
'4 -Gazi Balvarı - IZMIR - 44 
imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdilrü: 
HAKKI OCAKOGLU 

.A.BC>N"E: ŞE:~i:Ti: 

Devamı mUdde 

: 2&97 

il Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayıntz. 

Yeni A.r matbauuacla ba .. •••p. 

Büyük Kurultay bugün toplanıyor 
C. Halk Partisi vatanı kurtaran Atatürk partisidir. 

vatanın ölmez zafer sembolüdür ... Atatürk 
özlerimizi B. Kurultaya çevirdik. B. önderin yeni işaretlerini bekliyoruz. 
. H. P. Kadrosunu Ulusun birliğinde bulan bahtiyar partilerin biriciğidir 

Büyük 
Coşkunluk günü -·--Y urddaş, bugün en •utlu 
liinferinden birini daha yqayor
~· Mutlu bir ~ün.. Zira t.Otün 
•lnyanın .. ha ta adam, hasta 
~am" diye ölüme kasadık
._11 TOrk vatanının büyük 
~rtarıcısı, Atatürkün, verimli 
... , devrime kaynak olarak ya
t!tbiı C. H. Partisi, dördüncü 
...ayak kurultayını, buıün açı
)or. 

Bu hidiee batka memleket
lerdeki partilerin genel toplan
blan Kibi, uluorta bir toplantı 
tlaaydı, içimizde buiünkü COf-
Qlı(utu elbette bulamazdık. 

. ~eyecanlıyız. Zira C. H. Par
tiaı deyince, &özlerimizde beli
~n Atatürkün ışıklı yllzlldOr. 

•un dahasından neler fıtkı
.. ,~iını biliyoruz. 

D_itmanlann, aç kurtlar gibi, 
~'U'damuza ıalclırdıklan giinler
ll e idi; Atatürk, Türkün çii
.. euen haldannı korumak, 
i . luaal aadlqma ,, sınırları 
'llıde, Y .. a~cı hiç bir kuvvete 
...__YUia eımıyen iSza&r ltir ya
~ >:_aratmak için .. Ma.lalaai 
~ " la birlikte ulaaal bir
,. brmuıtu. .. Müclafaai hu-

kak ,, Uluaal aa&llaı••JI s•r
çekleıtirecek ltir ıa•q bayra
ğı idi. Uluıua dtızuıuini eli
ne alaa Atatürk, yurdu kmta
raca&ından ıüphe etmiyordu. 
Biliyordu ki, orta Aıyatlan 
Baltık kıyılanna kadar atlannı 
dolattırarak dünyaya aedeaiyet 
yaymıı olan bir uluaua ayaldanaa 
zencir vurulamaz.O, bizi, seçmİf 
demlerin bilgiaizliti, duyp
ıuzlup yüzllnden kartıl&fbjı
mız belalardan naııl kurtara
ca&ını en iyi bilendi. Çünktl 
canlılıiımızm derecesini bili
yordu. Kapasitemizi yanılmak 
imkanı olmadan ölçmüftü. An
cak sultanların, bavıa ltaflann 
dermansız bıraktıktan, dar-
madağın ettikleri bir .ı.. 
toplamek, onun çe&k •arhtnn 
yeniden itlemek tereldiji •ar
dı. Buaun içindir ld Atatilrk, 
mtıdafaai hukuk kunmuau, 
çok geçmeden. "C. H. Parti• 
ıine çevirdi. Ona, kendi ya
ratıcı kaf a11ndan realiteleri 
kocaklıyan bir proıram verdi. 
Yan yelda kalmıyan, ltopöz
lerle dolu olmıyan bir pro
gram... Bir hayat pro
gramı ••• 

Ondu sonra, blyik .. fia 
6nderliii altında çahfU par
tinin neler bapnlıpu Wliyo· 
rm. Vatam kurtar-. - ese-

Dualik ........ , hlrri,.t U• 
Yaıınm, erkinlik •eYgİIİllİD bl• 
tan eaerjil.W.n bOI bol uai· 
luma imkl•••• Yeren C. R. 
Partili, ltima için, Atatilrk par
tiıidir. Atatlrk Ttırk yataaının 
llmez aemboludur. Aaırlar, 
,azlerc.- uırlar ıeçecek; Ata
tlrk adı Tlrk&a çailarclaa ça· 
ta tafl1acaja ea kubal bir 
liayrak olarak yqıyacaktır. 
Şimdi aiçia lt&yilk Kuraltayua 
toplaatmadu herecaahyız, aa
latıhyor, deiU mi1 

c. H. P•rU•I ne yap
mı,br? Neler bat•nnıt
br? Buau eyiee ka,...mak içia 
bu •atla stmJeria !,erileriD• 
sitmek, korkmç kara• klar pea 
......_ ba lflklı vatana bir 
saz atmak serektir. o uman 
•ayranhjuamn ucu bucajı ohm· 
J•cakbr. F eliketten aıynlarak 
Kizel ırblere, hayata kaYapll• 
far, ...Uta, ıenitliie, bir ke
Hme ile bahtl7arhta çabık ah· 
•rlar. Keadi kendimize diitü•· 
diliiimllz zaman, anlamaz mı
yız ki •• hq yıl önceki uluı 
detil'iz. 

Kalplerimizin yulı olduj'u 
siinlerde .ıu tanndaa aeler 
tlilerdik? Neler .•• Atatlrk bize, 
dilelderimia çok latuae pkaa 
.. yler •enli. Aklunıu aetia
-:~;. -L-a.- p;-=--1-.--. , ...... --.~ 

bir hayal ufkunda ....... ..,.. 
.w~:. ...a..: 
~ ':;;d;ki Tlrk ,.Na. 

ae içt. •• 41• dıtta •ilam bir 
lil••• daJllDIDIJoni•. 5.,.. 
llanmıı:, au,. kuruyarak çeki-
len duider ıibi, reriletiikçe 
serileyordu. Oice kabımıza aı
tamrak cotmutk•• .....ı.n 
çekili1orcla Ve .. klta.I 
1rkunuı betili olu topraklar
dacl çekili_ıorduk. 

C. H. Partisi llkln bize 
uı .... ı sınırl•nmızd• 
' tınaz bir gUvenç 
Verdi. "Ba topnldar bizim-
dir. " diyor Ye bundan ıiphe 
etmiyorm. Batla dlayaaıa kuY· 
•etleri bir araya ı•IM ltizi yur
tlu.uzdan bir adım gerilete
mez arbk ..• Tlrkiyeaia daftakl 
prlbalf8-e bakıaız. Oa bet ,.1 
ince ıarpta sezealer, koca 
plllklllll karam falerile 11Tlr
ldba " &lerkea içlerinin bur
kuldu, ykleriain kızardığım. 
duyarlardı. Kendi t .. iz, 6uo1 
kanlanndan Jmanaıyorlardı. O 
srtınkn rejimin iizeriaize yat· 
Clırdıiı utançtan .. , Buıün ae
nye rideraeaiz gidi<\inz. Bap
aız dik duracakbr. .. Ne mat• 
la T&rkim diye•• " .ad bot 
bir 6rinç detiJdir. Elle tutulu, 
rlzl• flrll• Wr lıakikatbr • 

........_. ....... T .. ki1• 

~,,.;:--.·

~· · . . .... . .... . . ·- · .. ,. . . .. . . ... , . . ~···1 ~ .. . . -. 
•••• . . .. ··. .. .. .. .. . • .. . t ... ~ ,. . . .... . t· •... , 
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....... , ............. . 
Wr Yarllk ...... ~-
.... la•htLhk .,..ıu çeldar. 
Tlrkiye .,.. • .....a1aaa1 
................. ~iridir 

Dit ....... ita iaanı ...... 
dir L!I!- • • • ? B. • . ae Vllll' ....... IZlm ~ 

deiifildijimiz... Ulaaaaun ajlr 
bqlı ıiditL· v • 1taa1arm e.
tande olarak çelik onlamU1111 
aybatlı ılr&alfl.. Bmada lüç 
1•mlmı,alun.. Xanetm olaa 
almlar aratbldan •JllJI Wa
mular. Saypua kayuiı kn
Yettedir. Bizim ordumann ltq
ka bir flzeUiii daha Yardır. 
Bant onluauaar o ... Kim ... i• 
toprajmcla rlzballz yoktur. 
Serlvea ( ..,.tbetl ) deftrlerl 
bizimi· kapumlfbr. c. r ........ 9uurlu bir 
.a,mn111 •tr ~· 
olm ... tur. 

içimiz• s:ıudirelim: 
Birblriai ko•ahyu de•-

rimlerin hupiai ele alsak, 
baapi lıuinde cildler doldu
rulmaz. Bir uluu batta• bata 
deiiftirea, medeniyet tUklbilni 
bir bayrak yapan denbalerimi
zin biiyllklllil 6abde hayru· 
hk duymıyu yar 111clır? Dev .. 
rimia ~ Jf~~lfllmtlzde yap
biı deiifiklildenl•• batka içi
llizde, duy~, aalayı
.-uclalü Miifiklilderi pz 

~ · .. . , .· 
. -~ ··~. 

. ; ~ 

. ! :· 'ı -. . .. .. 
• 4. .. . . : :.· .... -... 

....... tirelim. Llyik bir ..... 
rİIBİll bize •• kadar 111 ftnli
pi dlifhelim. lıeri ....,.,.. 
mızı k&.teldiyn kara m
vette• ae kalcb? Vicdam-
1111Z1a ıeaİf, IOlll11Z lıtlrriye
tiai bulduk. lmaahia kaftr 
tak. Kaclıalanmızı çua .... 
dlfklnliktu kartaradk kalp
lerimizin, laayabm•aa Ol'llıla 
yvdumUZ1111 ,er•• ı• varlljl 
yaptık. Tlrkiyeaia yarabcı m-••tini iki bbaa ~.llun• 
Y•.,.n c. H. Pllrllsldlr. 
K dimid -ldlltlntlz, mecl.m-
.:ız .... ~ak. Çlnkll tari= ltilmudik. Biz. o za..U. 

inualarclewlık ki, he .... Ji alta 
uırhk OAl&•h saltuabam çe..-
....ı içiade kapanmıt sa:: 
eak. Ondan 6nceıi kar 
bizim içia... Tarihimize ulaaal 
thılerimize ulqbk. Dtiyayaya 
aeler •erdi;imizi anlatlık. 

O eski metieaiyetill kiltir 
kaynaklanaı epliyerek d&ııya
nın en aoyu.I ulualaruua 111· 
tlade yer alaaaia ud içtik. 
Ôz difönise, ulual müziiimize 
kaYUfmak için çırpıaıyoruz.Bu 
gUzel •lanı •ç•n C. iL 
p•rtl•ldlr. 

Partinin altı okuaa baluyo
ru• de bunlardan herbiriaia • - Sonu 2 cı ıah.tf ede -

••Tke'&. •t.1-Sa 
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Büyük 
Coşkunluk günü --Hoştat a1z Uırınci sahıtcdt 

neler canlandırdıj-Jnı dıünüyo
rum.Uluscu, halkçı,cumhuriyetçı 
devrimci ve liyik okların her 
biri oseanlar kadar ieniş kay
naklara dayaaıyor. Asırlık ze
hirleri bunlar yıkmışhr. Kanı
mızı bu güzel varlık içinde 
kaynatıyoruz. Gençleşmiş, dinç
leşmiı bir ulus oluyoruz. 

C. H. Partisiaia devletçi oku, 
bu ulusun bir eşiae daha rast
lamadığl bir kaynaıma, bir ça
lışma ve yaratma kaynağıdır. 
C. H. Partisi belirli yıllar için
de yapacağını söylediii şeyle
ri• hepsini ama hepaiıai yap
nm;tır. Y urdua dört köteaini 
demir a ~larla örmüştür ve bili 
da örüyor. Yabancılar elinde 
olaD demiryolları ulusallaımıı
tır. Devletçi siyasa Türkiycde 
bır ekonomik varlık yaratmışbr. 
Köylülerimizi koruma yolları 

arttırılmııbr. Halkıa, ulusun 
faydasına ne varsa onlar yapı· 
lıyor. Yer yer yükselen fabri
kalarımız iı alaalanmızı ~e
niılettikçe ıeniıletiyor. Gerçi 
C. H. Partisi herıeyia yapılmıı 
oldupaa inanmıı deiildir. Çün
kü bugünün dirija•lan bonae, 
sekter kafalarla yür~iyorlar. 

Daha çek ıeyler yapılacaj'ıaa, 
yapılanlarıo kat kat üstünde 
şeyler yapılması ıereklediğine 

inanmıılardır. Partiaia büyUk 
Lideri Atatiirk, sırası clüştük~e, 
bunu söylemitfu. O bizi feli
kdJerden, yakım ve yıkualar

dau nasıl kurtanaıısa buıünü
mllıü nasıl pekle,tirmipe, ya
nmmı11 da, ÖJlece, bugünlerdea 
çok daha. parlak kılacaktır. 

C. H. Parti9iaia cildler dol
duracak elaa iwl•riai, yapdanm 
JNr baş yamua dar ç••· 
resU.e atchrmata imkia 
var mıdır? Siz l»urad.a yalnız 

hayranlıfımı.ıı, yahuı ulusun 
partiye olaa .....W.az bailan
tısım ye HYlfİaİni bildirebiliriz. 

/ Bugün bütiD yurdda belirea 
heyecan bunu aalatmaja yet
mez mi? 

C. H. Partisi, kadrosunu 
ulusu• hirlijiue bula• 
bahtiyar partilerin birici;idir. 
Smıf ayrılıiıaa, sımf ka•l'ala
rma yer ••rmiyen ulusal birlik, 
Partiaia l'i•eaebileceji clayaaç
tır. Bu kadroawa ~·Ditlij;ai 
anlamak ister misiaiz? Oç dört 
yaııadaki çocuklara soruau: 
Atatürk kimclir?Bakuuz aize ne 
tatırtıcı cnap ~ereceklerdir. Bu 
kadar olsa• •• köklü 
bir ıeYl'İDia aalatbit ku·net, 
iaaaalım ki, bükül•ez bir kuv
vettir. 

Büyük Kurultay, bugüa baş
lıyaa toplanbsanda yeni proı
ramnu, uluun geaifliyen ibti
yaçla11aa gire bazul .. ıı olan 
proııamını göriifecektir. Bu 
programda, bizim en sevl'ili da
Yalanaızdaa biri olan k&ylileri
zİJI topraklanclınlmUJ, k6ylll
mii7Jiıa i'enlik bulmasa için l'e· 
Feken araçlar, genç.lijimizi ku-
rumlandır:acak, kültürümüzün 
gelişmesini kolaylaşbracak 
ua.s1ar da vardır. Gözlerimizi 
kurultaya çevirdik, Büyük ön
deria yeni iıaretlerini &,ekli

yoruz. 
Burada C.H.Partisine veonua 

büyük feh il~ yorulmak biJmi
yen liderleriae u1usun :sonsuz 
baj'lılıj'ını, ı-evgi.sini bildirmek
ten derin bir •evinç ıve tad 
duymaktayız. 

Sevk.•~ .-a1ısı:n. 

Okurlarımıza 
Dünkü sayımızda matbuat 

genel direktörlüpaün soru-
larına verilecek cevapların 
doirudaa doiruya Ankara
da matbuat genet direktör
lüiüne zönderil•esi lizımdır. 
O~utlarımızıa bu soruları 
cevapsız bırakmamalarını yal
vara-az. 

i 

Şenlik 1 

Bugünkü büyük 1 

Şenlik proğramı 
Hatkevinde : 
1 - lzmir halkını davet 
2 - Öylen iki hoparlör 

ile Atatürkün nutku saat 
on beıten itibarea 

3 - Alqam orkestra,caz 
umumi eğlenti tertip 

4 - Mandolinato takımı 
ile konser 

S - 4 ile alb arasında 
ukeri Nndo çalacak 

işçi birliklerinde : 
1 - (IS) ten itibaren iç

tima salonunda radyo ile 
Atatürkün söylevi dinlene
cek 

2 - Kordonda temsil ya
pılacak 

3 - Saat 18 de At.atürk. 
heykeline çelenk takılacak 

4 ·- Akşam Birlik binası 
ve Gazi heykeli önünde 
mehtap ve baYai rişenk 
yakılacak 

Halk kürsüleriade : 
Avukat Ekrem Ye müfet

tiş Ası• ismet Tılkilik na
hiyesmde nat on dörtte 

Muallim Reıit !Efrefpqa 
mahfelinde saat 21 de 

M üfettiı Ferit Ujuz Do
laplıkuyu mahfelinde saat 
21 de 

Avukat Hayati Kııla mey
dadında saat on dörtte 

Avukat Baba Nuuh Gazi 
heykelinde saat 18 de 

Şair Hibeyi• ATlli Ye 
Şimendifer iti etme müdiiril 
\aay Y akup saat oa :sekizde 
Soiukkuyu - Balaariye mah
feliade 

Nahiye merkez Ye ocak
fanada: 

1 - Nahiye merkez ve 
ocaklannda öyJea toplanb-
lar ')'&pılacak YC miinuip 
mahallerde söylevler söyle
aecek Ye radyolarla 11ut:Uk
lar diıılettirılecektir. Gecesi 
mezkür mahaller qıklaadı
nlacak, davul zunaa ve saz 
çaldırılarak iliaı pdümaaı 
yapılacakbr. 

2 - Buca ocaiı saat oa 
altıda bir otobüse bindirece
ii bayaa baylarla -.e lmıire 
gelip bütiin parti merkez-

lerine ve HalkeYler'.İlle Buca 
çiçelderindea .<apdaq birer 
kutlama büketi buacak ve 
Jeçtiji sokaklarda tezahü
rat yapacak ve yollara gül, 
lile, papatya serpecektir. 

3 - E,ref pap ve cuma 
ovası ıece fener alayları 
tertip edecektir. 

4 - Tilkilik a&lıiyeai Til
kilik meyclamnda ve mual
la tatt mnkiiade tak ku
racakbr. 

5 - Bonaova nahiyui 
Bornova merkezinde bir ba
lo verecektir. 

* .... 
Bugün büyük parti kon-

l'resi dolayüile esnaf ve 
itçi umumi bürosu baştan-
1.qa donatılacak ve birlik-
ler büroanun tam karf1SıD 
da Birinci K~rdoada üze
rinde Atatürkün büyük bir 
l.ibtü bulunan bir te.nsil 
yapılacak ve tcınsil iece 
elektrikle tenvir edilecektir. 

Birlikler mensupları tara-
fından ıündüz ve ıece 
Cumhuriyet meydanında 
Atatürküa heykeli öııünde 
tezahürat yapılacaktır. 

Birlikler üyelerinin büyük 
kon~reyi dinliyebilmeleri 
içia büroaun saloauna mü
kemmel bir radyo konul-
muş olduj'u iİbi seı bir 
hoparlörle Birinci Kordona 
da verilecektir. 

Büro tarafından büylilde
rimize bu vesile ile de say

tel azılan 6aderilecektir. 

Yanı A .... 

Büyük Türk hekimi 
------------------Hızıı· Baha adına Birgide bir andaçın 
Açılına şenliği yapılacak 

Bundan 500 yıl önce Mısır 
da (Maristanı Mısır} adile anı· 
lan Şifa yurdunun baş hekimi 
Ödemişin Bir~i köy~üsünden 
Ünlü Türk hekimi Hızır Baba
nın adına alb aydan beri ha· 
zırlanan mermer andacın önün
de açılma şenliği yapılacaktır. 

Büyük hekim Aydın oğulla
rından lsa beyin zamanında 
Mısırdan çaiJ.rılmış ve öz yur 
duna gelerek son ömrünü bi· 
lim ve fen ile ornda geçirmiş-

tir. Bu büyük adamın hekimlık 
ve şifa bakımından o çaglarda 
yu.dıiı beş, altı izer Latinceye 
ve Avrupa dillarine geçirilmiş
tir. Biri'ide gömülü olan ve 
Tiirk hekimli~ tarihine büyük 
onur veren büyük hekimin 
Cwnhuriyet çağlnda izini ara
mak, bulmak ve onun adına 

Kooperatif 1 

•• 
İç piyasalarda 
Muhabirlikler 

Tesis etti 
lzmir ve .civarı sebze ve mey

ve sabı kooperatifi bu sene 
l.tanbulda, Ankarada, Eskiıe
birde Fetlıiye ye sair iç piya
salarda auhabirlikler teaiı et· 
mittir. Bu suretle yeti,tirece
jimi& turfanda meyve •e seb
ulere iç piyualarda mahreç
lcr temin etmi~ olacak Ye bu 
suretle elde edilecek mahsul
lerin kıymetlendirilmesi nokta
smdan faydah neticeler mey
dana ge1eceji pek ta\iidir. 

lata.bula yapılacak sevkıya
tı• itleri esaslı, emin ve düx
IÜJI Tasıtalarla yapalmuı tcmU. 
edil.ittir. 

Ambalaj iflerine bu yıl çok 
ebeamuyet verilerek muhtelif 
sebze ve meyTelerin tasnif Ye 
ambalaj itleri kooper~fin mu
talıauı• ad•mlan tarahadan 
temia edilecek ve bu İJ fenni 
bir hale ifrai edilecektir. Bu
nun içia de Zingal kereste fab
rikumd.aa 011 bin sandık sipa
rit edilmif ve ~etirtihaiftir. 

Umumhaneciyi 
Yaralıyan 
3yıl hapse mahkum oldu 

andaç kurmak Türk varlığının 
özenli bir zevkidir. Etibba 

odası namına İzmirden Bayan 
doktor Handan Kutlu, Bayan 
doktor Sabiha Sayın, Bayan 
doktor F erhundc, bay doktor 
Necdet Otaman, bay doktor 
Cevat Zeki Bil, bay doktor 

Necmettin Üstünturk açılma 
şenliğinde bulunmak üzere gü
zel bir çelenkle ve bugünkü 

trenle Ödemişe gitmişlerdir. 
Manisa hastanesinden bay dok
tor Necdet dahi İlbay General 
Dirik'in davetile birlikte bulu
nacaktır. 

İlbay General Dirik sıhhat 
ve içtimai muavenet bakanı 

sayın doktor Refik Saydam 
adına yüksek bir büket götü
recek ve büyük günün izerleri 
arasında bu da yaşablacaktır. 

Bir katil -..... 
7 yıl 1 O ay hapse 
Mahkum oldu 
Alaşehrin Albaa köyünde 

eniştesi Mehmedi tabanca kur· 
ınnile yaralıyarak oldürmekle 
suçlu Ahmet oğlu Hasanıa 
muhakemesi dün Aiırcezada 
sona ermi,tir. 

Maktulün cinayetten bir gün 
eYvel •uçlu Hau•ıa karuı Ba
yan Rcfiyeye tec:a.Yhcle ltu
hmmaı olauı aahkemece 
uhrik mahiyetinde iÖrülmüş 
ve katilin yedi yıl on ay bap
siae, 400 lira para tazminatına 
mahtiun edilmesiae karar ve
rilmiıtir. 

