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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 1 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 

Haraççı 
KARDEŞLER ---

.A.:SC>:N:E ŞEU=l..A.i'T.İ Mamulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Deva~ı mUddet ürk~ye-i~Ha-r-iç-i-çi-nj 
_ Seııclık ..• -_:.. . 1.'-100 2500 

Altı nt1ltk. . . . . . 700 - )300 

TELE ON : 2&97 1 

Kent kurultayı 
Yersiz bir 
Yılgınlık gösterdi 

Dün toplanan ken! kurulta
yında mayısın birinci gününden 
itibaren işletilmiyecek o!an atlı 
tramvayların yerine konacak 
nakil vasıtaları işi konuşuldu. 
Bu iş için ayrılan komisyon 
hakikaten özenli bir çalışma 
ile vardığı neticeleri rakamlara 
clayanarak kurultayın önüne 
koydu. Komisyon lafa değil on 
aenclik çeşitli işletmelerin verdi
ği bitimleri resmi dosyalardan 
toplıyarak alana çıkarmış ve uz· 
manl~rla görüşerek bu iş için ge
reken masraf ve kapitali ince
den inceye n;ıştırarak rakam
larla anlntruıştır. Bunlnrdan öğ
rendiğimize göre kordon üze
rindeki gidiş geliş gün~e altı 
bin kişiyi bulmaktadır. Uç beş 
yıl önce bu miktar on b ni 
aşkın idi. Atlı tramvaylar 
boş gidip boş geldikleri halde 
yine yirmi iki otobüs benzerinin 
çnlısması karşısında günde yüz 
liradan fazla gelir elde etmek
tedir. Demek ki halkın üçte 
ikisi otobüslerle yolculuk ettik
luine göre kordon üzerinde 
gidiş ı:-eliş üçyüz liradan aşağı 
düşmemiştir Ye dütme"'Dektedir. 
Komisyon tanesi dört bin liraya 
alınacak otobüsleri üç yıl içinde 
amorti etmek ve bütün işletme 
masrafJarıaı Ye sermaye faizle
rini ıröz ö.ende tutmak yollarile 
gündelik masraflan yüz dok
san beş lira olarak toplamııtır. 
Bu neticelere göre beledıye
nin kordon nzerinde iıletece~i 
otobüslerin ıcüadelik kazancı 
yüz lira ile yüz otuz lira 
•rasmda olacakbr. Y aai yılda 
kırk bin lira. Bu bUtçe darbj'ı 
karşısıada yal>ana ablmıyacak 
bir rakam. Bilir misiniz kcat 
kurultayımız bu llesap karşı
sında ne dedi? 

~ski istikraz lıtorçlarından 
ıersemlik •e i[Ö:Z yıliınlıiı yeai 
hir istikraz yapmak aauhiını n
ıerlerine alamazlarmıf. Şehrin 
genel otobüı iıletme imtiyazının 
bir şirkete deni içi• V ckilJer 
heyetinden izin istiyeceklermif. 
Doiruıunu açıkça söylemek 
ıerekH bu itte büyük bir yıl
l[ınlık ıösterilmiı ve yanlıı 
karar oDaylaDmışbr. Yılda otuz, 
kırk bin lira arasında kazanç 
retiren bir işe otuz bq bin 
lira sermaye buluaamaz mı? Bu
nu bir dakika düşünmek bile ıre
rcldeşmez. Nerede kaldı ki bu iş 
İçin sermaye de istemez. Bir şo
för ayda bir iki yüz lira ödemek 
ıartile üç dört bin liralık hir 
hlakinayı kredi ile alabilmek
te:dir. Koskoca f zmir belediyesi 
•ekiz otobüsil iki üç senede tak
•itle alamıyacak mıdır ? Bu iş 
İçin belediyeler bankasının ve
Y• herhangi bir bankanın te
nıinat mektubunu alamaz mı ? 
Eğer belediyemizin kredisi 

bu küçük işi başarmağa yet
ınczsc, bütün hemşehriler bir 
•raye gelerek i'ÖZ yaşı dök
ltıeliyiz. İmtiyaz vermek, imti
Yaz devretmek bunlar eski rc
jirnlerin sistemleridir. Bugünkü 
fchircilik davası halk işlerinin 
elektrik, tramvay, otobüs gibi 
ttrnnıe hizmetlerinin beledi
Yclcr elinde toplanma.tını buy
huklamaktadır. Yarın bütün 
.u itleri üzerine almak ye
rı~dc bulunacak belediyenin bu· 
iUnden kordon otobüsleri iibi 
kısa k" "'k b" .. d ve uçu ır ışı eneme 
lılahiyetinde olaun üzeriae al
lbaktan korkma.sı, ürkmesi ve 
r,tda otuz bin lirayı aşan kin 
li ır tarafa bırakarak otuz bin 

ra ıermaye bulmak mea'uliye
tini lzeriae alamaması bizi 

CtmıMn·iyetin Ve <}um1ıuriyet Eseı·inin Belu;isi, Saba1ılar·ı Çıkar SiyQ.Bf. Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

r 
A manya Fransızların denizalb filolarına 
Muadil bir filo yapmıya karar vermiştir 

5 Süperdrednaut, 16 kruvazör, 50 torpido, 50 denizaltı gemisi 
Yapacaklarını lngiltereye bildirecekler.. Londrada heyecan .. 

Vinston Çorçile göre lngilterenin kabusu olan Cerman tehlikesi belirmiştir .. 
seri tayyare ile takviye ~dile- ı .._... 
cektir. Bunlardan 400 Ü takip 
100 ü de bombardıman tayya· 
resi olacak ve her biri saatte 
480 kilometre sür'atc malik 
bulunacağı gibi iki yerine de 
üçer kişi taşıyabilecektir. 

~• · .. ~· ·~ lWltCIJl11HlŞl1llll kUlılallcJa }tı'!J1jt1 

Londra, 28 (A.A)- Sunday biyesi Fransa ile müsavi 
ekspres ile Pipi gazeteleri ge- kuvvette bir deni~altı filo-
lccck ay içerisinde Londraya su vücud getirmeye karar 
ırelecck olan Alman deniz vcrm:ıtir. Almanya bu ~alc:satla 
eksperlerinin Alman bahriyesi büyük hazırlıklarda bulunuyor. 
için S parça Saperdrednaut, 50 Almanr-nın deniz t ,l)lil tından 
parça torpido, 16 kruvazör. 50 bahseden Viston Çorçil 1914 
parça denizalb gemisi istiye- ten önce 1ngiltercnin ti.busu 
ceklerini haber vermektedirler. olan büyük Ccrman tehlikesi 

Almanların kararı yeniden beliriyor,, demiştir. 
Loadra: 28 (H.R) - Bir in- lnglltere hazırlanıyor 

giliz i'azeteainia verdiii heberc Loadra, 28 (A.A) - Birinci 
ıöre Alman deniz erkinı har- saf hava ordusu hemen 500 

Lehlerin tekzibi 
Varşova, 2i (A.A) - Askeri 

mahafilin gazetesi olan Polska 
Zbrojna gazetesi Almanya ile 
Lehistan arasında akdedilmiş 
olduğu ileri sürülen muahedeyi 
yalan olarak tnvsif etmekte ve 
bu haberi uyduranların ulaslar 
arası vaziyetteki cahilliklerine 
bir delil olduiunu yazmaktadır. 
Ruslarla müzakereler 
Pari!, 28 ( A. A ) - Sovyet 

büyük elçisi 8. Potemkin B. 
Lava) ile iki uatten fazla ga
ı-üş nUştür. nu esna<la fikir •e 
vesaik teati olunmuştur. Ancak 
müzaker l re devam etmezden 
önce B. Potemkin geçen cuma 
günkü ve dünkü mülakatların 
neticesini kendi hükumetine 
bildirmek arzuıundadır. Umu
mi intiba müsaittir. lngiliz doııcıımıasrnılcm Renoa ~ır1ılısı 

...................................................................................................... ····•·••·····••·········•••··••••···············•···········••··•••••···•··••••·······•····•·•·•····················•··• 

Sağlık ovasında 
Cellat gölü tarihe karışmak 
Üzeredir - Dün faaliyet başladı 

Islah ve kurutma 
Selçukta büyük 

işine başlanması şerefine dün 
şenlik ve merasim yapıldı 

L 
İzmir ve Aydm havalisınin 

dün mesut bir aa~lık ye bayıa
dırlık işine başlandı. Yıllardan

beri bu mıntakanın korkuaç 
belası olan küçük Menderesin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cidden acındırmışlır. Karar çok 
yanlıştır: Yanlış hesap Lidat-
tan döner derler. Biz bu yanht 
hesabın kent kurultayından ıeri 
dönmesini iıtiyor •e bekliyoru. 

~. C>cak.oA:ıu. 

JJl(illı,zt me;·asimdeıı ufr intiba 
ıılahı 1'• Cellit gölü ile teva
bii iÖlleriain kurutulmaaı iti•• 
bilfiil 1'C ltüyük şealikle baılaa
mıştır. 

Bu •üaasebetle Vali Gene
ral Kazım Dirik, yedinci iılet
me müfettiti mühendis Bay 
yakup, ıu itleri müdürü mtı
hencliı Bay Aaaf •e birçok 
müheadis baylar, eykaf al
dW Bay Halim Balo, ı•-

zeteciler Ye cliğer zeyat 
etomobiUerle •• huıuti oto
karle Selçui• Ye oradan 
da ameliyatı• ilk baılaaacaiJ 
yer olaa Balık g&Uine ıidil· 
mittir. 

Şenlij'e civar kazalar kay
makamlarile belediye reiılerl 
Ye ciYar k6ylar haUo da ı•l
mit lnalaaayorlarclı. K6yltl• 

- $-.. , '""' &Wf«M -

Nistc bcyııefoıile/ at yarı§larmda uçl1ııc.üli<ğti kazcuıcm lm1u·amcm ::abiiler·nuia 

- Yazısı tel2raf haberlerimizde -

- V elbahaü badelme'rl. 
Maryan -P•rls 



Si hHe a 

Şehir 
İşleri 

Gürültü 
- 1 -

Sayın belediye b•tk•
nımız doktor Behçet 

Uz'a açık yazı 
G\izel fzmirimizin l.üyük bir 

derdini telau ıözönüne ıe
tirmek istiyenmı: GüriiJtü.. Tan 
yeriniD aprmuiJe bq}ayıp re• 
cc yarısına kadar süren iÜ· 
rültü .. 

Tanrının her günü 6 - 7 de 
ıalepçi, sütçü, ekmekçi, Lustracı 
eskiler alıcı, şişeler arayıcıların 
ııüıel seslcrile erkenden uya
aan bütün şehir balkı yo
iurtçu, seb:ıevatçı, meyYeci 
ıerenadlarile deYam e.len kon-
ıerlcri dinlerler. fıporte içinde 
" Boş yok, bot yok " piyanio 
komedisi, "Ne alırıaa beş ku
ruşa,, opereti, tel kadayifçi 
melodisi ve keten helvacı ope .. 
rası çalınırkem mayi boncuklu 
eşeklerini, beygirlerini önüne 
katmış, boyunlan çanlı deve
lerini yedege almıı kömürcüler 
katırlı, arabalı, oduacuların 
her perdede• Hsleri atrafı 
çıalabr . Buaları11 arasında 
çınkıraklı makara Y• kordela
cılar, düdüklü Ye borazanlı 
kumaşçılar birbirlerile yarıı 
ederler. Faytonlan çıagıraklan 
otomobil, otobüt ve kamyon
lann komalan da üste caba .. 
Balıkçı ile hahcı, ayakkabıcı 
ile camcı, bıçak bileyici ile 
baloncu, gazozcu ile pamuk 
atıcı, fııbkçı ile itkemheci, ci
ierci ile paçacı çarpıprak 
lıtasarlar narayı •• 
Kadıa Ye erkek, ıeaç ve 

1btiyar her ciutea bütün bu 
iaıanlarıa kimi beiuluyormUf 
sibi haylanr, bir takımı 
eski xaaan illlillerioe beazi
J•• Da•utll W.. mak .. battu
rur, ba:ıısı cayak. cayak feryat 
eder, hele bir loamıaıa ne aat
bkları hiç anlapl•az. Buauala 
beraber AYrDpa'am en tanıa
mıı tenorleriae tq çıkaracak 
kadar da ıtlr ıulilıri olaalan 
da Yardır, Yiyecek, içecek, 
yakacap .. ,ı....ı. bqlıyarak 
ıııyecek Ye dtlfiyecek bia bir 
türlü ihtiyaçlama111 kapulaa 
alabilirsiniz. 

Her ıemtia, laer malaallellİD 
ıedikli yan• dilziae yoprtç• 
ve clonclurmacısı, ea az ı. .. 
çift ayakkabı boyacısı, Hkiz 
baı eskiciler alıcw oa kadar 
meyYecısı, .. bzecili Yardır. 
Bunlar daha sadıktı. Sabah Ye 
•k,.., ikifer, aç. defa k•
m&.n.i ra.t.irlv. Ei•r kın· 
.u...u ...... yvif ehnif..-İ'& 
b• sadakat •U. ziyatle 1nıv-
••tlnir. o~ yeriae altı d.Ea 
1tajınrlar. 

Bir ulu .. bualana fayda
lan yok deiildir. Salepçi, u
kiler ahcı ubahleyia ıaat alb 
Yeya yeclicle ıizi uyaadınr. 
Y eprtçu, ••y•acı lfl•y• yak
lafbiıaızı laabrlabr, •uhalle
bici, aıureci akpm oldujuaa 
ltozacı yatmak zamanı çatbjıaı 
anlabr,bu bir. MeYsimleri r6s
terirler. Gazozcular ilkbahar : 
"buz ~bi bardacık" cılar yaz, 
karon, karpuzcular aon bahar 
•e aibayet odua ve kömürcü
ler kıı'ta bulunduiuauza ulı
aıza getirir. 

· Ejer oturduiunuz ev, köıe 
batında Yey dört yol aizında 
ise ne mutlu! Çüoki bu ıezt:a 
sabcılar, mutlaka orada ~ir 
müddet durup saia ve sola, 
öne ve arkaya birer kuvvetli 
nira bastırmadan ayrılamazlar. 

Tam bir az baıınızı dinlen· 
dirip, öiledea ıonraki i~niıi 
dütünüyorsunuz, kapınız çalı
nır. Kalkar, açarsınız. Ya dit· 
siz bir çinıene kansı taze araka 
satmak iıter veya pos bı
yıklı bir oduncu arabasındaki 
kuru odunu peıkue çeker. 
Azarladıaız mı? Karıını:ıdaki 
ıözlerini deYirir, daınarlarıaı 
şiı!rir: "Ne yapalım, ekmek 
kazanmıyalım •ı?,, diye terı
lenir. Herpa oa alb ıaat dört 
beş yü:ı kiıioia eYinizia öaünde 
bajırıp çaiırdıldanaa katlan
mak ıerektir. 

Ha1ta •ııınız, e•ini:ıde has
tanız mı Yar, tlinleRmek Yeya 
çalıımak mı iıtiyorıunuz? Ta
liiaize kllaüaüz. Bu ııürilltü, bu 
"•hıer, bu püaldlllü belaya 
~ı icizıiuiz. Hal~uki koı-

Davet 
Atlı spor 2 Mayısta 

Toplanacak 
1 - Atq Ye Atbspor 

kulübüniha Genel heyeti 2 
Mayıs Per,embe (Ünü saat 
18 de halkevi salonıİnda 
toplanacaktır. 

2 - Şimdiye kadar ya
zılaa üyelerle bundan sonra 
ya:ıılmak istiyenJerin yıllık 

aidatı olan on lira ile bir 
defaya mahsus olan on lira 

duhuliyeyi kulüp mutemedi 
Şerif Riza haleflerinden bay 
Salihattine vererek makbuz 
almaları rica olunur. ( Bay 
Sallhatinin adresi: İkinci 
Kordoa Şaphane sokak 18 
No. ). 

