur. Fakat 
şu son on beı yıllık siyasal ve 
filojofik eserinin tHirlerioi bi
lenler azdır. Zamanımızda bir 
Volter tasavvur ediniz. 

"İdal'eciliğin,, bu şairi ya

nında, bir de tck•isiyeni var: 
G. l l. H. Kol işçi partisinin 
büyük ümitlerinden biriydi. Fa
kat kendisinin uzun nıadıya 

>11;/11·ace1>i Uomu irtJt rJPçı~rkeu 
ya yapmacık, yüz mılyonlarca 

insanın say~ısı Bukingam sa
r•yma doğru yükseliyor. Ve 
pek iyi görülüyor ki, her şeye 
ra2'men, Albiyon hila dünya
nın mihveridir. Bunun içindir 
ki "İngiltere nereye &"idiyor?" 
sorusu yalnız Britanya impara· 
torluğu halkını değil, bütün 
İnsanlığı ilıilcndirmcktedir. 

fngiltercde Osvald Mosleyin 
söı.erJı~ine benzer bir sözerlik 
( belaırat ) yoktur. Isırıcı alayı, 
birden bire yükselen lirizmi, 
vakıt vakıt heyecan içinde bo
plan cümleleri Birmingam şeh
rinde onu dinliyenleri sonsuz 
heyecana kaptırıyordu. 

1Hgilte1·e1ıiu en 1ıu:.'jluu- ,<fiizeri sfr fJ~rald lılosley 

"Vu,, gazetesi, bu soruyu 
şöylece gözden geçir yor: 

Oç soru 
Yarın İnS?iltereyi kim, muha

fazakarlar mı, liherallar mı, 
.. osy~listler mi idare edecek? 
Hakikatta bu üç parti lnaili:E 
düıünütün kımıldamaz üç kut
bu olmaktan çıkmıştır. Şimdi 
her birinde ekonomiyi idare 
etmek istiyenlerle buna aleyh
tar olanlar ayni zemin üzerinde 
Çarpışıyorlar. 

İşçi kabinesinin işsiıli~c kar
tı b ç bir muvaffakıyet karar
namesi üzerine, o vakit bu hü
kumette müsteşar olan Osvald 
Morlcy tedbirsizliklere karıı 
fırtınalar koparmıı ve nihayet 
yeni bir parti kurmak üzere is
tifa etmiıti. İıçilerden daha 
sonra bir parti kurmak niyetile 
İ$e başlıyan bu genç, herkesi, 
hatta kendisini bile faşırtacak 
bir neticeye vardı ! İngiliz fa
tistler birliğini kurdu. 

Makdonaldın, laıiltere baıı
kaaının emrine uyarak, soauna 

zamı iyileştirmek için molekül- tetkik ve tetebbü etti-
leri, yani özel ekonomiyi bir ii ekonomik meseleleri komiı-
idare altına almak mümkün yonlarda bilgisiz nazariyecilerle 
deiil mi? münakaşa etmekten usanarak 

Dirigistler "idareciler" buna sıyasadan çekildi ve kendini 
evet cevabını veriyorlar.Bunlar neıriyat hayabna verdi. Üç 
tabiata karıı koymak değil, yıl içinde. sayını eae~ler çı· 
onun maksatlarmı anlıyarak kardı ve bunlar bütün lngiltc-
gidişine yardım etmek iddia· re Kütüphanelerine yayıldı. 
sındadırlar. Ekonominin bu büyük anlatıcı-

Kudretli bir ~eha böyle bir smı da bir Didro sayabiliriz. Bir 
hareketi kudretle tahayyül Volter. Bir Britanya. Didro Bri-
etmiştir. H. G. V cls onu ilk tanya adasında doimakta olan 
defa 1929 seçımı sırasında 
gördüm. İşçiler lehinde olan bir ihtilal mı Yar ? Evet acaba 
neticeler bildirildikçe halk ara- bu ihti1alin adi Sir Stofford 
sından bir uiultu yükseliyordu. Grips mi olacak? 
O vakit Vels, ince sesile : Tıbln Franklin Roz:velt gibi 

- Haydi bakalım, timdi bir Grips de, uzun bir haıtahk es-. . 
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r Gangsterler kralı 
I AlKaponun 

-25-

Azılı Dulun çadırında 
f\1üthiş bir mücadele başladı 
Silah~arımızı elimizden aldılar 

Çok sinirli idim. Wilyamı 
dürtterek ye bir band dab.a 
koymasını istedim. Mitralyöz 
hiç durmadan çalışıyordu. Onu 
ağzından çıkan ölüm ,arkısı 
beni titizlendirmeğe kAfi idi. 
O kadar içlenmiştim ki, her

şeyi unutarak mitralyözün ağ- 'ı 
zını arkamda yer alan çinli 
haydutlara çevirmek iıteyor- • 
dum. Başımı çevirdim. Dul t 
Tchin bir a~acın dibinde otur
muştu. Kabahat onundu. O 
fettan kadınındı. 

Fakat vicdanım ~aaa cevap 
verdi: 

- Hayir Jack Bilbo, asd 
kabahat senindir. Sen korka
ğın birisin. Bu harba istiyerek 
rirdiu. 

Mitralyözü bıraktım. Kaske
timi hiddetle yere attım. Ayni 
dakikada mütb.iş bir ses duy
dum. Vahşi bir kadın sesi ... 
Askerlerini hücuma sevkedi
yordu. Korkunç katli im bat· 
lamıştı. 

Tcbin'in askerleri eUerin• 
geçirdikleri esirleri amaa ver
miyere k kesiyorlar, biçiyorlardı 
Burası. müthiş bir mubaha 
halini almtf b. Dul T chinle et
rafını alan kadınlar, aıkerin 
katlı im ateıini körükleyen 
vahşi sesler çıkarıyorlardı. Bö· 
lükler dar geçitte tealim olan 
mütecavizler üıerine yüklendi
ler. Bu ıüagü bicumu, l'Örae
i• büc day•••••yacajum bir 
facia idi. Diinc kadar gö-
zümde yükselttifim, kalbimin 
heyecanla scYdiğim kadın bu 
sayı.sız vah,etleria kumandanı 
idi. Kalbimi bailıyan ıencirler 
birer birer çözüldü. Kendimi 
hafiflemiş, T chinia nüfuzunda• 
sevgisinden kurtulmuş iÖrÜ

vordum. Cepheyi dolduran Kı
zıl Dulun askerleri sevinç ve 
zafer sesleri yükseltiyorlardı. 
Bu iö-renç katli amı görme
seydim ben de belki kacakla
rın arkasına düşecek, mitral
yöz ateıini kesmiyecektim. Fa
kat iÖrdülderimden sonra bu 
alçaklıgı yapamazdım. Vadide 
askerler, cesetleri yağma edi-

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

yorlar: Üzerlerinde ne varsa ala· 
vorlardı. 