Etnografya 
Müzeleri 
Türk uanaı te~hir içia vila

yetin dört yerinde birer etno-

grafya müze.si tesis edilmesi 
tekarrür ctmi§tir. Selçuktaki 

etn~af:ya müzesinin endce 
İsa bey camiinde tesisi düfii
nülmüt ise de bunun masraflı 

olacaj'ı anlqıldıitaclan bqka 
bir yer bulunması münasıp gö
rülmüıtür. 

Mısır murahhasları 
Mısır kadınlıiı namına femi

nizm kongresinde murahhaı 
olarak bulunmuı olan bayan 
Hüda Şar - bi ile arkadaşı düa 
deaiz yollan işletmesinin Aa
kara vapurile 1ıtanbuldan l'el
mit ve Mısıra ı-itmitlerdir. 

Umn•h•neci emineyi ustura 
Ue yaralamakla suçlu Hamit 
oilu Hilminin ağlıcezada de
vam etmekte olan muhakemesi 
bimiftir. Mahkeme, bir kadınıa 
yüzünde ebediyen geçmiyecek 
bir iz ve daimi dejlıildik bıra
kan bir yara açbitndan dolayı 
suçluyu üç yıl aiır bape ve 50 
Jira para tazminatına mahkUın 
etmiştir. 

Manisa okutanları 
Manisa okutanları Cuma 

iüaü lımire gelerek: Bornova 
Ziraat Mektebinde tetkik ve 
ıniifahedeler yapacaklardır. 

ELHAMRA J. MiJJj Kütüphane sinemasında 
TARZAN, TÜCCAR HORN ve ESKiMO tarzında 

filim yapmat! icadeden 
Dahi rejisör S. W. VAN DYKE'in en son eseri : 

Aşk Yüzünden Katil 
Tamamen Fransızca sözlü .. aşk ve macera filmi 

BaşrolJerde : 

Myrna Loy - Varner Bakster - Philips Holmes 
İlive olarak : Par~mount Jurnal No. 15 

---lrKiiUUii11i11·~~GO-1 l~~Xı--~Y,---· Seanslar : Her gün 15-17 -19 ve 21 de 
Perşembe ve cuma günleri 13 te başlar 

:ı -

Temsilleri 

.~ağcılara 
Oğütler verildi 
Evelki gün Urlaya ~itmiş olan 

haıerat enditüaü müdürü 
bay Nihat İriboz ve enstitü 
şefi Kadri Tamur dün şelıri
mize dönmüşlerdir. 

Bay Nihat İriboz ve Kadri 
Tamur Urlada bağları g-ezerek 
baicılara kükürt ve göztaşının 
faydasından ve bailara ariı 

olabilecek haşeratı itlaf için 
kullanılması icap eden ilaçları 
tatbikte ihmal etmemeleri hak
kında tavsiyelerde bulunmuş

lardır. Bay Nihat lriboz birkaç 
güne kadar mıntaka dahilin· 
deki bütün bağları kontrola 
çıkacaktır. 

•••••••••••• 

Efez seyahatı 
Yann yapdacaktlr 

Türing kulübün yakın gezin
tilerinden Efez seyahatı yarın 
hususi trenle yapılacaktır. Gez
i'İncileri Efez öntüklcrine geti
ırecek olan hususi tren sabah 
saat 7,30 de Alsanc·al<tan ha
reket edecektir. İlbay general 
Kizua Dirik l'ezgincilere Sel
çukta iltihak edecektir. Misa
firlere Efez direktörü ve Türing 
kulübün Onuı:al bilginleri tara
fından öntükler hakkında iza
hat verilecektir. Bu sey~hata 
büyük alika gösterilmiştir. 

•••••••••••• 

Muhtarlara 
Ölçü işleri öğretilecek 

Ekonomi bakanlığından vila
yete l"elaa bir bildirimde muh
tarlar kunmada köy muhtarla
naa ~ •• ayar itleri hakkın
da ölçü Ye ayar müfettişi ta-

rafında• da ders verilmesi mü
nasip olacaiı bildirilmiıtir. 

Borsa salonuna 
Radyo kondu 

Bupa Ankarada toplanacak 
C. H. Parti.si büyük kurultayı
aın söylevlerini dinlemek için 
zahire borauına radyo konul
muıtur. Borsada mukayyet tüc
car ve simaarlar kolaylıkla bü
tüa söylevleri dinliyecelderdir. ---- . 
Kükürt geliyor 
lstaabul tarikile Avrupadaa 

celbetlilen 200 ton kükürt dün 
lıtanbulda Konya vapuruna 
aktarma edilaiıtir. Konya va
puru Cumartesi sabahı şehri
mizde bulunacaktır. 

Halkevinde 
Şenlik 

Cumhuriyet Halk partisinin 
dördüncü bliyilk kurultayına 
toplan111 ıerefine Halkevimizin 
bahçesinde saat 14-16 ya ka
dar askeri bandosu çalacaktır. 
Bu iece bahçemizde iyi bir 
orkestra bulunacaktır. Halkımı
zı• eylenmesi ve bu dej'erli 
günü kutlulaması için bahçemiz 
herkese açıktır. 

• .. . 
Cumhuriyet Halk partisinin 

dördüncü büyük kurultayının 
açılışında büyük önder Atatür
küa büyük söylevi için Halke
vimizin radyosu hazırlanmıştır. 

Dinleyiciler Halkevimizin bah
çesinde büyük önderin söylevini 
dinliyebilirler. 

•••••••••••• 

Bir düzeltme 
ilk mektt!plerin bayramına 

ait olan dünki yaıımızan baı 

tarafoadan iki satırla sonuna 
bir kaç aatır eksik konmuştur. 
Tertipteki bir yanlışbktarı ileri 
gelen bu ekıikliii okurlarımız 
baiııla•ışlanlır umarız. 

e Marı• 193&!1 ---

Çankaya 
Ve Çetin ceviz 

•• 
Devrimin bütün yollarında 

yıkmak, yaratmak aşmak ,,e 
baıarmak gibi hep hıza, güve
ne ve güreye dayanan :ıkınlar 

vardır. 

Hclfıcyi yaw n X. Dit· il; 
Bu akınlar yeni kavramın ÖJ 

kaynanklarından fışkırıyor • Bu 
kaynaktan su içmiyea v~ .bunuu 
özünü emmenin yoiunt~ bilmi· 
yenler. yerinde sayan baht· 
sızlardır . Birincisi yel ıibi 
eser, süpürür ve sümürür; 
ikincisi ezilir, süpürülür v• 
süaıürülür, acunun bütün gidip 
burada toplanır. Yarının bir p· 
nünde sümürge olur• sümürü
lür. Gücünü, l'Öresiai, toplıya· 
mıyan, okulasını, ekonomisiai 
kuramıyan, yollarını, demiryo1-
larını açamıya~ herhanıi bir 
gövde kofl~şır ve pnüa birin
de acunun silindirleri altında 
ezilir gider. 

Türk ulusu gibi yeni alan· 
da, batı devletlerinin sırasın• 
iİrmek ve uygurlugunu onlann 
kertesine çıkarıp orada dur
mak ve hiç birini daha öne 
geçirmemek istiyen bir varla· 
iın en yüksek tutuşu zor •• 
çetin işleri aşmak ve baı•rıp 

sonunu almakla olur: İdarenin 
ve idareciliiia kitabı yoktur 
derler, bu gerçektir, yasalar 
salımlar, çekimler hep bellen· 
miı işlerin birer yolu ve yö•· 
temidir, fakat zorluk ve çetin· 
likler karıııında yılmadan i,...U· 
meden kestirim almak ve 
sarsıabsız bapnaak, kitabııı 
de(il, o iş baıında içten a-eleıı 
ve kafadan doian bir işin ve· 
rimiciir. İzmirin birkaç köyünde 
öyle çetin işlerle karıılatbk ki 
orada çok durmak ve çok dü· 
şünmek içte• rden hızı v• 
onun gücünü kırabilirdi. 

Köylümüzle can kayaakları 
ile konuşurken bilmem nual 
bir kayahtın devrilmesi i~ 
töyle bir söz ve bir terim ieç
mitti : 

.. Bu kayabk deiil, ea ç•lı 
bir çetin cevizdir. Sıkıştırdı' 
ve kırılır ,, bu söz o kadar ko· 
lay, o kadar cana yakın ıel· 
di ki timdi her yerde, her ki)': 
de giiJüı•e için Ata ıö:ıü iİbi 
tekrarlanıyor : O kayalık dejil 
çetin ceYiz va gerçekten böy
ledir. Üç bin kilometrelik k6f 
yollarını daj'Jarı ve kayalıklrl 
kendi gücü ile alın teri ve na•rh 
eli ile açan Türk köylüsü, bir k• 
yalıia daya11dı mı Valisindell 

•t kaymakammdaa hemen diaalll1 

kapsol, fitil iıtiyerek çetia ce' 
vizi kırahm diyor! Sirası ıelit 
kilometrelerle kayalık sökülii'• 
altı metre geni~lenir, oto111°' 
biller, kamyonlar çıkar, köy~ 
nün ve gücü ıahlanan istet'• 
amacına ulaşır işte buna kod 
köylü, çetin ceviz diyor. 

Tam üçbin kilometre yo!-' 
bu köylü gücü ile açılınıttil'• 
Bugün Ekonomik bakaaı.us"' 
dan bir kaç saatta srünleri
yol alarak ıaalıaı ıat191t 



M mıeket ........... . e ........... . 
············ Duyukları •••••••••••• 

B. Recep Peker 
Bir konu,mada bulundu 

Ankara, 8 (A.A) - Dün ak
pm saat 19/30 da Ankara 
radyosunda C. H. Partisi dör
diincü kurultayı münasebet yle 
parti ~enci katibi B Recep 
Peker tarafından önemli bir 
koauıma yapılmıttar. 

ispanyaya yumurta 
İhracatımız 

ANKARA 7 (A.A) - İs
panya hükii•eti nezdinde ya
pdaa teıebbüıler neticesinde 
'bedelleri bloke eclilmek tar· 
byle Türk yumurtalarının ls-
puya ıümrükleriaden geçiril
meaine m6saade edilmiıtir. 
Y eai ticaret anlqmuı mlb:a· 
kenleri Madrid de tleYa• 
ediyor. 

AtatUrkten Hltlere 
Ankara, 7 (A.A) - Alman 

alusal bayramı münasebetile 
reiaicumbur Atat6rk ile Alman 
Rayiı kanaları B. Hitler ara
ııada afaiıdaki tel yazıları 
ıönderilmiştir: 
B. Hitler, Rayiı ka11aları 

Berlin 
Alman ulusal bayramı müna

aebetile ekaelanslannıza en issi 
tebriklerimle beraber özel dö
aenciniz ve asil Alman ulusu
nun 2enliği hakkında besledi
ii• samimi dilekleri suaanm: 

Kamll Atatürk 
Kamil Atatürk Reiıicumhur 

Ankara 
Alman halkınıa ulusal hayra· 

•ı minaaebetiyle gönılermiş 

oldupnn kaDtl tellriklerdea 
ltlrii zabdeYletJ..n.e •emüai 
hfekktirlerimi aunanm. 

Adolf Hltler 
-__,~-~-·-

DemiryoDann 
Geliri 
Ankara 8 (Hususi)- Devlet 

demiryollannda ıeçen seneye 
nısbetle 883654 lira fazla ıelir 
oldu. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
akşama ocağımn başına 

Zeynellinin yanına varmıı bu
lunuyor o yelunu böyle yaptıj'ı 
aibi okuluını da ltöylece ve 
bir hızla kuruyor. Kayahldan
aı ıöker tu§'luını keser, kireç 
kuyusunu açar, keresteıini bi
çer el emeji için küçük bir 
yardım ıörünce hemencecik 
llç bet ay ve ya bir yıl içinde 
koca ltir okulayı kurar. Din
cilerin cehennem dediji ez
ıi ve karanlıktan yine dincile
ria ceuet dedij-i ıııklara bayın· 
dırlıklara ve aönenç yeren 
ıönil ferahbklarma kavuıuyor. 
göriiyoruz ki burada da bir 
tek yardım görmiyor, her şey 
yapılıyor kuruluyor. Halka 
halka duman savuran sıra· 
ruıaı çekerken ku:psuz büyük 
fincanından çok sevdıii kah
Ye11nı şapırtarak içerkea 
okuma odasında ve toplanh 
yerlerinde konuşurken yine 
çetin cevizden bahseder. Koca 
köylü ve çeti11 ceviz! Bunları 
konuıurken 9 mayıs kurulta
yında Halk partisinin kartısına 
kim bilir ne kadar çetin ceviz 
~ıkacak ve kimbilir ne kadar 
cetin cevizi kolaylıkla ve ça
tır çatar kırılarak Ye kimbilir 
hangi ufuklarda hanıi alanlar
da yenilikler yaratılacakbr 
itte bütün bunları halkımız 
cıan kaynakları olan köylümüz 
susamış hir iıtekle gözetmekte 
ve bunlara kulak kabartmak
bldır. 

Halkımız Ye can kaynakları 
köylümüz blyik partinin ku
rultayından Ye çan kaya stıa•
tinden •eler bekler •• aeler l 

K. Dlrlk 

TenlA81P ...... 
~(;j;iiiiiiiiKiiiiiOiii. ŞiiEMiiiiDiiiiEN 

Y.eni muaşeret 

8. T. Aras Bükreşte R ti 1 · Adabı .. US ar s er.J Ho, a-örecekseniz size yeai 
• • • - •uateret idibı 6iretece;im. 

lstanbu}a vardılar Fakat ben bilirim ki bu yolda 
Balkan konseyinde Bulgarların 
Silahlanması da görüşülecektir 

1 k . çıkan kitaplara, yazılan yuı· 
par a sın ette lara verilen ehemmiyet bir g6ı 
karStı]andılar gezdirmekten ileri geçmedi, 

~ 1 - • - ... geçmedi amma benim kisi ayl• -- -
Venedik konferansının 

lstaabul, 8 (Hususi) - Sov- olmıyacak; zira sizin yakUUDll 

sonuçları yet yüksek artistleri lstanltula bu usul.. Bildiğiniz şeyler .. Bak 
İstanbul, 8 (Hususi) - Dış etmiş ve durakta başbakan met İnönünü ziyaret etmiş ve ıeldiler. Kendilerine parlak bir hele ben söyliyeyim de siz 

işleri bakanı Bay T. R. Aras İsmet İnönü ite beraber bakan- bilahara her ikisi birden Çan- karıılanma yapıldı. yabana atan .. 
İstanbul, 8 (A.A) - İzmirde Adabı muaıerdin en büyik bu sabah Ankaradan geldi. J;ı,.., • · ........... ;cmrhw · ~,, .. ~•.,..j kaya köşkünde Atatürk tara-

Ôğleden sonra da Bükreıe ha- fından kabul edilmişler ve dış 
reket etti. Bükreıte toplanacak ifleri bakanımız reisicumhura 
olan Balkan Antanta konseyinde veda etmiştir. 
önemli ıonumlar (mühim mes- Paris, 8 (A.A) - Gazeteler 
eleler ) s~biqillecektir. Bulga- Vencdik konferansınıa sonuç-
rista. ve Macaristanıa siJihlan- !arından memnundurlar. Matia 
malan iti ile Anupa andlatma- diyor ki: 
lan, ~örütülecek, önemlı(mühim) Macaristamn andlaımalana 
kararw verilecektir. Bu arada deiiıtirilmesi bakımından takın~ 
ekonomik sorumlar da görüıü- dığı şiddetli durumu bırakması 
lecektir. Bulgarelinin Balkan bir genel anlaşmayı hazırlamak-
andlatmaaına 2'irmesi çareleri tadır Küçük antantla yakınlaş-
aranacakbr. mı ya götürecek yol açılmııtır. B. 

Konferansa bay Titulesko Suviç ihtimal küçük anlaşmayı 
baıkaıtlık edecek, Yu2osla vya temsil edecek olan B · Y evtiç 
başbakanı bay Y evtiç ile Yu- ile karşılaşacak bu suretle tıı-
nanistan adına bay Maksimos na konferansının yolları açıl-
bu konferansta bulunacak- mış olacakbr. Bu konferansın 

toplanacaiı yer daha 1'ararlaş
lardır. 

tırılmamışbr. 
Ankara, 7 (A.A)- llıı itleri Pariı, 8 (A.A) - Oeuvre ga-

bakanı doktor Tevfik Rüştü zetesine ıöre Tuna ülkeleri iş-
Aras Bükre,te on mayısta top- terine kanımamak için bir an-

bulunan Sovyet artistler bugüa 
saat 15 te Dumlupınar vapurile 
tehrimize ıelıaiılerdir. 

Misafirlerimiz vapurda bele
diye reis •ekili 8. Hami~ Oı
k•y, halkevi erkinı, ıüzel 
san' atlar akademisi orkinı ta· 
rafındaa karşılanmıtlar Ye doi· 
ruca ikametlerine tahsis 
edilen Perapalas oteline git
gitmişlerdir. · 

Sov yet artistleri ilk temsil
lerini cuma günü vereceklerdir. 

Temyiz 
Mahkemesi 
Temmuzda Ankaraya 

laşınıyor 

lstanbul 8 (Hususi) - Tem-lanacak olan Balkan andlaş- B . .Aras }aşma yapılması, ftalyanın A-
ması dış itleri bakanları eaimi büyük ve orte elçiler tarafın- vusturyada Habsburıı'lann ye- yiz mahkemesinin Temmuz ba,-
koaseyi toplanbsına iıtirik et- dan uiurlanmıştır. niden tahta ıeçmesi projeleri- lanııcıada Eskiıehirden Anka-
•ek üzere bugün Anadolu Dr. Tevfik Rüıtü Aras ha- ni himaye etmekten vaz ıeç- rada yeni yapılan binaya nak-
ekspre•ile latanbula hareket reketinden önce başbakan ls- mesi demek olacaktır. liae başlanacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iç işleri bakanı Bükreşten Cenevreye 
lspartada bulunuyor 
S)'Jll a eött, Borsada on yedi 

B.T.R. Aras siyasal Ve ekonomik 
Meseleleri gözden ~~~IPlJ~·yor 

İstanbul, 8 (A.A) - Dıt itleri sa beraber l'elen kamutay 

Kişi sorguya çeki miştir bakanı Tevfik Rüştü Aras bu- ikinci başkanı bay Hasan 

IST ANBUL. 8 ( Hususi ) -
Şeh Said Kürdi'nin tahrikatı 
ile ilişikli olmak üzere 
l.tparta'da yakalananların sayııı 

Bursada sorguya çekilenler 
17 kişidir. 

gün saat 14,30 da Romanya Saka meşgul olacaktır. Bük-
kumpanyasının Daçya vapurile reşten doiru Cenevreye gide-

ANKARA; 7 (Hususi) - İç 
işleri bakanı B. Şükrü Kaya 

Köstenceye doğru şehrimizden ceğim, 21 Mayısta toplanacak 
hareketle ayrılmıştır. Rıhtımda olan konsey işlerini bitirince 

otuzu buldu. bir polis müfrezesi uiurlama Ankaraya döneceğim. 
Asım adlı bir mütekait 

Bursa' da sorııuya çekilirkea. 
bir teftiş seyahatı yapmak 
üzere bu2ünkü öile trenile 
lsparya gi~iştir. 

resmini yapmıştır. Vapura g-e· Bükreşten Cenevreye gider-
lenler arasında Japonya büyük ken Bel2"ratta da durup dur-

kalp durmasından öldü. 

Ankara donandı 
Kurultay münasebetile Parti 
Merkezi fevkalade süslenmiştir 

ANKARA, 8 (Husasi) - Cumhuriyet Halk Parti Kurultayı 
münasebetile Ankara ıehri tamamen donanmıştır. Patti merkezi 
süalendi. Nur içinde yüzmektedir. 

Posta ve Talgraf 
Yeni teşkilat layihası kamulaya verildi 

elçisi, Türkiyenin Kabil büyük 
elçisi vali muavini, emniyet mü
dürü ve dış işleri erkanından 

bazı zevat ile birçok dostları 
ltulumakta idi. 

B. Tevfik Rüştü Aras Bük
rcş toplantısı hakkında kendi
sinden malumat istiyen gazcte
cilereyrıca beyanat yapmamıı 

yalnız şu malümab vermittir. 

mıyacaiını soran ~azetecilere 
de cevap olarak: 

Eier Bükreı - Cenevre yolu 
Belırada uiruyorsa M. Y eytiçi 
ıör•ek üzere oraya da uğra
ma1dıiım tabiidir. Yalnız yolun 
o adan geçmediğini zannediyo· 
rum demiıtir. 

Bay Tevfik Rüıtü Aras'la 
beraı.er 8. Hasan Saka dıt 

itleri 1'akanhj'ı ~enci direk
törlüiünden Mehmed Cevad 

ile matbuat ıenel direktörü 
1. Vedat Nedim ve refikaları 

Ankara, 8 (Husuıi) - Posta ve telıraf memurlarıaın yeni 
teıkilita göre maaılannın derecelerinin arttınlmuıaa dair Bayıa
dırlık bakanınca lıazarlanaa liyiha Kamutaya verilmiıtir. 

BUkreıe Balkan antanh top• 
lantısında bulunmak üzere 2"İ· 
diyonım. Oradaki konuşmala
rın dört bet gün içinde bite
ceği tahmia olunabilır. Ortada 
bir ruz.name yoktur. Yalnız ıü
aün siyasal ve ekonomik me· dıı iıleri bakanlıiı huıuıi ka-
selelerni ıazden ıeçirecea'imiz lem direktörü B. Refik Amirle 

3t51 

tabiidir. Ekonomik itlerle bilhas 

TAYYARE SİNEMASI 
aıet 

B U 6 U N 
Aylardanberi beklenilen, Avrupa ve latanbulda büyük muvaffakiyetler kazanan 

mevsimin en ltüyük filmi 

B yük Oyun •• u 
Sinema ileminin iftihar ettiii bilyük yıldız MARIE BELL ile "Moskova ~eceleri,, nin 

kahraman san'atkirı PIERRE RICHARD WILLNS ve diier iki yüksek san'atkir 
Françoiae Rosay, Charles Vanel ve müteaddit artistler, binlerce figüran 

BOYOK BİR AŞKIN ROMANI baştanbaşa heyecan ve san'at c!olu büyük eser 

BÜYÜK OYUN 
İlaveten FOKS dUnya havadlslerl Seanı ıaatları 

Her ıün 15-17-19-21 15 DiKKAT : Her ıün son 21 15 aeanıı "ucuz 
Perıembe 13-15 Talebe seansı halk sean11"dır 
Cuma 13 iJAy aeanaı Fi atlar 25-35-50 L.u 

Romanyanı11 Ankara e)çilijine 
yeni ıelmİf olan B. Filoti de 
Bükrqe i{ibııİflerdir. 

lstanbuJ, 8 (Husuıi) - Dıt 
itleri ltakanmuz Bay Temk 
Rliıtü Araı İstanbula ıeldi. 
Beyanatında Bükreıteki ko
auımaların bet gün.le bitiril•· 
cejini, Balkanları alakadar 
eden itleri ~örifecekleriai -61· 
ledi. 