3 - Bayanlardan yarım 
ücret a 'ınacaktır. 

4 - T oplanhya ıelecek 
arkadaşların makbuzu bir
likte ietİrmelerini dileriz. 

Atış ve Athspor 
kul Up kurucuları 

Kordon 
Tramvayları 

Atlı tramYaylar bir Mayısta 
Rıhtım idaruinde belediyeye 
devredilecektir. 2 Mayısta da 
raylann sökülmesine baılana
caktır. 

Belediye tramvayları iıletmi
yecektir. Tra•vay seferleri ye
riae otob\laler ifletilecektir. 
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Rus sanatkarları 
2 Mayısta şehrimize 

geleceklerdir 
Ankarada bulWU11akta olan 

Sovyet Ruya opera ve tiyatro 
aaa'atklrlan mayısın biriaci 
ıilllü İzmir• relmek üzere Aa
karadan •areket edeceklerdir. 

Rus san'atkirlarını İzmirde 
karşılayarak kendileriae mih
..atlarhk etmek üzere ecaebi 
liaaaa bilen muallimlerle mu.zik 
•aallimleriadu mürekkep bir 
laeyet teıkil edilm.iftir • 

Bu heyet dilo aktam Yali 
•uaYini bay Sedadın baıkan
hpda bir toplanb yaparak 
bu buusta röıiifmeler yap
mıılardır. 

lu toplantıda maarif müdürü 
ltay Hikm•t te hazır bulun
muıtur. Ruı ıan'ntkirJannın 
ıelırimizde konser Ye bir tem· 
ıil yermeleri kuvvetle muhte
•eldir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
birkaç bin ayak satıcısınıa 

uiri olmamalıdır. Bu halkın 
ııhlıata, iıtirahata ve selameti 
aa•ına çok lazımdır. 

Yaptığı parlak inkiJaplarla 
bütün Acun rözlerini kamaşta
raa ~üyük Türk Ulusu, orta 
deYir milletlerine yakışan bu 
çirkin durumu düzeltmez mi ? 
Her fCYİ başaran 2enç Türk 
Cumhuriyeti elbette bunu da, 
hatta baılı. başına bir devrim 
telekki edip hal edecektir. 
Fes ve Çarıaf ne kadar ma
nasız idise buda böyledir. 

Valıda Belediye, bundan eY· 
vel, verdiii bir eıairJe, hiç ol
mazsa saat dokuzdan evvel bu 
aareleri ••• etmitti. Hatta 
İstanbulda da bunun yapılmasına 
çalııılıyor. Fakat lzmirimi:ıde 
bu iı çok tavıadı. Bunun içia 
her ıeyde muyaff akıyetlerini 
ıördüj'ümüz sayı• l»elediye 
bqkanımıza ltu dilekleri tek· 
rarlarken bütün İzmirlilerin lte
aimle b.raber olduklarıadan 

asla kuıkulanma•alarnu te
•eani ederim. 

telaria • · bu 
~~ ..... imim ...... 

Yanı Asır 

r 
-3 Nisan t9!53 

Kültür 
Hareketleri 

·-~-~----Belediye otobüs işletmeye yanaşmadı · . De.~i~}ide 
T ednsat alanında Bir !ei 

İstikraz taksitlerinin uzatılması için belediye başka- Kahramanlar Okulu 
Okutanı Zetd UlkOnUn nının Ankaraya gönderilmesine karar verildi .• ,, 
Muv•tlakl eU 

Varidat bütçesi 
isteniyordu. 

Kent kurultayı dün öileden 
sonra saat 16 da bay Belıçd 
Uz'un başkanlığında toplanmış-

, tır. Eski zabıt okunup onay-
landıktan sonra encümenlerden 
gelen mazbatulann müzakere
sine ıecilmiştir. Bnnlar arasın· 
da en mühimmi kordon tram
vaylan işi idi. Ba,kanlıiJn di· 
leii ile nizam encümenine ve
rilen takrir enciimence şöyle 
bir mütalea ile genel heyete 
gönderilmişti: 

"2571 sayılı yasa hükmüne 
göre şehir sınırları içinde mu
ayyen noktalar aruında etobüs 
işletmek hakkı belediyelerin
dir. Belediyeler bu işlet
me haklarını her hangi bir 
şirket veya şahısla ortak 
olarak kullanmak veya bu 
haklannı bir müesseseye 
devretmek isterlerse İcra Ve
killeri heyetinden yeni bir ka· 
rar almak mecburiyetindedirler. 
Binaenaleyh otobüs işletmek 
imtiya:ıı belediyemizin üzerin
dedir. Bunu kendi başımıza 

kullanmak, bir şirketle ortak 
olmak veya muayyea müddet· 
le bu hakkımızı icara vermek 
yollarından birini ıeçmek mec· 
lisin karar vermesine bailıdır . ., 

Mazbatanın okunmasını •Ü

teakip baıkan bu hususta teı
kil edilen hususi komisyonun 
da bir raporu bulunduiunu bu 
raporun da olrnnarak beraberce 
müzakeresini istedi raporu oku· 
dular. Komisyon hakikaten çok 
cidi bir ıekilde çalışmış on se
nelik Kordon tramvayları yolcu 
nakliyatını ele almış, otobüı 

rekabeti olmadan ve otoblla 
rekabetinden sonra atlı tram
vayların ıelirlerini ay ay kayıt
lardan çıkarmış ve bunlan birer 
birer meclise izah etmiştir. 

1926 senesinden 1930 sene
sine kadar hatta 1931 senesine , 
kadar yolcu adedi rüade 
dokuz, on binden aıaiı düı
memiıtir. 933 senesinde kor
don tramvaylarının birçok kim
selerin vapuru tercih etmesine 
rağmen gündelelik Yasati ha
silah 326 lira olarak teıbit 
edilmiıtir. OtobiWer işlemiye 

baılayı•ca bu hisilit yaz ay
larında 230 liraya Ye kıt ay
larında da 112 liraya düş
müttür. 

Tramvaylann iptidailiiine 
berbatlıitaa ve 22 otobibün 
reka~eti karıısında bulunma
sına raime.n pnde bu hisilitı 
yapması Ye otobüılerin yap-

bkları sefer adedine göre 
buğun dahi gündelik yol
cu adedinin 6 binden aşa
il olmadıiı neticesine varmıştır. 
Binaenaleyh otobüsleri• işle
meğe başladıit 933 senesi 
tramvay ründelik geliri olan 
326 lirayı ~saı olarak ele alma
nın yanlış bir iş olmıyacait en
cümence izah edilmekte idi. 
Buna mukabil belediyenin ser
maye faizi, amortisman, bütün 
işletme masrafları bol bol he-
sap edilmek kaydiyle günde 
195 lirayı ~şmıyacaiı rakkam
larla izah ediliyordu. Bu neti
ceden de belediye sekiz oto-
büsle bu işi baıarmıya kalkı
şırsa bağlıyacaiı otu:ı beş bin 
liralık sermaye ile senede 40 
bin lira kazanabileceii sara
hatla ortaya kenuyordu. 

Bay Sadi raporun mesnet
lerini teknik malumaba isabe
tini uzun uzadıya izah etti. 
Bay Muzaffer kadroya 4oför 
muavini koamadıimı hatırla

tarak bu kazancın yüz lira 
olarak hesap edilebileceiini 
ve otobüs servislerinin İkiçef· 
melik ye Eırefpaşa' ya da teş
aili lhım ~eldiiini söyledi. 

Leblebici bay Retat rapor 
lehiadc uzun uzadıya i:ıahat 
vererek beraber çalışan oto-
büslerin her gün adedinin art
ması bu iıin ne kadar karlı 
oldu~nu anlatmaya kafidir. 
Tereddüde lüzum yoktur. Ser
maye belediyeler bankuından 
elde edilebilir. 

Bay Mithat şehir 11aldiye 
vasıtalarının kül halde müza
keresi icap ettifini ve buawa 
ııeniş bir it olduiunu ve mü
zakeresinin srelecek içtimaa 
bırakılmasını söyledi. Bir çok 
azalar ıöz alarak lehte ye aleyh
te mütalea yürüttüler. Fakat 
ekserıyet belediynin bu iti ba
şaracaitnda mütereddit ıörll
nüyordu. Nihayet söz haşkaaa 
verildi.Onun mütaleası soruldu. 

Bay Behçet Uz dedi ki: Bu 
mevzu Kordon tramvaylarının 
kalkmasından d<>imuştur. Hal
kın nakil yasıtalarını temin bi
zinı için su ve ekmek meıelesi 
kadar mühimdr-. Komisyon 8 
otobüıle Kordon ihtiyacının 
karıılanacaiını söylüyor.Halbu
ki kordonda 22 otobüı çahıb
jına ıöre idi bir sıkıntı meYcut 
deiildir. Amme hizmetleriadea 
olan nakliye vasıtalannın bele
diyelerin eli altında olma11 
ıerektir. Yeni l.ir istikraza da 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane sinemasında 
2 büyük ve değerli filim iÖrmeie hazırlanınız 

1 - Beyaz perdenin eısiz ve ilahi yıldızı 

BRIGITTE HEL~I 
Tarafından büyük bir muvaffakiyetle temsil edilen 

CASUS KALBi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Sinema aleminin 3 dej-erli sanatkarı 

Gary Grant, Rosita Moreno ve Franccs Drake 
Tarafından Fransızca sözlü olarak yapılan 

Avlanan Gönül 
Neşe ve eğlenceli, çok gülünçlü komedi 

Seans saatları : 
CASUS KALBİ AVLANAN GÖNÜL 

16,30 - 19,10 - 21,50 15 - 17,50 - 20,30 

Denidi... Nisan ... 
,,. -' İ>enizli merkez kazaımda, 

basit bir muhitte bina itibarile 
de dağnık ve ihtiyaçlara cevep 
veremiyen " Kahramanlar oku
lu,. çatısı albnda, mualJimliği 

ıahıao asla taraftar değilim. 
Eski istikraz bi:ıı ıersemlettij'i 
için diier bir istikraz mevzuu
au düşünemem bile .. Fak.at bir 
şirketle anlaıarak otomobil iş
letmek imtiyazımm müştereken 
lru'llanmak ve ya bu imtiyazı 
onlara devretmek yallannı araı
tırabiliriz. 

Avukat bay Şükrü de evve
li imtiyaz hakkımızın başkası
na devredilmesi hakkının Ve
killer heyetinden talep edil
mesini ilari sürmüş ve meclis 
bu teklifi onaylamıştır. 

Binaenaleyh ı,e)ediyenin ken
disinin Kordon üzerinde otobüs 
işletmesi teklifi bu karar kar
şısında reye bile konulmıya 
lüzum görülmemittir. 

Bet dakik•lık bir istirahati 
müteakip ikinci celsede vari
dat ltiltçesiain müzakeresine 
ıeçilmittir. 

Y•rldat kısmı: 
Muhasebeci bay Sami tara

fmdaa madd• madde okunmak 
ıuretile müzakere ve münaka
şa edildi. V aridatıo kıımen 
ıişirildiiiaden hahs edildi. 

iiyelerden bay lımail Hakkı 
söz alarak: 

- V aridabDUzı geniı tutar
sak paramız çok diye naura
fımızıda o nisbette yaparız. 
Diyerek hayali rakamlara da-
yanmak lüzumunu hatırlattı 
dedi. 

Bay Suat ta ; filhakika 
yaridabn ıenit tutultluiunu 
söyledi. 

Neticede bütce cncümenmıa 
mazbataıı reye 1'ondu ve 71 
~in lira nokaanil• bütçenin va
ridat kıımı 920,000 lira oluak 
25 reyle müttefikan onaylandı. 
Buau •üteakip mhallimler içi• 
Yerilecek arsalardan beher mct-
reıine daimi encümen tarafın
U. konulan 125 kuru, fiyat 
müzakere edildi. 14 imza ile 
verile• bir takrirde arsaların 
25 kurut üzerinden Yerilmesi 
teklif oluıauyordu. Bazı üyeler 
bu fiyaba sırf •uallimler için 
muvafık olacaiını söylediler. 
Daimi encümen üyelerindea 
bay Muzaffer: 

- S6utf 8 ci saJrifcde -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Sümer bank 
Yerlei mallar paza

rında faaliyet 
Halter aldıj'ımı:ıa ııöre Sü

merbank Yerli mallar pa:ıarla
rıaın tehrimiz ıni»eıı cle•let Ye 
müesaesat memurlanna yap
makta oldup kredi mua•ell
tanı mülhakata da teımil et
meie baılamıı ve bu meyanda 
ıönderdiii seyyar memurlarla 
kendi fabrikaları mallarını iç 
Aıaado!uya taıuttırmak imka
nını temin etmiştir. 

lıiveten aldaiımız malumata 
a'Öre Ôtlemiıte terzi 1.ay Meh
met Sabri ve Tirede bay Meh
met Emin gibi kazaların bi
rinci sınaf terzilc:ini' temin et-
mek ıuretile kaza memurları
nın elbise ihtiyaçlarmc da bir 
çare bulmuı olmaktadır, 

Şehrimize hemcivar olan di
ier viliyet ve kazalarda da 
bu kabil terziler temin oluna
caktır. 

·Milli müessesemizin memur
lara karşı iôsterdi2"i bu yük
sek alikayı biı de takdir 

kendisine hakiki bir " Ülkü ,. 
edinmiş olan "Zeki Ülkü ,, adJı 
ilk okutan bu yıl bu mektebin 
birinci sınıf talebesi üzerin.le 
mühim bir davayı balletoıiştir. 

Bu davanın esası şudur: 
1- insanlar takibli çalııarak 

çalışma mevzuunu anlıyarak 
ve şahıslarına itimad ederek 
her hangi bir yolu takip eder
lerse mutlaka 2'ayeye ulaşa 
caklardır. 

2 - Bunun için de en kü
çük hadiselerin feda edilme
mesi, rüc'at yapılmaması, insan 
için müspet olabilecek herşeye 
baş vurulması; daima çocupa 
his, heyecan ve ruhi alemin
den azami istifade edilmesi, 
yılgınlık gösterilmemesi lazım
dır. 

3 - Çocuiu anlamak ve 

. ondan sonra ona ıöre mektep 
denen terbiye laboratuvarında 
aşı hazırlamaktadır ki burada 
.loirudan doiru muallim var
dır. Muallim objektifi önüne 
aldıiı çocukların göıterdikleri 
tezahürleri kendisine bir miyar 
yapacaktır... Nazariyat daima 
reride, ameli hayat ön safta 
olacaktır. 

3 - Ders daima çocupn 
yaşayİ§İnc yaklaşhnlarak, mu
allimin çocuk seviyesine inme
ıile verilecektir. 

Zeki Ülkü •aha bunun ~bi 
bir çok Haslar üzerinde yürü· 
•ek suretile nihayet bize fÖ8· 
tcrmiştir ki insanrn içinde atı
lacak pckaz döküntü •ardır. 
Yok.sa salim bir insan do. :ı.::ıa 
istifadeli bir unsurdur. Yeter ki 
üzerinde eyi i,lenıin, eyi örnek· 
ler veril.in. 

Birinci sınıf hepsi ayaı yqta 
olarak alıaan (70) talebe üze· 
rinde ite baıhyan ülkücü mual
lim kendi muhayyele Ye ilH:la· 
kir elinden çıkardıit İf ve laa· 
yat prensiplerine uypn 
oyuncaklariyle bugün istis11asıı 
olarak 70 çocuğu yetiştirmit· 

tir. Talebe bugün okuyup 
ya~ma, hesap yapma, · içtimai 
görünüş noktaıından tamamil• 
olıunluk gösteriyor. 