T ehin ve maiyeti göründüler. 
Vahıi kadını amazonlan ta

kip ediyordu. Düıman arınd.an 
iki top ta almıştı. Ôğle Takti 
idi. Askerler onu alkışlamak 
için toplandılar. T ehin kıt'alann 
önünden muzaffer bir kumaa
dan gibi geçti. Saatlarca ıüre• 
bir yürüyüıten sonra karaıiha 
döndük. Bütü11 .>u gürültüler 
arasında Wilyamla bir kelimf 
konuşma1Dıştım. Çadınmıza F· 
rincc cansız birer ceset gib 
kendimizi yataklara attık. 

- Jaclc .. 
- Bırak. beni arkadaş. 

Kalbim sızlıyor. Ne facıa .. Nt 
iirenç boiazla,ma ... 

- Bende bunu söylemek 
istiyorum. Biz ne diye bu bo· 
ğaılaımıya burnumuzu soktuk 
içimde dinmiyen bir ıızı var .. 

Silib sesleri Vilyamın sözü· 
nü bitirmesine vakıt bırakmadı. 

- Hay başlanna yıldın• 
dütıün Yoksa kapta bir bu· 
kına mı uiradık. 

Tabancalanmızı eli•ize ala
rak çadırdan dıprı çıkbk 
Gördüiümüz inanılmaz bir tey
di. Elleri bailanmıı esirler ye· 
re diz çökmü,ler, T ehinin aı· 
kerleri tarafından h•nçerlene· 
rek, sünfiilenerek öldürülüyor· 
du. Bu kathamı idare eden za· 
l,itc koıtwa. Bir ıürü Çinct 
86der yaj'dırdı. Bea İn~ilizct 
ce•ap veriyordum. A nlaımalc 
imkanı yoktu. Bu vaziyette da 
T ehinin çadınna kottuk. Na. 
betçiler içeri girmemize müaa· 
a.ie etmek istc111ediler. Wilya· 

mıa clemir yumrukları onlar 
yere ıermeie kifayet etti. T cbiı 

gürültüden korku ile uyanmış 
yatağtndan çıkmıştı. Bana hey 

betle bakıyordu. Yanına soku 
larak baiırdım. 

- Silahsız, müdafaasız: esır 

lerin öldürülmesine dayayan• 

mam. 
Bu sözlerime cevap vermı 

yor, bir heykel a-ibi duruyor· 
du. Bu sefer dudaklarından f' 
kelime.er döküldü: 

- Burada kumanda etmel 
hakkı yalnız benimdir. 

Hiddetini ycnemiyordum. De 
vam ettim: 

- Silahsızları öldürtcmeza 
nız. 

- Burada kendi evimiıdeyiı 
Haydı çıkınız. 

S11 rıu Var -

toplamıştır. Bui"Ün işçi fırkası· 
nın bir eğinine ( temayülüne ) 
başkanlık eden bu bilyük avu
katı, nazariyelerini etrafa ya
yacak zamanı da buluyor.Fakat 
fırka arkadaşları onun amansız 
mantıluudan korkuyorlar ve 
Londra şehrinin idaresine haf· 
kanlık eden Herbert Moriıonu 
ona tercih ediyorlar. Bu ıdare
den, bir devlet adamı olduğu
nn göstermiş deiil midir? 
belki! 

' ···•···••·····••··•····••·•···•·••••••·· 

Fakat o, muhafazakar bakan· 
lardan daha sosy•'ist değildir. 
Hem de ne onların kültürü, ne
de ulusal devam du,;guıu ken
disinde var, Bunun ~ndir ki 
ılık idareciler daha ziyade genç 
11Juhafaz:akaarlara dönüyorlar. 

İnıriltere, adım adım, hürri
yetini feda etmeksizin ekono
misini nizam altına almaja ça
lışan birinci ulus oluyor. Bu 
işte muhtelif şahıs ann ve muh
telif grupların payı ne olacak? 
Bilinmiyen nokta bu. B. Loyd 
Corç son zamarılarda İogilterc
nin Rozvelti olmak niyetile or
taya çıktı. Fak at İnıiliz deri
'imlcrinin İngiliz usulüle, yani 
her ıslahatı üzerine bir ad tak
mak imkanı olmaksızın ıerçel
mesı olaıandır. Adsızlık, İngi-

Krala her tarafta 
Tebrikler yağıyo 

_ Raşraum Huınct sah11tde -

beraberce yaıadıkları f'n va 
him ve en tanlı tarih devresin 
bailı tutulduğ'unu bildirmit Vt 

kral ile kraliçenin ve ailelerini 
saadeti dileklerini röndermiştir 

Tokyo, 6 ( H.R. ) - Jübile 
dolayısile Japon imparatoru İn 
giliı kralına çok sıcak bir kut 
lulama telgrafı ıöndcrmiıtir 
Sent Anproys katedralmda ya 
pılan ayinde inıiliz şahsiyet 
ferinden .başka Japon prensleı 
batbakan, bir çok bakanlar V• 

yüksek Japon ıncmturları göz, 
çarpıyordu. 

Londra, 6 (A.A) - Düı 

j Hayd parkta 700 atlı poliıiı 

1 nezareti a tında 30,000 itçi bü 
yük bir nümayiş yapmıtlardar 

1 
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Osmanlıcadan Türkçeıe karıılıklar kılavuzu No.33 
ı - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile 

uz.ınanlarımızın (mutahassıs) yazılannı gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi iç.in, gereğine göre, Fransızcalan yazılmış, ayrıca 6mekler de konulmuştur. 
3 - Kokü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGUM olan 

HUKU~. Türkçe ÇEK kö•k•ü~:~de~n~giel~ein~Ş~E~K~l~L~g~i~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tahattur dmek - Habrla- Takat - (Kudret anlamına) Tamim - Genelge - ( Fr. ) Tanir etmek - Sınaylamak 

mak Enerji, (istitaat anlamına), güç Circulaire Tatbik - 1 - Uyiut, tapla-
Tahavvül ( Te\.eddül ) et- Takattur etmek - Damla- Tamirn etmek - Yaymak, ma - (Fr.) Appliquer, 2 - Yeri-

mek - Deiişmek, d6nmek mak, dammak renellemek tim (Bak: icra ve infaz) - (Fr.) 
Tahayyül etmek - Saaay- Takbih etmek - Çirkinse- Tamir - Onarım, onarma Execution 