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

Altay- K. S. K. 
Yann vapılacak olan Altay 

- K. S. K. maçı için lıtaaltul
dan hakem istendiiiai yazmıt· 
tık, Çekilen tela-rafın cavebı 
dün müsbet: olarak futl-ol hey· 
etine gelmiştir. 

Fut il ol f ederaı)IOnuaua İz· 
mire göndereceji hakem Cu
ma &linü öjleden sonra lima· 
numza gelecek olan Sakarya 
Yapurile ırelecektir. 

ıartları şunlardır: 

1 - Yolda birisini çağırmak, 
sesi duyurmak için sakın ialai· 
ai kullanmayınız, ıslıkla çajı· 

nnız, tıpkı k5pekJere yaphj'I· 
nız gibi. 

2 - Sözlerinizin arasana son
torJu küfftrler kabmz, kibarhk· 
br. 

3 - T anıdıiınız bir eve sal
lasırt iiriniz. 

4 - Yollarda cadde ve so· 
kak ortasında durup, zörüt· 
meie başlarken sıktığınız arka
daş elini sonuna kadar bırak
mayınız. 

5 - Muhatabınız işecejim 
geldi dese de ıözü yanda ba· 
rakmayınız, yani trap devam 
ediniz. 

6 - Sakın kundak çocuk-
larını ve buna yakınlarını ka· 
rılarınıza bırakmayınız, siz ıez· 
diriniz. 

7 - Evde çamaşır yıkamatı 
yemek pişirmeii, ev süpilrmeii 
kadınlara terketmeyiniz. Ôire• 
niniz. 

8 - Arkadaşlarınıza; siz ka
rılarınızı değil, kanlarınız sizi 
takdim etsin .. 

9 - Yemekte sofraya ltir 
köpek almayı unutmaymas, ki
peğe · çatal, bıçak, tabak ye· 
••ktlllc~edeeis, 

1 O - kadınların yolda, cad
delerde fosur fo_ur sigara iç
mesi kibarhkhr. 

11 - Çocuklara tet.biyeden 
ziyade yalan öğretiniz. Söi-
meyi, saymayı bilsinler. Sayıcı 
yı bilmesinler. 

12 - Yalan yanlıı sözleri· 
nızde inatcı olunuz, manble 
kabul etmeyiniz. 

13 - Sözlerinizde şunu bu
nu çekiştirmek gibi tatlı suh· 
betler seçiniz. 

14 - Kitab sahifesinden 
fazla tavla tahtası, iskanbil 
kaatları açınız. 

15 - Amirseniz memurları· 
nızı aşafıı görünüz, memursa
nız c.sir

1 
kij_le olunuz, tıpkı ka· 

nnıza olduğunuz gibi ... Daha 
sayayım mı, yokaa siz kudi· 
niz bu on beş şarttan sonra 
yolunuzu bulur musunuz? Yok· 
sa, eğer benim unuttupm var· 
sa - ki vardır - sakın sıkılma
yın, işte at, işte meydan " 

TOKDIL 

ÖzUr : Bu şartları ..,..,. 
aokmasını unuhDUfUID aziir eli· 
lerim. T. D. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avusturya 
Çekoslovakya 
Prai, 8 (A.A) - AYUaturya 

ticaret muvazenuindeki •Wı 
kapamak ye Awsturyaaıa Çe-
ko.JOY&kpya yaphiı ibracab 
arbnnak içia 4iün Avusturya 
ile Çekoslovakya araııada ko
DUflD&lar yapmıfbr. 

Sakdalistler 
Manilla, 8 (A.A) - Mtifricl 

sakdalistlerdea 500 kiti yaka
lanmıstır. Aıkeri bir komiıyoa 
Amerika ardusuada kullaclılaa 
filipia'liler arasında sakdaüt
leri arqbrmakla m•ııuldtir. 
Geçealerpe yakala•an Gene· 
ral Salud Aliabre 'ain kanaı 

iıyanın verıilerin •iarlıimda• 
ve tefecilerin yüziiDclu ileri 
geldiiiai t6ylemiftir.. 
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Suha, Kayanın her gün 
Kadınlara benzemediğini 

kaynaştığı 
anlamıştı 

O kadar dalgın, ve sabah 
halile o kadar 2üzelsi11 ki ses 
çıkarmzdan bir çeyrektir ar
kanda duruyorum .. 

- Bu kadar erken, dalgın
hiımda• istifade edeceğinizi 
Dliıünemedii'im için, .. 

- Kapıaı aralık bıraktın de
iiJ •İ? Fakat ne çıkar canım? 
Neden çekiniyorsun, iki aydır 
bir türlü içeri girmeie fırsat 
bulamadıilm odana girmek sa· 
na daha yakından ••kulmak 
l>ir suçmu sanki ... 

Kaya sert: 
- Sokulmalarıaı istemedjk

lerime odama iirmek fırsabnı 

•ermiyeceii•İ dütünmeli idiııi1? 
Suba yal•anr ~bi: 
- Beai dinle Kaya .. Merha

metsiz olma.. Kaç yıl var bil
miyorum, herhalde kadıa yüzü, 
lcadıa anımlan yüreğimi hal
mumu sribi eritmiye başladığı 
a-ündenbni annem de kafamı 
senill adınla doldurdu. Seni 
görmeden seni düşünmiye alış
tım. İki aydanberi Ferit da
yuala annem ar:.tsında verilmiş 
bir sözün artık gerçek olma-
11•1 istiyor, heryerde ıeni arı
yor, seni dUıilnüyorum ve ye
min ederim lci ayrılamam sen· 
den Kaya .. Beni bırakma, sen 
de söz ver .. 

Kaya müstehzi: 
- Hergün beraber değil miyiz? 

Halama borcumu ödeyene ka
dar da buradan aynlmıyacait

nız beJJi !.. 
Alay mı ediyorsun?. 

- Pek alay deyil.. 
Suha bir iskemleye oturdu. 
- Bana söyliyeceklerimi şa-

şaşırtıyorsua Kaya! Yeter bu 
lakaydi... BuiÜ• için bütüa si
nirlerim ayakta haykırmak is
tiyorum, &alamıyor muıun? Se
viyorum. se11i se•iyorum ifte ... 

Öyle hızlı kuru bir söyleyiş 
ki spor sahasında son golü fır
latan sportmen ıibi "İşte maçı 
kazaadım" buna n• dersia, tle
••k istiyor ciu. Genç. kızı• yü
züae laaktı .. 

Kaya süratle yeriaden kalkb: 
- Baıka sarfedecek bir ıö· 

ıüniiz yoksa bot yere Yakıt 

kaybediyorsun. Anaenle Ferit 
daym arasında verilen bir ıöz 
bana ilıi olmıyacajı için size 

keadi hesabıma söyliyecek bir 
sazüm de olamaz .. 

Saatına bakarak: 
- Geç kaldım, çahımak is

tiyorum Suha .. 
Yüzü kıpkırmızı olarak .. 
- Çalışmak, çalıımak öyle 

mi? Fakat asıl boş yere sen 
yoruluyorsun Kaya.. Gençsin, 
iÜzelsin, üstelik hayatın zev
kini alacağm bir sırada uza
nan aşkıma neden sıöz. yu
muyorsun? Kupkuru bir kalple 
kaybettii'in i'Ünlerine yazık de
ğil mi? 

Müzik, nn'at, alkış .. Bu bir 

sürü fantazilerin, aşka dayan
madıktan sonra dadı mı çıkar? 

Kaya Subaya acar ıibi du
daklarını büktü: 

- Zavallı Suha, fantazi de
diğin aan'at zevkile kazanılan 
günleri sen, asıl boş heveslerle 
kaybettiiiai bilsen.. Bu aşk 
dediiin vahşi hevesler hayvan
da da vu. Fakat bir hayvan 
bile yuvasını kurarken ancak 
kendi iradesine ve gücüne 
dayanır. Onun için çalışır. 

Suhamn srözleri döndü.Hırsla 
yerinden kalkb genç kızın 
bileklerini yakaladı. 

- Evet ben de vahşi bir 
hayvanım: bunu demek mi is
tiyorsunuz, eşimi tutmak, onu 
bırakmamak istiyorum. Bu oda 
bu koku.. Hele senin kokun 
sinirlerimi alt üst ediyor. Bir 
hayvan ııribi şimdi sana atıl
mak dişlerimin taze etine a-c· 
çirmek istiyorum. 

Kaya bir hamlede geri çe· 
kildi. Üstüne ei'ilen bu müte
caviz genci, elinin şiddetli bir 
gürleyişiyle geri itti. 

Suha yüzünü oğuştururken, 
hiddetle: 

- Görüyorsun ki her va· 
kit kendimi valıaşi hayvanlar
dan koruyacak ı:ücüm var. 
Git dengini inini terkeden 
dişiler arasında ara .. 

Bana ııelince kendime bir 
arkadaş edinmek isteiini du
yarsam, duygularının ölçüsünü 
hayvanhk1a şaşırmıyan yüksek 
insanlar arasından seçeceğim .. 

Suha, Kayanın her gün kay
naşbğı kadınlara benzemedi-
2-ini anlamışb. Şimdi hareke
tiain kabalığına af diliyordu: 

- Beni affet Kaya.. O ka
dar iÜzelsin ki ne yapbj'ımı 
bilemedim şaşırdım. Fakat ye
min ederim ki bir daha tekrar 
etmiyeceiim, söz verecegm 
güne kadar bekliyeceiim .. 

- Sana verecek bir sözüm 
olmadığ-ı için beyhude belde· 

•emeni tavsiye ederim. Affa 
ıeliace bir suçun cezası iki 
defa •erilmiyeceği için onu da 
lüzumsuz görürüm. 

Genç kız ieri geri çekilen 
Suhanın arkasından kapısını 
kitledi. kendini ıezlonga attı. 

- Yarab 1 ne çekilmez bir 
çile.. Her gün her clakika bir 

tecavüze ujramak korkusu ! . 
Kale kapısı gibi, sürmeyi açık 
bırakmafıa ielmez ! . Bir müd
det ııözlerini kapadı giden ada
mın hayalini kovmak isteyerek 
gerindi, tekrar doiruldu, KÖZ
ieri boşluğa daldı. 

Bacakları vücudunun ağırJı
iıle kıvrılıyor gibiydi yerinden 
kımıldamak istcmeyordu. Dü
şünceleri Sobanın arkasından 
sıyrılarak Erkulu buldu. 

Genç kız oclanıa dört yanma 
bakındı. 

-Sonu var -

Bay Flanden iyileşmekte 
-·-·-·-Buna rağmen on onbeş gün daha 

Hastanede kalacaktır 
Paris, 8 (A.A) - Ameliyat 

v'iuvaffak1yetle neticelenmekle 

beraber B. Flandin sinirli ve 

uykusuz bir ıece ıeçirmiştir. 

Bununla beraber sıhhi vaziyeti 
;1i1rlaııaamııtır. Noyyi hasta
hanesinde daha on on beı gün 
kalacakbr 

Baş doktor kendisine son 
derece saki• olmasını tavsiye 
etmif ve ziyaretçileri kabul 
etmesini meneylemiıtir. 

Paris, 8 ( A.A ) - Geceyi 
fena geçirmiş olan B. Flandin 
bu sabah rah11tlaşmıştır. Dok
torlar başbakanın sailık duru
mundan cok memnuntlurlar. 

f'inı Asır 9 .. , •••••• 

ltalya 
Kanlı bir 

Habeşistana karşı 
barba hazırlanıyor 

........................ ~~ .... ~~Z1J7.I•• ....... JA 

Dört sınıf asker seferber edilmiştir 
H~beşe daha üç f!rka asker gidiyor 

Bir boğuşmanın önüııü almak imkansız gibi 
Görünüyor - İtalyan gazetelerinin yazdıkları 

Roma, 7 (A.A)- Hangi fab- rilmesine tevessül edilmiştir. Lessona saylavlar kurultayında -dJapuıaa riayet etmemek. 
rikalar olduğu iyice anlaşılma- Biltün bu icraat mutlak bir in- İtalyanın Habeşistan ile müna- 2 - Topraklarında hükllm 
mış olan bazı Avrupa fabrika- tizam ve ittirat içinde cereyan betleri meselesi bir feye ben- süren anarşi yüzüaden komtu· 
larımn Adisababaya c:ok mik- etm~ktedir. zctilmelidir, demiştir. Müsteşar ları için bir tehlike teıkil et-
tarda silah sev- mekle ittiham etmiıtir. 
kiyatında bulun- B. Lessona ltalyanın Asab 
malan, Habeş hü- limanında Habeşistan'a serltest 
kümetinin sefer· lıtir mıntaka temin ettiiini 
berlik tedbirleri Asab ile De11i arasında bir 
ittihaz etmesi ve yol yaptuilıjını v~ Somali de 
Habeş imparato- gümrük hududu çizmediiini 
runun son zaman- hatırlatmıştır. Lakin Habeıistaa 
Jarda söylemiş ol- , bunlara as!a mukabele ctme-

miştir. 

Yine müsteşarın ifadesine 
nazaran Habeşistan'da bir
lik ve nede tesanüt vardır. 

Necasi 40 yıldanberi hUkmü 
altında bulundurduiu uçsuz 
bucaksız ülkeleri Barbarcısa is-

duğu söylc•ı İtal
yanın cloğ'u Af
rikadaki mü5tcm
lekelerinin emni
yetini zaman al
bnu almak için 
bazı ıhtiyati ted
birler ittihazını 
zaruri kılmıştır. 11fussolin i eş1ı"i nl'ltltariple>'e nııtkecle>·ken 

tismar etmektedir. B. Lessona 
demiıtir ki: 

Bu şebepten ötürü Duçe Sa
baudia dr Cagliali fabrikasile 
siyah gömleklilerin iki fabri
kasını seferber edilmesini em-

Yabancı matbuat Habeı mti
letine henüz terkedilmemiş olan 
Galla ııibi yeni müstemlekele
re '1e malik olmak hakkını ta-

retmiştir. 1tıyıp tanımamak lazım ıelecc-

Palarmo Guena Ravenna ve iini soruıturmaia başlamışbr. 
Porli siyah ıömlekli taburları- Milano, 8 (A.A) _ Şarld 
da seferber edilmiştir. Ana Afrikaya sevk edilmek üzA -e 

vatanın diğer cüzutamiarını da yenid~n üç fırkanın sefer , Jr 
harp halinde bulundurmak mak· edilmesinden bahıeden Popolo 
sadiyle yalnız 6 ~y askerlik D'Italia gazetesi, İtalyanın Ha· 
yapmış olan 1912 ennan erba- ı,eşistanda Avrupa me~niy.::-
bı da silah altına ça2rılmışbr · tini müdafaa etmek ve kendi lr o-

Bu tedbir dolayısiyle 1913 !onilcrini herhanii bir taarruza 
csnan erbab:yle 1911 ve 1914 kari' şiddetle korumak istecli-
esnan erbabı tamamen silah iini yaz.maktadır. Gazete Od 
altına alınmış kulunmaktadır. Popolo diyor isi : 

Eritrede Ati komiser ikinci Habeşistuo!&ı.ı. halledilm.!si 
yerli fırkayı seferber etmiştir. lizım olan bir clurum vardır. 
Halihazırda ikinci Sabaubia Çünk daha fazla sabretmek 
iımiai alacak olan yeni bir itolyaıı ı:m:ı-ctleri lrnıııcmdanı imkiasızdır. Bu İtalya İçın ltir 
fırkanın teşkiline ve siyah göm- ROMA, 8 (A.A) - Müstem- ı Habeşi.atanı; prestiş Yii bir para meıelesi-
l•kliler taburları vücuda ietİ- Jikeler bakanlıii müsteşarı 1 - 1928 tarihli dostluk dir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris gazeteleri 
Ateş püskürüyorlar 

Almanlar Lordlar kamarasının 
kararından memnun 

Pariı, 8 (A.A) - Sovyet hü
kumeti Jurnal muhabiri Geo 

bu durum karşısında bütüa 
muhabirlerin geri çaiırılacaiım 
oranlıyor. 

Berlin, 8 ( A. A. ) - Borsen 
Caytunı gazetesi yazıyor: 

Lordlar kamarası yeniden 
Petit Parisien, Fransız mu-

• •1taR hlanma kararından dolayı 

Lorden ile Matin muharrirle
rinden hiç. birine vize vermedi 
diye Paris matbuatı atet püs
kürmektedir. 

harrirleri arasında gözetilen bu ~ 
farkı protesto ederek dipJo- Almanyayı takbih eden uluslar 
matların ref aka tında bulunacak kurumunun bu kararı aleyhin-
bütü11 gazetecilere müsavi mu- dedir. AJman 2azeteleri bun-
amele edilmesini istemektedir. dan memnun görünme}de ve 
Bu kabil aeyahatlarda meml•- ~ün Lordlar kamarasında söy· 
ketten dışarı kaidesi cari ol- lenen söylevleri derç eylemek-
mak lazım ielir. Petit Pariaiea tedirler. 

••••• 
lbrasi paşa meselesi 

A vanı kamarasında 
Londra, 8 (A.A) - Dün öğ

leden sonra Avam kamarasında 
işçi partisi saylavlardan Sir 
Devis, lniilizlerin Has müşavir 
Zeki l\>rasi ( pa,anıa ) uzak
laşbrılmasını kral Fuada ne 
diye tavsiye ettiklerini Sir Con 
Saymen'den sormuştur. 

Sir Cen Saymen cevaben 

Zeki lbrasi ( paşanın ) devlet 
işlerine karıştığı için azlini ina

la tavsiye eden bizzat Mısır 

başbakanı olduiunu söylemiı

tir. lngiliz yüce komiseri de 

lbrasi ( paşanın ) tahvilini iC· 

rekli gördüğünden bu teşeb

büsü yalmz teyit etmi~tir. 

Amerika eski askerlere 
Para dağıtıyor -·-·-·-

Harbı bertaraf etmek için bir tek çare 
Kendi işlerile meşğul olmakmış 
Vaıinııton, 8 (A.A) - Ayan 

33 reye kartı elli bet reye ile \ 
iki milyar dolarlık fazla para 
çıkanlarak eski askerlere ait 
bonoların tamamile ödenmesini 
onaylamıştır. Cumhur ba~kanı· 
nın tasdikine verilecek o)aa 
bu karar Amerikanın La Haye 
daimi hikem mahkemesine 
Kirmesuu önce reddettirmif 
olan bay Kuglenin tesiri altında 
elde edilmiştir. Cumhur baş-

kanının reddini nazarı itibara 
almamak için üçte iki bir ek-
seriyet lazımdır. Ayan bir mil
yar iki yüz milyon dolarlık 
bono ödemeğe ayrılacak ve 
faiz getirecek olan bir istikraz 
hakkındaki hükumet teklif:ni 
reddetmiştir. Verilen karar• 
göre eski askerlerden her biri 
derhal 497 dolardan bin dolara 
kadar para alacakhr. 

Vaşington, 8 (A.A) - Ayan 
üyesinden demokrat bay Pope 
Sowyet Rusyanın banş1 koru
mak için hiç bir askeri müda
halede bulunmaması şartile 

uluslar kurumuna girmesi hak- ] 
kında bir proje vermi,tir, 

Uluslar kurumuna muhalif 
•• cumhuriyetçi bay Hirant 
Jonson ıu cevabı vermiştir: 

Harbı bertaraf etmek içio 
tek çare, kendi iiluimiz il• 

meıiul olmak ve Avrupa pro
pagandasana mani olmakbr. Si
llhlanma tahkikat komisyonu

nu11 üyeleri Amerikanın bitaraf 
kalacaj"ı bir harp sırasıod• 

muharip devletlere silib ver· 

meji yasak eden bir kara• 
teklif etmişlerdir . 

, 11 •••• 1 • 

Ruslara kredi 
Prağ, 8 (A.A) - Çekoslo· 

vakya, sanayi ve banka ko· 

misyonu Sovyetlere 250,000,o<ı' 
kuronluk bir kredi vermiştir 
Sovyetler bu krediyi Çekoslo
vak masulatını satın alınlllc 
için kullanacaklardır. Teferrli: 
ata aid noktaların tanzin>' 
ıçm konuşmalara devam edil' 
melrtedir. 80 ~unuşmalar ~·
lecek hafta bitecektir. 
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Altın Ve Güzel Kızlar 
Te:f'rika N"o 2~ ... ----------······························----Zaten Luang-Pranania ince muntazaman sıralanarak müf-

araştırmalarında yine ona ihti- teri bekledikleri genİf bir 
yacı olacaktı. Kam'a işı açmaia •e)'dana çıkblar. 
ve Saygondan Laosa kadar be- Kam arkalarından i'eliyor 
rabcr seyahat tekli inde bulun· ve saygılı hareket ederek bir 
mai• karar verdi. kaç adım mesafe muhafaza 

Fakat &iledea evyel Laoslu ediyordu. 
kızla baıbaşa kalamadı. O, sı- Onu da kcntii otomobillerine 
caktan her rün daha çok huy- aldılar. Fakat genç kadın bü-
auzlanaa, çocuklar.lan ayrala- yük bir Avrupa oteline inmek 
mıyordu. Akşam, yemek salo- istemediıini, yerli bir otelde 
aaada, Reauçi, Ka•'ın Sen&"•- daha rahat edeccjini aöyledi. 
purcla yapurdan aynlma11 için Şoför yolculan Çin mahalle-
kuaaadaaından izia koparabil- lerine ıCStürdu. Hoklam cadde-
dipi aöylei. sinde Laoalu kızın iatediiiai 
Morıa can sıkıntısını ıizle- buldular. Ba kocaman bir 

•ei• plıprak: tahta k&tktn . Her odası•da 
- Bakaha keatlin ka~ul mobbile olarak yalnız bir 

edecek ai? dedi. hasır vardı . Ve odalar 
Ba• k eri• telleri siilüyrodui: bir iç aYhya açılıyordu. Bura-
- Siz ıüphe mi ediyorau- da da çocuklar, k6pelder, ta-

auz. Bea etmiyorum. Görecek- vuklar birbirile kaynqıyordu. 
einiz. Renuçi, Laoslu kıza deci ki: 

Den .. ahna kadar Renuçi - Siaraporda yalnız iki liç 
pziikmedi. MOheadiıia kama- ıün kalacağız. Yarın hareket 
raıına Loslu kızla birlikte ıeldi. tarihimizi size bildireceiim. 
Morga genç kadıaın yüzünde Fakat, muhabbetli bir el ıı-
lıeyecan emareleri sördü. Bu- kıaile, Morsa tlaha enelden 
nunla beraber, baaker yaziycti ona ml\liki olaca;ını renç ka-
anlatır anlatmaz, tlerhal kabul dına ibaaı etti. 
dti. iki arkadaş Raf fles oteline 
Muammalı bir tebesaüm Aı- indiler. Bu so• derece lükı ol-

yah kızın dudaldanaı bükü- makla beraber istirahab mah-
yordu. tlut bir yerdi. 

o ıccc, aııkına mülaki ol
maia ıelmedi. 