Takip ettiji esaslan hep ço· 
cuiun ihtiyaç ve hayatından. 
çocuiun zevk ve heyecanların· 
dan çıkarmıtbr. Bet oa tabak• 
karton, bir kaç tabak• ya;b 
saman kiiıdı, bir az tel, biras 
mürekkep bu iti görmek içi• 
lcifidir. Hazırladıit çocuk rub 
ve alakasına uyıun oyunlar 
Denizli ilk ve lise mektepl.ri 
muallimleri bu:ıuruada iki def• 
görülmüt ve muallimden izahat 
istenmİftİr. Muallimlerin bu ••· 
saitin basitliği karşısıada9'i 
muvaffakıyeti gördükçe hayret 
içinde kaldıklarını ıördüm. 

Bu tez ıayesinde buıü0 

(70) çocuk parasız olarak y•· 
titmittir. Yalnız bu v•rhk bit 
muhit veyalaut bir mektebi• 
bir sıDıfına inhisar etmiyero~ 
yurdun dört bucaiına serpil· 
melidir ki hakiki kazanç ekle 
edilsin. Buaua için bu işi d•~
let meseleıi yapmak lizı .. cl11• 

Bu husuta muallim yer ~·~ 
konferanslar Yererek teıiJal 
göstermeli. Hazırladıiı • .
saitte pelc cüzıi bir fedakir' 
hkla teksir ettirilerek biitill 
Türk mekteplerine daiıtaı.-· ....... 



Biraz da 
eni dinleyjn 

Çahşua { ve sevnıek 
ı~te saadetin sırrı ... ...... . ,. 

Y nşamaktan korkan bir t -
\cım insanlar vardır; Dudakları 

.i rr.e t! r ı nıamıştır. Hangi 
~ .:ıı c olur arsa oısunlar hal
leri~rl<-1' ıren ııun değildirler. 

Victıantarı ile başbaş:ı kaldı

lar mı, duygularının süzgeçten 
g-eç.iı rueğe, geçm:ş R'i.inlerin 
anımlarını can!andırma.,a çalı
sırJar Dakikalar olur lci, du) u:n
larında kendilerini bile korku
tar. sevki tabiiler, yahut ta, 
başkaıarmın anlıyamıyaca~mı 
sandıkları diişünlcr keşfeder
ler. Sonra bunları, bu k,., ranlık 
metotları bütün çevrelerine 
yaymaia kalkışırlar. Yakınla
rının, dostlarının ruhlarında 

tahribat yaparlar. Kılı "ırk de
ğil llin yararak, kendilerine 
rastj'elmeden evvel, neşe içinde 
Jiiı. n, hayatı seve açı~, saf · 
ruhlara kasavetli duygularının 
tez.Jarını, birer enkaz yığını ha
lindeki ihtiraslarını sullarlar. 
Bualar kendilerine haram ettik
leri saadetin, kalp rahatının 
korkunç düşmanıdırlar. 

Niçin diyeceksiniz ? 
laaanın kendisini tahlile kal

kışması fena bir şey midir? 
Yoksa bize karakteri•izi 

kontrol etmemeyi, faaliyetimizi 
süzgeçten geçirmemeyi mi tav
ıiye ediyorsunuz ? 

Hayır ıayıa okurlarım, böyle 
bir tavsiyede bulunacak deii
Jim. Fakat şuna kanHm ki, kuY
vetli varlıklar için vicdan yok
laması fevkalade bir harekettir. 
Yani bu yokla•ayı yapan adam 
nefsini aldat•aktan çekinerek 
hükmünü aa•imiyetle Yermeie 
borçludur. Bir acııı mı Yardır? 

Hayata aev2isini geYşetea 
hadiselerle mi karıılaflDllbr ? 
Y ar .. ın derialilderine atifuz 
ettikte• sonra onu, ancak hazık 
bir ruh doktoruna açmalıdır. 

Şüphelerini, gUvensizliiini ya
ratan zehirleri, çevresiae yay
maktan, kara•ıarlıiı ıreniılet
mekten çekinmelidir. 

Fer atlık mı istiyorsuauz. 1 
Elem Yeren düşünlerden, ru

ralardaa uzaklaııa.. Hareket. 
pçia. Çalı~mak ve sev•ek .. 
yani yıpratıcı duyıulan unut
mak.. lıte balatiyarlıfın,••ı••İ• 
aırrı .. 

Seven kadının saadeti HY

diiine hayatı mümkün oldup 
kadar kolay ve ıüzel ıöıter
mektir. Ana kalbini dolduraa 
ıaadetin cofırunluiu, yanulan 
Bıeriae titriyen sonıuz pfka
hnda toplanır. Yurdu• yükHl
meaiae çalışan devlet ada•ı
nı• ıaadcti, hastasını kurtaran 
doktorun saadeti, ordunun te
kamülüne çalışan komutanın 
ıaadeti, işine, tarlasına bajla
nan emekçi ile üretmeni• saa
ıleti,eserini bitirmek için dünyayı 
unutarak çalışan mubar -
ririn saadeti verimli bir hareket
le, şumu!lü bir scv2'ide belirir. 

Sa2"1ığın da saadetin de en 
kuvvetli daya~ı, 2'eleccğe ina
narak yaşamaktır. Geçmiş ~ün
lerin hatıralarını yaşatmak ta 
bazen lüzumludur. Fakat bu 
yoklama bizi maziye çekmek
ten ziyade geleceğe bağlama
malıdı:-. Son bir tavsiye: Do.st
larımzı, sizi yaşamaktan sou
tacak, korkutacak olanlar ara
sında deiil; hayatı size sevdi
recek olanlar arasında arayınız. 

I:>ixı.çad.anı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Yormadan saatlarca · hatta 
günlerce yalnız başına bağ'lı
Y•rak olgunlattırmaktadır. Ce
bir, sıkıcı takıp tc yoktur. 
Yalnız çocuiun bizatihi uya
ilan ve yakalanan alakısı var
dır. 

TARHAN TAKER 

e 
abr· <alar mız 

An'.ara, 23 (Husu_;) 
Atatürk Cumhuri) et he!lt\: par

tisi merkezini ziyuct ettiler. 

M~yısm dokuzundn tophrn&cak 

olan umumi lcongre işleriyle 

meş~ul oldular. Reisicumhur 

tayyare cemiyeti genel merke
zini de ziyaret ederek şube-

leri gözden ~eçirdiler. Türk 

kuşu salonunu beğendiler. 

Ankara : 28 (Hususi)- Beş 

senelık sanayi programımız 
muvaffakiyetle ikmal edilmek 

üzeredir. Kayseri bez fabrikası 

önümüzdeki temmuzda, İzmit 

kiiM: fabrikası Eylfılde faali

yete geçeceklerdir. Bu sonuncu 

fabrikada memleketin kiııt 
ihtiyacının üçte biri temin 

edilmiş bulunacaktır. 

• !VO Jarı 

• ••••••••••• 

Gazetec · eri 
leni grat a 

Moskova, 28 (A.A) - Türk 
misafirler Lenin rad"' gelmişler 
ve dışarı i~lcri komiserliğinin 

Leningrat müme.s~İliJ le Sovyet 

Rusya ecnebi kü'tür cemiyeti 

murahhasları tarafmdc-n karşı

l:mmışlardır. Mis~firler Lenin
grcttn .. gün kalacaklar şehri 
ve müossestleri gezeceklerdir. 

··dam edi di 
Antep, 28 (A.A) - Gcçim

siı.Iik yüzünden babasının ya
F~l•i /Jcışlwl:a 11 Oeo1·giye/ 

nında yaşıyan karısı Sabihayı Sofya, 27 (A.A) _ Eski baş 
cadde ortasında öldüren Ha- bak anlardan bay Çankof ile 
Jepli Hüseyin bugnn cürüm Georgiyefin Sofyaya muvasa-
yerinde id m edilmiştir. latlart hadisesiz geçmiştir. Bun

ları hamil olan tren her t ürlü 
Bay Heryo nümayişin önünegeçilmke üzere 

Paris, 29 ( Hususi ) - Bay şehrin haricinde tevakkuf et-

b ı . d F miştir. 
Heryo ir ıöy evın e, ransız- Varşovada iran Sergisi 
]arı cumhuriyetin buiÜne ka- Varşova, 27 (A.~) - Baş· 
dar elde ettiii eserleri muha- 1 ı · · balcan ran san'at arı seriııı· 
faza için birliie davet etmiştir. nin açılma resmi•İ yapmışbr. 

Yahudi Habef topraklarında 
Asmara, 27 (A.A) - Soy4 

Düşmanlığı auncuıuk vak'aıarı huduttan 
Berlin : 29 (Hususi) _ ya- öt ede Seti ye yakın Habeş top· 

hudiler aleyhindeki hareket raklarmda devam etmektedir, 
tekrar alc•leamittir. Bundan Dört Etyopyalı seyyahın hay· 
sonra yahudiler Almanya'da dullar tarafından hücuma rna· 
yatanda, ııfahnı taşıyamiya- ruz kaldıkları ve tamamile so· 
caklardır. • yuldukları haber verilmektedir 

Ankara, 28 (Hususi) - Ay
dın dcmiryolları idaresile ba
yındırlık bakanlığı arasında 

hasıl olan anlaşma üzerine Ay
dın demiryollarını satın alma 
layiha•• bakanlıkça haıırla11a

rak vekiller heyetine tevdi 
edildi. .. . ....... • • ....... S Bir ticaret ltllAfı 

Paris, 27 (A.A)- Fransa ile 

Uçüncülüğü aldık Matbuat kongresi İtalya arasındaki siyasal ko· 
nutmalar doirudan doiruya -·-·-·· Nis şehrindeki süvari zabitlerimizin 

bu muvaffakıyetini alkışlarız 

Büyiik önderin eın.rinde çalışma~'lnı hi1miş 
ve büyük davanın bölümünü 

~anla haşla henimsiyerek ... 

kat'i bir ticari itilaf akdetmei't 
tahsis olunmuıtur. Bu anlaşma· 
"'" ftalya murahhaslarının Pa· 
riı sergisine yapacakları ziyaret 
esnasmda imzalanması muhte
meldir. NIS 28 (A.A) - Anadolu İtalyan, beşinci: Fransa, altın-

Ajansının aususi muhabiri cı: Hollanda, yedinci: Roman-
bildiriyor : ya, sekizinci: İspanya, doku-

27 Nisan iÜnü Niıdc yapı- zuncu: Belçika, onuacu: İsviçre, 
lau uluslar ekip müaabakaJa- onbirinci lrlaada olmuıtur. 
rıacla ekibimiz üçüncülüiü al- Bundan başka bugüae kadar 
mııhr. Buiünkü müsabakaya yapılan müteaddit mlisabaka· 
iıtirak edea uluılaruı kaz.an- larda ıUvari ıohaylarımı:ı (za-
dddarı dereceler ıöyledir : bitlerimiz) muhtelif dereceler 

Birinci: Portekiz, ikinci: Al- kaza•mıı ve bu derecelere 
man, üçüncü: Tilrk, dördüncü: mahıuı mllkifatları almışlardır. 

••••• 
Harp ilin ederse 

- ~------------......... .-..... _. __________ ~ 
Papa imparator Fransova Jozefi 

Aforozla tehdit etmişti 
Roma, 28 (Hususi} - V atikanın lleıredilen vesikalarına iÖre 

1914 senesinde papa sulhun bozulmaıına mani ol•ak için 

iaparator Fransova Jozefi, harp ilin ettiii takdirde aforoz 
etmekle tehdit etmişt i . 

Ankara, 28 (AA) - İç işleri 
bakanı B. Şükrü Kaya Anadolu 
Ajansı muharririne, matbuat 
kongresi hakkında şu beyanatta 
bulunmuıtur: 

İlk Türk matbuat kongresi 
Ankarada 25 Mayısta toplana· 
caktır. Umumiyetle her konire
•İn han2i meslek adamlarını 
toplarsa toplasın ierek bu meı
lejin ilcrileınesi ve ierekse bu · 
ilerleme yüzünden memleket 
hesabına faydalar temi• etmesi 
bakınuncan nuıl ve ne dere
cetle müessir olduiu malümdur. 
işte buau dilşünea Cumhuriy6t 
hükumeti matbuat işlerimizi 
kendilerile ıörüşmek üzere 
ıazctecilerimizi bir konirey~ 
çaiınyor. Küskü iötürmez ki 
bütfin konıreler gibi bu ilk 
matbuat kongresi de hem mat· 
buat hem de memleket için 

TAYYARE SİNEMASI 
3151 

Bugün senenin en büyük sinema müsameresi 
Fransız akademisi azasından PIERRE BENİOT'nin :ı1ahescrindcn alınan 

Mevsimin en zengin, en bUyUk, en muhte,em tllml 

MOSKOV A GECELERi 
• A NABELLA - HARRY BAUR - SPiN.ELL Y 
GERMAiNE DERMOZ - P. RiCHARD WiLlJ\f 

• 
Gibi en yüksek Fransız artistlerinin temsil ettikleri ve ROD SANDOR ve 

DİMiTRiEVICH çı~an orkcstrelcri ile NAPOLİTEN ~arkıcılarının iştirak 
ettikleri ve bütün lzmir halkının göreceği 

Musiki - Afk - Heyecan - Harp - Hayat filmi 

Ayrıca FOKS dünya havadisleri [ Türkçe sözlü ] 

SEANS SAA TLARl : 
Heriün 15 - 17 - 19 - 21,15 

Perşembe 13 - 15 tlllebe ıeansı 
Cuma 13 ilave seans 

21,15 

hayırlı neticeler verecektir. 
Çok umulur ki milli kurtuluş 
inkilibıuuıın ilk ~ünündenberi 
Büyük Önderin emrinde çahş
maıını bilmiş vo· büyük dava
•ın iter bölümünü canla başla 
benimsiyerek ollun halka anlatıl 
maıı ve ıerçekleşmesi içi11 ıa

-.aşmıı olan matbuatımız ve 
buada yer almıı olan seçkin 
arkadqlarımıı bu ilk ronKre
ye o!gun bir anlayıf ve taze 
bir heyecan retircceklerdir. 

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

İspanyol 
Kabinesi 
MADRID 28 (A.A) - Baı

lıtakaa B. Lerroux hükümetin 
ağlcbi ihtimal Mayıs başında 

iıtifa edecejini ihsas eylemiı
tir. 

Baıbal::.mın bu beyanatı 4 
parti başkııalannın bir içtima
ıaı müteakip Yukubulmuıtur. 

ltalyan prensleri 
Trablusta 

Garb Trabluıu, 27 (A.A) -
Prens ve prensc.s dö Piemont 
bu ayın 29 unda bek lenmekte
dirler. Prens ve Prenses Trab-

lusun ve Sirenekin haılıca mm· 
takalannı :ziyaret edeceklerdir. 
Şereflerine büyük şenlildeı 
yapılacaktır. ... .. . .. ,-,_ 

islam 
• • 

Viyana da 
Eserleri sergısı 
Viyana, 28 (A.A) -Avustu· 

Kikür-Bunf cemiyeti tara· 

dan tesis edilmiş olan islim 
eserlari seriiıi cumhur reis 
Miklas tarafından açılmıştır. 
Bu merasimde hazır bulunu 
Şark tetkikat mektebi direk· 
törü Sir Denison Sosa eski ve 
yeni Iran hakkında çolc allını
lanan bir kof erans ver•iştir 

Bay Lava diyor ki 
Londra, Roma ve Strezaya sulh için 

Gittik Rus misakı da sulh içindir 
Pariı 28 (~ususl) - Sovyet- le~i~ ve •ikbialiğini izhar et· 

ler sefiri bay Potemkin bugün mııtır. .. . , . . 

d t 17 k dar bay Laval Bay Laval muntehıp erme hı-
e saa ye a b tt'" · b' b 

F R k ı ki yardır.:ı ta en neşre ıgı ır eyanna-
i!e ransız . us ar~~ 1 

.. 
1 mede Fransa, Lendra, Roma 

misakı üzerındc ioruşmelerde St lh . . •tm' ti ve rezaya su ıçıa ı• ıı r. 
bulundu. Bu ıörüımclerden Sovyetlerle mti7.akeratımız ve 
çıkarken gazete muhabirlerin.: aktetmek tiz.ere bulunduitJllKll 
beyanatında misakın çok eyi misak ta sulh içindir. Hiç bir 
bir yol üzerinde olduiunu ıôy- devlete kartı deiildir diyor. 