•ak, hayal etmek - (Fr.) ima- mek, çirkinJemek, çirkin gör- Tamir etmek - Onarmak Tatbik etmek - 1 - Uyıut-
per mek - (Fr.) Blimer Tampon - Baskurut, ku- lamak, taptamak 

Tahayyür etmek - Şapla- TakbiJ etmew- Öpmek rutmaç 2 Yeritmek (Bak: icra ve 
•ak, şafırmak - (Fr.) S'etonner Takdim etmek - 1 - Sun- Tane (dane) - Tane (T.Kö.) infaz etmek) 

Tahayyüz etmek Seçil- mak - (Fr.) Preaenter Tinetmek - Kınamak - (Fr.) Tatil - Azat 
mek, yer tutmak - (Fr.) Se dia- 2 - Tanıtmak Blimer Tatmin etmek- Kandırmak, 
tinpr 3 - ileri tutmak, 6ntntmalc, Tannan - Tınlı, tınan, tın- dinizJemek 

Tahdid etmek-Sınırlamak, 6aeltaek - (Fr.) Preceder, ac- hyu Tatvil etmek - Uzatmak 
b.çlamak, Araltmak - (Fr.) corder la priorite Tunif etmek - ikiye böl- Tavaf - Çevrin 
Limiter Takdim ye tehir - Altla- mek Tavaf etmek - Çevrinmek 

Tahdit et•ek - Bulandır- leme Tanzim etmek - Düzenle· Tav'an (Bak: Kerhen) - Is-
•ak, kanıtırmak-(Fr.) Triubler Takdime - Sunu mek, düzeltmek, düzen ver- ter istemez, istiyerek, istemi-

Tabki1n etmek - Berkit- Takdir e:tmek - Beienmek, mek, yoluna koymak - (fr.) yerek 
•ek - (Fr.) Fortifier değerlemek, dej-er biçmek Arranger Tavassut - Aracılık 

Tahlif etmek - Aıadiçirmek O takdirde - Öyle iıe, öyle Tanzir etmek - Eşlemek, Tavassut etmek - Arabul-
Tahlia etmek - Kurtarmak oluaca, öyle olursa - (Fr.) Dans benzerini yapmak mak, araya girmek 
Tahlisiye - Caakvtaran ce cu, alora Tar - 1 - iplik, a~, 2 - Ka· Tavattun etmek - Yerleş-
Tahlisi giriban etmek - Takdis etmek - Kutsamak ranbk mek, vatan edinmek 

Yakayı kurtarmak, yakayı sı- Takib etmek - Kovalamak, Tarab - Şenlik, sevinç Tavik - Asıntı 
prmak izlemek, ıitmek, peşini tut- Taraç - Yaima, talan, ça- Tavik etmek - Oyalandır-

Tahlit etmek - Kahıtırmak mak, peıiae düşmek, ardıaa pul mak, asıntıya bırakmak 
Tahliye etmek -1 · Bo,alt- dönmek, arkasından gitmek, Taraf - Taraf (T.Kö.) Taviz - Defıişit 

_.k, boşarmak arkasından gelmek, terkimek - Tarafair - Yantaz Tavk - Boyunduruk, tasma 
2 - Bırakmak - (Fr.) Quiter (Fr.) Poursuivre Bitaraf - Tarafsız, nötür - Tavr - Tavr (T.Kö.} 
Tahmil etmek - Yilkle•ek Taklib etmek - 1 - Altüst (Fr.) lmpartial Tavsiye - Tavsiye (T.Kö.) 
Tahmin etmek - Oranla- etmek, 2 - derirmek Bitaraflık - Nötürlük Tavzif etmek - Ôdevlendir-

mak, tasıalamak T aklid - Benzet Tarauud etmek - Gözle- mek, it vermek 
Tah•ia - Oran, tasın Taklid etmek - Benzetle- mek Tavzih e .. mek- iz.ahlamak 
Tabmetmek - Ô•ütmek •ek Taravet - Tazelik, körpelik Tay - 1 - (Bak: Hayalet). 
Tahnit etmek - Mumyala- Takrib et.ek - Yaklaşbr- Tardetmek - Koimak, püs- 2 ·(Fizik anlamı terim koluna 

•ak. tütall .. •k mak, yuqbrmak kürmek barakılmıtbr.) 
Tahrib etmek - Yakalamak, Takriben - Ataiı yukan Tarhetmek- 1 - Çıkarmak, Tayib etmek - Ayıplamak 

Mıaplamak Takrir (Kamutay terimi) - laclirmek - (Fr.) Soustraire Tayeru - Uçµş 
Tahribklr (Bak: Harab) - Dilersıe 2 - Salmak (vergi tarhı) - Tayyare - Uçak 

Yıkıcı - (Fr.) Dutructeur Takrir etmek (den içill) - (Fr.) lmpoaer Tayyareci - Uçman 
Tahrik - Haıebt• ptirm.. Aalatmak Tarif - Tanım Tayyet.ek - 1 - Gitmek, 

latkırtma, UJ..._, itletme • Takeim - Oleç Tarif etvk - Tanılamak, diirmk, 2 • Çıkarmak 
, Fr. ) M•ttre • ....... t, Talaila etmek - 01-.tir· tuımlamak Taz•llftm etmek - Sızlan-
lctionner, provoquer mek, b61mek, ayırmak, b&llf- Tarih - Tarih (T.Ka.) mak, yanıp yakılmak 

Tahrik etmek - İtletmek me1c, payJaımak - (Fr.) Parta- Tarihi _ Tarihii Tazammun etmek (Bak: İh-
Tahrik etmek - Uyandır- ıer, diviser Tarik _ Yol tiva etmek) 

.. k lnkııam etmek - Daplaı- Tariz etmek _ Dokundur- Tuarru ( münacat ) - Ya-
T abrik etmek - Kıtkırtmak mak, bölOmaek mak, takılmak, taı atmak _ kanı 
Tahrik etmek - Harekete Taksir etmek-1 - Kısmak, (Fr.) ınsiauer Tazarru (niyaz) - Yakarı 

setir•ek kıaaltmak, 2 - (Bak: Kusur) Tarsin etmek _ Bekitmek Tazarru ve niyaz etmek -
Tahrik et.ek (TlizeJ ulamı Tabit - Bölü Tarumar- Daiınık, darma- Yakarmak 

terim koluaa l>ırakılmttır.) Said sahibi - Deali daiın T azib etmek - Rahatsız et-
Tahrikimiz - Kı.tJurbcı - Taktir etmek - Çekmek, Tarz _ Tarz (T.Ka.) mek, azap vermek 