Ertesi ıüa zavallı bir tcbcs
ıümlc itizar etti. ilk defa ola
rak Morıa eaa bakıııatlan, şef
kabndan tlaha fazla ltir ıey 
sezebildi. 

Sengapur maymunları 
Aramiı Sinıapur li,.uına 

girdi. Dlayaam laer bayrafuu 
tatıyaa ytlz kadar "Yapur ara
sından yaYaKa ilerliyordu. Ma
lezya yarı• adaıınıa bu büyük 
limanmdaa Marıilya ve Sidneyı 
olduğu ıibi Japoaya .,.. Traıa· 
aovalede "Yapurlaı ıeçr. 

Küpefteye dayanmıı olan 
Morıa Ye Reauçi, ilzeriade 
alçacık duru ltayraklarla 6rttı· 
lü adacıklara bakıyorlardı. Bua
lar ıehri koruya• ileri istib
kialardır. 

Çok ıeçmeden Sinıapur, yu 
ıı ve düz maazarasile ıözlere 
~rüadü. Arkasanda koyu yeıil 
renkte tepeler vartlı. Modern 
ltir limamn sınai çirkialikleri 
burasını da korumamııtı. Kü
bik doklar, petrol Ye benzin 
hazineleri, demiryollan, otoma
tik vinçle Ye hanıarlar içinde 
hayat arıyan sefil bir halk. 

Burada Arami.8 iskeleye ya
•aıtı. Bir yıiın küçük tacirler 
timdiden orada dcst~ih kur-
11ıu,lardı. Her iskeJcdc yolcular 
ayni satıcıları deiilae de, ayni 
IDallan buluyorlardı. Morıayı 
en çok mütehayyir eden fey. 
yol tacirlerinin buradoı her yer· 
den fazla olması idi. Büt&n 
dünya koleksiyonlarını besliye
cek kadar pul vardı ellerinde. 
Biaikletle.r de çok ucuzdu. 

Burada Japon sanayiinin za
feri ıöze çarpıyordu. Yüz fran
ga, Paria veya Londrada beı 
llliali eden bir makina almak 
lllümkindi. 

Morga hayretle sordu: 
- Nasıl beceriyorlar bunu? 
Renuçi ona izahat verdi!. 
- Pek sade. Japon itçileri, 

üç frank (yırmi ltet kuruş) l 
gündelikle a-ünde on iki Nat 
çalıprlar. Birkaç yıla 'kadar 
:~er bir zelzele Japonyayı de- 1 
ız.e batırmazsa. Avrupanın 

hiçbir sanayi, hiçbir ticardi 
•anlara rekabet eclemiye-
c:ektir. 

Şimdi •ühcndis Ye arkada
tı ftklan ıeçerek tabilerle 

arüalanmn (putbualarua) 

Otelin sokıak kaldınnalan, 
muhtelif kokulu aiaçlarla göl-
ielenmiıti. Bunların araıında 
çiçekler •ardı. Buraya yerleı
tirilen masalar etrafında hepsi 
Avrupalı ve bilhaaaa inıiliz 
olan müıteriler hava ahyorlardı. 

Bütün ıün bu efis yer hiçbOf 
kalmadı. Saatına ıöre, bayaa
lar ya tuYalet veya lama elbise 
taşıyorlardı. Baylar 41a beyaz ....................... *-
)erdi. 

Vantilatörlerin yeli altında 

koktel, çay ve likörlerler bir
biriai takip ediyordu. 

Yemekten sonra iki yolcu 
tehri dolqtılar. Sıkıf&J'ak aym 
Jikaek tekerlekli el araheaına 
yerlqmiflerdi. Ar.abayı çekea 
Kuli elbise olarak yalaız lteli
•e aanlmıf bir peıtemal taıı· 
yordu. batında da huni 
.. klinde bir haaır ıapka 
"Yardı, Yükiine ratme•, srOzel 
makadam tosalar üzerinde, za• 
rif hurma aiaçlanmn pi.esi 
altıada, oldukça 118r'atle tidi
yordu. 

Kulinin tunç renkli sırtındaa 
ter akıyor, o buaa aldırmıya· 
rak, yanm aaattenberi muttarit 
adımlarla koıuyor ye m&ıteri
Jerini ıezdiriyordu. Beyaz el
diveali poliıtlerin ifaretlerine 
tibi oluyor, mükellef otomobil
luin yanından sıyrılarak ıeçiyor, 
genişliğinden ziyada yükıekliii 
ola• ve küçüklüiü ile çabuk
luiu yüılinden "ıivriainek" adı 
verile.- kırmızı - yetfl otoblia
lerden sakınıyordu. Bunlar bil
haaaa yerlilerle dolu idi. 

Morga ilk defa olarak Tro
ley tramvaylannı da ıörüyor

du. Bunlann rayı yoktur. Liı
tikli tekcrleklerile çok seasiz 
geçerler v-: elektrik makarası
nın uzunluiu boyunca .. ia Ye 
ya sola geçebilirler. 

Bu ıon derece modern "Yası
talann ertuında bir mure bo
"YUnda bo}'lluzlan olan kaabarlu 
ikib.leria çektikleri •• iptidai 
vasıtalar da vardı. 

Bu rarip tehirde mazi, her 
an bale kanııyordu. Aromiı 

a-ibi yolcu varpurlan, en 
son sistem kruvaz6rler limaaı 

doldururken, birkaç yllı metre 
ötede, Sinıapor ırma;ıada Çin 
kayıkları binlerce Çinliye melce 
oluyor Ye bet alb uu enel 
ecclatlanmn , ... tlaldan bayata 
clevam imklnuu Y.-İJorda. 

••Asır 

Fransız - Rus anlaşması 
Polonya gazeteleri başka başka 

T efsiratta bulunuyorlar .. 
Davet üzerine yüksek rütbeli dört Leh zabiti 

ordu kurumlarını tetkike gidiyor Alman 
Varfova, 8 (A.A) - Polıka Fraasız dottlutunun yeni bir ta•amhyaa seçim yama1 tulatı 

Ztrojna askeri kazetesi Fransız misalidir. ıiyasal partilerin ıeJAhiyetleriai 
- Ruı mütemmim protoko- Ayni ıazetc bundan ıonra ıereii ıibi kumaktadu. H• 
lunda yazılı olan Fransız - Al- Fransız - Rus andlatmaaıaıa seçim ),ölümünde ka.zalardan 
man - Ruı andlaılaşması pro- hakiki maksadını ıormaktadır. aahiyelerdea, tehirlerdea, ti-
jeai hakkında yazdıj-ı bir bat Gerek bu andlatmaaın ıerekae caret edasmdu, kiçlk ID' -

yazı.la diyor ki; burada cereyan eden ba:ıı hl· atla.- erbabnıdan ağn kültür 
Y epyeai olan ltu fikir timdiye diselerin uyand1rdıiı ıüphele· merkezleriaden Ye mulek ku-
kadar ortaya ablmamııtı. Bu rin ıiderilmeai için B. LayaJ'ı• rumlanntlan_ göade.~ dele-
fikrin protokolda yer alması Varşovaya ıelme1i beklen- rel~r~e· _muteıekv~ seçım bey-
konuı•alar ııraaında yazılmıt mektedir eytUUD ıostereceaı 4 aday ara-
muhtelif metı"nlerin oynadıkları Ek . p · (b•k.&- aındaa yurddqlar iki .. ylaY ıpres Orannı u umet kJ clir Se • 'I.. _ • 

ld 'l · w ld' v · h k ") F d -rc1ı.x.a ıeçace er · çua -,.ti ro en ı en ııe ıgı mu a - gazetesı ranH an p 5 u tiyeleriadesa herWri keacli imdi-
kaktır. Ruaların bariz bir para yardnaıyle Rusyanıa ye· ıini aday •6ıterebilir. Aelayla-
Alaan aleybtarhj'ı t"fıyan niden siliblanmasınıa her hal- nn ıayı11a sayısı d6nl6 a-eçiıl-
ltir formlU koymak iıte- de lAzım bir mesele olduiunu ce heyeti en fazla rey kazan-
dikleri 11rada Franıızlann bir yazmaktadır. Esasen Fraıız mıı olan 4 kişyi alıkoyacakbr. 
SoYyet - Franmz - Alman and- dıı bakanlıiının ıeç 16nderil- VARŞOVA 8 (A.A) - Ga-
lqmuı haklmadaki cümleyi mit olaa ilk tekzibinde resmi zetelerin haber Yerdijine ıl-
ııkıfbrarak ayn bir rol tutmuı konuımalarda böyle bir iıtik- re, Polo•ya yUkıek barb melr· 
omalan muhtemeldir. Maama- razın menuabahs edildiii aay- tebi direkt6r611ila bqkanhft 
fib blyle bir andlaşmanın ya· leamektedir. Mamafih laa tek· alhııda 4 Leh zabiti Abnn del 
pılabilaeai Uatimali katiyen zip meael~yi hiç l>ir ıuretle kurumlan•ın daveti tlzeriDe 
aeycat detildir. Bu andlaıma- aydıalatamamaktadır. Almanya'ya fidecek .,.. erada 
du fimdiye kadar bahaedil- Varşova, 8 (A.A} - 23/4/935 ordu kuruıalan•ı tetkik etmek 
memiı olması Polonyaya karp tarihli Polonya teael yasasını üzere bir kaç ıü• kalacaktır. 

1960 Yılında elektrik 
Harikalar yaratacakbr 

20 inci asır sonunda elektrik ev kad~
nını mutfak esaretinden k urtaracak 

EV İŞLERİNİ ÇABUK VE TEMİZ OLARAK 
ELEKTRİK YAPACAK .... 

.. Fenni klbin" dediiimiz ar
kadaııın T Afi• kadınlar hak
kında muayyea fikirleri vardır. 
Cerçi oalara haıım dejildir. 
Güzel bir kanıı, sevimli bir 
kız.ı "Yar. Ka<lıahfın cazibesine 
llykayt olmadığını da çok defa 
aözlerindea anladım. Fak at 
kadı•lara acır. O kadar acır 
ki kız babası olacafına oj'lan 
babuı olmak iaterdi. 

- Kadınlar eski ceaiyetteki 
yerlerini kaybettiler. Daha ltir 
yenisini de henüz kazanma· 
dılar. Ba vaziyette, bir kız ne 
olabilir? 

EYet, nazari olarak bea ka
dınlann her hakkıaa taraftanm. 
HGrriyete llyıkbrlar. Fakat ilk 
6nce keadilerini ev işlerinin 
eıaretineen kurtarmalıdırlar. 
Bunu da yine elaktrik temin 
edecek. 

Tq, en dikkatli, en İfgüzar 
ev kadıMnm bile "Barbar,. 
aaymaktu ~kinmez. OaJara 
'~z yu•ar, çbkü- yapmak 
ıçın yemek lhım. Fakat .. 

S&yledikleri pek boı ıeyler 
ile dejil: 

- Biyü\ı ••nelerimiz, yal
a!% l4'i bir ocaia maliktiler. 
Fak at yemek pişiraeaini bilir
lerdi. Şimdiki kadınlar iae aa
dece yemetiai atet tizerine 
koymafı biliyorlar. itte yaahf 
bir ilerleyiı ! 
Eleldrllde .. Yava, atef. 

- Odun ateıi, hava ıuı, 
elektrik atefinden daha mtı
kemmel lair pişirme vaııtaıı
dır. Kısa dalgalı ıerıin 
radyosyonlan buldu. Böyle bir 
ya•aı ateıte hazırlanan yemek 
aefis olurdu. 

Halbuki bu p. yeaek lıa
zırl&JUr dejil, kurutulur, kaY· 
rular ! Hiç bir ııdası kalmaz 
blfle bir , ... jİD, •e barbar-

- Peki ama, bu meseleyi 
nasıl hal etmeli ? 

- Elektrikle, bizi kıaa, dal
gah, " yavaı ateıe ,, tekrar 
kaYu§hıracak odur. Şimdiki 
Elektrik F unmlanna met e41e
cek değilim. Buda bir terakki 
ama, çok dejifmeıi lizım. 

Bet altı seaeye varmaz, elek
trik atqi, elektrik •11iı kadar 
yapılmq olacak Ye yemek yap
mak aaa'ab yenidea doiacak. 
Bizim zayalh b&yik meleri
miz bir tank l>İfİnl•i• çok 
zaman koyarlardı aaa, ~ ol
maua iyi pifirirlercli. 

- Kıdar11111zda bu m' ata 
kanapcaldar mı? 

- Elbetf lmkbalia elekti
rik autfajı ey kadmlanaa ye
ni iakinlar Yerecek. Buda bir 
tayf aeaeJeaic:lir. Elektirik kacl
reti iatenilen bitia derece
lerde phtm•k imk•••• Ye
rir. Bir ~ lmartmua 
için llma olu tayf tabii 
bir ltlnk yeya bir çorl»a içia 
lizm ol•••• api delildir. Ş. 
Yep ..__ İÇİll ......... u 

••1• çok kana elmuı mlhim 
bir rol OJDU. 

a D.....,• blr••r 
plflrllecek 

- Ne kadar ela olam lak 
ghteri;cq ..ı 

- Elektrik, asidw, illM• a.n 
oburlafbracak, .,_ •altakk• k· 
tır. Bir ......ıD obarlui• bal 
geri ıetirecek, battl yaroua 
ey kadını, belki de ylkıek fre
kamb cereyaa kullanacak •• 
kim bilir, iç dakikada koca
mu bir •im bile içia için 
pifinbilecektir. 

- Bir p1no1a,. ela - .... 
aaaiyede? 

- Nedea .oı.aııa ? Ban 
lçia huauai bir elektrik ocafı 

yi çerirec•kai•i•iı. Birkaç ıa
•İye içinde fınn kifi derecede 
ııılWlce, pirzola d6au bir lo
aım lıerine yerleıtirilecek •• 
muayyea bir atiratle ateı lae
riade 4'olaprak, birkaç IUİJ• 
içinde ıizel lmanut olacak. 

- Şu halde 1960 ey kachaı 
birkaç dakikada yemekleriai 
hazırlıyabilecek? 

- Amerika kacbalanu ba· 
kıaız. lfçi kadmlar, a.tfak 
oc:aldaruu •aan• 1Utt• yak
•ak ft&if~ •-tik --....... bira-.--. Saati .... 
... ocak 1WI' .. , ••• 
ti• pipaui içia lauap •• 
•141det seçiace, k-~ 
llae"k yahuı yemek aaabu 
kadar yemeli aıcak tutacak 
bir hararet •erir. ltalyacla, hir 
elekirik fınmndaa, klçllr fru
colalann bir kaç dakika ip.de 
Pİfmİf olarak çıkblduuu ..... 
411-.. Size temia eclm. ki 
çok aefia pylerdi. 

Beyaz elll k•llınlar 
- ı.tikhalia elektirik ocatı 

buı&nkl haya ıua ocaldarua
du 4aha b&y&lr olacak .&e
iildir- Bmalarm ~ ....... 
elacak Ye her fma Mı pi• 
L----tiai' - L&!- • la• WllrW Yerecısaul"• M...8 
ldl n kam.lan tımidımalr 
iPa kirlemirler ye ldaW.alr 
iciD t..w.rler. Ne ,-.,....r, 
anlldar, eleriDcleki Turtalar 
kablettarih .. ylerdir. T eaiı •• 
imla olan elektrik oalana bo-
f'W& ySpbldan İfİD Mtt• dir
dhi ortada kalmracaktu. 
Y aai kadıaı, yapacak İfİ kal
mıyac:ak olu matfaktaa kan
calı •• aerbelt •• faydalı n
tawlaı olmak lnn laayat •e-
recektir. 

Diier •• itlerin• ıelince, 
ti•diden balan yapa elek-

Saltttee 

Kaçakçılık ....... 
Muhakemeye 
Dün İhtısasta 
Devam edildi 

Badem sandıklan içincle Ha
vanaya afyon kaçırmaia te
ıebbüs etmekle suçlu yedi 
aevkufun muhakemeleri•• düa 
ibtııas mahkemesinde dnam 
edilmittir. 

Dünkü muhakeae celauiaia 
laüliaaaı ıudur : 
Kaçakçıhk hAdisesiain ltaıh

ca elemanı olan ltay Jozef 
Pardonun yakalanan partide• 
baıka Ye daha önce iki parti 
afyon kaçırdıj1 hakkındaki b
aaat kunetlidir. Bu hanata 
nzı mektuplar ye ip uçlan 
ela el.le edilmiıtir. 

Y akalaaan mektuplarda ı.
ıuıi bir fifre kallamlcbja ye 
sı•nen ltanları• afyon o1dup 
anlatılmaktadır. 

jozef Pardo hlmaedeki ltl
tüa ıuçlan lizeriae abr ifibl 
ıöriilaektedir. 

Suçlular aruında bahmmak
ta elan Şaloa biraderler mi
eaaeaesi müd&r& ResGzen .,_ 
hidise ile mleueHDİD allka
aızlıfını ileri ılnaektedir. 

Koaisyoncu Oımu Nurinia, 
Jozef Pardo aamıaa ıllmrlk 
beyann .. elerine imza koymam 
da tetkik• ıayan rörülmektedir 
Bu zat sırf bir formaliteyi ta
mamlamak içi• Jozef Pardo 
aamına beyaanameleri imza 
etmiıtir deailiyor. 

Dünkü celsede ko•iıyoncu 
bay Osmaa Nurinin ~österdiii 
müdafaa ıahitlcri dinlenmiftİr. 
Bu şahitler, bay Osman Nuri
aia böyle bir iıe ıiriıecejini 
Ye kaçakçılık suçuaa ortak 
olabilecejiae ull kani ltulua· 
•adaldaruu ••ylemiflerdiı'. 

hıbsaa mahke•eıi batkanı, 
pmrük koaisyonculan hak· 
kında mevcut l,ir karama•• 
mucibince pmrük komiay••
culanaua 1"yanname imD ede
miyeceklerini Ye ..... .ııb 
müntazamaa ltir deftere luay
detmek aecburiy.tiade olduk· 
lannı söylemiftir. 

Bay Oımaa Nuri, ithalit 
if leri11i •üntaum lair aarette 
deftere kaydettiiiai, ihracat 
iıleri içiıa yalnız ihraç ediln 
malın ıikletini ve beyauame 
amaaruuu kaydettipu ulat
a&f Ye buna kaauaı Wr mec
bariyet oı..dtpı iJlye et-

•İltİr· 
MUak-e _. a?rlr• ı..-

raJolmıtbr. --·· .. ··-· ----
Bir hava hatb 
Pariı, 8 (A.A) - Jlaya •

kanı General DoMa ,.... 
tayyare ile Romaya plecektir. 

ıeneral Eka-Manilya lla• 
laatb iatuyoaaaua .... r..
aintle bulua .. k lw'e ...,._ 
yu' da iaecektir. Haft Nhw 
cama p6 lileclea ...,. 
Romaya yaracakbr· 

• ••••..................... 119' ••••••••••••• ak ki 
•• balatak yv• .. .. --
leri, tltl ... i ıleri, tuz .... . 
cilllara•, kapatma ••lriae
leri, kahft dej'inHai •• oca
.. _.)cinai, her .. ,, elekbilde 
itfi1ecektir. E•luiaiıde daimi 
..-tte mutfak kokuau albada 
nlürlenmiyecektir. 

- Fakat 1tu kadıa ..ıtaub 
fibi '-irtey. 

- Beyaz elli bdmlar ..ı
tanabl Eter ka4aalar bau bil
aelerdi. fimdicle• bllrriyetlerinia 
,....... kua•••ı olarlanb. 

Bizim .. F ea klhini " T q o 
kadar hakaır. mı ? Slylediji 
ıeyler, herkuiıa kuaatuaa a,
aıyu ..,lerdir. Fakat kim 41i
yor ki herkesin kuub doi
rudur. Geçaiı• baih kalu .... 
tin deYirler yaJuahk 



91n,,, ..... Yenı ••ır •Mayıs 1••• 

Gümüş burunlu zenci kralı 
Esatiri menşei olan bir hanedanın kocaman 

Agolo Agobo'nun sarayında Bir saat 
• • 

varısı 

Dahomey ülkesinde menfa hayatı yaşıyan bir kral vardır •. Gümüş burunu 
Hükümdarlığının en büyük nişanesidir •• Falcının masalı •• Bu da bir şarkıdır 

Afrikanan ortuıada, Daho
mey ülkesindeyim. Karanlık 
zamanı• eıki payıhtatındaa 
ıeçiyorum. Şof&rüme sordum: 

- Buralarda l'örülecek ne 
var? 

- Bir kraldan başka bir 
şey yok. 

- Gerçekten 
Öyleyse benim 
fazla ... 

bir kral mı? 
dilefıimden 

Zenci ıülümsedi: 
- Sahici olmak için, aümüı 

burunlu kral Agoli·Aıbo'dan 
daha sahicisi olmaz. Behaazi
nin öz kardeti. İstiladan sonra 
da saltanat sürdü, fakat suiis
timah yüzünden, uslanmak üze
re, Gaboaa sürüldü. 

- Öyle İH haydi görmiye 
gidelim. 

Otomo\til çalılıklar, tahta 
barakalar, çamur kulibelerle 
ıanlı bir ı•çitten ileriledi. Ka
nnları üzeriae inciler asılı çı

nlçıplak iki zenci çocuiu ar
kaya asılmışlardı. 
Yarım saat sonra kırmızı 

topraiın duyarlarla çercene 
çeYrilmit dlrt klteli bir yere 
vardık. Şif&-, alarla ! 

- Buram t clMi. 
Ben de, itiraz f&llrarak. 

içeri daltba. Kralın Sarayıada 
idim. 

Portakal renkli a!kiıler ve
ren toprak lzeriade ~•rçek
ten ıüzel çıplak çocuklar, 
oyuncaksız oyaıyorlartlı. Koca
man ıözlerile beai ıüzdüler. 
Şöför kulaiı•a fısıldadı ! 

- Küçilk prenaler ve pren• 
aeıler ! 