İstanbulun Sarıyerinde zengin bir 
Ermeni kadını öldürüldü 

İstanbul, 28 (Hususi) - Sarıyerde Elmasyan adın«a 2enıin blı 
Ermeni kadını evinde öldiirülmüştilr. Katiller ıabıtaca fiddetl• 
araaıyor. Ceıset b~ilı olarak bulundujuna g-öre canilerin kadı~ 
fazla eziyet ettikleri anlatılmaktadır. 



Sahife .. 
su:::: .... 

* 
····•-....!J•·~ı··ı..••\1•1'~························································ : c.ueo ıeır Kamız 

L Capraşık Du~ular 
: Yazan. : Fl.el:>1a. :eııgi.n 

Yeni Asır 
e: 

Cinayete karşı fen 
,._ 

Tarihten 
Bir yaprak 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, ____ ....... , ..... 12: ........................... , 

Nasıl çarpışıyor ? - Deli İbrahim 
Ne güzel kırmızı elma 
Gibi yanakları varmış. 
Yazık olddkl kıydım •• ,, 

- 33-

Pek geç kaldın Kaya ... Vaziyeti gizlemek 
(stemenı horçlarıınııı altından çıkamıyoruın 

··-·-·· Kaya baıını kaldırdı ve hay- ten korumak istemiıtirl.. 
kırdı. Ferit acındırmak istercesine: 

lngiliz polisi fenni bir şube ile 
Tamamlanıyor.Gerçekleşen bir hulya 

- Evet Amayı seviyorum, - Heyhat! pek geç kaldın Ayak ve parmak izlerinden sonra yeni "belirtiler" 
hem siz ıaadıjınızdan çok sev· Kaya! Vaziyeti iİZlemek iste· 
diiim içindir ki onu annemin meın. Borcun altından çıkamı- (Taymis) gazetesi, cinayate cinayetleri~. esrannı meydana ni~. ayni olmaz. Bal~ıti~ iJ .. 

· d H 1 . b. · kar"-ı açılan mücadelede bir çıkarmak ıçm, ezcümle biyolo- mının bu kııaı şımdıdeıa 
yenn e rörmek istemeyorum !. yorum. a an cimn, inatçı ır ~ y· b 

- Ferit müstehzi. kadındır. çok fenni icatlana ne büyük jik, fizyolojik ve şimik(kimyevi) çok ileri ıitmiştir. ıne u· 
- fstemeyormusUJl ? kendi.. Zaten dilegi biu yanına çek- bir rol oynadığını anlatan bir ulanlarda bir çok faydalı izah- Jlun ~bi, kaıa hınızlarının 

•• pek fazla fÜ.Teniyorıun mektir bilirsin. Oturduaumuz makale neşretmiştir. . lan muhtevidir. iletleriade de, röıle rörülemi· 
klçtik Bayaa l hem biliyormu· evi rehin ederek ancak bir Avrupa ülkelerinde e ço- izler ve bellrtller yecek huauıiyetler vardırkl 
ıun aeni bu Kibi baıit düfün• miktar para koyabilirim.. iunda çoktan beri fen Hibora- Bir araştırmaya memur edi- mikroskop veya mikro fotograf 
celerdea uı.aklatmıt aanarak Eicr Ama olmasa... tuvarı zabita için elzem sayı-
b6yle ciddi bir aeaeleyi açdı- - Arnayı aldatmak! Onu lan bir kısım sayıl.maktadır. 
tımada hata ettitimi anladım. da bu çıkmaza sokmak iki İngiliz şehir zabitası için de 
Amayı seviyorum. onu anne· katlı bir suç olur.. nihayet böyle bir laboratuvar 

min yerinde görmek istemem Ferit heyecanla: açılmış bulunuyor, 
demek düzcesi kıskançlıiı - Hayır! yemin ederİc ki Vakıa polis idareleri ar:ışbr· 
açıia vurmakb.r. aldanmıyorum. Onu seviyorum, malannda, çoktanberi muta· 
Şuau iyi ltil ki senden izin çılgın gibi seviyorum Kaya... bassısların ışığına müracaat 

alacak değilim... Cenç kız omuzlanm kaldırdı: edegelmişlerdir. Bununla be-
Kaya öfkeli: - Nemelbım; duyllllannız raber şimdiye değin bu elbir· 
- Çok ya•ılıyorsunuz, Ar- size aittir araşbrmak bana düş- liii oldukça müphem ve te· 

nayı annemin yerinde rörmek me:ı ancak düşük vaziyetinizi sadüfi kalmışhr. 
istemem demek zavallı anne- düzeltmek fikrile ona tlayandı- Fenni polls nedir? 
ciiiai diıleriyle kemiren kap· ğınızı bilse.. Londra gibi sekiz milyon 
lana onun da yem olmaması içia.- - Biliyor!. nüfuslu bir şehrin zabıtası, la-
dir aayıa amucam!.. - Biliyor mu? Onun para- boratuver dışınaa bile, birçok 

Kaya son kelimeyi bitirir- sile borçlarınızı ödemek iste- ilimlere iş verecek vaıiyette-
kea ıeıi titriyordu. Feridia difinizi de söylediniz mı? dir. Bunların bazılan, za· Lon<fra §eln·i 
rözleri büyüdü hayretle -Alayı bırak açık konuıalım. bıtanın her gün karşılaşbğı len bir polisin baş iti "izleri,, 1 altında meydana çıkar. 

- Amucaal Amucaa hal Konseri Yermeden önce kendi- meselelere alı§mak için polis- ıöıden reçinnektir. Bu tabir ~erlok Holm••ln a•r-
Kim dcmİf b• herzeyi... sile görüıtüm kat'i bir cevap lerle birlikte cinayet sahnel~ polis romaalannı ve onların çekl8f8ft bir hulyaeı 

Geaç kız mahzun : almak istiyordum.. rini ıezecek ve öyle umanz içine firea hayli ilimleri andır· Her nevi lekeler, bulunaa ıaç· • 
- Bana iıtemedimm birıeyi muayyen bir iıin düiümünü dıüından biz ilmin elbirli~yle lar, tuzlar, •ebati parçalar Yeya •· Evlenmek fikrinde olmadım, k · .. ld ·b· ·ı ·d •· •• 

söylettiaiz. Fakat ao-zr.-ün L·r- •· ç&zme ıçin ° uğu ~ ı 1 en e · t t b le al d b J'rtil · - n" aeni çok ıevdiiini ve Kayanın . tJ • ö . .. 1 k · · cınaye arafbnaa mu a auıs- umaf parç an • e ı er 
ıe değil ıerçek oldupnu pek babasile daima doıt k.al•ak cınaye enn ııtünu 

1
1 mkal ıdçın ları tarafından takip edilen ıa· sırasına geçer. Şerlok Holmesia 

aüzel biliraiaiz. F•n"t amuca de yeni metotlar bu aca ar ır. d h 1 "b ı· t• k ') · ·hf fi k l k 1 • ~ iytediiini anlatb. F . 1. . b' L. . d yeye a a uygun o an e ır ı,, va tı e ıstı a a &l'fl anan ı ı 
babam Sabir'ia feci ölCiaUnU, ennı po ısın ır.ırır. en ayrı tabirini tercih ederiz. k k le • l · L .. 1-. ·ı· . k Senin zekladaa, bu kouere iki alitı vardır. Birincisi adli ır esıı erı uuıun ıerçe• 
annernın o •••gı ı ıace adını• b d 1 rd b Ayak izleri, kan lekeleri olmuttur. Fenai poliıin en 
'- F · b ı ıl aila •iı um~ a aa, ilmem kısımdır. Diö-eri ara•tırma ~·-x.aynı wıt ey e nas evlen- • -:r aibi en ipfülat belirtilerle parlak ıtıldanndan biri olaa 

daha bir allrU llkırdiden ıoııra h d B. · · · tah • diklerini, küçük Kayanın do· ası ır. ırıncısı mu assıs- işe başlaıaıı olan fenni polis, Liyonlu doktor Locard, tuz-
L dı _ '- tl k ıevaili Kayanı• muvaffakiyeti J ·L • • • • ı· •tt• ı b ı·rt·ı · •t ı ğum Kay nı ne ma.ıa a en· •· ara, IKıncısı ıse po ıse aı ır. parmak izi etodunu mü· ann e ı ı enne aı o an 

di adınızla yapbrclaiınızı iakir çevresinde toplaaır, bu aykın Filhakika polisin faaliyeti sa- kemmelleştirmeklı ileri doi- araıtırmalannda, Şerlok Hol-
edebilir miıiaiz ? fikirleri hep u.audur doıt, dai· dece hakimleri ve jüriyi ten· ru büyük adım atmııtır. Son meaia romanlanndaki bu-

Ben hepıiai, o acıklı ıeç· ma maksatsız isteksiz doıt ka- vir edecek deliller bulmak- zamanlarda mutahass19lar. bir luılardaa çok i.ttifade ettiiini 
mitin her yapraiw çeYİrebili- lırız dedi. tan ibaret deiildir. Araştırma ciaayetia faiW.i ortaya çıkara- itiraf etmiıtir. "Krimiaoloji 
rim. Y alnı.r bilmediiim Ye .iüıün- Gözlerim karardı, bilmem liboratuvarlarmdan çıkan neti- bilecek mahiyette iz bırakan aetodlan,, Adh eseriyle feanl 
mek iıtemediiim Ferit amcamın naaıl oldu, bu konser verilmi- celer daima bir cinayetin delili uzvun, sadece el olmadıiını polisin babatı sayılan Hanı 
kardqinden kalanı tnkettik- yecek diye. haykırdım. olmamakla beraber cinayetleri keıfetmiflerdir. Ateıli ıilihlar Groa'da aynı -.aziyetttdir. 
ten ıonra bayan Arnayı da bu O birdea döadtl. ôz yanu· adaletin huzuruaa çıkarmaktan 'b' b · · 1 d Tıbbi adli.le feu.t poli.tia 
alalaete sllrilklemeı_ aeYdasıdır.. fi ı aıı caaıız cıaım er •, en eaki dallan~daa biridir. Bir 

"' aunu koruyan bir ana fibi aeai yine ıeri kalmazlar· hunları dir" er ıillhlardan ayı°r-
F eridin kolları bir an ela b · d' b ._ F i ı· t k ·., · d'., cinayet kurbaaıma baıı ucuada 

yana enımae ı eai sorpya çedi. enn po ıs e nıgı 12'er maia yarıyacak huıusi izleri tabip adli tarafıadaa yapalaa 
•tıttt. Çünki dedim latanbuldan memleketlerde çok ileri fitmiı- haizdirler. 9eyadab arqbrmada biriad 

- Şayan diyebildi.. Ad ·d k h t• f 'it d b·ı buna •t anaya ıı ere ••tire- ır. ngı ere e 1 e aı Her tabancaaın namlısında, derecede bir ebemaiyeti ha· 
E-.et Şayaa... G&zleri•i bu mın yaaıada daha sa- bir çok eserler vardır. Bunların kurıunun ieçidinden ileri ielea izdir. 