(Fr.} Provocaat damıtmak Tanı hail _ Anlaşıt Taz'if etmek - iki k·at et-
Tahrikit - Kııkırtım - (Fr.) Takvim - 1 - Takvim (T.kö.) Tarziye _ Oaarsa _ ( Fr. ) mek, ikitlemek 

ProYocatiea 2 - Abuaak (T.Ka.) Pepartion 
Tahrirat, tezkere - Biti, Takvive etmek - Kunet-" T aniye vermok - Onarsa-

lteti lendirmek, berkitmek, pekiı- mak 
Tahriren - Yazı ile tirmek Tuaddi etmek- Kalkışmak 
Tahriri imtihan - Yazılı Kubi kunet etmek - Ber- T ualJGt - Sarkınbhk 

amaç kinmek T uall6t etmek - Sataımak, 
Sabriş etmek - Tırmalamak, Takyid etmek - Kayıtla- aarkmbhk etmek, saltamak 

azdırmak - (F r.) Gratter irriter mak (Yakutça) 
Tahsil - l - Ôjrenim - (Fr.) TakayyUd etmek - Kayıt- Tasannu _ Yapmacık 

Etude, 2 - Alım, alış - ( Fr. ) lanmak Tasarruf- 1 • Eailik, sahip-
Puception Talik - Bop•a, boıanma lik _ (Fr.) Poueuion, 2. Tu-

Tahul etmek - Ôjrenmek, Talakat = Uzdillik tam. (Fr.) Economie 
Ule etmek, edia-.", aı.ak - Taleb - istek Tuarruf etmek - 1 - Eksi-
(Fr.) Etudier, s'enquerir, per- Talebe - 1 - Öirenci, 2 - leamek, 2. Biriktirmek, artır-
ce•oir Y •tittir•e, 3 - lrdemen, 4 - mak 

Tahsildar - Alımcı - (Fr.) Taibe (Yakutça "Talba" dan) 
Percepteur Tali - 1 - Talii, 2 - Sur -

Tahsilat - Alınç (Fr.) Chance, aort 
Tahsis etmek - Ôzi'ülemek- Talia - ileri kol, öakol 

(Fr.) Affeder, destiner, assig- Talik etmek - Asmak, bı-
aer rakmak, irtelemek - (Fr,) Sus-

Taht - Omat - (Fr.) Trlne pendre, remettre 
Taht - Alt Talim - Ôiretim 
TahteJarz - Yeraltı Talim etmek - Ôjretmek 
Tahta himayede olu yer - Talimatnua• - ôtreaek -

Koruncak - (Fr.) Protectorat (Fr.) lnatruction 
Tabtie etmek - Suçbulmak, Taltif emek - G6nl\l al-

kusurlamak mak, okşamak, kayramak 
T•hvif etmek - Korkutmak T ami - AçrözlüJük, doya-
T abvil etmek - Deiiftir- mazlık, umdu, umsu 

mek, çevirmek, d6ndilrmek T ami etmek - Göz dikmek, 
Tahzir etmek - Sakındır- umsunmak 

Tuanur - Tuar 
Tua"1U' ebaek - Tasar

lamak 
T aıdik etmek - Ouylamak

(Fr.) Ratifier 
Tasfiye - Anlama, antma, 

ıllzme - (Fr.) Uquidation, epu
ration 

T aafiye etmek - Arılamak, 
antmak, albmek 

Tulaih etmek - Dojrula
mak, dlizeltmek 

T uir etmek - Sıkmak, su
)'UllU çıkarmak 

Taslit etmek - Üşürmek, 
bata sarmak 

Tasmim etmek - Kurmak 

Tazim etmek- Büyüklemek, 
ululamak 

Taıir etmek - Azarlamak 
Taziye - Baısağı 

Taziye etmek - Ba.paj'ıla
mak 

Tazmia etmek - Ödemek, 
tölemek 

Tazminat - Ôdek, tölek 
Tazyik - Basınç 

Tazyik etmek - Sılathrmak, 
basmak 

T eadil etmek - Deaıeı
mek - (Fr.) Equivaloir 

T eahlaiir etmek - Gecik
mek, artaklamak, l'eç k•lmak 

Teali etmek - Ylikselmek, 
yllcelmek 

Teallllm etmek - Öirenmek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Son anlaşmaya 
Karşı Polonya 
V a11ova, 6 (A.A) - Hllka

•etle olan ilfinliti biline• Eks
pres Porani gazetesi Fransız -
Sovyet andlaşmasının Alman
yaya karıı yeni bir cephe ol
duiunu yazmaktadır. Mamafih 
Almaayanın Sovyet birliji ile 

•a~, çekindirmek - (Fr.) Pre- Tamikir - Açsıözlü, doy-
venır maz 

hiç bir smm yoktur. Doiu Av-
Tasni etmek - Uydurmak, rupasının politika durumu Straı-

düzmek fer andlaşması ismi verilebile-Takaddüm -Öngelae, lala Tamam - Tam, tüm, biitün 
Takaddüm etmek - O.ret- tikel 

mek Tamam etmek - Bailamak, 
T akallüa etmek - Kasılmak bitirmek 
Takarrlb etmek - Yaklaş- Tamamı t .. a•ına - Bqa-

mak, yanAflDAk baı 
Takarrlr etmek - Karar- T .. amiyet - lütünliik, tam-

lık, tlmllk 
Taük .-ık - 0.W.-

Tasnif etmek - Sınıflamak, cek olan bu andlaımayı teme-
sınıflara ayırmak linden mahrum etmektedir. Va-

Tasrif - Çekit ziyetin esaslı noktası Pelonya-
Tasrif etmek - Çekmek dadır. Bu ülkeain coirafi du-
T asrib etmek - Açıklamak rumu ona llir dereceye kadar 
T uvib (Bak: Kabul)-0.a• hareket aerbestlifi vermekle 
TuYib etmek ( Bak: Kaltul J beraber çoktanberi filttüjil 

etmek ) - Ullıwak politika11 muhafaza etmek z~ 

-ı.ı.ıııı .. - --·· 

-

Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "4" 

·--------------------·-------Elizabet enfes bacaklarını açıyor et-
rafına manalı bakışlar atıyordu 

Lany Bryon Kromvel mek
tubunda tunları da yazıyor: 

"Pı:cnsesin ne ayakkabları, 
ne çorabı, ne iç çamatırı, ne 
futanı ve ne de şapkası var
dı.,, 