Onlara Plü•ae•ek iatedia. 
Homurdandılar. Kral çocukla· 
rınıa terbiyesiz olmamua caiz
tlir. Yan laa\tq tipinde, eata
rili bir Saraylı &atı.• çıkh ve 
temiz hir Fraaaızca ile ziyarc-

timin sebebini sordu sonra 
kendini takil, etmemi rica et
ti. Haşmetli Kral, kabul kılığı
nı kuıannaca, goz.ükmek lüt
ftlnde bulu•acaktı. 

iskemleler getirildi. Sonra 
Saray erkim, bakanlar, müşa
virler, şarkıcılar, her biri me
muriyetini bildiren işaretleri ta
şıyarak, ilerilediler yan arında 
çocuklar olan bir kaç ihtiyar ka
dmda ayrı olarak yere çömcldi
ler. lbtiyar, fakat yine ~özleri ne 
ıüzel! Ateıli bakışlanndan 
sıözleri mi ayırmak istemiyorum. 

Erkekler alçak sesle ~örü
ıüyorlar. Komıu mahallelerden 
gelen kafile yavaf yazaş sıra
lanıyor. Dışarıda teb'alar, ha
demeler, köleler, çıplak göv
delerini, tazim maksadile, yer
lere sürüyor, sürünerek yürü
yorlar. Secdeye varmıı olan 
bütün bu halk soluiunu tutu-
yordu. 

GUmu, burunlu 
ffa,me.11 

Nihayet "kral i'eliyor!" de
diler ve ayni anda, Kiımir ku
maıından aitr bir perde ya
vaı yavat aralıklanarak Aıoli -
Aıoboyu 'blittın debdebesi için
de ır6rmek imklnını verdi. Kra· 
hn derisi diierleriaden daha 
açık, boyu daha büyuktü. 
Eski satenden bir peştcmal 
l'öiaünün yarısını çıplak bıra
kıyor, köllarına gümüt çcn
iterler geçirmiı bulunuyordu. 
Batında, uçları kulakların

dan aşaiı sarkan bir kü
lih vardı. Nihayet burunu 
üz.erinde, ince itlenmiş gümüş
ten bir mahfaza var..ıı ve bu
nun üzerinde küçük delikler 
ııöze çarpıyordu. 

HUkUmdrhlın en yUk
••k nı,anesl 

Dahomeyde bazı kralları• 

gümüş burunu hükümdarlığın 

en yüksek nişanesidir: Bir kral, 
tcbalarile ayni havayı teneffüs 
etmemelidir. Hususi merasimle 
kutlulanan gümüş, ayak takı
mının kirlerinden havayı temiz
ler! Bazı kötü d llcre bakılarsa, 
bu takma Lurunun bir başka 
hikmeti de kralın burnundaki 
hafif bir bo::r.uk:uğu g;zJemektir 

Gözde karlarından ikisi haı:;
metpenabın yanında yer almı"
lardı. Bunlardan birisi, lcra'm 
ağzındaki çubuktan çıkan kiil· 
leri dindarane bir dikkatla bir 
güıu';ş kupa içine top!ıyor, 

Gözlerini kalın dudaklardan 
ayırmıyorJu. Bu en yaşlıları 

idi. Diğeri, genci, tombul bir 
kedi gibi kralın tahtına soku
luyordu. Tavus mavisi bir peş
temal gövdesini sarıyordu· Bi
leklerinde, altın bilezikler vardı. 

Kınalı tırnakları en yüksek 
aristokrasiye delalet ediyordu. 
Beyaz dişleri, bir diş pastası 

için reklam olabilirdi. Daha 
uzakta, kralın haremindeki di- ' 
ier kadanlann hayalleri beli
riyordu. 

Kral içiyor 
Sarayın yüksek memurların

dan biri krala yaklqarak iki 
kat etildi ve bir teyler a&y
Jedi. Kralın tasvipkir tavırları J 
iyi işaretti: "Hoş geldiniz!,, Se- ı 
rin içkiler getirildi. Hal hatır 
soruldu. Dışarıda, köleler ken- ' 

1 dilerini kuma gömüyor, sonra f . 
yeknesak bir ilihi okuyara 'k 
doğruluyorlardı. 1 

Bir çocuk dantela örtülü bir 
tepsi getirdi. Üzerinde birkaç 
şişe ve kırmızı bir bardak var
dı. Kralın kupasını dolduran 
baştercüman, ecdadını takdis 
maksadile yere birkaç damla 
atarak, benim ne için islediii
mi sordu. Bu, 'bekle11ilmiyen bir merasim başlangıcı oldu. 

DalıomeyiH eski hitkıhıı<lan a 111aiııeti 
tekrar içia bana sokuldu. Son- ~ ıckkür için haşmelmaaba mek-

.'ı ,Y. mı 

Tab'alar ve köleler iniltilerini 
arttırdılar. Bu sırada en yaşlı 
"Kraliçe,, kocaman bir şemsiye 
açarak kralın kutlu şahsını 
rröz!erden gizledi. Saray nazırı -kırmızı kupa ile ileri aMdı. 
Genç kraliçe ise şemsiye altın
da dalgalanıyordu. Bütün şar-

kılar birden sustu ve birkaç 
d.akika geçti. Sonra ıemsiye 
yava' yavaş kalktı. İhtiyar 'kra-

. liçe gülleri toplamak için tek
rar mevkiine 2eçti. Genç kra

' Jiçe, daha fazla bir gururla, 
kalın dudaklarını şapırdatb ve 

, zaray nazırı boı kupa ile, ba
kanların :uasından,bir pehlivan 
iİbi ııeçti. Kral, hiç bir göze 

2örünmeden, İ\mişti.,, 

Son eğlence 
Agoli - Agobo Kutsal elini 

yavajça kaldırdı.. Bu tam-tam 
işareti idi. Dilciime tekabül 
ede11 bu lütfundan dolayı ona 
teşekkürlerimi iönderdim. Ce- ' 
vabı tercüme edildi. 

- Bizzat prensler danscdc
ceklcr. 

Bu xen'ci rakıslaram zaten 
bitiyorum. Omuzların hızlı ve 
devamla bir b::ıreketile, gü-ıel 
genç kadınlar, uçmak istiyor 
gibi göı ünüyorlardı. tersleri 
sarımtırak kara saçları seyirci
lerin dikkatli yüzleri onünde 
kıvrak raketler gibi yayılıyor
du . .Hem rakscdiyor, hem şarkı 
söylüyorlardı. 

Falcının masah 
En iyi söyliyealerden birisi 

l,u aalamadıiım 1aray teraauiai 

radaa öj'rendim ki bu " falcı tup yazacaiım. 
masal! ,, imiı. Falcı kraliçeye Yeniden bir alay teıekkül 
çölden ıelecek bir athnın kcn- etti. kral, iki karısı arasında, 
disini Sonray reiıi için kaçır- bir ilah iUrurile ilcrliyerck önü-
mak istediiini bildiriyor ve me ieldi. Boyalı tırnakları bi-
kıraliçe cevap veriyor! " Bırak rer pençe gibi uzanan ıitmıtn 
ielsin!.. Sonray hlkimi, çok hükümdar:ı elimi adeta titri-
özlediii etle sermest olarak ycrek uzattım. Esatiri meaşe'i 
şehvet şarabı içerken ben onu olan bir hanedanın bu koca-
uyutacak ve albnlarını alaca~ım 
kendiıini de esir gibi satbra
ca;ım." 

Kadıalar rakılarım bitirmiı
Jerdi. Saray adabına uyarak. 
ayaia kalktım. tercüman yak
laıtı. 

- Haımetpenah bu eğlence
lerin hoşunuza gidip iİtmedi-
2ini ve sizden ona haber ge
lip ı:elmiyccejini soruyor, bayan 

- Evet, iyi kabullerine te· 

m~n varisi, merasim bilir bir 
adam gibi ejildi ve elimia üze
rinde gümüı baronun souk te
masını duydum. 

Y anm saat sonra oto•obil, 
an'anamn kantık uaullerile mi
safirperverlik kanunlarına mel
ce olan bu yükıck dıvarlardan, 
tekrar medeniyet hayatına doi
ru uzilklaşıyordu. 

s. N. 

Alman donanması 
Nasıl hazırlanıyor? 

On iki denizaltı gemisi yekdiğerinin 
eşi olup parçaları biri birine takılabilir 

••••• 
Londra, 8 (A.A) Daily 

Teliraf iazetesi yazıyor: 
Almanya külliyetli denizaltı 

ıemiıi yapmak imkanını dene

mektedir. Şimdi yapılmakta bu

lunan on iki denizaltı gemisi 

yekdifıerinia eti olup parçala

rı da biriadea birine takılabi

lir. Deaiz cleoolanada büyük 

bir faaliyet görülmektedir. Ki
ci, Vilhelmı ve Ruestrinier 
kışlaları gittikçe dolmaktamr. 
Burada çahımakta olanlana 
sayısı Versay andlaşmaaı ile 
tayin edilen 15.000 kiıiyi seç
miştir. Hiçbir kura neferi Ya· 
zifeyc .çaiarılmamııtar. İt 16· 
renler oa iki yıl kontratla P
alillll olarak çahfUlardu. 



~ır;;y;J,t"'"7"/J.Zlr 1Yunanis a G. seçime hazırlanıyor 
~ e .er oluyor? 22 t• • • kt• 
.,":,.;~~;;,~ par ı seçıme gırece ır 

.-..... ...ılôlml .. ._..__.crm .. :ıım ............. ..,. ... ...:~------mm ..................... .. Paris 7 ( A.A ) - Bilvasıta 
vergiler ta ı iJatı 1935 başlangı
cından beri bütçe oranlarına 

iöre 800,000,000 franklık bir 
cksiklir:: gö termcktcdir. Doğ
rudan doğruya vergiler hasıla
tı da bütçe aranma ( tahmini
ne ) göre 160,000,000 frank 
eksiktir. 

Plkkard Var,ovada 
Varşova 7 (A.A)- Profesör 

Pikkard ile tanınmış Isviçre 
uçmanlarından Tilgenkap bura
ya gelmişlerdir. 

Estonya ba,bakanı 
Varşova, 7 (A.A) - Cenub 

teranyolara gitmekte olan Es
tonya başbakanı B. Daota bu
~ün Varşovaya gelmiştir. 

Alman iç bakanının 
Sözleri 

Berlin, 7 (A.A) - Alman iç 
itleri bakanı B. Frik Alman 
hükilmetiain birleıtirme alanın
daki ilerleyiıinden bahseden bir 
başyazısında diyor ki: 

Bütün hükumet kurumları 

:buiün birleştirilmit bulun.mak
tadır. Şimdi her biri üç ve 
dört nailyon nüfusluk mıntaka
Jar yahut vilayetler şeklinde 

yeni bir arazi taksimi yapıl

maktadır. Bu taksimin tatbik 
alanına geçirilmesi tarihi B. 
Hitlcr tarafından tesbit edile
cektir. 

Almanyada vergller 
BERLfN 7 (A.A) - 1934 

ytlı verıiler Ye i'Ümrük hası
Jab 8,217, l 00,000 mark olmuı
tur. Bu miktaf' 1933 hasılatı-
na sröre 1,157,200,000 mark 
ve bütçe oranlarına göre 
1,139,400,000 mark fazladır. 

Sarburk (Sar) topraklannda
lci hükümet komiseri bu naın-

takadaki bütün işçi ve patron 
kurumlarının daiılmasmı em

retmiştir. Bu kurumların şim

diye kadar ıörmekte oldu\clan. 
işler bundan sonra Alman iş 

Yöneyi (cephesi) tarafından 

başarılacakdır. 

Avam kamarasında 
Bir sul 

Lo11dra, 7 ( A.A ) - Avam 
kamarasında, bir saylav Versay 

•ndlaşmasiyle yadsüel (gayri 
askeri) bir hale getirilmiş olan 
Çevrede Almanya değişildik 

Yaptığı takdirde lngilterenin 

Lo..carno addlaşmasıaa göre bü
hin silahlı kuvvetleriyle Fran
•aya yardım edip etmiyece2'ini 
•oı muş ve Sir Con Say men şu 
karşılıiı vermiştir: 

Lokarno andlaşması İngiliz 
teminatının ne zilıi ahvalde 
Yerine getirileceğini bildirmek
tedir, Streza konfıramındaıa 
•onra neşredilen lngiliz - ltal· 
Yb beyannamesinde izah edil• 
diii •eçhile İngiltere hükü
llleti Lokarno andlaşmasında 
kendisine düşen yükümleri sa
dikane bir sur~tte yapmak ni
Y•tiadedir. 

Kadın yok demiş 
Ve yaralamışlar 

Eski mahkeme önünde şoför 
llıuavini Ömer oilu Abdullah, 
Zabıtaya müracaat ederek 91 
numaralı otonaobil sahibi Şük
rü oğlu Şevki, yanıada birkaç 
a.rkadaşile birlikte kendisine 
<relcrek kadın buldurmasını is
t~diklerini ve " Yok 1, deme
s~ndcn kızarak içlerinden biri
tıın kendisini döğdüğünü ve 
Sol kabasından bıçakla yara
l•dığını şikayet ehnittir. Şevki 
\fe arkadatlarından Mehmet 
Y•kalanmıı ve haklarında tah· 
lrilcata batlanmıtbr. 

çoğu Yersel partilerdir - Papas ıların 
Partisi doğmadan ölmüş sayılabilir .. 

b. Metaksasın Kralcılık partisi kayıcı bir bandıra ile bütün 
istiyor Şüpheli unsurları kendi etrafında toplamak 

Atina, 7 Mayiı (A.A) - Ka- toplantısında 26 Mayıs ulusal Prola ise şu yazı)l:ı baımııtır: evrelerini (safhalarınl) anlatabi-
timerini gazetesinin yazdıj'ına kuruluna (milli meclisine) kilise Siyasal bir papas partisi lrn- liriz. Fakat bunu yapmıyaca-
röre, seçim için bugüne kadar dilgeleri göndermek için siya· rulması düşüncesiyle, Ordodokı iız, çünkü içsel kavgaları ve 
Yargıtaya (Temyiz mahkeme- sal bir Papas partisi kurulması klisesi papaslarının işçen (faal) aynlıkları yenilemek istemiyo-
sine) ataiıdaki partiler bildi- düşünüJiıp konuşulmuş fakat, surette siyasaya karışmalan ruz. Bunu B. Metaksas'ın bil· 
riı (beyanname) göndererek Sen-Sinod kurulundaki cumur- idesınin artık bütün bütün bıra- kümetten çekildiii zaman da 
sembollerini yazdırmışlardır: luk komseri bu isteğe karşı kıldığını görmek bizim için çok yapmadık. Biz. B. Metaksas'ın 

1 - Hükumet partileri B. gelmiştir. kıvançlı olmuştur. Bizim iste- birkaç gün önceye kadar bir 
Tsaldarisin Halk partiıi ve ge· çok rünler değerli bir iı ar-
neral Kondilisin partisi. kadaşı olduğunu ve tehlike 

2 - B. Metaksasın Birleşik çıkar çıkmaz B. Mctaksas'ı 
kralcılar partisi. bağsız olarak yani başımızda 

3 - Eski diktatör general bulduğumuzu unutmak istemi-
Pangalasun partisi. yoruz. 

4 - B. Nefeludisin çifçi ve Fakat bu2ün bu çetin sa-
işçi birleşik yöney {cephe) ko- atlcrde, hem hükumete hem 

münist partisi. de dostlarımıza çok dikkat 
5 - B. Nikolaidi'in Bolşevik 

Leninist partiıi. tavsiye ederiz. Bui"ünlerde ya-
6 _ B. Pavloyaanisin iıci pılacak en ufak yanlışlar çok 

yöneyi partisi. pahalıya oturacaktır. Bize ol-
7 - Midillili B. Frantsis'in duıcu kadar B. Metaksaı'a .la 

panelen barış partisi. iliıkia olan bui'ünkü rejim, 
8 - B. Tobi'nin işçiler fe- düşmanlarına karşı bir tüze 

derasyonu partisi. Bay Çaldaris ve Kondilis ve ahlik utkusu (zeferi) ka-
9 - B. Evanaelu'nun her· • Gazeteler bu işten şöyle ayıt- diöimiz, ayaı zamanda, ulusal zanmııhr. 

lemesever Cümhurcu kümesi. • maktadırlar ( l.ahsetmektede- Kurula Saylav seçimi iıinde Onlar cumurJujun tehlikede 
1 O - Venizelist bakanlardaa dirler): de Kilise tarafından ideler olduiunu söylüyorlardı. 

B. Boıtaris'in Öz~e• (serbest) Ulusal sosyalist Etniki Sima- (fikirler) yayılmamasıdır. Biz J 
epirliler gurupu. Ej'er ıimdi bizler cumur u;u 

ina diyor ki: ayle sanıyoruz ki y uaanistan k lk k ı 11 - B. Gunaris'in Ortodok- deiiştirmeye a arsa on ara, 
" Devlet, taplauma ve kal- çoiunluiu ( ekseriyeti ) diaıel 

su'un çalışkan sınıflar federaı- kı1tma saatlen· ya•ar'-en ve Kil' . . '- d' k d düşmanlara, hık verdirmiş ol-
7 ~ ıaesını• &en ı çı arı a, 

yoau Ti çiftçi kllmesi. Kamunua kendi çalı,ma çer- Devlet itlerine kanımadan ti- maz mıyız? 
12 - B. Simpulosun çalı,.. çevcsi içinde kınavhğını (faa- nel (manevi) erginliiini (is· Bay Metaksas, bu yazıya bir 

kan sınıflar federasyonu vı Jiyetini) namusluca büyütmesi tiklalini) korumasındadır. cevap vermiı ve bu cevapla 
çiftçi kllmeei. seıektiji ltir Takitte, Yaaaa• Yanani-tan El'Jria Kiliseai birlikte bir de basılmıt bir 

13 - B. EY&atatiya'aua Ma- istaa kilisesi baılan11a bir si· ile Devlet arasındaki ilgiler cönk (riaale) sröndermiıtir. Bay 
kcdonya ve Trakya ulusal aoı- yasal papas partisi kurmaiı Anayasanın birinci maddesiyle Metaksas, bu cönkün, Yuna-
yaliıt partisi düşünmeleri ne yazık bir du- lüzumu kadar aydınlatılmıştır. nistanda sansör olmakla bera-

B. :\frıf(t/.'sas 

14 - B. Tavularis'in Zıntlı
lar ıurubu. 

15 - B. B. Kuparussu, Sta
nula, Asvesta ve Katsann'nun 
Makedonyalı Nötürlcr (bitaraf
lar) iurupu. 

16 - B. Teologu'nun Göç
menler (muhacirler) ulusal par
tisisi. 

17 - B. Tsiaku'nun Epir 
Çiftçi part:si. 

18 - B. B. Kula, T saproglu 
vo Sfaelo'nun ESE gurupu. 

19 - B. Merkuris'in Yuna
nistan ulusal sosyalist bartisi. 

20 - B. Yannios'un üçüncü 
Durum ıurupu. 

21 - B. Voyacis'in Yuna
nistan Çiftçi partisi. 

22 - B. B. Kalatsopulos, iV i
haloilu ve Matsis'in rakikal 
halkçı birliği partisi. 

Anadolu Ajansının no
tu: Bu partilerin bir ço2u yer
sel (mahAlli) partilerdir. Ve 
adaylannı (namzetlerini) ancak 
o yerlerden yaparlar. 

Doömadan ölen 
Papas partisi 

Yunan Sen-Sinodunua •on 

rumdur. Fakat Elen ulusu hem Bunun ötesine geçmeye kal- ber, elden ele dolaşhğını söy-
an'anasına hem de sağlam 

prensiplenine dayanarak, kili· 
senin siyasadan uzak kalması· 
nı ve yalnız kendi işine bak
masını istiyor. Ne yazık ki 
geçmiıte olduğu ~ibi son va· 
kitlerde kilise' işçen (faal) si
yasa alanına girmeyi kuruyor. 

Y alDlZ, ulua bu itin konu· 
ıulmasını bile istemiyor. 

Nötilr (bitaraf) lho tls El
lados ise, hu iıin ne kerteye 
kadar doğru olduiunu kendi 
kendine soruşturduktan ve 
böyle bir parti kurulmasının 
yine kilisenin kendisi için çok 
tehlikeli olacaiını söyleyip bu 
işi aykm bulduğunu anlattıktan 
sonra şöyle devam ediyor: 

Bu işte ilk ve son söz ulu· 
sundur. Ulus ise, kendi din 
adamlarının siyasayla uiraşan 

kişi rolünü yapmalarına ve çok 
kerre eyitim (terbiye) sınırla
rını aşan parti ve politika kav
ıalarına karışmalarına izin vcr
miyeccktir. Din adamlarının 

saylavlığa adaylıklarını koy
dukları gün, Kilise için yas· 
lı bir gün olacaktır. Bunun 

içindir ki iyi dü,ünen ve ze
kalı Elcnlerin kamusu, bütün 
kuvvetleriyle, bukada.r lojiksiz 
ve bukadar tehlikeli yeniliiin 
önüne geçeceklerdir. 

Hül fımet tarafını tutan Ka
tlmerlnl gazetesi bir de bu 
eksikti başlıklı bir yazısında 
bu işten şöyle bahsediyor: 

1 Mart azımasına dört met
repolidin d~ karışmış olduğu 
yetişmiyormuş gibi, şimdi de 
yeni bir tutum, kliseyi ta te
melinden sarsmaia başlamıştır. 
Bir gün gelip kliseler de mi 
siyasa) parti organları olacak 
ve bir gün gelip papaslar da 
devrim yapmaia kalkacaklar? 

Hüküm etçi yan ulusal (resmi) 

kmmak Kilise için iyi olmaz lemektedir. 
sanıyoruz. Kilise, karşısına hiç KATIMERİNl gazetesi bay 
bir engel çıkmadan, soysal Metaksasın ne cevaplannı ne 
otoritesini büyütebilir hem, bu, de cönkünü basmış ve yazdıiı 
Elen sosyeteıi için de bil- bir yazıda, hay Mctakaas ga· 
yük bir ahlaksal kazanç 
olur. Fakat, bu işini yapması 

için devletin siyasasıaa kanı
maaı hiç gerekmez. 

B. Melaksasın 
Kralcıhk partisi 

Hükumet tarafı gazetelerden 
Katimerini, B. Metakıasın "Bir
leşik Kralcılar .. adı altmda se-
çime zireceğinin öjrenilmesi 
üzerine basbiı bir yazıda di
yor ki: 

" Bu duyum bizi çok üzdü. 
Y unanistanı yöntmek ( idare 
etmek ) istiyen bir politika ön
derliyen bir siyasal irupun na
sıl olub da böyle kayıcı yolla-

ra sapabildiklerini anlıyamıyo· 

ruz. B. Metaksasın seçim proı· 
ramı üzninde bir çok fevler 
söyleniyor ve bu partinin kral
lığ'ın geri getirilmesi bayraiiyle 
seçim alanına atılacaiı deniyor. 

Gene deniyor ki: Krallıiın 
icri gelmesiyle bir tükcl bağış 
(affı umumi) yapıiacaktır. Böy
bir program, bugünki hüku
metten hoşnud olmıyanlarla be
raber şu adamları toplıyabilir: 

1 - Yunanistanın dört ta
rafında dağ"ılı kralcılar. 