~ıyla. ~apıyan ~-.:an~ annem. de bir surette yqamaia çoj'u halk için yazılmıı Ye do- çizgiler bulunur ki bunlar iki lnriJterede polia faaliyetinin 
eçlalfı yazara eaı ıelecek- - Senıı war - layııile sathi olmakla beraber tal.anca da katiyen birbiri- bu dalı biraz ihmal edilmitH 

~~~~~·~~··~~·-~~~~~~~~~~~~·························································································· ~~.~~~~~~~~~~~~~~, 

• • • k sadır. Halbuki lskoçyacla tıbl>i 

misi inşaya arar Ve d• adli çok itibarda olup zabıta r 1 ile çek aıkı ell:tirliii etmek .. 
tedir. 

fbrahim tahta çıkınca, kar
deşini taklit ederek silahdar 
gibi has l.ir nedim istedi. Ne
den istemesin ! . ( Kardeşimin 
ailahdar nedimi varmış da be-
nim niçin bulunmasın ? .. ) dü· 
şünceıini aç.ık ettiği vakıt ar
zusunu yerine getirmekte ça-
bukluk ıösterdilu. Likio bu 
iıteğin yerine getirilmesine 
delllet edenler kendi çıkar-
lanna göre davranmaia alış
kın oldukları için bu deYlet 
itini de isteklerine uyııun ola-
rak baıardılar. 

•. SlSzU geçen Kösem kadın kendi 
kölelerinden, Yusuf ağayı l\,rabi 
me tanıttı ve kabul ettirdi. Yu
ıuf ağa bu suretle birdenbire 
.P~I• eldu. Az zamanda sıruile 
Kubbe veziri, silahtar, Ncdimi
his nasbedildi. Bundan sonra 
her ne olursa iş başına Yusuf 
pap ~aiırıhrdı. 
~ Yusuf pa~a çalışkan ve ce

\ saret aahlbi bir adamdı. Kapı
l dan paıalık münhal olunca 
keadiıine verildi. Giride sefer 
yapılacaj'ı ıırada Serdar oldu. 
Cesareti neticesiz kalmadı. Han-
yayı fethettiği için İbr&himin 
lütfnne uğradıl 

Yusuf paşe Girit seferinden 
döaüıünde Hanya' dan eline 
~eçirdiği iki antika slltun ile 
~üıel Rum kızlarında• baılca 
hediye ıetirmediii ıçın pa,ayı 
çekemiyenler fırsatta• istifade 
ettiler. Mal, kürk mücevher 
sayısıı para ıitmediiitıi vesile 
edinerek paşanın kafasının 
keailmeıine İbrabimi kandırdı
lar. 

Bir kıt ortası kinunuevvelin 
ıoa ıünlerinden bir ründü .. 
lllrahim Yusuf paşayı saraya 
çaiırttı. Don-.nma ile hemen 
geri dönerek Giridi fcth
etmeaini emretti. Yusuf Pa
.- bu padişah emriae ilkin 
boyun ermekle beraber 
tersanede, Adalarda, lzmirde, 
lımitte yeni ıemiler yapılmakta 
oldujuau, baharda hazır buJu
nacafını ve o zaman hareketin 
kararlaf!Dıf olduiunu söyledi. 
Bu sözlere içerliyen lbrahim: 

- Yaban i>küzU aibi konu
fUraua, saaa varsıit dedim.Şim· 
diden tezi yok .. 

- Şimdi aefer vaktı deiil
dir. Elimizde aefinelerimiz de 
meYcut dejildir. Baharda ira · 
4eniz yerine ıetirilir. Kölcniı
dea aşın iş başarmaia liyık 
kullannız varsa bu İfe anlan 
memur edia. Serdarlıkta sıözü111 

· yoktur. 
lbrahim çok hiddetlendi.. 

Boıtaacı baııya fU iradeyi 
· Yerdi: 

- kaldır ıu melüau, baıın• 
keal .. 

Bu haber Londra'da büyük heyecan 
Ve endişe ile karşılandı 

Laboratuvarın roıu 
F ennt polis laboraluvan po- Boıtancı 'l?aşı Kösem kadını• 

lislere fen adamlarının metod· Yusuf paşaya karşı fazla te-

LONDRA 27 (A.A) - Al
manyanın her biri 250 tonila
toluk 12 deniz altı gemisi in
şa etmek knr:m Berlindeki İn
giliz ııtaşenavalına tebliğ edil
miştir. İngiliz hükümeti bu 
kararın Mayuta Londrada ya
pılacak olan İngiliz-Alman de-

niz müzakereleri üzerindeki 
tesirini n.:azarı itibara alacaktır. 
Her iki tarafın gelecek müza
kerelere bir başlangıç olmak 
üzere teati etti1<leri fikirleri 
ihlal eden Alman kararı İngi
liz bakanlıkları mabafili için bü
yük bir sürpriz olmuıtur. 
Son Berlin İn2'iliz - Alman mü-
zakerclerinde bu mesele mey
zuubahı e.Jilmemittir. İnsıiliı: 
kabinesi yakında battı hareke
tini tayin edecektir. V enay 
muahedesinin Almanyayı deniz
altı iemileri inp etmekten 
•cnetmckte olduiu ehemmi
yetle kaydedilmektedir. lnıiliz 
bllktUneti bu hususta Berlin
deki elçisi ile muhaberede bu
lunmaktadır. Alikadarlar ıu 

noktayı bilhassa hatırlatmakta
dırlar. Almanya kara kuvvetleri 
hakkında aldığı kararda ayni 
fe~ilde hareket etmiştir. Her 
ıkı hareketi ile Versay mua· 
hedesini çok iıikir bir şekilde 
ayakları altına almaktadır. 

Almanyanın k21rarı 
Lomlr:a, 27 {A.A)-Almanya

nm denızaltı gemileri inşa et-
mek hususundaki kararı Lon
dr9ida büyük bir endişe uyan-
dırmıştır. Bu kararın mayısın 
ikinci haftasında Londrada 
başhyacak olan müzakereler 
üzerinde ne gibi tesirlerde bu· 
lunacaiı henüz belli deiildir. 
Şu nokta tayanı dikkat görül
•ektedir. Deniz müzakereleri-
nin arifesinde Almanyanın bu 
ani kararı Berliade ınıiliz-Al· 
man müzakerelerinden evvel 
almıf olduiu mecburi asker
lik kararlna benzememektedir. 
Almanya 16 Martta yaptıiı l'au.ıım·e Gemis i 
iİbi bir kerre daha Versay olduj"unu iÖstermektedir. Fa- I aazar edeceiine bir delil ola-
muahedcsinia mecburiyetlerini 
tek başına olarak çii(nemekte- kat bu arsıulusal bir sillbları maz. Alman kararından sonra 
dir. lu hareketleriyle Alman- bırakma projesinde ileri sürü- alınması lizıNgelen tedbirler 
ya silahlanma meselesini kendi lecek olan her hanfi bir kont· acilen nazarı itibara alınmak· 
kendine halletmek kararında _ _!Ola •uvafakat etmekten sarh tadtr. 

larını öi"retecek ve oalann alet- "'ccObünü bildiii içia padip-
lerini taaıtacakhr. Mutahaaaıs-') bıa bu emrine tereddüt ıö•-
lar polislere bir ciaayet uh- terdi. Orda hazır bulunan Sad-
nesini11 nasıl araıtmlacatını razam Salih paıa, Deitcrder 
ve Jaburatuvarda tetkik edi- Musa paıa, dada Dir çok eki-
lebilecek her şeyin naııl top- 1: bir af dileyerek ayara düştn-
J " ··" ki d' T ~ ler. anacaıını oıretece er ır. a- t . y f ı·b h. · h --b '" r k . 1 .. Ar .c usu paıa ra ımın e .... .. i~ pı° ı~ orıser ermk a ~~ vdya .. tiresinin kocası idi. o gece bit 

., a ıra erı poBıı .Yk~Pl!lhab a bı~ ba!1 çocuju '1oimuştu. Defterdar 
ıeçmez. u ı ı ı ıas ır ı- • di 
rindcn ayrı kalacakbr Filhakika ·Musa paşama aklına bu gel · 
fennt zabıta te~lrillt~. poliaia Y ~ni~cn büyük. . bir cesaret 
eski metotlarını lüzumıuz kı- ıö•tererek lbrilbımın ayakları-
lacak defrildir. Nasıl ki poliaia na kapandı. Yusuf paşa sul-
emri a~tına .honulan ~tomo~i! landan doia• çocuğunu göre-
ve telsı~de, ıc.a~tnda _bır canıyı mcdiiini ve sultan He çocu-
ele geçırmek ıçın alelade araba ğuna merhameten canınt b•-
vey.:ı telefon kullanma~tan onu ğ'ışlamasnu yalvardı. 
mü5taini kılmıyor.Fennı zabıta, \ Gözleri kararan İbrabinı;cel · 
evvc)dcnberi tanınmış olan nıc- l .. t Kara Al' · · Ha-
t ti d h _ . k I .. • ı ve muavını 
o arı a a muessır ı maıa maJ Aliye: 

matuftur. 
•••••• •••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• ~ - Daha yaşıyer mu? 

Seyahlar Diye iürledi. Yusuf paı•Y' 

Dün li•amza ıelee Patrya 
vapurile şehrimize muhtelif 
tebaalara mensup 90 seyah 
ıelmiş Ye Turin~kulüp tarafın
dan karşılanmışlardır. 

Seyahlar Kadifekalesini, mil
zeyi, Kızıl çullu su k~mtrlei.ni 

. ı_~zmiılerdir. 

boj-dular.. . 

1 Birkaç dakika sonra lbrabıdl 
' yaptıiına pişman oldu. Serd•
rın henüz soğumıyan ölOsiirıe 
yanaıtı, yanaklannı okıadı: 

- Ne güzel kırmızı elOJ• 
ribi yanaklan varmış, yazık 01-
du canına kıydım .. Dedi. 

Muhittin satll 
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ltın Ve Güze · Kızlar 
Te:fri.ka N"o i.2""111Sm-E~ .ICillllllllE!llllllE:lll ... 11111~11111!!!1!~ .............................. .. 

Plajdaki kara ve·nüsler Kamin 
Güzel hayalini kirletiyordu 

Bunun konuşuşunda bir Pa- meyvalar ve kanlı et parçalan 
risli şivesi kalmıştı. Renuçi göze çarpıyordu. 
güldü: Daha uzakta, bir fenerin kı-

- Sen Parislisin galiba? zıl alevine hürünerck bir çab 
Öteki, "ticaret memuruyum" altına sığınmıı Araplar, birbi-

deyivermiş gibi tabii bir tavırla: rine istif olmuş gibi uzanmış-
- Evet, kürek mahkumların- lardı. Bu sefil odanın ortasın-

dan. da oturan kahveci de naneli 
Ve sonra devam etti: çay pişiriyordu. 
- Hele bir söyleyin ! beyu- " Beyaz kadınlar ,, ıeffaf ve 

laramı ~idelim, arablaramı ? ışıklı kocaman bir numaratın 
- İkisinedc iideriz. Fakat müıterilere kifi derecede İfa-

ibtida bize şehri gösteriver. ret ettiii tuiladan yapılmış bir 
- Görülecek tek bir şey binada idiler. 

yokya. Yerli kızlar ise sürü halinde 
Bununla beraber, Abnın ya- değil, fakat her biri tahtadan 

vaş adımlarını takip ederek, kutu ribi bir yere ikapanmıı 
onları bu saatta tenha olan ge- olarak, kendi hesabına iş gö-
niş caddelerden geçirdi. hirinc:i rüyordu. Bun1arm "odalarında,, 
Fuat bulvarı, Ojeni caddesi, ancak tozlu bir minderin sığ'a-
yalmz prens Naroıı caddesi, bileceği kadar yer vardı. 
aydınlık otelleri ıaraf dükkan- Bunlar kapıları önünde, ka-
lar:ile, bu :saatta hala canlı bir ranlıkta bafcdaş kurarak müşt-
hal ı!Österiyordu. rilerini beklerl~rdi. Ekserisi ko-

Kamçısının ucuyla arabacı caman şeylerdi. Kürek mah-
üzerinde Ayın mavileştirdiği kUmu arabacı ıizahat veriyordu. 
ince bir kubbe olan beyu. bir - Bunlar ne kadar şışmu 
taş kütlesini gö.tcrdir: olursa, o kadar çok itler. Arap-

- Abbas camii! !arın zevki bizimkine U}aaz. 
Sonra onları. uzun bir Sonra atlarını kamçıladı.Bu-

laş iskelenin ucunda daha kü- lar, hendek gibi bir yolda dört 
çük diier bir kuleye getirdi. nalla koşarak, pislikler içinde 
Dudak ucundaU: yiyecek arıyan bir aurü kara 

- İşte ~azino! Dedi. Bu ela - domuzu kaçırdılar. 
kamçıyı iskeleye doiru indiri· Hava birdenbire Dİr az 
yordu ·· Leıepo kordonu. ATap serin leşti. Yakından, ıonıuz bir 
kadmları burada ııklaımaia ipek hışırtısı 2ibi bir ıea ıeli-
~elirler. Hani Pariıin Ru;a de la yordu. 
Pesi ~ibi hir pyl Arbk b&Jka - İşte hurası plijl Dedi ara-
bir ıcy kalmadı, diye ilive etti, bacı. Şu ka.iın:lara bir bakı• 
şu bayanlana yanma iidtlim hele! 
mi timdi? Yiae kawçm.u uzatarak kum 

Araba, ilk Re. t•lııD Av- Uzen•cle ç~mehnİf karanlık laa-
rupa mahalle1erindeki rmel yaletleri g51teriyordu. Bu 
caddelerde, sonra da - yerli kadıalardan yalnız biri.ti 
ıehrc ıirince - etrafındaki piı- ayakta olup elrafi gözetliyordu. 
Jik yıjıalarından tlayanılmaz · Arabacı yine izahat Yerdi: 
bir koku ylkaelen çamur ita- Şu bekçi kadın, bir alay kir 
taklıiı haliadeki ıeçitlerde kadınlann imiri 'idi Ye umum-
uzun zaman ytirUdU. hanelerin en ıefil kaclıalan 

Buradaki e•ler, daha dot- tarafından bile kabul edilmiyen 
ruıu kulülteler, ıelişi güıel ıarhoı hammalları, çıbulı aer-
birbirine eklenmiı parçalann- ıerileri bunlara &etirirdi. 
dan kurulmuı olup •asıl ayakta Gürler- çömelmit kaclaalar 
durduldan dtif{inftlecek feydi. -ytb: para için iuanhp bu 
Bu ıaatta hepsi kapalı bulu· artıklannın kucaiına diiferler-
nuyordu. Y a1nız Aratp kahve- di. Bu paranında yan•nı, tet-
leri Ye arabacının müıterilerini birli olan çaça alırdı. 
ıetirmek iıtediii hususi yerler Moria bunlardan birinin ya-
ıtıldayordu. kınınaan ıeçti. Bakışsız 2CSz-

Bunun1a beraber burada bit ler yıldwı eı>ke clikilmitti.. Şu 
pazannı andıran '9ir çarıı, ıe- mahluku• kollan, yaklqbğını 
ce mtlfterilerine kanşık eşya- his ettiii ava aotru bır u 
lannı arzediyordu. Rüz2inn uzatb. Bu iskelet gibi zaif, 
altıada bir tahta masa iberinde korkulacak derecede zaif bir 
biçaldar, eski elbiseler, bir çift ıenç kız, adeta bir çocuktu. 
çizme ile kanşık bir halde - Sonu v11r -, ....................................•...........................•..................... 

lzmir-Ankara-lstanbul 
~rasında telefon muhave:fcsi başlıyor 

İzmir - İstanbul - Ankara oto- Bu hat ta dün akpm Gzeri 
nıatik telefonları tecrübeleriain ikmal cdilmif Ye akpm ıon 
vapıldıiını ve bu tecrübeler tecrlbe yapılm19br. 
neticesinde Bornova ile lmıir Ses rayet net relmit ve mu-
arasındaki hattın kifi kelme- vaffakıyet elYermiftir. Umum 
rneai ynzündea İıtanbulla yapı· miclarlükten gelecek ıon emirle 

bir Mayıstan itiltareıı b11 tehir-
lan konuımada sesin çok hafif ler arasında umumi nnılıabe-
reldiği anlaşıldığını yazmııbk. -eye ltaılanacaktır. ......... 
Sıtma mücadelesi Afyon kaçakcılığı 

Bütün doktorların DOnde mahkemeye 
Mütaleası alınacak devam edlldl 