Bu mektuplar tesirini yaptı. 
Sekizinci Hanrinin b;itün ço
cukları aynı çab altında top
landılar. Böylece Prenses Eli
zabet, baba kardeşi olan F d
vad 'ı sevmt:ie alıştı. Yıllar 

geçtikçe- Elizabct'in hali de 
deiişiyordu. Öyle ki ana tara
fından bilyillc babası olan 
Tbomaa Boleyn kendisini ziya
retinde tata kalmıftı. Hcredite
nin tesiri olurs bu kadar olurdu. 
Küçük erkek kardeşine ödünç 
vardiği metelikJerin hesabnu 
dikkatle tutan Elizabet büyük 
babasından hırslı, menf aatpe
rest tüccar ruhunu almııb. Ko
ca ihtiyar, ömrü olup ta bir az 
daha yaşasaydı. Günün birinde 
İngiliz tahbna çıkan torununun 
ihtikar siyasasını öirenmit ola
cak, böylece ıururunu arttır
mak için y~ni vesileler bula
caktı. 

Thomas Boleyn'ln 
zı are,ıerl 

Thomas Boleyn, torunu her 
ziyaretinde hediye sıetirecek 
deiildi. Nadiren akıl edipte 
bir az çilek getirecek olsa di• 
ğerlcrine de ikram etmek mec
buriyetinde kalmamak için bir 
kenara çekilirler, çilekleri rizli 
sıizli yerlerdi. 

Onlkl rafında 
Elizabet oniki yaşıaa basınca 

edebiyat merakına dü,tü. Gece , 
ıündüz edebi eserlerle meşgul 
oluyor, baazan da kendisi, röz
desi olan kahraman Ethelred 
için mısralar karabyordu. Et
helred, Elizabetin yaşadığı ta
rihten tam dört asır evvel 
santın serıüzeıtçilerin başında 
olarak Greenwich'e çıkmışb. 
Mavi ıözlü, kumral saçlı bir 
Danimarkalı idi. lıte Elizabet 
bu güzel delikanlıya tutkun
du. Onu Adonis ve Davida 
benzetiyordu. Küçük kafasında 
elbisenin ihtifamıu hüyük de
ier verdifinden g6zdeaini dP. 
muhteşem üniforması ile hayal 
ediyordu. Elizabctin bu soneye 
vlicut verdiii ıünlerde idi. İs
koçyalı nitanh•ı Earl Of Ar
ran'ı ilk defa olarak onu g6r
mep ıeByordu. Anan, kraliçe 
Marynin vefatı haliade Stuart
lar tahtına veliaht olacakh. 
Mülakat Eltham Palasta yapıl
dı. Elizabet, şafak sökmedea 
şatonun demir parmakhklan 
6nünde ıartındü. Zarif bir ama
zon elbisesi reymİf, altın ta
kımlan ile bir kat daha fiizel
leten beyaz bir ata bin
mişti. Dalların, yapraklann 
duvarlarda yapbiı gilıelere 
dalmıth. Bütün bu rölreler 
a ·asından, İskoçyalı delikanlı
nın şahsında, sevaili gözdesi 
Ethelred'in belirece&"ini umu
yordu. Sevdiiini, tarihi 6lüler 
içinden ayırarak yaşatmak zev
kini duymakta idi. Nihayet 
nifanlısı ıöründil. iki aişanlı 
Parkın pitoresk bir yerinde 
buluttular. Dart yandan tutu
lan metalelerin bol ve dalsıalı 
ıtıiı albada Elizabet cazip gö
rünüyordu. Adeta olrun bir 
kaadın sanılabilirdi. Karıısın
da OD iki y &flDda kilçtlk 

hayrette idi. Bu şqkınlıiı o· 
kikalarca sürmü.f olacak ki bir 
söz ı6ylememiıti. Elizabet, .... 
atlarca mef&)elerin ıtıiı albncla 
kalacak deiil.li. Kont Arru, 
bir gün sonra, nipnlıııaı ipek 
robu ile ve ıündüz sıözüle r6r· 
dü. Ayaldannın btiytıkl6jibae, 

aizının yayiınlıiına, kızıl leke· 
leıle dolu cildine bakb, Keyfi 
kaçtı. O günden ıonra da Eli· 
z.abctle meşıul olmaktan vaz· 
geçti. Bu izdivaç projesine on 
beı sene sonra, yani Elizabet 
22 yqına gelince yeniden 
avdet cdildiii iörülccektir. 

Genç kızlarda yeis, ekseriya 
yeni faaliyetlerin ve deiitik· 
liklerin saikidir. Elizabet tt 
keadini beğenaıiyen bu niıan· 
lanın yaıundan Hathfield'e yeni 
fikirlerle döndü. Mukotlar, ta
rih, coırafya devri artık ltit
miıti. Hatti kalbinin ilk qkıaı 
yaşatan Elbelred bile unutul
muıtu. Pren•es yalaız ayna11na 
rülmekte, vaktinin 'büyük kıı
mıaı ayna kartı•ında tuvaletle· 
riae, sıüzellet•eie •arfetmekte 
idi. 

Güzelleş••i• karar vermif ti. 
Bütün çalıımalan bunun içindi. 
Bu kadar coşkun bir çalqma 
meyvasız kalamadı. Eliubet 
muntazam llir pzellik de;ilae 
bile ınar'I bir rüzellik elde etti. 
Fizyonomisinin caahhjı, tavır· 

larınan tatlı cazibesi ile lapı 
emperyalizmini yaratan teshir 
edicı kuvveti kazandı. Sekizia
ci Haari bile, bir pn Green
wicb'te, kızmı görüace ıaıırdı 
kaldı. Pis salyonıoz dediji kız 
bu muydu? Elizabet bambqka 
bir varhk ol•uttu. Kral hay
ranlıj"ıaı ıu s6zlerle ifade etti: 

- Piçin Fraaaız prabı gilti 
batunızı döndOrea 'bir hali yar. 

Elizabet babasının ruhuau 
eyiden eyiye biliyordu. Onun 
içia bu s6zlerden memnundu.O 
pnden itibaru t .. hir kuvve
tini denemeye koyuldu .. 