2 - Rejimin değişmesile is
teklerine ereceklerini düşünen 
sertlik taraf mı güdenler. 

3 - Çok yabansı (garip) bir 
durum olarak, Cumhurluk ve 
krallıktan artık tükel bağışı 
istiyen venizclistlcr. 

Bu önder ile dostları için 
çok şeyler uz:ıyabilir ve B. 
Metaksas tarafından 1922 de, 
1923 te, 1925 te ve 1.in dokuz 
yüz 27 de bir çok kere başlanıp 
varıda bırakılan savasın tiirlü 

~ -< 

Pmı!Jalos 

zeleyle ayni deı {müsavi) şart

lar altında çatııma (Nünakaşa) 

yapamıyacaiından, bu çatı,

mayıt son verdiiini bildirmek

tedir. 
B. Mlhalakopulos 

Ne dl or? 
B. Mihalakopulos, ETNOS 

gazetesine verdiği bir diyevde 
(beyanatta) şunları söylemiştir: 

Ben, seçim sava:şına ancak 
birkaç şart altında karışacağım. 
Bunlar, partilere programlarını 

anl;atmak için en az bir ay za
man bırakılması, idarei örfiye
nin kaldırılnıası, b.ısıma ö:ıgen· 

Jik (hürriyet) verilmesi ve top

lantıların yasak edilmemesidir. 

Sonra 70 bin işyar (memur) 

işinden çıkarılmak korkusile 

çahıırken, seçim öz2enliği var

dır denebilir mi? 
ETNOS gazetesi, B. Miha

lakopulosun seçime karışmıya

cağını bildirdikten sonra bir 
çok ayrış (muhalefet) partile
rinin de böyle düşündüklerini 
ulamaktadır. lilive etmektedir.) 

Sahife 

Tarihten 
Bir yaprak 

Cinayetler devri 

• 

Şu haini kementle bollun •• 
Orta kapıdan zorbaların 

önüne atin •. 
Padişah dördüncü Murat, it 

başına geçeli az zaman olmuı-
tu. Bir gün zorbalar Sultanab
met meydanında toplandılar. 
( Husrev paşa gibi bir veziri 
aliıanı azlettirmiye sebep olan· 
lar müfsit ve haindirler .. ) Di
yerek hainlerin kafalarını iste-
miye söz kestirdiler. 

Sipahi zorbalarına yeniçeri 
zorbaları da iltihak edillce it 
büyüdü.. Dükanlar kapındı, 
Hanlar kilitlendi, Halk soka
ia çıkamaz oldu. Bu yaziyet 
üç gün sürdü. Gece gündüz 
sultanahmet meydanından ay
rılmıyan zorbalar saraya gidip 
geliyorlar, kararlarını bildire
ıek hainlerin başlarını istiyor
lardı. 

Üçüncü ıünü: 
- Böyle avratlar gibi elleri 

beş dönmek gerekmez... De
nildi. 

Zorbalar başta Hafız paıa
•ın kellesini istiyorlardı. E•
veli zorbaların istedikleri ·..e
rilmeyincc zorbaların taşkınlık
ları artb. (madem ki iıteiimiz 
sayılmaz, hainlerin kellesi ve
rilmez.. Bizler dahi yapacaiı
mızı biliriz. Başka padiıah bu· 
luruz.) dediler. 

Zorbaları ayaklandıran da· 
mat Recep paıa dördüncü Mu
rada· 

• •M V anın bir kaç kölen ek· 
sik olsun.. Adam kıtlıiı yok a .. 
Bunlara, isteklerine aykın git
mek olamaz, diyerek maksa· 
dına biran evvel irişmek isti
yordu. 

Murat, ağhyarak Sadrıaıa~ 
Hafız pqayı kucakladı. Sag 
kalırsa intikamını alaca.fınr 

söyledikten sonra bir defı 
daha divana çıkıp zorbalan 
lakırdı ile teskine karar verdi. 
Bunun üzerine Recep paşa: 

- Zorbalara gözükmek teh
likelidir. Ne olur ne olmaz, 
abdest alsanız iyi olur. Dedi. 

Bu açık tehdit karıısında 
Hafız paşa, Muradın zorbalara 
tekrar iörünmesini istemedi. 
Muradın yanından hemen ayrı
larak orta kapıdan ieçti, 
kubbe altından zorbalara doi-

.. ·· d" Biraz daha yak-ru yuru u. .. . 
laşınca zorbalar uzerıne saldır-
dılar. Hançerlerle parçaladılar. 
Zorbalardan biri parçalanan 
paşanın kafasını kesip k?P•: 
nrken pençereden olup bıtenı 
seyreden Murat: 

- Siz dahi elbet te belinızı 
bulursunuz. Diye mırıldandı. 

Zorbaların isteğile sadaret 
mührü Recep paşaya verildi .. 
Aradan bir hayli xam•• ıeçti. 
Sipahilerle yeniçeri zorbalan 
birbirlerine ıirmiyc başladılar. 
Murat fırsattan istifade etti. 
Bir: gün Recep Paıayı saraya 
davet etti. 

Recep Paıa Murada bili 
meydan okuyacak kadar ~·•
dini kavi zannediyordu. Maıye-
tine yüzlerce zorb_a b~ıı alarak 
sara a geldi. Maıyetı orta ka
pıday kaldı. Kendisi içeri gir.li. 
Muradın karıısına çıktı~ı u
man Murat: 

- Gel bakalım zorba b•ıı, 
.Aedi. Rncep paşa bu söEdea 
birşey anlamadı. Bir iltifat zaa
nedcr iibi oldu. Cevap vere· 
medi. Murat asabi idi. İsyaa 
iÜnünde Recep paıanın (Ab
dest alsan iyi olur ) sözünü 
unutmamıştı. tw.uradın dehşet 
veren şu suali Recep paşama 
şaşkınlıiına nihayet verdi: 

- Abdest aldın mı behey 
mel'un ... 

Bundan sonra Murat, zülüflü 
Baltacılara şu emri verdi: 

- Şu ha ni kement ile bo
ğun .. Orta kapıdan zorbaların 

önüne atın ... 
Muhiddin Batu 
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Osmanlıcadan Türk~eye karşılıklar kılav~zu No.35 BORJIY A 1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile 
uzmanlanmızın (mutahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıklann iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Turkçc olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri ahnmışbr. ASLI AK olan HAK, aslı UGOM olan 

Hu KUM, Türkçe ÇEK kö•k•üızo?.d:..e•nmıig•el111eılın•ŞiıılllEllllKlııiılıilillligıiii·iiiibii. ___ ,~-----------~aı::a'!'. 
Temessük etmek - Tutun- Tenzil etmek - İndirmek, Tesadüf - Raslama - (Fr.) Girişit - (Fr.) Entreprisc 

mak, yapışmak - (Fr.) Se re- aşaiı düşurmek, azaltmak, çı- Rencodtre Teşekkül - Şekillenme-(Fr.) 
fcrer a.. karmak - (Fr.) Abaisler, soust- Tesadüf etmek - Raslamak, Formation 

TemcssüJ etmek - Benzeı- rairc rasgelmek - (Fr.) Rencontrer Teşekkül etmek · Şekillen-
mek, sinmek - (Fr.) S'nssimiler Terahi (Bak: Tekfısül) Tesaddüm - Çarpışma, to- mek, şekil almak, meydana 

Temettu - Kazanç, kar - Teraaki - Uerleme - (Fr.) kuşma - (Fr.) Collision gelmek, kurulmak • (Fr.) Se 
(Fr.) Profit, ~aia Progres Tesahub etmek - Kaylrmak, former, •e constituer, s'organi-

Temevvüç etmek - Dalga- Terakki etmek - İlerlemek- benimsemek - ( Fr. ( Proteger, ser, se compo1tr 
lanmak - (Fr.) Onduler (Fr.) Progrcsser, faire dcs s'approprier Örnek: 1 • Semada bir kavıi 

Temeyyu etmek- Suyumak, progres Tcsamuh (Müsamaha} - Hoş- kuzah teşekkül etti - Gök yü-
sulaşmak - (Fr.) Se liquefier Terakkiperver - İlerci, il~rci görme, hoşgörürlük, boşgörü, zünde bir afkm ıeki11etli (tekil 
Temeyyüı etmek (Bak: Te- (Fr.) Poıressiste göz yumma - (Fr.) Tolcrar.cc aldı.} 

mayüz) Terakkub (Bak: İntizar) T esanüd - Dayanışma - (Fr) , 2 - Yedi azadan teşekkül 
Temhir etmek = Mühürl•- Teraküm etmek - Birikmek Solidarite eden heyeti murahhasa - Yedi 

mek - (Fr.) Sceller, cacheter - (Fr.) S' accumuler Tesbit - Sapta üyeden meydana ırelea salkur. 
Teminat - İnanca - ( Fr. ) Terane -1 - Ôtü, 2 - (Bak: Tcsbit etmek - Saptamak 3 - Milli itimada istinden 

Garantie Nağme) - (Fr.) Chant (Fr.) Fixer teşekkül eden şu banka - Ulu-
Teminat ak~sı Tutak - Tcrazıi tarafeyn - Hnaşma Tescil etmek - Kütüğe ge- sal güvene dayanarak kurulan 

Cautionnement, ıarantie Terbiye - Eğitim, yetişki - çirmek, deftere geçirmek - (Fr) şu banka 
Temin etm•k - lnançlamak, (Fr.) Education, dressagc Enregistrer, inıcrire Teşekkür-Teşekkür(T.Kö.) 

temin etmek, aailamak elde Terbiye etmek - Eğitmek, Teselli - Avunç, avuntu - Teıcnnüç - Buruı 
etmek - (Fr.) Assurer, Slarantir 1 yetiştirmek (Fr.) Eduquer, ele- (Fr) Consolatiyon Teıennüç etmek - Bunaı-

Temkin - Ağır başlılık - vu Teselli bulmak- Avunmak - mak, bunmmak 
(Fr.) Diınite Tercih - Üıterim, kneyle - (Fr.) Se consoler Teıcrrüf etmek - Oaurlan-

Temkinli - Aiırltaşlı (Fr.) Preference Teselli etmek - Avutmak. mak, ferefJenmek 
Temrin - Yumuf - ( Fr. ) Tercih etmek - Üstermek, avundurmak - (Fr.) Consoler Teşettüt - Aynlaıma, da-

Exercice üstün tutmak, bej'enmclc, öney- Teıellül etmek ( Bak : Te- jılma 
Temyiz - Ayırd - (Fr,) Dis- 1emek - (Fr.) Preferer vali ) - Dizilenmek, di.zilip ıit- Teıeüm etmek - Köttimıe· 

tinction Türcüman - Dilmaç mele, ziacirlenmek - { Fr. ) Se mek, ıomsamak, kötüye yor• 
Temyiz etmek - Ayırdet- Tercüme etmek (Bak: Müter- succeder, s'en chainer aak 

mek, seçmek - (Fr.) Dinsti•ıuer cim) - Çevirmek - (Fr.) Traduire 1 Tesettür etmek- Bürünmek Tqentis - Karmaıhk, ka-
Mahkemei temyiz - Yargu- Terdif eimek - Ardamak - ı Cirtünmek, kapanmak - (Fr.) Se nııkhk • (Fr.) Embrouillemeat 

tay - (Fr.) Cour de cauation (Fr.) Fairc accomparner voiler ıe couvrir, selltrmer Tetyiş etmek - Karıştır· 
Divana temyizi askeri - Süel Tereddi - Yozlaşma - (Fr.) Teseyyüp ( Bak: ihmaJ, te- •ak, bulandırmak 

Yargutay Desagrcation, dcı:-enercsccnce l rahi) - { Fr. ) Negligence Teşhir etmek - l - Göster-
Divanı muhasebat - SaiJ~- Tereddi etmek- Y ozlaımak- 1 Teshil etmek - Kolaylqtır- mek, 2 - Çekmek ( ıilah ) 3 -

kur - (Fr.) Cour des comptes (Fr.) Desaırreger, ıe degenerer 111ak - (Fr.) Facilitcr Sergemek - (Fr.) Exposer 
Tenakus etmek - Azal- Tereddüt ( Bak: Şüphe) - Teıhi.o. etmek - Isıtmak - Teşhis etmek - Tanımak, 

mak, eksilmek İkircim - (Fr.) Hesitatien (Fr.) Chauffer ıeçmek - (Fr.) Reconnaitre 
Tenakuz - Tutmazlık Tereffu etmek - Ynkael- Tcahir etmek - Almak, ele Teşkil etmek - Şekillemek, 
Tenasuh - Tondeiişimi - mele, ağmak, yücelmek - (Fr.) ııeç.irmek, büyülemek - ( Fr.) şekil vermek, meydaaa getir-

(Fr.) Metempıychos S'elever Conquerir, eaaorceler seduire mele, kurmak, hükmünde ol-
Tenasüb - uygu, yakışık, Terfi etmek - Geçmek, yu- Tes'd etmek - Bayramak - mak, demek olmak - (Fr.) For-

aisbetl~şme - (Fr.) Conave- karlamak (Fr.) Feter mer;, constituer, orgaaiaer, 
nancc, proprotion Tereke - Bırakıt - ( Fr.) Te'sir - Etki - (Fr.) Effcr composer 

Tenasül - Dölermc - (Fr.) Heritage Tesis (Bak: Müeaıese) Ôrne : 1 - Şur da bir mii-
Procreatioa, Sl&aerasion Terennüm etmek ( Bak: T e- Tesisat _ 1 _ Koyaç, koyra selles teıkil edelim - Şurada bir 

Tenazur (Bak: Mütc11azır) ganni dmek) 2 - (Bak: Müeasesat) - (Fr.) üçleme ıekilJiyelim (buna bir 
) S J üçleme ı•kli 'Yerelim) - Uyka - (Fr. ymtri T ercssüb etmek - Çökmek, nıtitution 

T b'h ta k 1 U d'b -k '- Te .. is etmek - Kurmak 2 - Bu hareket çalışmamıza en ı e • - - yaa- ı e ço meK • eyi ltir batl"•rıaç meydan 
mak uyandırmak, 2 (Bak: ihtar) T erenuh etmek - Sızmak - T eskia etmek (Bak: Sükün)- getirir. 

Teadürüst - Sajlam - (F r.) Suiater Y abıtırmalc, saldnleıtirmek, 3 _ Bir tirket teıkil etmek-
(Fr.) Robustc Terenuhat - Sızmtı dindirmek, sükun vermek -(Fr.) Bir sosyete kurmak 

Tencbüüt etmek - Bitmek, Terettüb etmek - Düımck - Apaiser, calmer 4 - Bu hareketiaiz kanunca 
çimlcamek - , (Fr.) Veieter (Fr.) İncombcr Teslih etmek - Sililamak - bir suç hükmündedir. (demektir) 
pousser Terfih etmek - Ondurmak, (Fr.) Armer Taazz.i - Ôriel 

Teneffüs etmek liren- ıcalik vermek, ırealemek, rö· Teslim - Teslim (T. Kö.) - Taaz:ıi etmek ( teıekkül et-
mek, soj'umak nendirmek - (Fr,) Ameliorer Livrer mek) - Ôrgelenmelc, örren-

Teneffüı etmek Nafes Terfi etmek - Yandamak, Tesellüm etmek - Teslim mek - (Fr.) S'orııaniser 
almak, aoluaak, aefcslenmek yanına katmak, yaaıaa •ermek- almak - (Fr.) Se Evreit Taau.i ettirmek - Öjre•ek, 

Teneyvü etmek - Çeaid- (Fr.) Faire accompaıner Teslimiyet - Verinim, ve- örgelemck 
lenmek, türleamek (fr.) Terıib etmek (Bak: Teıvik) rinselik - (Fr.) Capitulatio11, Müt~azzi - Örgen - ( Fr. ) 
Varier (Fr.) Encourager ruignation Organısc _ 

Tenevvür etmek - Aydın- Terhin etmek - Tutuilamak Teslim tesellüm - Alaca Uzuv - Orge - (Fr.) Orıraae 
lanmak, ııımak - (Fr.) Earager, hypothequer verece - (Fr.) Formalite d~ Teınc - Susamış, ıuıuz, au-

Münc•ver (enhlleküel anla- T erhiı etmek - izin vermek, livre et de reçu sak • (Fr.) Alterc, assoiffe 
· f b .. Teşri etmek, takni• etmek-mına) - ldemen - (Fr.) n· Of&rmalc, salıvermek, koyuver- Teslis - Uçleme • (Fr.) Tri- Yasamak, kanun koymak- (Fr.) 

tellectuel mek - (Fr.) Conaedier pler, trinite f • Leiİ erer 
Teaczzüh - Geı.inti, aeyran Terketmek - Bırakmak - Tesmiye etmek- İsimlemek, Kuvvei adliye - Tüzetgea 

- (F.) Promenad excursion (Fr.) Abandonder adlamak, ad koymak, İ!İm ver- kuvvet - (Fr.)Pouvoir judiciaire 
Tenezzül etmek - 1 -İnmek, Terkib - Katım, ıomtöz. mek (Fr.) Nommer, denommer Kuvvei icraiye - Yürütgen 

düşmek, alçalmak 2 - •.•. a ka- (Fr.) Composition, ıyntheıe Tesmiye olunmak - İsim- kuvvet-(Fr.) Pouvoire executif 
dar a]r.ı:ıılmak .... a kadar inmek. Terkibi - Somtözel lenmek, adlanmak, ad konul- Kuvvei teıriiye - Türüt2en 

v- kuvvet - (Fr.) Pouvoir legialatif 
.... a kadar düşmek - (Fr.)S'aba- Terlcib etmek - Somtözlen- malc, isim verilmek, denmek - Meşru -1 _ Törümlü _ (Fr.) 
iuer, dai211er mek katımlamak - (Fr.) Com- (Fr.) Sc nommer, s'appeler Le2'itime, 2 - Kanunlu, yollu -

Ademi tenezzül - Bei••- poser Örnek: Anadolunun birçok (Fr.) Lea-al 
mezlik - (Fr.) Dedain Terekkfip etmek - K•tım- yerlerinde ''ereme ince hutalık · Gayri meşru - 1 - Törüm-

Tenfir etmek - Sojutmak, lanmak - (Fr.) Se composer tesmiye olunur. - Anadolunun sür. • (fr.) Jlleritime, 2 • Ka-
iarendirmek - (Fr.) n-o6ter Terkim etmek - Ya•-ak b' k 1 · d · nuasuz, yolsuz - (Fr.) İJle2al • ....,..... .._. ırço yer enn c vereme ıncc Teırifat - Protokol 

T enk - Dar T eraane - Gemlik, gemilik hastalık denir. Teşrif etmek - Şereflendir-
T enkic etmek - Teakid et- Teraım etmek - Çizmek, Tesri etmek - Süratlendir- mek, oourlandırmek - (Fr.) Ho-

mek (T. Kö.) resmini yapmak nıek, hazırlandırmak, tezleştir-
Te,.kib etmak - Ayıklamak Tertib - Sara, dizi, düzıü, 111ek - (Fr.) Accelerer 

kırpmak - (Fr.) Nettoyer, dimi- düzem, düzcmeç - (Fr.) Serie, Tcsrir etmek - Sevindir-
nuer ordrc mek 

Tenkil etmek - Tepelemek Tertib etmek - Sıralamak, Tcsvid etmek - Karalamak 
(Fr.) Reprimer, chltier dizmek, sıraya koymak, düz- Tesviye etmek - Düzlemek-

Tenmiye etmek - Biytitmek mek - (Fr.) Serier, mettre en (Fr.) Niveler 
yetiştirmak, üreleaıek ordrc T esviyc ruhu - Düzeyıiç 

Teasib etmek - Beieamek, Tertibat (Bale: tertib, tedbir, Teşaub etmek - Kol sal-
onamak - (Fr. Approuve ihzarat) mak, dalJanmak - (Fr.) Se ra-

Tenaik etmek - TeYiJemek Tertipli - Derilgen, derli mificr 
(Fr.) Reformer toplu, yerli yerinde - (Fr.) Or· 1 Teşbih - Benzetiş 

Tenvim etmek - Uyutmak - donne 1 Teşbih etmek - Benzetmek 
(Fr.) Endormir Tertibıiz - Savruk, bozuk J Teşdid etmek - Sertlendir-

M6nevvim - uyutucu - (Fr.) tlüzen - (Fr.) Malordon•e, de- mek, scrtlemek, artırmak, aiır-
Soporifiqe, •nauyeu ıordoaae j ]aştırmak - (Fr.) Rendrc dur, 

Tea.ir etaek-Aydualataak Tervici cfkir (Bak: Mürev- argraver 
ıııtmak - (Fr.) Eclairer, eclaircir viç) - Ôaürtme Teıebbiis - 1 • Giriıme, 2 -

norer 
Teırib - 1 - Dil2e (terim), 

2 - (Baki ıerhetmek)-(Fr,)Com
mentair~ 

T eıhir etmek - 1 - Dilge
mek, 2 - (Bak: ıcrhetmek) 

Teşrik etmek - Ortaklamak, 
ortak etmek - (Fr.) Associer 

Teşriki mesai - Elbirliii -
Colla boration 

Tcşr.ki mesai etmek - EJ
birliği etmek, elbiretmek - (Fr.) 
Collaborer 

İ§tirak - Ortalıthk, birıcelik
(Fr.) Aısociation 

Te4vik etmek - 1 - Şevk
lendirmek, önvermek - (Fr.) 
Encouragcr, 2-Ayaklandırmak, 
kııkırtmak - (Fr,) Soulever 

-63-
Ragaatan hapishane bodru

mundu çı~tı. Dar yolda yürü 
•ere baıladı. Bodrumda ya
nan ışıklann bu yolu alaca ka
ranlık bir hale koymuştu. Yolu 
kapayan duvarın dibinde yu
varlak bir delik Slördü. Yanma 
yaklqb, titriyerek ürktü. 

- Yılanlı kuyu buraıı ola
cak. Scıar borjiya hakikaten 
dünyanın en :talim bir herifi 
İ•İf dedi ve oradan da uzak
laşb. 

On bet adım kadar ilerledi. 
Alaca karanhkta karıılaıtıiı ilk 
menlivenia basamaklanaı acele 
acele çıktı. Bunun batında, 
elinde bir hırsız feneri tutan 
gardiyaa duruyordu. Sezana 
mantosuna bürünmüt olaa Ra
roatan belindeki hançerin ... 
pına yapışarak' iardiyana doiru 
yürüdü. Gardiyan iae Sezar 
ieçiyor diye yerlere kadar eti
lerek iki büklüm olmuıtu. 