Bu yıl belediye, ıivri ıiaekle Badem kaıaları içinde Ha-

vanaya Afyon kaçırmakla maz-
fenit mikyasta mücadeleye ka- nun bay Juzef Pardu ..,. arka-
rar vermiştir. Bunun için ıim- datlarının mahkemeıine düa 
diden ha:ıırlıia başlanmıştır. ihbsas mahkcmeıiade dcYaa 
Yakında belediyede bütün adilmiştir. . 

doktorların iştiraklerile bir Dünkü celsede celp adilen 
to •-- şahitlerin ifadelerine miracaat 

p ... b yapılacak ve aıtma dil M hk _._ ü e •iftir. a e•• ı-•-
ın cadelui hakkıalia doktor- yen phitJerin ifadelerine mil-
lanaawa mütalealan alma- racaat edilmek ibare bqka 
~br. b;i 2_ÜDC bırakılmmtır. 

•eni ılaır Sihlle 11 

Ticaret filomuz için 
Ekonomi bakanlığına, 1 O milyon 

Liralık vapur alma selihiyeti verildi 

Ekonomi : 
Haberleri 

lhracatçılarımız 
Almanya ile nasıl 

işliyorlar 
Hamburg piyasası 

Almanyada 7-13 Niıan 1935 
haftası içindeki piyasa duru
mu ap2"ıda Yerilmittir : 

Kamutayda bu mesele üzerinde münakaşalar oldu 
Ekonomi bakanı Celal Bayar izahat verdi 

Genel durumda bir hafta 

Ankara, 27 (A.A) - Burün 
Fikret Silayın başkanlıiında 
toplanan Kamutayda deniz 
yollan iıletmcsine karşılığı 10 
ıenede ödenmek üzere 10 mil
yon liralık vapur alına husu
suada salahiyet veren kanun 
sröriifülmüştür. Deniz yolları 
iıletmeaiain vapur kadrosunu 
hem ilıtiyaçlannı karşılamak 
ve ekonomi bir surette çalış
mak yönünden hem de seyrü
ıcfcr emaiyet ve intizamı ba
kımından yenilemek lfızum ve 
zarureti ile hükümetçe teklif 
edilmit olan kanun heyeti umu
miyesi üzerinde söz alan say
lavlardan Hüsnü Kitapçi {Mug· 
la ) Dcnizyolları işletmesi
nin yapur kadrosunun ycnilen
~esindeki zarureti teslim et
mekle beraber bu tesisattan 
hir kısmıma müstacel ihtiyaç
ları karşılamak iÇ.in sarfcdil
mesini ve mütebaki kısmı ile 
de bundan sonra ihtiyacımız 
olacak vapurlann memleketi
mizde yaptırılmasını mümkUn 
kılacak bir tersane kurulma
sına tahsis ~dilmesini istemiştir. 

lhsaa Tok2ö:ı (Ordu) Kredi 
üzerine yapılan alış verişlerin 
ve bilhaua böyle uzun vade
lerle yapıların faizlerile birlikte 
pahahya malolacaiına nazar 
dikkatı celbederck yılda bir 
miJyoa kadar tutacak olan 
taksitler karşılıiı döviz husu .. 
auada •• dU,ünnlmllt oldupnu 
aormuıtur. 

Bay Mazhar Müfit kanun li-
yihasilc ileri sürülmüı olan hu
ıusabn yerinde alınmış bir ka
rar oltluiunu a6ylemiş ve fakat 
bu vapurlann alınmasile Deniz
yollan iıletmeıile Vapurculuk 
tirketi arasındaki seyrüsefer 
tonaj nispetlerini Denizyollan 
iıletmeai lehine imale e~eceği•e 
nazan dikkatı celbederek sa· 
billerimiz arasında takdire de
ğer bir aurettc muvasalat te
min etmek için büyük külfetlere 
katlanmıt bulunan diter milli 
bir tirketin korunması için ted· 
birler alınması lizım2elClifini 
ıöylemiştir. 
Celil Bayarln be yanab 
· SaylaYlann bu mütaleaların· 

dan ıoara .az aJan Ekonomi 
bakam bay Celil Bayar, kanun 
liyıaıı ile alikadar olarak bü
yük bir hauasiyetJe ileri silrill
mUf olan •ütaleaları yerinde 
Duldupaa aöyliyerek: 

Çlinkn, deaiıtir ticaret filo
muzun anu ettijimiz gibi te
ki.el etmui memltketimiıia 
ekoncmi9İae idil halinde aen
f aat vermesi hepimizin arzu et
ti ti lt&yilk bir r•yedir. 

Bay CeW Bayar Deaizyollan 
itletmeai için iatenilen 10 mil
yon lira tabıisat ile ticaret fi-
loıunun birden ve yeaidea yap· 
hnlmak istenilmesindeki uba1n 
mucibe mazbataaıada genit bir 
ıurette iaah edilmit bwwpnası 
dola~yle tekrara liizum &ör
medijini kaydederek demif
tir ki: 
Şunu ıöyliyelim ki buna milli 

ekoaomi namna ihtiyaç kadar 
memleketin •akliyat emniyeti 
namına ihtiyaç vardır. 

Ekoaoai bakanı ıözleriae 
dcyam ederek her ıeyde ol
dutu:tibi petin ve kredi a1ıt 
veriıleri araaında fark olaıya
caiı tabii olduiu•n, ancak aa
cedea ıirifilmit buhuaan lair 
t&Jom bG,ak ifler dola,ı.ll• 
blt~d·• to~ı. bir_R!!_a _a.ı!': 

mak imkansızhiından bu tarz 
bir konbine7.on bulmak :zaru
reti hasıl olduiunu kaydetmit 
ve memleketimizle ecnebi 
memleketler arasındaki kredi 
maliyetleri tebarüz ettirdikten 
ıonra demiştir ki: 

Bay Celal Bayaı· 
İnşaat aleminde gemilerin 

tonajinın fiatı malumdur. Bu 
noktai nazardan elimizde dai00 

mi bir vahidi kıyasi Yar de
mektir. Muhtelif şabsiyntlerin 
bu mesele etrafında mali ve 
teknik servetini tetkik edece-
2iz, işimize reldiği takdirde 
elbette ekonomi itibarile dü
şüncemiz birinci mertebeyi teş
kil etmektedir. 

Demek oluyur ki alıt veriı 
yapmak için mutlaka elimizde 
peşin para olması şari dejil
dir. Yalnız böyle kredi yapı
lacak işlerde bizim ih

0

tiyacımıza 
tekabül etmek ve bizim aldan
mamıi olmamu Jtzımdır. Yapa
caj1mız İf Ttırkiyc Cumhuriye
tinin yapacaiı ilk Ye son it 
değildir. 

Şimendifer İn§aab, auayi 
proiramının yerine ıretirilmesi 
gibi işlerde de ayni mevzu üze
rinde çalışmaktayız. Ve bu•da 
devam edeceğiz. Kendileriai 
tatmin noktaıınclan tekrar ede
yim ki kredi ile &emi yaptır· 
mıı olmak memleketlla milb 
iktiıadiyatını zedelemit olıaı
yacaktır. 

T eraaneden bahaettiler. Ea
CÜ•enlerde de arkadqlarla 
uzun boylu konuıtuk. Meale
ketimiı.de medeni ve muuır bir 
santiyeain Ylcudc gelmesi bizi 
fevkallde mlitebaısia eder. 
Milli zeYkimi, .wı sarurmnu 
okpr. Aacak bu alilll Z•Tk, 
milli gururun yaaı hapcla 
bir de ma&yet hesaplan Yar
dır. Ve en mhayet itin Terimli 
olup ol.aması fibi mibim ltir 
meaele Yardır. 

Ticaret ftloınuz 
Celll Bayar bundu HIU'a 

ticaret filomm icia m...Jeket 
içinde l>ir aantiye vtlcuda 2'•
tirmekte meafaat olup elma
daf'I hUl\l8tllUID ..Jlhiyettar 
bir uta tetkik ettirecejiai Ye 
mlebet bir ..ticeye vanlacak 
oluna hlkümetin bu h\llU.lta 
ayn bir teklifi kanuai ile Ka
mutaya selecetiai ye her iki 
itin de bu aoktadan ayn ayn 
tetkik edilmeıi llzım &•klip 
itaret ederek onun için demlt 
tir ki, buau onuale k&rfllat
brmak iıtemiyerum. Sebe
bine de i'elince: Bu fi
loda mliteaddit ıemileria me•
cudiyeti Y• bepainia ıeyri
ıefer kabiliyetinin baıka bat· 
ka olmaıı o mUessesede inti
zam ricuda 2etiremez. BDB
.ian dolayıclırki ıeailert.izfn 
teknik evaafını tayia ettikte• 
IOIU'a Ye ,,İr İatİzul dairula
dea MyriHferde alratlanm 
artıracak ı,. ~oarı•••n tat-

bik cttiiimiz zaman her baldo 
bundan daha çok hüa"ü niye· 
timizi mucip olacakbr. Bunun 
içindir kr iemilerimizin arzet
tiiim gibi sulhta ve seferde 
işimize yarayacak evsafta yap
tınlmuı bizim için bir %aruret 
halindedir. Ve heyeti fenaiye· 
miz içi11 bir iman halindedir. 

Döviz meaelesl 
Ekonomi bakanı dlSviz •H•

lesi üzerinde de durarak bO
kümctin bu husus &zerinde 
hassasiyetle durduğunu ve alı
nacak gemilerin bedelinin Tiirk 
malı olarak ihraç edil esinin 
şart tutulacağını kaydetmiı, 
deniz yolları işletmesi tarafın
dan alınacak vapurlar yüzün
den bu idare ile vapurculuk 
~irkcti aleyhine bir fark hu
sule getirebileceii hakkıada 
ileri sürülmüş olaa mntaleaya 
karıı da biç bir zaman •ille· 
tin şahsi kabiliyetini körletmek 
milli aermayeyi bedretmek ai
yetiade deiiliz, demiş ve arada 
iltibaıı mucip bir aokta ıör&
lfiyona bir teklifi kanuni ya
pıldıiı takdirde kemali clikkatJa 
tetkik edilerek ltir neticeye 
isal edilecefini illve eylemıftir. 

Ekonomi bakanı CelAI Ba
yann izahabnı •ftteakip mad
delere g-eçilmiı ve onaylanmıı
br. Buna naı:aran: 

Deaiz yollan ve AKAY it
letme iureleriaia yeaiden yap
tırac.jı v.apudar jpa ~..t.ek
•itJeri 500,000 liraU. .AfAfı 
dnımemak ye 1935 yıbadan 

haılıyarak 10 yılda ödenmek 
liıere 10 milyon liraya kadar 
ıelecek yıllara seri taahlıntler 
icrasına ve mukaveleler akdine 
İktisat vekili mez.uadur. 

Birinci fıkra mucibince 
AKAY idaresi için yapıla· 
cak se.Weria bedeli 600 bia 
lirayı seçemu. Ahacak olan 
ı•llileria w.u.n ıdarele
n. Hn1&7.ı.iH ilA•e Olaar. 
Ve 2248 a.......ıa kaam11m 011 

ikiac, maddeai m11dltiaee de
m yellan itl•t.e ldar..mia 
yıllık klrlarmdaa ı...ı laeyet 
kararile inlritaf tah•ub tefrik 
edilmiyerek birind madde ile 
tah.ia eclilea 9,400,000 lira 
maliyece alaalrW.ra ld•ince
J• kadu kana tam•m• MDH
J• Yerilir. 

K .. utay Aakara ıtadyomu 

için setirilecek ..ıs .. -. 
filmrlk rı•iwdea •ufiyetiae 
ait bama ile ukut Ye allkt 

tekalt ·---4 lacl .ad
~-· ek luuaa Jlldhe
biriaci •luk..ı.iai ,.....k 
Puartui fibaG toplumak 

anccsine kartı bildirmeğe d•
ier mühim deiişiklikler ye ye
nilikler kaydcdilmemiıtir. Türk 
ve Almaa heyetleri arasında 
Berlinde yapılmakta olan ga
rüşmeler bitmek ib.eredirler. 
Mukavelenin 511.ümüzdeki haf· 
ta içinde im:ıalanacajı kat'ı 
ıibidir. İki memleket araıın· 
daki yeni 2örllşmelerin muYaf
fakiyetli bir sonuca yaklaıması 
piyasa üzerine tabii milıait İz• 
ler bırakmaktadır. Yapılan iı· 
]erde bir hafta öncesi•• kartı 
hayli canlılık görülmüştür. 

KURU OZOM 
Kuru üzüm piyasasında bir 

batfa öncesine karıı mühim 
denecek hemen hiç bir defi'" 
tiklik olmamıfbr. Fiatlarda da 
hemen biç bir batkalık olma• 
mıı iibidir. Yalnız HolaJlda 
filorininde ıon iÜnler içiad• 
•ühim ıallanıılar l'örW.ui 
neticuiade Türk tacirleri arbk 
ı.u parayı ltırakarak doirudu 
doiruya TOrk lirası üzerinden 
teklife 2eçmiılerdir. 

Hamburada bulunan ıaalJar
dan memnuniyete deier iıl•r 
yapılmaktadtr. Söz ı•lifİ 9 nu
•aralı üzllm i•çen hafta loca 
Hamburı 20 filorin üzuiadea 
sinçlülde aatılırken rapor haf
t111 içiade · 21 fi1orine kadar 
sllrülebilmiştir. 

Soa hafta içinde l:ımir ihra
catçıları 100 ~ilo bqıaa cif 
Hamburı Türk liraıı üzerinde• 
apJıdüi teklifleri yapmakta 
imler: 
Flett•r ıoo lkllo .... ına 

TUrk lirası 
lzmir •abwlft Cif Hamburr' 
Nu. 
-:ı Emriaaa Kan1'arua 16 oo 
8 Kiup Karaburaa 16:50 
9 Aauleae Karabuna• 17,00 

10 Nec Plua Ultra 18,SO 
11 Excellior Kiup 21 ,00 
Alawıyaya Türkiyetlea lalim 

ithalib tubat 1934 te 16,889 
kmtal ikn 9uat 193S de 
32,72 keatal olaattur. 

incir 
Oldukça canlı itler yapılmıı 

Ye hazır ıtoklar bir miktar da-
ha azalmıflardır. Ekatriama Ge 
DlliDo iacirleri için fiat reçea 
hafta oldup ribi 1 O,S - 11 flo
rin kadardır bmir piyaNmntla 
hemen hiç mil kalmamtken 
Hamburg piyuuı•daki atok· 
lan11 ihtiyaca bir mlddet tlaha 
yetiıecefi kutiriliyor. Alau· 
yaya Tllrkiyedea incir ithallb 
Ş•bat 1934 t• 6,969 kental, 
Şubat 1935 de iH 8.529 k•-
tal olıauttur. 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Küçük Haberler: 

ldltN hepli 
VilAyet idare heyeti dia 

•ali maa..:-:..:.. baıke•tı.a..-..1-
•••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ••• • •• y y.......... • ... ~ 
here clafılaıfbr. 

Devlet dairelerinde topla•··• •e ... aria •ulaa-
kematıaa ait bazı itleri ••ti-

Ashabı mesalihin ifi çaludirmiftir. 

Ç b k ··rül ktir 11ua111ıaıerln tetkiki a u go ece Mualli•lerdu 120kifi bufia 
Maliye bakanlı;., ubaltı •e- 6ile.lcn soara BornoYa Ziraat 

..mı tarafmclu yapdaa .ara- kt b' d 
caatlann te•a•• acele ••- me e ıae ai erek müpbecle 
ameleye koamua için bua ve tetkiklerde bulunacaklartlır. 
tedbirler a.lmaja ltbua ~6r- Bay Abdi Muhtar 
mllıtllr. Bakanhp her haafi Tamıuaıı dektorluuaızdaa 
bir tubeıine iatida ••ren kim- bay Ahdi Muhtar dtia lıtaa .. 
aeye, l\zeriade tarih ve au•a• bulda• ıehrimize dönmüıtl\r. 
raıı bulunan bir kart Yeril•- - •" • ' 
cektir. t.tida aabibi en ıeç b1r Düzeltme 
ay içinde alikadar daireden Dtinlrii ıazel••izde Kenya 
cevap alamana hu karim iz•- Ereiliıiade inıa edilmekte olaa 
rbd imzalıyarak Ye aClruinl dokwaa fabrikası mü•aıehetile 
yazarak bakanlık teftlt heyeti yazılan haberin altıaa bir yu-
bakanhtıaa ılnderecektir. Ba lıthk eseri olarak Karadenis 
Antle muameleler dr'atle İll• Ereiliainia reımi koaulmutbar• 
ta~ edllecektlr. /t, dlzeltiriz. - - • 



Sahife e ~enı Asır 

Gangsterler kralı 
ii1! 

B. Venizelos Paris'te 
Al Kaponun maceraları 

-19-
Siyasan konuşmak istemiyor 

Kızıl dulla karşıkarşıya Paris'te yerleşmiş ve şimdilik hiçbir 'tasavvuru yokmuşu. 

Tahminimize aykırı olarak çok 
Güzel bir kadınla karşılaştık 

Yunan gazeteleri B. Veni