Güzel Kate Howard ile diier 
ıaray kadualanmn •ukavemeti 
kıra• taYll'lannı habrlıyarak ea
fes olan bacaklarını teıhire baı
ladı. Etrafına minh bakqlarla 
iltifatlar yatdırarak çojalma· 
ya bqbyan bayplaruu• hırs
lannı rıcıkhyordu, 

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

Bay Flanden 
Daha eyicedir 
PARIS 6 (A.A) - Bqba

kan Flandeain kolundaki kın· 
ia bu sabah ameliyat yapıl

•lfbr. Geceyi buhran içenin· 
de geçiren ltafbakan tim.Ü 
daha eyicedir. 

iLAN 
elem!nk Konsoloslul 

23 Eylul 1934 tarihli F e
lemenk - Tilrk klering mu
ahdesi ahklmına tevfiken 
Türkiyeden F elemente ihraç 
edilen emtia için ihracatçılar 
tarafından Ticaret odaaından 
alınmakta olan menşe pha· 
cletnamelerinin İzmir F ele
menk konsoloıhanesince de 
tasdik edilmiı olması Jizım 
olduiunn konsoloshanemiı 
alikadarlann nazan ıtlaıaa 

arz ile keıbi pref e7ler. 

. im lndaaiıPı ...... k•t ~--
621 6-7-1 



Zabıta Haberleri: 

Sığır derisi çalm•• 
Bayraklıda salhanede kasap 

Mustafa; Hasan oilu Mebme
ait bir sığır derisini çaldıjln
dan tutulmuştur. 
Bir tecavUzde bulunmuf 

Kiral1k ev 
İzmirde Emirler ÇU'flStnın 

arka cihetindeki Şamh soka
ğında kiin 68 numaralı iki 
katlı ve her teıkilatı havi se
kiz odalı bir ev kiraya verile
cektir. 

otel ve resmi daire ve mü· 
esseselere de elverişlidir. İsH
yenJer evin altındaki kahveci 
Konyalı Mehmede müracaat 
edebilir. 1-3 

Doktor 

Memerde Mehmet oilu Re
tat ve Turan Ali aralarında 

ka•K• çıkm11t Rept tokat ile 
Turan Aliyi lliwmllftlr. Re,at, 
Yak' a yeriae yetiıen bekçinin 

caketiai yırtmıt •• poU. me-

==-~:::. bWan- ı Osman Yunus 
Kemerde Mehmat tilu lama- 1 

ille b. b. k buhma k bı- ı Deri va tnasuı ha•-
t.ca ır ıça ra za talıkl•n mıllahassısı 

~tzlık KemeralbŞamh ao~.No. 19 
v Sut oadaa on ikiy. ve 

Namuıilata çawdar aokaıı•- Od t.çuktan albJ& kadar 
.. saı.,... ojha bay Mutafa J..talannı kabul eder. 

• Mue,....hana Naldl 

Doktor 

99 ttlccardaa ltay ffaJl'llllalma 

-1e~e hınız ,U.Ot 21 lira 
...,. ile bir uat n dipr bazı f 
••ph........ ı .................. ~ , 

o!::!!~rleri Kemal Şa~ir 
Yapılan 8abflar Memleket butaneai 
~ Dahiliye Miitebaım11 

UzUm Muayenehaneaini 2 nci Bey-
Çu. Alacı Fiat ler sokağında 65 numaraya 
176 Y l Talit 10 SO 11 50 nakletmiştir. Tel. 3956 
125 Ş Riza Halef 11 12 'r EviKaaantina tramrr'Y cad-

76 H Alyoti 10 75 13 50. desi No. 596 Tel. 254S 
71 J Taranto M 9 11 sol''lıılıı--••....;b ..._,,.... 
47 N Ali Haydart2 25 13 Göz Hekimi 
37 K A Kizua 10 10 7S 

2s s süıey•ano 10 ıı Mitat Orel 
27 T Debbaı 11 11 
15 Şmlak z bi. 12 ı 3 

602 Yektia 

Adres - Beyler Numan 
Zade aokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

470{1m .......... ı.2.-.26_.(229_.). 

4 
3 25 1 
4 

lzmlr Beledlyeelnden : 
- C491$»> .. ...-.U _.. 

hammenli Glbulofdadaki 53 50 Akdan 3 31 3 31 
81 balye pamuk 42 42 50 

Para Piyasası 
6-5-1935 

Alıt 
Mark 50 20 
İıterlin 607 
Fr. Fraarı 8 28 
Dolar 80 10 
BelKa 21 25 
İtalyan lireti 1 O 35 
İsviçre Fraa. 40 62 
Florin 34 87 
Kr.Çekoslov 5 24 
Avustr. iliai 23 50 

Sabf 
so 70 

612 
8 30 

79 40 
21 75 
10 40 
40 87 
85 12 

5 27 
24 

Bayanlar 
En büyük tehlike 

ihtiyarlıktır 
Bu te•,• '.e .ı ön.o::.ne:..: isti

yenler tu•aıetlerini mutl•ka 
MIN IK kadın berberi Sıtkıya 
yapbrmalıdır. 

Keçeciler caclclem 122 au
marah 3 kath yeni binasında. 

Telefon: 3101 
1-7 528 

adanın 398 metre murabbaın· 

1 daki 4 sayılı arsa Belediye baş 

l kitipliiindeki şartnamesi veç· 
hile 18 • S - 935 Cumartesi gü· 
nat 16 da açık arbrma ile 
ihale edilecektir. 

lıtirak için (38) lira mu•ak· 
kat teminatla söylenen pn Ye 
saata kadar komisyona ıeliair. 

3, 7, 12, 17 1280 (603) 
- Sıtma kanUDna temkan 

berkesin eYlerİ11deki lijua, su 
birinkintiıi ve uir rutubetli 
yerlere dökülmek üzere bu
lundurmaia mecbur olduklan 
mazot her benzin sahfı. y~rin
d,. kiloau altı kuruştan sabl
maktadır bilimin. 1329 (625) 

tc tf' .... w• 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUT!HA88181 
Telefon ; 2987 

FUSO 
Elektrik ampullerini arayınız 

En iyileri 
Ve en ucuzlarıdır 

5, 15, 25 voltluk 
40 " 
60 " 

25 11:,. 
30 M 

35 " 
500 •ota kaclarlan Yardır 

Toptan ve ~rakende satlt 

C. J. Jiro ve Şsı. 
Saman lakelesi - Kardiçalı Han 

H !. 1-8 (62 ) 

Daima Genç, Güzel 

\ ""1 

KANZUK Balsamin KreP\İ 
Elli senelik bir maziye malik ve dllnyanın her tarafında tak

dir kazaamıı giizellik kremidir. Cildinizin daima fiizellik ye ta• 
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilincle ra~bet buhDUf ciddi bir mark~dır. Çilleri ve buru· 
f'lklan izale ederek tene fevkalade bir cazibe babtecler. Ruh
atlvaz kokusile ayrıca tlbret kazanmııbr. BalM•iD kremi kati· 
yen kurumaz. Teninizin latif tazelipi cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan bqka krem kullaaamu. Tanılllllll ıtnyat matazalariyle 
biiytik eczanelerde bulunur. 