Ragutaa reniı bir nefes ala
rak ieçti. lkinci merdiveaia 
üst batında kimıe yoktu. Artık 
çıkılacak yalnız bir kat kal
mışh. Ragaıtaa bu acrdiyeni 
de çıkmağa başladı. Merdivenin 
üçüncü ayaiına adımını atar 
atmaz durdu. Alnından ter 
damlaları akıyor, yüreii küp 
küp atıyordu. Kulak verdi, din
ledi, merdive11in üst baııadaa 
kendisine doğru birisi inip re
liyordu. 

Sezann elbisalerinc bürün
müş olan Ra~aataa olduğ-. 

yerde durdu. Gelen kim olursa 
olsun onu yere serecek ve bu
radan uzaklatacakb. Eğer ta
nılacak ve bir kerre yakayı ele 
verecek oluraa i'i" biti•i çok 
kötü olacaktı. Ragastan kadif 
ıapkayı gözlerinin üıtünc ka
dar indirmis, mantosunun ya• 
kasıaı burnuna kadar kaldır
mııtı. Karanlıkları ıcelen ince 
ltir ses sordu: 

- Siz misiniz kardeıiru? 
Ragutan bu ince sesten ve 

ao~uaun ,·aziyerinden karııdan 
ıelenin Lükres olduj'uau ula· 
makta zorluk çekmedi. ŞöYalye 
kendini toplama;a savaıırken 
Lükrea te onu tanıdı. Kadın 
aiiliimıiyerek dedi ki: 

- Nafile ezilip büzUJ...eyiaiz. 
Kim oldujuauzu tanıdım. Şö
valye dö Raıaataa clejil mi
ıiaiz? 

- Evet Madam! Ta kendisi .. 
Şö•alye bu karııhjı vermekle 

beraber bançeriai kınıadan çı
karmııtı. Lükres baj'ıracak 
oluraa hem onu, hem de ken
diaiai öldürecekti. 

Lükrea bir kaç dakika süren 
taşkınlıkta• kentlisini kurtara
rak dedi ki: 

- Sevgili Ş6Yalye, umana 
ki kaçıyorsunuz? 

- E•et Madam! Babanızın 
oturmama ayırdıiı bodrumda 
canım sıkıldı gidiyorum. 

- Açık yerlere, kırlara hava 
almaia ıidiyorsunuz öyle mi? 

Teşyi etmek - Uğurlamak . k , 
geçırme · 

Tetabuk etmek - Uyınak, 
uygun gelmek - (Fr.) Se con
former 

Tetebbu etmek - İrdelemek 
T etevvüç - T açıiyim 
Tetimme - TUmge 
Tevakki - Korunma, sa-

kınma 

T eYakki etmek - Korun
mak, sakınmak - (Fr.) Se pre
ıevcr 

Tevahhuş etmek - Ürkmek
(Fr.) S'effrayer 

Tevali etmek - Sörmelt, 
kov:ılaşmek, arka arkaya gel
r~dc, birbirini kovalamak - (Fr.) 
Se sucçeder 

Tevarüs etmek - Miraslan
mak, miraı almak - Heriter 

Tevatür - Yavi'az - (Fr.) 

- Evet Madam! Nasıl ve 
nereden bildiniz? 

Kırlarda, bayırlarda ge-
cikmiş olan bir ziyareti yap
maia gidiyorum. 

- Bir :z.iyaret mi? 
Acaba kimi ziyaret ede

ceksiniz? Yoksa Fraasa yolunu 
mu? 

- Hayır Madam sizi ziyaret 
edeceğim. 

- Beni mi? 
- Evet Madam! Size karşı 

kahahatim çok... Adeta aptal
lık ettim. Hani beni rüzel maa-
1.aralı köıke davet etmi,üaiL 
O dayetinize ıelemeditımden 
gücendiğinizi gözlerinizden oku
yorum. Fakat ne yapayım lta
banız öyle bir it yaptı ki dile
iinizi yerine idirip yüksek 
katınıza ulaıamadım. 

- Şu halde timdi baaa mı 
•eliyorduauz? 

- Evet Madam! 
Lükrea büyük bir se•inç içe

riainde buyuruauz gidelim dedi. 
Lükrea Şövalyenin rözleriai• 
içine bakarak şunları ıöyledi: 

- Şövalye önce size ıöyli
yeyinı lci bu merdivenin üıt ba
şında bir karakol vardır. ıi
lihlı bir zabit yirmi asker dai
ma burasını bekler. Karakol
dan sonra merasim bahçesine 
icçileccktir. Orada da bir ta
kım adamlara rastielecekainiz. 
Bundan sonra bir kapı açtırıla
caktır. Siz yalnız batınıza olur
sanız on adı• ileriye iidemcz
siniz. Siıi tanırlar ve eerhal 
yakalarlar, Şurasını da aöyliye
yim ki şatonun dıtına çıkınca 
ziyaretime ielmekte gecikecek 
olursanız .. 

Şövalye Lükresin ıözünü 
kesti: 

- u ... Prenıes dedi. Madam 
ki sarayınıza kadar beni yanı
nıza alıyorauauz, dUnyada bun
dan onorlu bir arkadaı olabi
lir mi ki siıden kaçmak istiyt
yım. 

Lükreai bir titreme almıştı. 

içinden "ifte erkek dediii11 
l:.öylc o)mahdar.,, dedi. 

Lükres ile Şövalye kol kola 
ilerlerken karakolun önündeki 
zabit bir kumanda verdi. Yirmi 
kadar asker aelim durdu.L6k
res yüksek scale konuıuyordu: 

- Ah kardeıim! Size raet
ladıiuna ae kadar sevindim. 
Bu yeraltı hapiıhantlerinden 
o kadar korkuyorum ki düıü
nc mc:uin bile.. Ben çok kor
kak bir kadın olmuşum. 

Karakol zabiti bahçeye çı
kan kapıyı açmıf iki büklüm 
yerlere kadar eiilmi4ti. Şato
nun büyük kapıııaa kadar iler
lediler. Burada da ayni mera
ıimle askerler kapıları açıp se
lim durdular. 
Raıastan ile Lükres kapı

dan da çıktıkta• soara ıe•lt 
alana varmışlardır. Sövalye ob!. 
Diye uzun ve genit bir nefea 
aldı. 

-Sonu Vu-

Rumf!Ur, bruit 
T t:vazün ettirmek (Bak: mu· 

vaıene) - Denkleştirmck-(Fr.) 
Equilibrer 

TeYcih etmek - ÇeYİrmt.k, 
doirultmalc, yöneltmek - (Fr.) 
Diriıer 

T evcccüh etmek - ÇeYril
mek, doirulm, dönmek, yönel· 
mek - (Fr.) Se diriber 

Tevdiat - Yatırı - ( Fr. ) 
Depöt 

Tevdi etmek ( Bak: Emanet 
etmek) - (Fr.) Depoıer 

T evebhiim etmek - Kurun· 
tuya dütmek, Yehme dlipıelı, 
vchimlenmek 

Tevekkül etmek - Belb•i· 
lamak - (Fr.) Se resiper 

T ev' em - Eı, ikiz 
T eyesaü etmek - Geaitle· 

mek 
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opun ağzında i en ...... 
L ul arın güzel kumandanı yavaş 

Adımlarla yanımıza geldi 
- T ehin, bana bir az mu

ııabbetin varsa, bu kathama 
:son ver. 

Ellerini vurdu. Odaya giren 
askerler üzerimize atıldılar. 
Kendimizi müdafaa ediyoruz. 
Hiç bir atışımız boşa i:'İtmiyor. 
Fakat hücum edenler o kadar 
,ok ki.. İçleri.ıden beşi onu 
düıünce yerini başkaları tutu
yordu. Nihayet tabancalan ızı 
ellerimizden aldılar. Yumruk
larımı~n da tesiri kalmadı. Sa
yıya mağlup olduk. Mütecaviz· 
ler bizi adam akıllı hırpalıyor
lardı. 

Aııl müthiı safha ibatladı. 
Vilyamla ben düşma11dan alı

nan topların aizına bailandık. 
Y ediiimiz yumruklarda• gö
züm şişmişti. Göremiyordum. 
Bütün bu kaviada çektilde
rim hep sevdiiiiim kadın yü
zünden olduiunu unutamı
yordum. Yüzümden, aizımdan 
kan akıyordu. Mahvolmuştuk. 

Her şey bitmiıti. Toplara 
adam akıllı bailanmııtık. Kı
pırdanmaia bile imkin bula
mıyorduk. Soa boiuımadan 
sonra bizi bailıyanlar yanı ba
şımızda bir növbetçi neferi bı
rakarak gitmişlerdi. Vilyamla 
yalnızdık. Nefer arasıra bizi 
gözetliyor, dolaııyordu. Bir ara
lık dikkat ettim. Nefer ilule
di. Hayli yürüdü. Yalnız tüfea
gini görebiliyordum. YaYaş ya
vaş o da görünmez oldu. Tq-
1ıklar arumda .as~.. uzak
laştı. 

- Hay mel'unlar... Bizi o 
kadar sıkı ııkıya bailamı§lar 
ki yorgunluktan bitki• bir hal
de oluşumuza rai•en •• otu
ra biliyor, ne de hareket ede
biliyorduk. Hepıindea kötWıft 
ancak sol gözümün keaarından 
fÖrebiliyordum. Sai iÖzüm 
tamamca tiflllİf ve kapanmıştı. 
Solda kıadmııb. 

Ya zavallı Wilyam... Yüzü 
ıözü kaa içiadeydi. 

Ona seslendim: 
- Wilyam, vakit kaybetme

den bu vaziyete son vermek 
liı.ımdır. Bailarıa na11J? Gev
'etebildin mi? 

- Hayır jack, çok ••ilam .. 
Sandıiuadan daha sailam .. 
Hiç olmazsa üzerimiz.de bir 
biçaiı•ız olsaydı, ne yapar ya
par dişleri•le bunlan keser
dim. 

- Boş ümit.. Mahvo!duk. 
Bağlar iİttikçe daha f azle 

acıyordu. Kollarımıza, "acak
larımıza kan toplamıfb. Bu bizi 
öldürecekti. Biraz kıpırdamağa 
çalışacak acımız dayanılmaz bir 
hal alıyordu. Vilyam durumdan 
yemin ediyor. küfürlerini bası
yordu. 

Tam bu sırada sessizlik bitti. 
Adımlar, bize doiru gelenlerin 
adımları duyuldu. Bir i'Öl2'e be
lirdi. Sordum: 

- Kimdir orada? 
Nihayet gölge yaklaştı. Bi

ıim hizmetimize memur edile• 
li idi. Bizi saygı ile selamladı. 
Vaziyetimizle hiç alakadur ol
madan sordu: 

- Yemek götüreyim mi? 
Cevap beklemeden gitti. A7. 

sonra yenidea göründii. Elinde 
bir tepsi vardı. İçinde çeşit 
çeşit yemekler, tabaklar kon
rnuştu. 

Bu Çinlilerin konuQevcrliği 
cidden gariptir. Kemiklerinizi 
kıracak kadar dövüyor, zencire 
vuruvor. sonra nefis yemeklerle 

dolu bir tcpbsiyi size hizmet· 
çinizle ı=-öndcriyorlar. 

- Baylar yemek yiyeceksi
niz dqil mi? 

- Buda ne biçim sualdi. 
Liden bir yardım ummuyor
dum. Bununla beraber onunla 
konuşmağa çahıtım. 

- T çam yiyecek misiniz ? 
- Li T çam nedir ? 
- Dört yıllık kokmuş balık. 
- Kokmuı balık ta yenir 

mi? 
- Y eyin•z baylar. Çok ho

şunuza gidecek. 
- Peki Li bailanmı çöz 

ki tatayıın. 
Bizim asla kullanamıyacaiı-

mız iki çıbukla ağzıma bir 
lokma koydu. 

- Bu da nedir.? 
- Tçam? 
SandıiJm kadar pis ve iirenç 

bir şey değildi. Li bane ve Vil
yama pilav ve kokmuş ba ıkları 
besledi. Bu husustaki süratice 
~e ustalıiJna hayran o 'mu~ tum. 
Ellerimiz ve ayaklarım z böyle 
bağlı olmuaydı bu küçük ada
mın bizi beslemesi belki de ey
lenceli olurdu. Halbuki acıları
mız dayanılamıyacak dereceyi 
buluyordu. Bir gece önce de 
uyumamıştık. Bitkindik. Bu da
kikaya kadar Li istisna edilirse 
kimse akibctimizle alakadar 
görünmedi. Bazı askerler bize 
meraklı gözlerle baktılar amma 
konuıamadılar. 

Yemek bitince Liye dedim 
ki: 

- Li baiJanmızı ketı •• " Se
ni birlikte Amerikaya götüre-
ceğiz. Fazla elarak bin dolar 
verecefiz. Böylece Amerikada 
bir çamaşırhane açabilirsin. 

- Bailarını:ıı kesersem ka
fam uçar. Ben sonra bin dola· 
nnızı ne yapayım. Siz dolarla
nnızı saklayın. Li de kafasını 
saklasın. 

Li bizi terkederek iitti. Yi
ne yalnız kaldık. 

Wilyam: 
- Ne yazık oldu, dedi. Bu 

ahmak herif tcklifimı:ıi kabul 
etseydi kurtulurduk. Bundan 
batka çare de ıöremiyorum. 

- Hayır Wilyam ümidimizi 
kesmiyelim. ipleri topun kena
rına sürtmeie çahıahm. 

Sürttük. Sürttük. Bağlar mu
kavemet etmekle kalmıyor, iİt
tikçe etimize iiriyordu. 

Bir önceki gece gibi ay ay
dınlı&ı vardı. Bir ayak sesi 
duyduıo. Birisi yaklaııyordu. 
Tai Tchu Tchini Du1ların haş
metli kumandanını tanıdım. 
Karşımıza dikildi. Yeniden o 
~üze}, o tatlı bakışları ile .. 48 
saat önce olduğu 2'ibi o ba
kışların fu.sununa vurulmuş gi
biydim. 

- Sizi bu hale koyduğuma 
teessüf ederim, dedi. Fakat 
orduda disiplini korumak ge
rektir. 

Sustum. O devam etti: 
- ]ak, sizi serbest bırakıl'

sam bana ne yapacaksınız? 
- H!ç birşcy ... 
- Korktunuz. Oh korkaklar. 

Böyle söyliyorsynuz. Çünkü be
nim elimde, benim irademe ta
bisiniz. 

- Asla .. Hiç korkınıyorum. 
Size ~elince, kendinizle daha 
fazla meşgul olmamı icap etti· 
recek kadar beni slakadar ct-
mıyorsunuz. 

Titredi. ben de onun can 
alacak damarma dokanmak, 
kadınlık duygusunu hırpalamak 
istiyardum. Yaklaştı: Yüzüme 
haykırırcasına: 

- Yarın sabah ikinizin de 
kafasını kestireceğim, dedi. 

- ';onu \'ar -

..,..nı Asır sahife • 

1 

1 

imam, hatip ve viizler 
·han edilecekler ir 

Zabıta Haberleri: 
Yakal ndı 

Kiiçük Haberler: 
Tayin 

!Cami ve mesçitlerde açılacak hiz
verilecek 

Toplu bir halde esrar içmekle 
suçlu ve firarda bulunan İzmirli 
Halda zabıta memurlarınca ya
kalanmış ve lbtısas mahkeme• 
~ine verifmi tir. 

Manisa nafia başmühendisli
iine Çorum nafia başmühendisi 
bay Nusret tayin edilmiştir. 

Polis divanı 
Polis divanı dün emniyet 

Müdürlüğünde toplanmış ve 
bazı Polis memurları hakkında 
İcab eden kararları almıştır. 

metler, imtihanla 
----~------..... ..----------~-- Çırak saati çalmıt 

Balcılar caddesinde kundu
rucu Ahmedin dükkanında asılı 
bulunan bir Omeı:-a saatinin, 
çırağı lbrahim oğln 14 yaşında 
Osman tarafından çalınarak 
sandalyeci Aliye sabldıiı an
laşılarak yakalanmıştır. 

Cami ve mesçitlerde hizmet 
görecek imam, hatip, müezzin, 
kayyum, vaizlerin seçilmesi, 
hizmete alınması ve çıkarılma!ı 
hakkında bir nizamname hazır
lanmış Bakanlar heyetince tas
dik edilerek alakadarlara bil
dirilmiştir. 

Bir buçuk ay sonra mer yete 
geçecek olan bu nizamnameye 
göre, cimi ve mesçitlerde açı
ıacak hizmetler müsabaka im
tibanile verilecektir. İmtihana 
istekli çıkmaısa hizmet veka
letle göı dürülecek ve üç yıl için
de bu hizmet için başkaca 
müsabakaya talip çıkmazsa 
ve vekilin de vazifesini iyi 
yaptığına kanaat getirilirse ve
kil asıl mcvkiine geçirilecek
tir. Bir hizmet hisseleri ay
rılarak verilmiyecektir. Evvelce 
verilmiş olanlardan yer açıldık
ça en eskisinden başlanarak 
öteki hissedarlardan en ziyade 
ehil olana verilir ve bu suretle 
hisseler ilga edilir. 

Devlet memur ve müstah
demlerine cami ve m~çitlerde 
hizmet vcrilmiyecektir. Ancak 
zaman ve mekan itibariyle ve 
hizmetleriyle telifi kabil oldu
ğu takdirde vaizlik ve hatip
lik verilecektır. Cami işle
rini üz.erlerine alanlar bu işle
ri kendileri yapacaklar, başka
larına vermiyeceklerdir. Cami 
ve mesçit hademele:rinin vazi
felerini ne suretle görecekleri 
Evkaf umum müdürlüğünce ya
pılacak bir talimatname ile ta
yın olunacaktır. 

Meşruta olmıyan hizmetlerin 
niyabctle verilmesi ıuulü kal
dırılmıştır. Ölen hademenin 
muhtaç kalan çocuklarına Ev-
kaf umum müdürlügünce muh
tacin tertibinden maaş bağ

lanacaktır. Bu nizamname 
hükümlerine a-öre cami ha
demesinin işlerine bakmak 
üzere her vilayet ve kaza mer
kez.inde oranın Evkaf müdürü
nün reisliği altında bir encü-
men toplaı;ıaca'ktır. İstanbul 
belediyesi hududu içindeki 
kazalarda aynca encümen teş
kil oluamıyacak, lıtanbul Ev
kaf müdürünün başkanlıiı al
bndaki encUmen bu hudut için 
deki bütün iılere bakacaktır. 

imamlık, hdiplik, müezzinlik 
için istekli bulunanlar ilk önce 
sesleri ve oliuy~lan yönünden 
imtihan edilecekler, bunda ka
zananlar bilgi imtihanına tabi 
tutuiacaldardır. 

Bilgi imtihanı: imamlık ve 
hatiplik içia itikattan, ibadet-

Tabanca bıcak 
Zabıtaca yapılan Silah araş

tırmasında Kemerde sürmeli 

sokakta lsmayil oğlu Mahme
din üzerinde bir toplu Taban-

ca ve bir bıcak, Karşiyakada 
Halil oilu Salimde bir Taban
ca, lzmirli celcb Huseyin oilu 

lbrahimde bir Bıcak, lkiçeşme
likte izmirli Mustafa oğlu Hü
seyinde bir Ustura bulunarak 
alanmıştır. 

ten, yurt bilgisinden, siyerden 
olmak üzere on iki, müezzin
lik için de ezan ve namaz 
meselelorinden ve yurt bilgi
sinden olmak üzere üçerden 
dokuz sorgu sorulacak ve imw 
tihan yazı ile yapılacaktır. 

Yurt bilgisi, mekteplerde 
okutturulan kitaplardan, diğer
leri de türkçe olarak yazılmış 
ve diyanet işleri reisliğince ka
bul edilen kitaplardan yapıla
caktır. Kur'an ezberlemiş olan
lar, vaktile usulü dairesinde 
dersten icazet alanlar, hutbe 
iradında kabiliyeti ~örülenler 
iistün tutulacaktır. 

v f izlik imtihanında bir ayet 
ve bir hadis gösterilip türkçeye 
çevrilecektir.Sonra tefsir, hadis, 
siyer ve tarih, yurt bilgisine dair 
en az üçer sorgu sorulacak, en 
son Türkçeye çevrilen fiyet ve 
hadis üzerinde bir mev'ize ver
dirilecektir. Cnnıi ve mescit 
lerde hizmet istiyenlerin Türk 1 
vatandaşı ve iyi ahlaklı olması 
a~ır hapse mahkum olmaması, 
işlerini iyi iÖrecek kadar ~ağ
lara olmaları, evvelce cezacn 
azledilmeıniş bulunmaları şart
br. 

Her hangi bir suretle kapan
mış olan cami ve mescit bade· 
mesinin aylıklan üç ay tamam 
sonra da yarım olarak verile
cektir. 

Bu nizamname çıkmadan önce 

Dedeyi dövmUf 
Salhane ile Bayraklı arasın

da Nazillili olup İzmird~ oturan 
Durmuş oğlu Dede ile lzmir.i 
Mustafa oğlu Hakkı arasında 
para meselesinden çıkan kavra 
sonunda Hakkı, Dedeyi yum
rulda döidüğünden yakalan
mıştır. 

DöğUldUğUnU iddia etmlf 
Nemızgahta Giritli Murat 

o~lu Cafer ile kahveci İbrahim 
ve kardeşi Ahmet aralannda 
bir söz geç meselesinden çıkan 
kavi'anın sonunda İbrahim •e 
kardeşi Ahmedin, Caferi döi
dükleri iddia edildiğinden şi
kayet edilmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 
lit,,.,,.,...'WZ". 1 Hl 

]Jorsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Salaflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
294 Y 1 Talat 
183 H Z Ahmet 
100 K A Kazım 

84 F Solari 
74 S Süleymano 
62 M J T aranto 
31 Vitel 
27 S Gamel 
12 H Alyoti 
11 Ş Remzi 

Fi at 
10 25 12 
8 50 11 

10 50 10 so 
10 11 
9 50 16 

11 14 
9 9 50 

10 10 37 
10 50 12 baıkasının niyabetiyle kendisi

ne hizmet verilmiş olanlardan, 

on dokuz yaşından aşağı bu

lunanların bu yaşı bitirinciye 

kadar almakta oldukları yarım 
maatlan rniktannda - lcar~ıbk 

bulundukça - muhtacin terti-

9 50 9 50 
9 25 12 4 S Em F Mu 

1 882 Yekun 
1 Z yUnyağı 
f Kilo Alıcı Fiat 
13400 Muh. Alıcı 17 75 25 

Zahire l!lorsası 
binden aylık bağlanarak hiz

metlerden ilişikleri büsbütün 

kesilecektir. Diğer müktesep 

hakları varsa yaşları bitinciyc 

kada.r korunacaktır. 