zelesun hasta old~ğunu yaz
mışlardı. Giritli isyan reisi bu 
defa da eyi olmuş ve Parise 
gitmiştir. Şimdi Bozon cadde
sinde sessiz ve icniş bir apart
manda, çok şık bir çevrede 
yerleşmiş bulunuyor. 

-·-·-·· Ben bu düşüacelere dalmış, 

g-özümü kıpmıyordum. 
t~rlü hareket etmekteyiz. Y ai 
madan kaçınırız. Zirt& rıcat yol
larımızın halk tarafından tutula
rak kesilmesinden hoşlanma-

Bu T ed kimdi ? Bir Bott
leger mi ? Buna ihtimal veri
lemezdi. Bir afyon kaçakçısı 
•ıyaı ? Bu da olmazdı. Kaçak
çılık, bilhaasa Amerikada bam 
baıka bir şekilde yapılır. Mu
vaffak olmak için şimendifer
lcre suikast yapmaia, san siya
sal evrak çantalarını aşırmağa, 
hele siyasi kuryeleri öJdürmeğc 

yız. 

Bir Fransız getzctecisi Veni· 
zclosu görmeie gitmi~ ve geç
miş hadiselerin esrar perdesini 
delme~e çabalamıştır. 

hiç te lüzum yoktur .. 
Evet .. San çanta .. Kafam bu

rada dur, diyordu. İşte bütün 
meselenin a ahtan.. Siyasi ve
sikaları çaldıkta sonra Çine 
kaçan Ted naııl bir maksatla 
hareket ediyor, baagi yabancı 
mcnfaatlar hesabına çalıııyordu. 

Kafam bu dizi dizi 
suallerin cevabını araıbrmak
tan yorulmuJtu. Gözleri• aiır
laşmaia baıladı. Şimdi uyumak 
daha iyi olacak. Ataitıını ya
rın düşünürüz. 

Tarata ... Tarata ... Tarata ... 
Sıçrıyarak uyandı•. Nere· 

deyim. 
Unutmqhuıı. EYet dullar ge-

eralı Tehi 'ia kararıihında 
2'ecclediiimi unutmuıtum. Vil~ 
yam da uyaD.llllfb. Biz daha 
konu,maia Yakıt bulmada• bir 
Çbıli çadıra aaynlarak ~rdi. 
Çinli ıivealle t• luaa cU.mleyi 
s&ylcdi: 

- Bay~r, lilz:metinize ••
urum. 
Vilyam it bllth t•fll'mlfb. 

Vilyam Mac Hona ile jack Bil
bonun şimdi ı,ir hizmetçileri de 
mi oluyordu? 

Küçük boylu Çialiye ıordum: 
- Acha nıdir? 

Konuşa konuşa karargabın 
en büyük çadırın ,önüne gel
dik. 

Çadırın kapısında süngülü 
mubafızlar vardı. İçeriye gir
dik.Bize refakat eden zabit kıy
mettar Halılar üzerinde baidaş 
kurmuş bir kadın önünde say
gı ile eiildi. Şefi ile Çince 
birkaç kelime konuştu. Aldığı 

cevap üzerine daha ilerleme
mizi rica etti. 

Nihayet esrarengiz dulla kar-
şı karşıyayız. Mükemmd bir 
lagillzce ile bize hitap etti: 

- Baylar, ben dul Tchin'im 
Sizi kabul etmekle bahtiyarım. 

Saşılacak sey. Ben karşım· 
da yaılı bir kadın görecejimi 
anmıştım. Ted bu kadının iki 

bilyük oğluna suikast yapıldı
ğını anlatmamış mıydı? Ayni 
zamanda binlerce esiri öldüren 
korkunç ve zalim çehreli bir 
kadınla karşılaşmayı bekliyor
dum. Buna mukabil hayret 
edilecek derecede ıüzel ve en 
çok 24 yaıında genç bir ka· 
dının yanında bulunuyorduk. 
Yüz.ünün hatlarında kibarlık ve 
aıalet vardı. Güzel ~özlerine 
bakmaktan zevk' alıyordum. 

- Sonu Var -

Serbest 

- Bay reis, Yunanistanda 
yeni intihabat yapı!ırsa, seç
menlerin sola doğru meyledc· 
cekJerini sanıyor musunuz? 

Giritlinin sesi bütün teller
den geçerek çınlıyor: 

- Siyasa yok.. Daha çok 
z man "Siyasal beyanat a bu
lunmak istemem. 

Fakat sorumu nasıl karşıla
mak zcrektiğini tayin için ge
çen çok kısa düşünce anında, 
gözlerinde bir ışık parıldadı
ğını görüyorum. 

Göz bebeğini böylece ışılda
tan bu kıvılcım nereden, haniİ 
ümitten 2'cliyor? 
,Pir gazeteclllk cesareti 
· Yunan tarihinin bir çok sa· 

hifelcrini yazn.ış olan bu adam, 
şimdi vatanı tarafından redde
dilerek daha misrfirperver bir 
gök altına sığınmağa çalışırken 
yüreğinin kanadığını mı hisse
diyor. 

Giritten kaçmak üzere oldu
ğu sırada, ondan son bir mü
lakat almak için tayyare ile 
yetişen ve asiler tarafından 
d\işürülen kadm gazeteci Ti
taynadan bahsederken; hara-
retli bir aeslc: 

-
bir arslan . --·-·. 

·Pariste bir apartımanda efendisle 
serbestçe yaşıyor .. 

- Sen adımı s5yliyeae.zıia. · 
Çok kanşı1'. Saclece Li deyi- Odaya giı~eııleri bir köpek gibi karşılıyor 
ver, yeter. Otel hizmetçisinin geçlrdlftl bUyUk korku •• 

- Peki, öyle olıua Ll .. Biı: 
yıkanmak iıtiyoruL 

- Y ıkan•ak mı ? Burada 
yıkanılmaz. Su yoktur. Yemek 
isterseniz, ıüzel pzel yemek
ler ıı•tireyim. 

Linin ııetirdiii ıabah hahval
tısı hoıumuza ııitti. Ça.lırın 
açık duraa perdesinden içeriye ı 

bol ıüneı ı~ığı geliyordu. Ka
rarıihta "çıkıp biraz dolaısak 
diye düşünüyorduk. Nişanla· 
nndan ve üniformaıımlaki ali· 
metlerden yüksek rütbeli ol
duiu anlaşılan bir zabit iÖ· 
ründü. Li zabiti görünce hür
metle eiilerek çıkb. Zabit bize 
yaklaşarak : 

- BayJar, kudrelli iefim 
dul Tenin sizi bekliyor, dedi. 

Hele şükür, sırrın sonuna 
yaklaşmıştık. Çadırdan çıktık, 
zabiti takip ediyoruz. Kamp
tan ieçcrkcn hayretimi mu
cip olan şey üniformalann 
çeşitli olması idi. Kimi gri 
clbiselerile kasket taııyor, kimi 
haki clbiıclerle siyah kürkten 
kalpaklar ieymit bulunuyor
lardı. Bundan başka çeşit çe
şit kılıklarda vardı. Mutbaklar 
önünden geçerken tavuk ve 
hindi sürülerilc şeker, pirinç 
v~ sair zahirelerle dolu am-
barlar görülüyordu. Burada 
karışıklık yoktu. 

Bir çia orduıunua yanında 
erzak ta.tıdıiıaı hiç işitmemiş
tim. Bu hi11imi yanımdaki Çin
li zabite anlatıaca : 

f;l!ll ru{/ı m·~lmı e/ıımiisifc l1erabt!1· 
Parls ••. nisan. ı B. Kemerik, titremesi henüz 

Şenzelize caddesinin büyük geçmemiş o!an bayan Mari 
o~ellerind~n birinde... Sı1rışın Şnayderi arslanı Lcaya takdim 
bır oda. hızmctçisi bir 2ün evel etti. ç12lığı duyup odaya ko-
gclen hır yolcunun kahve altı- auşan di~er kimseleri de tak-
sını çılcarıyor. Fakat kapıdan d" tt• N'h t f t f ı . . . _ . . _ ım e ı. ı ayc o 02ra cı ar 
içerı gıtmesılc muthış bır çıılık da y t" · b d' · .. hl" 

b• J B" L } e IŞıp U IŞı Ve e ı 
koparması .r o uyor. ır KO - 1 .. d·· _ .. .. " 

J • .. k ars anın gor uıunuz resmını 
tuk ü~erin: yer e!m.~ş m~ cm~ çektiler. 
mel bır arslan, onundekı ma- Z·ra L d"- ı ı ca ııer ars an ara 
~ada ?uran ekmek ve tere ya- benzemediii ribi B. Kcmerik'te 
rını yıyordu. b" b d - ·ıd· Al 

K 
. . . . h ır cam az ea-ı ır. manya 

ız ıçerı gmnce, yırtıcı ay- .. .. .. .. . 
van doirulıauş ve birin için· yuzuculuk şampıyonu olan bu 
de, tchdidkir bir beyazlıkta zata altı yıl önce henüz doi-
olan dişlerini ve kıvrık dudak- ntuş olan bu arslanı vermişler. 
larını göstermişti. O da yavruyu, köpek büyütür 

Çığlıiı duyan yolcu, pijama- gibi, emzikle büyütmüş. Onunla 
sile gözükerek kızı teskin etti: beraber yaşamaia ve her cm-

- Korkmayınız, geliniz ... rine itaate alıştırmış. 
Hayvan tinıdi halı üzerine Bu arslan, fotoiratçıların 

uzanmıştı ! önünde serbest olarak tatlı 

- Hakkıaız var, dedi. Çin 
ordulııı.rı airdikleri yerde yai
ına ile ~eçiairler. Fakat biz 
b-tkı ve onun menfaatlarını 
korudu2'umuıa j[Öre başka 

· - Lca, Lea; yaramazlık et- huyunu 2östermi' ve kaşıkla 
mc ! Gel şuraya . . • verilen kıymaları i~tiha. ile ye-

l'e11helos ve 
- Titayna az kalsın öldü

rülecek ve geri gelemiyecektit 
Diyor. O, benim 2özümdc, mes
lek cesaretinin en parlak ör
neğidir. Hila yaşamakta olmaın 
bir mucizedir. 

Titaynanın Girit topraiına 
çarparak inişinden hayranlıkla 
bahsediyor. 

- Siz onun geleceğini bil
miyor mudv.nuz? 

- Kat'iyen. Gerçi, oi"lum 
bunu hahcl' vermek için bana 
paristcn bir telgraf çekmişti. 
Fakat ibaresi büsbütün bozu· 
larak elime vardı. Bu tel yazı
sını aldığım vakıt oilumun ne 
dinıck istediğiai düşündüm! 

Kısa bir süküt .. 
Bayan Venizeloı salonu• de

rinliiinden geçiyor .. 
Bir iÜlümseme ve nezaketli 

bir tavır. 
- Pariste uzun zaman kal

mak niyetiNde miıiaiz ? 
- Şu iÖrdüğünüz apartman 

s~nelerdenberi bizimdi.Bu şimdi · 
"bizim,, evimiz olmuştur. 

Projeler 
"Şu "bizim,, sözü o kadar 

mahrcmane bir tonla söylen
miştir ki uzun bir seyahattan 
sonra yuvalarına dönen ev 
sahiplerini andırıyor. 

- İşte nihayet buradayız!. 
Diye fısıldıyorlar. 

karısı birlikle 
Fakat Venizelosun tasav-

vurları ne? 
- Hiç bir projem yok! Bir 

tasaYvur ıölieıi bile!. Bununla 
beraber ... Mutadım olduiu gi
bi, yakında LondrAda \airkaç 
gün geçirece&im. Fakat kat'i 
olarak Pariıte yerleşmeğe ka
rar vermişimdir. 
Aiustoı ayında da Banyo} 

kasabasında yıllık tedavi ika
metini yapacaiım. 

- O vakte kadar biraz çık
mak, meseli tiyatroya gitmek 
fikrinde miıiniz? 

- Şüphesiz, yorgunluğum 

biraz ıeçcr ıeçmeı .. 
Öyle ya, 1927 denberi Parisi 

ıörmemiıtir! 
En gUzel t•hlr 

- ":(ok, doirusu... Paris'i 
hiç, amma hiç deiiımi~ bul-
adı ... Cündelik hayat me-

kanizmuıncla ltelki daha az 
dıı neıe var ... Dllnyanıa 2'idi
ıi, hiç fÜpheıiz, zevk ilemle
riaia •ibveriai dejiştirmiıtir ... 
İaıanlar daha 11 derirı,,, daha 
"zerçek,,, dalaa 11insan,, olmuş
lardır ... Pariı dünyanın en iÜ· 
zel ıehri idi. Yine öyledir ve 
öyle kalacakbr. 

Samimi bir el ııkııından son
ra Venizeloı'tan ayrılırken, ak-
lından gerçekten yeni bir pro
je geçip ıeçmediğiui düşüne 
kaldım. 

--~~------••H .. ~•~·~·~·~·~···--------------
Jandarma 
Üniformaları 
. Ordud• yapılan deiişiklik

lerin jeındarma için de kabul 
edildiği haber ahamııtır. 

Jandarmada. baş ıediklilerin 
rütbe işaretleri dört sarı sırma 
üzerine küçük madCDdcn ay 
yıldızdır. 

Jandarmada kuliıınılan leva
zım subaylarına doktor, baytar 
ecıacı, dişçi ve muzika subay
ları askeri memurlar ve tüfekçi 
kamacı ve nalbant gibi san1at-
karlar kara ordusundaki ünı· 
formayı ve alametleri taşıya-

caklardır. Yeni kıyafet tadili 
bir temmuzda başlıyacaktır. 
t<öy bürosunun bitiği 

Vilayet köy bürosunun 13 
numaralı bitiii hazırlanmıştır. 
Yakında bütün köylere yolla
nacaktır. Bu bitik bağ'Jarea 

(Antrdka), (Verem), (Kavlama) 
Ballık hastalıkları ve bakımları 
hakltııtdadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
miştir. Arada sırada durarak 
dilim minnettarlıkla, B. Ke
merlik'in yüzünden geçirmek
ten de geri kalmamıştır. 

Fakat Lcanun da. bir huy
cağızı var. Efendisine pek 
acele kimsenin yaklaşmasına 
raz:ı olmaz. O zaman, biç te 
emniyet • vcrmiyccck tekilde, 
gürler. Lca pençelerini tecrübe 
ediyordu. Efendisi darıldı. Dişi 
arslan, kızmadan masa. altına 
çekildi ve uyuyacak rahat bir 
kÔfe aradı. 

T urin g klüp 
Kısa seyahatlarına 

Cuma günü başlanıyor 
T urİDi ve otomobil klübü 

lzmir ko•itcsiain bu yıl tertip 
cttiii ıezintilerden birincisi bu 
Cuma günü yapılacak ve er
kenden Beriama ve harabele
rine ~idilerek akşam üzeri İz· 
mire dönülecektir. 

Gezintinin muntazam olması 
için Turing 'L.lübün faal komi-
tesi icabeden tertibata almıştır. 

Biletler gidip gelme 175 ku-
ruştur. 

Gezaiacilero tarihte parlak 
devirler yaşamıı olan ve bakı-
yeleri zamanımıza kadar ıelen 
Bergama harabeleri gezdirile
cek ve kendilerine asarı ati
kadan anlı yan bilginler tara
f ından izahat verilecektir. 

Biletler Turing klüp büro
sunda satılmağ'a başlamıştır. 

NUfus sayımı 
Numarataj kontrolü 

D..:.nden itibaren şehrimizde 
ıenel nüfus yazımı için yapılan 
numarataj işlerinin ayrılan 95 
me•ur tarafından kcntrolüna 
bJtşlanmıştar. Kontrol üç gün-
de bitecektir. 

Nakil 
Müstahkem mevki muhase

becisi bay Sami İzmit bahriye 
muhuebeciliiinc naklen tayin 
edilmiştir. İzmit muhasebecisi 
bay Cevdet de Müstahkem 
Mevki kumandanlıiı muhase
b~cili,i'ine =ıaldcdilmiştir. 
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Sağı 
Ovasında .......... 

- Başteraıı birincı sıı/ıiıede 

davul ve zurnalarla misafideri 
karşılamışlardır. 

İşin müteahhidi bay Abdür· 
rahman Nacinin vekili mühen
dis bay Osman tarafından ba
lık gölü kenarında yüz kişilik 
öğle yemcji verilmiştir. Çok 
samimi ve neşeli geçen bu 
ziyafetten sonra makinelerin 
başına gidilmiş ve vali general 
Kiizım Dirii"in söylevi ila 
merasıme başlanmışbr. , 

* .. . 
• • ... • I 

Valinin candan alkıılanaı 
söylevinden sonra hazırlanaı 
dört kurban kasildi ve dört 
makina birden işletilerek en lıa• 
yarlı bir işe bilfiil başlanmıı 
oldu. l 

Bu arada sahayı . dolduran 
köylüler sevinçten aihyanlar 
mütemadiyen yaşasın Cum
huriyer, yaşasın vali diye 
bagrışıyorlar ve ~esle!İ ayuka 
çıkıyordu. 

Davetliler şenlikten sonra 