f ····:rAZE''"TEMiZ··-ücüz .. -··~ 
• • • • • • 
: iLAÇ : • • • • 
: HER TÜRLO TUVALET ÇEŞiTLERi : 

B ·amai B'lslaet 

Sıhhat Eczanesi 
f ~ 1 ....................................................................... 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf-
--Lüks Otel 

Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

=== Tepeba~ı Beyoğlu=== 
MUsleclrl: ButUn lzmlrlllerln teveccohOna 

ôMER LOTFÜ'dür 

PLATT 
MaJrina Falnikuuwa 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G.D.GIRAS 
Y eai Manifaturacılar ÇU'flU Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. a4t• P. K. No. mM IZMIR 

• 1 

Vapurculuk Türk Anonim Şirketinin 
1 MAYIS 935 TEN 31 AGUSTOS 935 TARiHiNE KAD 

TATBiK EDiLECEK HALK BILETLERILE 
SEV AHAT A MAHSUS T ARIFEDıR 

Mıntaka Biletin müddeti 1 inci 2 inci GOverte 
kamara kamara 

1 inci Bir aylık 2000 1500 600 
nakliye vergisi 200 113 30 

2200 1613 630 

2 inci tki aylık 5000 4200 1500 
nakliye vergisi 500 315 75 

5500 4515 1575 

3 tinci iki aybk 6500 5700 2000 
nakliye vergisi 650 428 100 

7150 6128 2100 
1 - 1 inci mıntaka bir ayhk olmakla Marmara banua 

dahilinde, Çanakkale dahil bil6mum iakeleferclir. 
2 - 2 inci mıataka Karadenizde Sam11111, E~e denizİlld• 

lzmir dahil bilümum iskelelerdir. 
3 - 3 lhıctl mıntaka Karadenizde Hopa, Akdenizde Paya 

iskeleleri arasındaki bilümum iskelelerdir. 
4 - 3ilncll mevki kamara için halk bile~ri verİ.lelHL 
Arzu edenlerin iki kıta fotoırafla lzmir aceateliiiae 

mincaatlan. T elefoa : 3658 

:-···-········-··--·-· ····-----·---: 5 Aynca • Giclip seı-• waet1em. .... tarife- : 
5 • mi& lwille 7'zd• Jin1i teazillt ! 
;. ..................................................................... , 

Zıd şeyler bir araya gelmezler, 
GRiPiN ile baş airı~ı oihi •• 

Bir tek 

k••• 
GRIPIN 

B•z•n 
Bq, dit. 

sİllİr .. ·-le ajnlaruu 
din.tir er• k 
gilaGalzl 
kurtanr. 

Nezle, bron· 
ıit, gripi ge
çirerek ban
lama dofu
racajı lali
~ h.,... 
i.Wan aal• 
ve hayabm
zı kurtanr. 

~ 

1 
liiJ 

1 
i tecrübe ediniz ! 

Butlln eczanelerde bulunur. Flatı 7 ,e lmruttur 

G RI• p1
• N • Radyolin dit macunu fabr~kuuam !'lataluıs~ 

• kim7agerleri tarafmdan ımal edibaekteclir. 

Manisa Ulusal Mallar Müdür
lüiiinden 

Mnldi Cimi Miktan Ka,...ti 
Hektar Lira 

Ozancah k6y timan 
ıedene me•kii Mer'a 276 4000 

Yukantia yuılı mer'a 1/S/935 taribindea itiltarea Wr ay içia
de istekli çıktıianda pazarhk ıuretile •tdacajmdu isteldileı9 
Manisa Uluul Mallar dairesine plmeleri illa elunur. 7-IJ 

1312 ('25) 

lzmir Li~ an işleri Alımsabm 
-Ko111•isyonundan: 

Birinci kordonun Koaak öntındea PalaPort iakeleaiae dotra 
on bq bin metre murabbalık kadar ~ Sl .. ,.. 1936 ıtıa
lemeciac kadar müddetle Baadnm• ,.t• tafl ile. difeDJDui 
iti beher metre murabbaı dart yls oa kanat innad• açak 

eluiltmededir. . • 
Şartnameler k...,_..._... ,..._z olafak verilir. Açık 

ek.ut.• .. ,..... Yirmi • ıthci camarteai f6nü mt Hda idare
.wle ,apilH8khr. 

fatiJ.ealeria dlrt bin lira'ık ltuka temiaat mekbabu ••J• ulat 
depozitoyu t...uıat nrmek ıuretile müracaatlan iJiD olmaur. 

7-14 1328 (624) 

ödenııiş Belediyesinden : 
1 - 700 Lira Muhammen ıu,ıaetli 72 parça matbu evrak. 
2 - 250 Lira Muhamm• ka,..etli 46 parça Kırtuiye MaJlllll 

oa d&dtlncl sah pü saat on dört huçup kadar açık 
ebiltmeye bıraloldıianclan taliplerin o gün Ye autta Belediy.dekl 
Komiayeamaa ye tartDame ve numuneleri prmek .. ,..._ 
de kaleme mlracaat eylemeleri ilin ohmur. 678 1301 (615) 



Sahife ıo 

Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

I<UMPANY ASI 
HERMES vapuru 6 mayısta 

gelip 9 mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-
caktır. 

CERES vapuru 10 mayıs 
ta gelip yük ·nü boşalttıktan 
ıonra Burgas, Varna ve Kös
tence limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta gelip 23 mayısta An-
~ers, Am terdam ve Hamburg 
Jimanlan için yük alacaktır. 
SVENSKA ORiENT LİNİEN 
BLALAND vapuru 20 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copcn
hage, Gdynia, Dantziğ. Gote
burg, Oslo Ye lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

)IORDLANDvapuru 2 haziranda 
Rottcrdam, Hamburg, Kopen
bage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

~A :ng~AEo. sııA~RrtcVJGA 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RlNOS vapuru 14 mayısta 

( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

T AMESIS vnpuru 20 hazi-
randa İzmırden (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ERVİCE MARITIM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
~r muntaz am sefer. 

PELES vapuru 26 mayısta 
relip 27 mayısta Malta. Bar
Hlon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
siranda gelip 21 haz.iranda Malta 
Cenova Marailya ,Baraelon ve 
Cez:.aire hareket edecektir. 

ılindaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul ebnez. . 

. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 

Anvers, Roterdam, Hamburg 

ue Bremen için yük alacaktır. 

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

AKKA vapuru 19 mayısta 

bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkaracakbr. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

SERViCE DIRECT DBNUBIEN 
Tuna hattı 

HERAKLEA vapuru 13 ma· 
yısta bcklcnivor. 16 mayısa 
kadarDünkerk ve Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men limanlarına yük alacaktır. 

TISZA \'apuru 5 ha7Jranda 
bekleniyor. Budapeştc, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
cakbr. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
beklenİyQr. Budapeşte, Bratis
Java ve Viyana jçin yük ala
caktır. 

jOBNSON W ARREN Lines L TD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 20 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstcnce, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru halen 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

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

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuJiyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der , 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii . 
LİMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

ALGERlAN vapuru 18 ma
yısta Liverpool ve Svansea'dan 
beklenmektedir.Ve ayni zaman
da doğru Liverpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvers, Londra ve 
Hulden gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a!acaktır. 

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Livcrpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGA TION Co. L TD. 
Adjutıınt vapuru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 
ULM vapuru 15 mayısra 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmektedir. 

ANCORA vaparu halen Ji-

Aydın demlryolu umum 
mUdUrlUğUnden: 

1111 numaralı balık tarife-
fesidir. 

7-5-1935 tarihinden 30-6-1935 
tarihine kadar Cellattan lzmire 
taşınacak balıiın beher tenun
dan 360 kuruı ücreti nakliye 

alınacakbr. 

1112 numaralı kereste tari
fesidir. 

7-5-1935 tarihinden 31-7-935 
tarihine kac\ar Eğirdirden Ka

rakuyuya tam V&Ji?'On dolusu 
olarak nakledilecek kerestenin 

beher tonundan 408 K\u uş üc

reti nakliye alınacakbr. 

mammızda olup yük ba~alt

aıaktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine mesu' 
Jiyet kabul edilmez. 

:ı~ 

·ı tiyar ık 
OBiN 

Hormobin t hl ti • • Erkeklerde a e erı. vakıtsız ih-
tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat " 

Her eczanede bulunur. Flall tso kuru,tur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 
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Fazla tafsilit için ikinci kor
•onda Tahmil Tabliye şirketi 
'binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Zee & Co. I· 
Birinci Kordon Telefon No. l 

Telefon: 2004-2050 2007 - 2008 1 
;-. .. m=~ .• --~ ...................................... lill .. •
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Eczacı başı 

S. Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

30 senelik mütemadi sai 
mahsu!ü çok latif ve çok 
sabit kokulardır. 

Bahar, albn damlası, ya
semin, Dalya, muhabbet çi
çegı, unutma beni, senin 
için, ful. 

Jsimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

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

S. Ferit 
İsim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
Um. depo: 

• Ferit Şifa 
Eczanesi Hükumet sırası 

lzmir Sicili Ticaret IV:en..llrlu-

ğundan: . 
"Rüştü Saatman,, ticaret unvınile Izmirde kuyumcalar çarşı-

ıındu 1 numarada aaatçıhk yapan Rüştü Saatman'ın işbu ticaret 
unvanı ticaret kanununun 42 nci maddesi mucibince sicilin 1392 
numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğu 
1317 (623) resmi mührü imza F. Tenik 

ç-

lzmir emrazı sariye hastanesi 
Baştababetiııden: 
Hutaaemi:ı için 2000 kilo şeker açık eksiltme ile aabn 

ahaacakbr. İstekliler feraiti görmek üzere her gün ve kat'i ihale 
rhü olaa 12/5/35 Pazar günü aa~t 11 de Tepecikte emrazı 
Sariye Hastaneainde toplanan komisyona müracaatları. 

:2-27-2-7 1149 (548) 

1 

0mum Ueposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ti carethanesidir. 

NEDKALMiNA 

Dör üncü mıntaka tapu sicil 
uhaf ızlığından: 

Daraiaç 1ğdeli sokağında ıağı Kosti karısı Marya biati Apoı
toldan metruk ve Mariko Kaçandoplodan metruk hazine arsalan, 

solu ve arkası iştirate Faipea arsası, önü yol ile çenili 215,54 
metre murabaı bir arsa Kosti karısı Maryadaa metruk olarak 
hazineye intikal cylediğinden hazine namına yeniden tesçil edil
dikten sonra Hüseync satılacakbr. Bu a-ayri menkul ile bir güaa 
alakası olanlanların on gün zarfında lzmirde mıntaka tapu ıicil 
muhahafızlığına veya 20-5-935 Pazartesi zünü ..... hallinde tahkik 
memuruna evraldarile birlikte müracaatla itirulanaı bildirmeleri 
ilin olunur. 1322 (624) 1 

7 Mayıs 1935 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

LAK TİN 
ile başlayınız. 

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

L A kt • Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal:u 
varsa onları gıderır. 

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

LUTFi KROl\f 
EOZA DEPOSU 

"~----------------------' 
Kırıklık, haş airııı 

Ye bilhassa 

SITMAYI 
karıılamak iç.in 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli buluııınak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıorunuz yeya sizde bir ıiıe alınız 

' 
Her eczanede vardır 

Yaşasın Nasirol 
Nasır ilacı 

, 

Eczacı Kemal Aktaı mustahzaratından ( Nasirol Kemal ) na
sın 3 günde yok ediyor. Benim g:bi rahat iskarpin giyecek 
yaşasın eczacı Kemal Aktaş, yaşasın Hilal eczanesi diyeceksiniz. 

Zonguldak 
Miden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teıJim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Maiazasında bulacakıınız 

Telefon 3937 

Türkiye Ziraat bankası 
lzmir şubesinden: 

22141935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri 
15141935 de Yeni Asır 17 /4/935 de Anadolu 

yapılacaiı 
19141935 de 

Milli Birlik ve 21/4/935 de Halkınıesi a-aıctelerinde ilin edilen 
Yunanlı emvalinin ihaleleri 15/5/935 tarihine pazarlıia bırakıl· 

mıştır. Satıı 2ayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakten 
yapılır. Kıymeti muhammenesi ikibin lira veya daha ziyade 
olan emvalin ihalei kat'iyeleri istiz.ana tabidir. Malın satıldıiı 
seneye ait devlet vergi belediye resim Ycsair bütün masraflar 
müıteriye aittir. lstiyenleria yüzde yedibuçuk te•inatlarile 
birlikte ihale ıünü saat 14-30 da Ziraat baakuı•a •üracaatları. 

1212 (622) 