Çu. Cinsi 
135 Buğday 
950 ton " 
15 Akdarı 

Fi at 
3 40 

3 37 
3 Börülce 4 

351 K Palamut 225 
On dokuz yaıında bulunanlar 44 balye pamuk 43 

müezzin iseler, yirmi biti- 1 

4 90 

3 37 
4 

430 
43 

minden sayılmak üzere üç Para Piyasası 
imam ve hatip iseler yirmi bir 8-5-1935 
yaşının bitiminden sayılmak Alış Satış 
üzere altı ay içinde istida ile Mark 50 20 50 70 
müsabaka imtihanı iıtiyecek- İsterlin 606 61 O 
lerdir. Fr. Franrı 8 28 8 30 

On dokuz yaşından yukan Dol:ı.r 80 20 79 50 
bulunanlar da üç ve altı ay Bels=-a 21 25 21 75 
içinde bir istida ile müsabaka İtalyan lireti 10 35 10 40 
imtihanı istiyeceklerdir. istida İsviçre F ran . .ıo 62 .ıo 87 
ile müsabaka imtihanı istemi- Florin 84 95 85 25 
yenlerin veya imtihana i'İrİP Kr.Çekoslov 5 24 5 27 

--~~---------~-· Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk m.at-
baa.sı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

lzmlr Belediyeslnd .?n: 
1- 2778.48 lira bedeli mu-

bammenli Hasanhoca mahallesi 

Mimar Kemal sokaiında 15-ci 
adanı• 463.08 metre murab

baındaki 4,5,6-1 sayılı arsası

nın satııı belediye başkitip

liğiadeki tartnamesi veçhile 
14-S-935 Salı günü saat 16 da 

açık arttırma il~ ihale edile

cektir. lıtirik için 209 lira 
muvakkat teminatla ıöyJenen 
gün ve saata kadar komisyona 

relinir. 
2- 211.40 lira bedeli mu-

hammenli küçfik elektrik leva
WD• alınması iıi belediye baı
kitibliğindeki şartname ve lis-

tesi veçhile 14-5-935 Salı gü
nü saat 16 da aç.ık eksiltme 

ile ""ihale edilecektir. İttirak 
için 16 Jira muvakkat teminat
la söylenen ıtün ve saata ka
dar komisyonn gelinir. 

29-5-9-13 1231 (582) 
1 - 764 lira muhammenli 

yeni açılan İs•et Paşa bulvan 

üzerinde Ziynet fabikası kar
şısında 38.20 metre murabba-
ındaki arsa satışı belediye 
başkatipliğindeki şartnamesi 

veçhile 25/5/935 cumartesi gü
nü aaat 16 da aç.ık arttırma 

ile ihale eaileccktir. 

İıtirik için 58 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 

saata kadar komisyona 2'elinir. 
2 - 455,63 lira bedeli mu

hammenli Selimiye mahallesi
nin Göıtepe tramvay cadde
sindeki önü tram•ay caddesi: 
Sağı sahil parkı, solu Halkevi 
arkası deniz olan 1022,50 met
re murabbaındaki arsa beledi
ye ba,kitipliiindeki şartname
ai vcçhile 25/5/935 cumartesi 
ııünz sa et 16 da açık ar~br
ma ile ihale edilecektir. lıti
rik için 35 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve aaata 
kadar komisyona gelinir. 
9 14-19-23 1356 (641) de kazanamıyanların hizmetle- ~!hııA_v .. u.st.r •. Ş .. i.,li.n.i 2_3_s_o __ 24-·-• 

ri üzerinden alınacı!ktır. -------------
,.,·~. ~ . • .. ":; . -:'!.~ . ..._ ; . . . :- 1 . • r 

Karaburun da 
Kükürt yokmuş 

Karaburundan vuku bulan 
müracaat~ Karaburunda kü
kürt bulunmadıiı için oradaki 
bağcıların kükürtsüz kaldıkları 
ve geçen seneden kükürdü 
olRn bağcıların komşularına 
verdikleri kükürtle vazıyetin 
idare edilmekte olduj-u bildi
rilmiştir. 

llbayhk Kar-.buruna münasip 
miktarda kükürt gönderilmesi 
için alakadarlara emir vermiştir. 

Tatlı neş'e devamlı zevk ancak 
KAPTAN rakısında bulunur. 

1-4(642 

Aydm Demlryolu Umum MUdUrıuaunden: 
Müddetleri 30-4-1935 T•rihinde biten lzmirden istasyonlara 

beher tonu kilometre başına 14 kuruşluk mamul tütü_ne v İs
tasyonlardan lzmire baher tonu 500 kuruşluk bo~ tütün kasala
rına ait 931 numaralı tarife ile lzmirden Çardai• t!!~f29ô; için) 

tonu 4511 
tonu 3961 

.... 
• • • • • • • • : -: • ·... • ..... ~ : ";""" • • • • # 

' 
Izmirden Çapahya 
lzmirden Keçiborluyi 
lzmirden Baladn;a tonu 3136 

tonu 3411 Doyçe Oriyantbank 
l)l~ESJ)NEI~ BAt ,(( 

IZlVliR 
SUBESI • 

,\J EH h l·.ZI : IH.H LI ~ 
Alma11yaaa 17~ Şubesı Mevcuttur 

~•'111111\C \"! 1!111rıtl ıkı:ı• 1 

16&,00U 1)00 Hnyh-4mnrk 

'Jurkıy11llc :::ııhclcıı; f::)lA~ BUL'"<' lZ~llH 
.l\ll'lrJa ~uheierı: l\AlllHE n )~{(l~NlJJ·.Rffl-.. 

Heı tlırliı lınıılrn munrnelıi.tııı ıh~ \O kabul eder 
c .tlL:\11\~Y.AJ>A twyn.lıat, ıkamcı, talı il 'c Haire ıçirı 

(•n Phv"n sPınılln Hf:(ıfSTEH\lı\Hf\ n•ıfır, 
. . .. 

.. .-.. - ·. 

tonu 3961 
lzmirden Kuleönüne 
lzmirden Eiirdire 

kuruşluk 
962 numaralı mamul tütün tarifesi 12-5-1935 tarihinden 30-6-

1935 tarihine kadar yeniden ve serbest olarak· mevkii meriyete 
konulmuştur. 

- 11 mayıs 935 cumartesi giinünden itibercn Se~diköy tren
leri aşağıda ı:-örülen saatl~rde seyrüsefer edeceklcrdır. 

lzmirdcn Seydiköyünden 
6.20 Hergün 7.20 Hergün 

11.10 Perşembe ~nleri 12.25 Perşembe s.tünlcri 
16.30 Per~mbe ve cumalardan mada 17.25 cumartesi günleri 
19.lOcuma günleri 17.30Pcrşembe, cuma ve cumartesinden mada 
23.00 Perşembe günleri 20.15 cuma 2'iinleri 

24.00 Per,embe •ünleri 



F=Sahlte ıo 

Efes'e b··yük 
Gezinti 

Turıns: oto•obil kulübün 

Yeni Asır 

er 
an 

Yerli allar· J>azarı 
Odun pazar No. 11 - 12 (Telefon 330uı 

Tuvalet ve ropluk yıkanır her çeşit 

1efis ipekli 

kumaşları yüzlerce renL. 
arasından seçeceksiniz 

K. lnaroken 275 
----------------ııiiiiiiiiiliiiim----

.. • er şeyın .evın 

En güzeli En uc·uz 

Bi uınuın . . 
ır ve erı ar 

vilayet ve k:aza rı <h v e 

e nıüess sat ıneın ı l· rına .. 
uzun tal sitlerl 11 ına 'erilir 

mevt\İ 100 kuruştur. Yemek Karşıyaka Kemalpaşa cad
desinde Bay Haydar 50 kuruştur. 

Biletler Ktmeraltında Ehram 
mağazası 

• Mllayıs t•a• 

ikinci gezintisi bu cuma günü 
Efes' e y pılacakhr. Fiatlar Bi

riaci 200 ikinci 150 üçücü 

Odun pazarında Sümer Bank 
Aydın Demiryolunun Alıan

cak, Kemer istasyon ki~eleri 
ile Kresteciler, içindeki şehir 
emtea kalemi telefon 2411 

Alsancak vapur iskelesi 
Kitapçı Şövc ve elden sa

tılmaktadır. 

Hareket Alsancaktan 7 /30 
Efesten 17 de 

1 - 2 (634) 

PERrf EV şurubu memleketimizin doktor
larının takdiratına mazhar olmuştur 

lzmir 
de : 

• A 

ı ı em a 

Üçüncü Karataş: Salhane ahallesi Halil 

679 ada 15 parsel numaralı arsadan müfrez. 
PoarseJ Metre Kıymeti 

L. K. 
171 50 
171 
154 50 
437 50 

• n.., 

Rifat caddesinde 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

343 
342 
309 
875 
370 
399 
344 
320 

222 9 Eylül sokağında cephesidir 
236 
206 40 
192 

" " " 
" " " 
" " ,, 

Reşadiye mahalle:5n"n eczacı Panayot namı di2'er Erit ve Te-
ceddut sokakla ı ara ında olup Erik sok gından 38,40 numarayı 
alan ar a 4 parçaya taksim edilmiştir. 

Parsel metre kıymetı 

1 
2 
3 
4 
Üçüncü 

Metre 

175 
174,56 
129,62 
1.H,87 

L. K. 
87 50 
87 28 
65 
67 

l arataş Halil Rifat caddesinde 931 kapı numaralı arsa 
kıymeti 

L. K. 
30,25 15 
Karataş maha,le i Terakki sokaimda 20 eski 24 tajlı arsa 134 
metre 80 lira 40 kuruş 
Karata., Orhaniye sokaiında 27 kapı numaralı yıkık fırm arsası 
150 metre 37 lira 50 kuru, 

Karataş mahallesi Selamet ıokaiında 3 numaralı yanık ev arsası 
84 metre 25 Jira. 
Karataş mahaJlesi Asansör soka2'mda 19 - 1 kapı numaralı arsa 

yıkık ev arsası 121 metre elli santim 30 lira 

Reşadiye mahallesi Selamet sokaiında Tatar İsmailin evine 

bitifik köşedeki 20 eski numaralı arsa 233 metre elli altı desi
metre 116 lira 78 kuruş 
Reşadiye Üçkuyularda üç numaralı ev yanında yıkık fırın arsası 
35 metre 44 desimetre 15 lira. 

Karataş 9 Eylül sokağında bili numaralı olup 662 ada 47 par

selde yazılı arsa ikiye taksim edilmiıtir. 47 - 1 •umaralı parça 
192 metre elJi desimetre - 47 - 2 numaralı parça 207 metre 50 
desimetre 47 - 1 numaralı parça 115 lira 50 kuruş 47 - 2 numaralı 

parça 207 lira elli lcuruş. 
Yukarıda yazılı arsaların beaelleri peJİn para ıle ödeamek 

üzere 16/5/935 tarih perşembe 2ünü saat 14 te ihale edilmek 

kere müzayedeye konulmuıtur. Taliplerin o saatte milli emlik 
•Wlrlliüne miiracaatlan. 1274 (639) 

G • 
1 

lr te' 

GRİPİN 
B z n 
Baş, di-ı:, 

sinir ve ada
le ağrı! rını 
din ircr c k 
gün ünüz il 
kurtiırır. 

azan 
Nezle, bron

şit, gripi ge
çirerek bun-
J nn doğu
racağı bü
yük hasta
lıklan önler 
ve hayatını
zı kurtarır. 

age ez er, 
v • • 

av:rı ı qı ••• 

~ 

1 
~ 

1 
i tecrübe ediniz l 

BUtUn eczanelerde bulunur. Flatı 7 ,s kuruttur 

GRiPiN . Radyolin diş macunu fabrikasının mutahassıs 
• kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

lzmir Evkaf Müdür ü~ünden: 
Evkafa ait akarat kiracılarından konturato!arını yenilemek is

teyenlerin 20 mayıs 935 pazartesi gününe kadar bu işi bitirme
leri lizımdır. 

Bu müddet içinde müracaat etmt"yen ve konturatolarını yeni
lemeyen kiracıların oturdukları yerler müzayedeye çıkarılarak 
baıkalan tarafında• konulacak peyler kabul edilecektir. Nizam
namenia kendilerine ver8iii pazarlıkla ihale hakkını kullanmak 

İ.lteyen kiracılarımızın bu •ilddeti
1 
sreçirmcmıleri bildirilir. 

1319 (638) 

Satılık az motörü 
Onaltı beygir kuvvetindedir. Pek az gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasının en meşhur mo;:lelidir. Temiz b kılmıştır. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip ;örmek şartile 
uatılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
U;!;"~~~~.....,~"T'.Sm."""1 Oa.ıııı:~ıııııııı:rl-26 (636) 

·z 
k e suca ı 
nonim Şirke · 

~ıı ketin Ml'ı koz ve .Fnhrıka ı: f zruı rde l:hlkapınanlJld:w 
Yeril Pamu/jımdan At, 1 ayyare, Köpekbaş, De(JtrmBn, 

Geytk ve Leylak Marl;alarmı lı vı lıer no,·i Knbot bezi 
ııııııl oyl~mekte olup malları A vrupauıo ıı.,y.ni tip nıenttu 
ORtırıa 1aıktır. 

Telefon :No. 2211 ve 3087 

Telgraf adresi: Bayrak Izmir 
(H l} Per . 

• j. ••• --: "-· .-; •••. - ~ 
. . .. ' ...... J:-"!.,. 1 

lzmir Milli Emlak IV1üdürlü
ğünden: 

Lira 
Karşıyaka Osmanzade intikam sokaiında 14 eski 17 taj 

ve Reşadiye sokai"ında 33 taj numaralı dükkan 300 
Karşıyaka Osmanzade caddesinde 28 - 30 eski 22/1 2212 

dükkan ve oda 125 
Karşıyaka Osmanzade İkinci ı:üzel yeni Hilal soka2'ında 

tahtani 5 eski 24 taj numaralı ev 800 
Üçüncü Karataş Halil Rifat caddesinde 9 Eylfıl S. numara 
alan Rum kilisesi müştemilatından olan evelce polis kara-

kolu olarak kullanılan ve halen kahvehane olan bina 350 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertip mübadil vesikasile ödenmek üzere 23-5-935 Perıembe 

irÜnü saat 14 te ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuıtur. 

Talipluin o saatte Milli EmJik müdürlü2"üne müracaatları. 
1341 (637) 
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iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞITLERı 

Bamai B••het 

· ıhhat Eczt.tnes~ 

• • • • • • • • • • • • . . . .. 

Ba'Şodbr-.k B~ Salie~oğlu hanı kartasıncla : 

BRISTOL -
B6tüıı lzmirliler burada bnloturlar 

eba~ı Beyoğlu ===:=: 
MD91ecfrl: BUtUn ızmlrlllerfn 19weccUhana 

kmamlf ÔMER L0'ff0'dür 

Furib•n•a 

ÇJKRIGJ 

En ufak yedek parça)airyle beraber 
UMUM AC!NT ASINDA mevcatblr • 

... ııe9ı 1 

• D. GIRAS 
Yeai 1WifatuıaalR çaa ... Seffet IObit No. 3 

... Pı .... 1211• 

Dr. CEM S'ia 

NASIR iLACI 

Ea cısld .. 1an bile pek kısa bir zanmnda 
Jıaktıadea çdWır. 

Umumi deposu : fnriliz Kamuk eczanesi her eczanede ltalu
w. Ciddi ve mlessir bir mmr il&adır. 

1 

-------- • • • . .. • • • • • 

Ege mıntakasının en büyük ve en temiz, en sert en ucuz i 
ş yapan matbaasıdır. i 

Matbaası 

- -- - - ·-- -
- - -

Telet 
" 2640 ,, Numaraya 

F.dilince pariş Ka,l ulü için Memur Gönderilar. 

• • • • • • c • • • 
1 • • • 

iftihar 

Eder 

Paris Panayınnı .......... 
--milli Ziyaret Ed·....-~ 
18 Mayıs 1935 ten 3 

1935 e kadar 
Fnmm ı.....ı k........_ ,..._ &.ir fiır m 

od- llllrac:aat edilmelidir ••• 

Baya• 
En büyük tehlike ihtiyarhkbr 

Bu tehlikeyi hlemtık İltiJeaier \uY..,_ liilllllil 
MiNiK kadm berberi Sıtlaya yapbrmalıdar. 

Keçeciler cadd.a 122 .......... , kalk,.. ...... . 
T.W.: 3101 1 ..-~"'?. 

Inşaatınuı ıçın atidekubtıyaçlannızı pek ucuz t 17atla 
temın etmek i11tenenia Halim ata Ç:&ffWB 

Kavalall Hasan Nuri 

.. haça~ .fibel 

KIRMIZI AY 



5<.hlle 12 

Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
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 
sonra Burgas, V una ve Kös
tcnce limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta gelip 23 mayısta An-
'YUS, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 
BLALAND vapuru 20 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
bage, Gdynia, Dantziğ. Gotc
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 
ORDLANDvapuru 2 haziranda 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gotc
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacaktir. 

IJATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
Izmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 14 mayısta 

( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

T AMESIS vapuru 20 hazi
randa İzmırdcn (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARITİM ROUMAiN 
Garbi Akdeniz için ayda 

t.ir muntaz am sefer. 

PELES vapuru 26 mayıstı. 
).gelip 27 mayısta Malta. Bar
nlon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
ziranda ('l'e ip 21 haziranda Malta 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ıl ~ ndaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

"'. V. 
~r. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEV ANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 

Anvcrs, Roterdam, Hamburg 

ue Brcmen için yük alacaktır. 

ALıMNıA vapuru 8 Mayısta 
bekleniyor Anvers ve Ham

burgtaıı yük çıkaracaktır. 

AKKA vapuru 19 mayısta 

bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

HANSBURG vapuru 5 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıl.:aracaktır. 

SERViCE DIRECT DBNUBlEN 
Tuna hattı 

HERAKLEA vapuru 13 ma· 
yısta bcklenivor. 16 mayısa 
kadar Dünkerk ve Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hamburg ve Brc
men limanlarına yük alacaktır. 

TISZA vapuru 5 hu:iranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

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

JOBNSON W ARREN Lines L TD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 20 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstencc, Gılaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXCELSIOR vapuru halen 
limanımızda olup Ncvyork için 
yük almaktadır. 

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Yenı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

ALGERIAN vapuru 18 ma
yısta Liverpool ,.e Svansca' dan 
beklenmektedir. V c ayni zaman
da doğru Liverpool için yük 
alacaktır. 

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

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Liverpool ve Svan
sea 'dr.T1 beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGATION Co. LTD. 
Adjutant vapunı 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE · 

ULM vapuru 15 mayısra 
Hamburg, Bremen ve Anvers
tcn beklenmektedir. 

ANCORA vaparu halen li-

VAPURCULUK TÜRK 
ANONiM ŞİRKETİ 

IZMIR ACENTELIGİ 

8AKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam t6 da 
hareket ederek PAZAR
TESi günleri saat ı&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 
Ay~ vapurherpe~embe 

srünleri galata rlbbmından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü 1a&t 16 
da İzmire arır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 -- fi 

ınanımızda olup yük başalt
maktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

• A 1 m, 
V-E 

ti dar 

\

7 nkitsiz ilıtiyarlık 
DOBrtlOBiN 
Hormobin tabletleri: ~:t~:ı1:~t~ 

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul N Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flata 1so kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) "',... _____________________ , ______ , 
- Cn hÜyÜ/r ka3 bende .. 

tra~ 

9, Mayıs 'ea a 

, ' Anneler çoçuklarınız için ilk m maya 
A e 

LAKTI~ 
He başlayınız. 

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

LA kt • Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~maJ:ır 
varsa onları gıderır. 

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

Umumi Depo: 

LUTFi ROı 
ECZA DEPOSU '-..................................... , 

Kırıklık, baş •K"rııı 

ve bilhassa 
SITMAYI 

kartılamak için 

L tfi kinin 
Komprimelerini 

ah11.ız. 

MARKA 
ve 

A BA AJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli hu uıımak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Y ı içenlerden sorunuz yeya sizde bir şiıe alınız 
Her eczanede vardır , 

Zong-n dak 
e •• omuru •• • • 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

I~ d••k••ı•• ~ bıçağırilr. 
~a.Çınız o u uyor mur-

Silindir Ye her neyi feYkaladc kömürü yalnız 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
KEPEKLENI

YOR MU? 
Öyle ise -.akıt 
ıeçirmeden 

Ferit 
Saç Losyonu 
Kullanınız 
Saçları besler, Uzatır 
Kepeği yokeder 
Tabii parlaklık verir 

Başınızı Ferit 
Tuvalet sabunlarile 

yıkayJ iZ 

Sıhhi ve lıer itibarle 
ırarantidir 

Al. dcoo 
S. Ferit Şifa eczanesi 

Hülniınet sırası 

iz .... ir defterdarlı~ından : 
Issisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına ırörc 

hac:tcdilcn İsmctpaşa mahallesinde üçüncü yüksek sokağında 
kiin altı sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir giln müd

detle satılığa çıkarıldıj-ından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık 

tahsilat kalemine relmtlcri. 5-9-13-17 1291 (609) 

lzmir Defterdarlığından: 
l11isinin verıri borcundan ötfirü tahsili emval yasasına iÖre 

haczedile• Mesudiye mahallesinde Çelikel sokağından kain 73 

•yılı hane tarihi ilandan itfüaren yirmi bir iÜn müddetle satı

hia çıkanldığından pey aürmek iıtiyenlerin deftcrdaslık tahsilat 
kalemine scelmeleri. 5-9-13-17 1290 (610) 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü 

Ticarethanesi dir. 
Udemiş) 

Marazasında bulacaksınız 
Telefon 3937 

Manisa Ulusal Mallar 
lü~ünden 

Mevkii Cinsi 

Müdür-

lzmir Emrazı sariye hastanesi Ozancah köy timarı 

Miktarı 

Hektar 
Kıymeti 

Lira 

Baştahabetinden: ırcdene mevkii Mer'a 276 4000 
Hastanemiz için 1000 kilo aadeyaiı açık eksiltme ile salan Yukanda ya:zılı mer'a 1/5/935 taribiııden itibzren bir ay içia-

alınacaktır. istekliler şeraiti görmek üzere heriün ve kat'i ihale de istekli çıkbiında pazarbk ıuretile sablacaiından isteklilerin 
rünü olan 19 Mayıs 935 Pazar günü saat 11 de Tepecikte Manisa Ulusal Mallar dairesine rclmeleri ilin elunur. 7-9 
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Gözlük, Barometre, 
büyük fenni 

İyrometro ile 
ölçüler 

Haşaratı öldüren 
Tulumbalı ilaçların her cins ve çeşidi için 

Kema 
Aktaş 

Yine 

Hilal eczanesi 

SATILIK 
MOBILYE 

Buca da T evfilc: Fikret ıoka
iında bay V cb'in 4 numaralı 

e-.indeki modern ınobilye satı· 

hkbr. Her gün saat on dört 

ile 18 arasında ev ziyaret edi· 

le bilir. 
8--9---10---15--16---17 (632) 