tekrar otomobillerle Selçuiı 
gelerek bir müddet istirahat· 
tan sonra otokarla İzmire dön· 
müılerdir. .. • • • 

Küçük Menderesin ıılihı İl4 
Cellat ve tevabii ıöllerinin ku· 
rutuJması işi hakkında salahi· 
yettar bir za.t dün bize şu iza· 
hatı verdi: 

İşe Balık iÖlünden yani mem· 
badan, başhyarak Belcvi v• 
Cellat gölüne doğru bir anı 
kanal açacaiız. 

Bütün ıslahatın esasmı teşkil 
edecek olan bu ana kanal 
46 kilometre tulünde rv• 
16 ile 50 metre arasında 
bir ıenitlikte · ve su derinlik
leri 2 - 4 metre arasında ola· 
caktır. 

Bilahare 4'e büyük kanalı 
mütcf erri cetveller açılacaktır. 
Bu ameliyat için beheri kırk 
bin lira olan dört daae iskı
vator makiaası getirilmiıtir. 
Makinalar ~ece ıündib: çalıp
caklar ve yirmi dört saat İf, üç 
poıta ile yapılacaktır. 

Ana kanalın açılması, ıöl
l~rin kurutulması ve feyezan 
amillerinin iılahı işi üç seae 
kadar devam edecektir. ,.:. · 

Küçük Mendresin feyezan 
suyu için sildirici kanalda ya· 
pıl~cak olan bir rei'ulatörle 
f eyeıan kanalına alıaacak ve 
nehrin normal suya '1.a asıl 
yataiına bırakılacaktır. . · 

Şimdilik çalıştırılacak olan 
dört makinenin işe kafi ~el· 

mcdiii ileride anlaşıldıiı tak· 
tirde dör makiaa daha getiri· 
lecektir. 

Küçük batakhklann suları 
ile diğer küçük ıular küçü~ 
kurutma kanallarile denİ:r;4 

açılacak olan ana kanala. çe· 
kilecck bu kanaldan deniz• 
yollanacakdır. göllerin kapla· 
dıiı erazi 6 bin hcktardir. Bir 
bukadar eraziyi de feycıaa 
kaplamaktadır. 

İşin müteahhidi bay Abdur· 
rahma11 Nacidir. Onun vekili 
bay Osmandır. 

Heyeti fen•iye tefi mühen· 
cliı bay Nazmidir. Bir Macar 
mühendis ile üç de fea me· 
muru vardır. 

Aııl i,i makinalar ıöreceji 
için azami 100 - 150 işçi kal· 
}anılacaktır. Ana kanalla ıaüte· 
fcrri kanallar üzerinde lS 
dane kadar köy yolları köp· 
rüsü de yapılacak ve kanal· 
ların açılması ile yollar dı 
beslenecek muvasala nokta· 
lorı bu köprülerle temia olu· 

nacaktır. 

Mezuniyet ...r 
Post ve telgraf baımüdUrİ' 

yeti muhasebe memurlarınd•11 

bay Envere iki ay meıuniyei 
verilrniştir. 



Yeni Asır 

Gökleri Teshir eden kadınlar 
Tayyareye ilk binen kadın Terez Pettiye adlı bir 
Heykeltraştır -Kanatlı daktilolar ne vakit çoğalmışhr 
Mis Mollison adını · alan E~i Consonun hayatı .. Kunı tipilerini, tayfunları 
Kasırgaları nasıl aştı? Timor denizinin dalgaları üzerinde yılmıyan kadın .• 

Kahramanlık ve koketlik yanyana yürüyor - Kadınlar bunu bize ispat ediyorlar 
ilk tayyareci kadın 

Tayyareye ilk binen kadın 
bayan T erez Pettiye adlı bir 
lteykeltraıbr. 1908 de, yerden 
iki metre yükseklikte, 200 met
relik bir uçuş yapan Meşhur 
Delaıran jin yanında idi. 191 O 
da, Reymond dö Laro!J adlı 
güzel bir artist 36 nu•ualı pi
lot ıehadetnamesini kazandı. 
Blitüa dünyada yalnız 35 erkek 
ona tekaıldü• etmişti. Bu ka
ılıa bir çok mühim müsabaka
lara girdi. Reims müsabakasın
da uçarken düştü ve aiır su
rette yaralandı. 

" Şimdi yaralandığım için 
herkes beni deli sanıyor. Hal
buki ben tayyareciliiin diier 
sporlardan daha tehlikeli ol
m~dığıııa kaniim. Yine devam 
edeceiiılı. ,, Dedi ve öyle de 
yaparak, bir çok rekorlar ka
zandı. Şimdi onun gibi diğer 
kadın tayyareciler de vardı. 

Man• denizini ilk 
Geçen uçar kadın 

Yalnız baıına tayyare ile 
Manş denizini ıeçmek şerefi 
kadınlar ara11nda ilk defa ola
ra~ Mis Kimbi adlı bir Amec: 
rikalı kadıaa nasip oldu. Bu 
muvaffakıyet Bleryonun meş
hur uçuıundan üç yıl so11ra elde 
e<!;tmişti. Bu şerefia tadını çok 
. adamadı. 1 Temmuz 1912 de . . ... . . " .. 

lıııdıu /;ıırlıtırl 

J/rı /'1/SP /Jrı.<( is 

Jforysr Hi/.~z 

öldü. Ölen kadın tayyarecile
rin listesi sonra uzadıkça uzadı. 
Reymond Laroı da 1919da bun
larııı arasına katıldı. 

Kanatlı daktllo 
Harptan sonra Amerika İn

rilter~ ve Frımsada yenlden 
tayyareci kadınlar tür,.meye ye 

çofalmafa başladı. Fakat ln
iilterde en çok töhret ka:ı:a
naa tayyareci kadın, sonradan 
Amerikanın en meşhur pilot
larından birile evlenerek Mrs. 
Mollisor adını alan mis Emi 
Conson'dur. Hava hummasıaa 
tutulduju zaman o daktiloğraf 
idi. 

Parası olmadıiı için tayya
reci beratını ırüçlükle ele ğeçir
di, Fakat ıeçirmesile uzun bir 
uçuşa çıkışı da bir oldu. 

Hava yolule AYusturalyaya 
&"it•ck isteyordu. Ailesi endi
şe içinde itli. Onu deli sandı
lar. Fakat hiç bir fey yolun
dan alıkoyamadı. 

Bütün tahminlere aykın 
olarak harikalar yarattı.Her 
gece ancak 3 saat uyuyarak 
üçyüz, kum tiplerini, tayfunları 
aııyort\u. Sürye çölüne inmeK-e 
mecbur kalmıştı. Yine uçtu. 
Kaaırıalara tutuldu. Uçuşa 
devam etti. Bir yamyam köyü
ne düımesine ramak kaldı. Yi
ne durmadı Tiıaor denizinin 
korkunç köpek balıklarmada 
aldırmadı. On iki gün içiade 
bitab, fakat muzafferen Avus
turalyada Port-DarYİne Yatdı. 
Halk onu kollarda taıımak 
i~ alkışlar aratında ileri abl· 
dı. Tanarede hayat emar .. i 
görlllaeyordu. Birde, hayret 
ne IÖnünler beyenirsiniz ? 

Tayyareci kadın saçlarını tara
yor ve yüzünü boyalıyordu. 
Kahramanlık ve koketlik 

yan yana yörür. kadınlar bunu 
bize ispat ediyorlar. 

lnıriltereye dönüşünde mis 
Emi Conson 1 yık olduğu 2'ibi 
kutlulandı. Küçük daktilo ln
giliz imparatorluğunun şartla

rından biri olmuştu. 
Bir başkası olsa buna ka

nardı. Emi yeni sergüzeştleı e 
1 atıldı. Tokyoya uçmak istedi. 

Bu uçuş Rusyada yarı kaldı. 

Londraya eıöndü ve bu defa 
yanına bir makinist alarak tek
rar uçtu. On gün sonra, daha 
11500 kilometre aşarak Tok
yoya konuyordu. Az sonra, ay
nı kıratta bir şampiyon olan 
Mollisonla ev'.endi. 

İnıriliz kadın tayyarecilerinin 
meşhurlarından bir başkası da 
bayan Be'eydir. Kendi itirafına 
ıtöre kırk yaşında iken tayya
recı beratını kazandı ve cenu
bi Afrikada, Kap şehrin e 
olan kocasına mülaki olmak 
için tayyare ile yola çıktı. 

İlk konak güç oldu. Yolunu 
şaşırdı. 

Parisin Burje tayyare mey
danının yolunu sormak için in
meie mecbur kaldı. Erkek 
tayyareci arkadaşları alay et
meğe hazırlandılar ve bu hi
disedea sonra artık yola ıle
vam edemiyecerini sandılar. 
Halbuki on ırün sonra Kahire
de itli! 

Burada Mı~ır hükumeti, Su-

dan çölünü yalnız başına ıeç
acsine müsaade etmedi. On 
ıün kadar böylece vakıt kay
betti. Nihayet yanına verilen 
bir tayyareci ile yola çıkarak 
Tabaraya hareket etti Ye kum 
tipisi içinde karaya inerken 
tayyaresini kırdı. İngiliz hüku
meti ona bir askeri tayyare 
ıönderdi. Bununla Kapa vardı 
ve havada 15000 kilometre 
katetmiş oldu. Sonra 80 bey
girlik hafif bir tayyare ile, 
yine havadan İnıiltereye döndü! 

Okyanos geçicisi 
Amerikanın meşhur tayyareci 

kadınların en meşhuru bayaa 
Erhard'dır. Bu kadın iki defa 

Atlsntik Okya
nıunu, bir defa 
büyük Okyanoıu 

reçmiı ve ayrıca 3,939 kilo
metrelik hattı a:ıüstekım reko
runu kazanmııtır. 

17 haziraa 1925 te Aıaeri
ka'da Femovclen lnıiltere'ye 
23 saat 50 dakikada uçmuş
tur. Yanında bir pilot ve bir 
de makinist vardı. Çok müte
vazi olduğu için' Tayyareci 
heyecanlı bir seyahatten son· 
ra karaya inerken: 

- Ben sadece bir yolcu 
ıibi geldim. Muvaffakıyet ar
kadaşlarıınındır, dedi. Ve ilave 
etti: 

- Bunun a beraber tecrü
beli olduktan sonra, kadın 
\ayy;uecilerin de bu gibi se
yahatlerde muvaffakıyetle tay
yarelerini idare edebilecek
lerini sanırım. Yine havadan 
bu seyahatı tekrar edeceği
mı umarım. 

Bu sözü bir Amerikan blo
fu sandılar. Halbuki 20-21 
mayıs 1931 de, yani Lindberır
ten günü ırününe beş yıl sonra 
bu seyahatı tekrar yaptı, Bu 
defa yalnızdı. seyahatını şöy 
le anlattı: 

T ernövden hareketten dört 
saat sonra, Egzos borusundan 
alevler çıktığını ıtördüm. Biraz 
endişeye düştüm. Fakat dü
şündüm. dönecek olsam, kara
ya varmak için dört saat la-
zım. Yanım çıkarsa yan-
mağa bol '>ol kafi za-

man. Öyle de böyle de 
yanacak olduktan snora 
yola devam etmeği daha ma
kul buldum. Makineyi yoluna 
koyarsam hiç olmazsa zafer 
kazanırdım belki, hakkım var-

mış. Sonra müthit bir fır
tına ile karşılaıhm. Fakat ka
raya iner inmez bütlln b1l fena 
hatıralar silindi. 

Bununla da kalmadı. Geçen 
12 son Kanunda Honolulu'du 
Oklauda uçarak büyük Okya
nos üzerinde 3875 kilometre 
uçtu. Hükumet en meıhur bir 
çok tayyarecilerin hayatını sön
dürmüş olan bu tehliklei yol 
üzerinde uçmasını mennetmişti. 
Cesur kadın ırizlice hareket 
ederek yalnız batına tekrar 
muvaffak oldu. 

Kadın tayyarecllerln 
kocaları 

Kocası kitapçı Putnam saya• 

.... .a oafla.oııcında laaıırdi.; 
Belki muvaffakiyetten sonra 
karısına yazdıracağı eHria 
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milyonlarca sablacajını dlifii-, 
nllyordul Bu çok sevimli bir 
çifttir. Koca karısının auvaf
fak olması için lizım olaa un• 
surları vermiştir! Saadet, yani 
sinir rahatlıiı Ye bol paraf Put
nam zengin olduiu içindir ki 
Amelya Erhard istediği ıibi an
trenman yapmış ve eli iyi maki
neleri elegeçirerek seyahat etıniı 
tir. Karısile kitapları arasında 
hayatından çok meıanun olan 
Putnam'ın Amelya tarafından 

yapılan her uçuşta alenen şi

kayette bulunduğunu söylerler. 
Fakat doğru olmasa ırerek, 
zira Amerikalıların bayan Lind 
berı adını verdikleri sevimli 
tayyarecinin uçuşlarına hiç en
g-el olmamıştır. 

Tabuttan çıkmı' gibi ı 
A • erikalı kocaların hazan 

tuhaf teşbihleri var: 
Rut Elden isminde diier bir 

tayyareci kadın bir erkek pi
lotla yola çıkmış, Okyanosun 
ortasında denize düşerek mu
cize ıtibi yetişen bir vapur 
tarafından kurtarılmıştı. Ko
cası bunu haber alınca : 

- Karımın kurtulduğunu 
haber alınca dünyanın en mes 
ut adamı oldum, dedi. Sanki 
Rut bir tabuta kapanmı!J ta 
içinden dip-diri çıkmıı gibi 
birşey .. 

Bununla beraber tayyareci 
kadın Ar. erikaya dönünce ka
rı koca boşandılar. Bu koca
nın pek meşum teşpihleri var· 
dı da ondan ... 

Yine bir Amerikan karı ko
ca hikayesi: Bunlar 18 ve 20 
yaşında iki nişanlı, tayyarede 
evlenmek istediler ve öyle yap
tılar. Sonra, artık birbiri dea 

usanmış gibi, birer paraşuta 

bağlı olarak tayyarenin kapı
sına yaklaştılar. Kadın, Miı 

Kinırar, birinci olarak atıldı. 
Fakat heyecandan mı neden, 
paraşotu açacak olan halkayı 
çekmeyi unuttu. Manevrayı 
hatırlamazdan önce 300 metre 
kadar düttü. Toprakta ezilece
ji zannedilirken hatırladı. Ko
ruma meleii açılıverdi. Kocası 
Donald Bobkok arkasından 
atıldı. O da karısı gibi yaptı. 
Nihavet yan yana konuverdi
ler. fakat arkalarından bir 
arkadaı da aynı yolu tutmuı- • 
tu. Zifaf ırecesiaden önce çift 
üçleşmiş oluyordu. Ah şu 

ı 
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J-\mcrtkautarı 

3& saat havada 
Fransız kadın tayyareci Ma

riz Bastiye hiç bir pilotun ya
pamadıiını yapmış, 38 saat 55 
dakika fasılasız havada kal
mııtır. Anlatıyor: 

- İkinci ıreceden itibaren 
ıstırap soa dereceyi bulmuştu. 
Otuz saat uçmuştum. Souktaa 
donmuş gibi idim. Her tarafım 
uyufmuJtu. Uykuya dayanacak 
halim kalmamıftı. Benzini ikti
sat ederek daha çok uçabil-
mek için makineyi yavaılat
mııbm. Ea küçük bir dalgınlık 
etsem, makine yere yuvarlıuıııp 

: parçalanacaktı. Ôlmeğ'i al'lf•
cak kadar ıstırap çekiyor, fa
kat teıebbüslimü yarı bırak
mak istemiyordum. Göz ka
paklarımın k:ıtiyen kapanaca
iıaı anlayınca, açık durmağa 

onları mecbur etmek için göz
lerime koloaya sürüyordum. 

Mariz zafr.r kazandı. Ertesi 
yıl da yalnı:ı: başına 2976 kilo 
metre katederek kadın rekor
larını kırdı. Artık kadın irade
sinin ve mukavemetinin büyük
lüiünü kim inkar edebilir. 

Kadın tayyarecllerln 
intiharı 

Lena Bernştay da çok meı
hur bir kadın tayyarecidir. 
Sadece 40 beyıirlik küçük bir 
tayyare ile Adriyatik yukarı 
sahilinden kalkarak en büyük 
kısmı dalıalar üzerinden geçen 
2268 kilometrelik bir uçuftan 
sonra Mısıra vardı. 

Diğer bir uçuıunda Lind
berırin rekorunu kırarak 36 
saat havada kaldı. Mariz Bas
tiye, yukarıda gördük, daha 
iyisini yaptırdı. Lena Cezayir• 
ıitti. Buradan Afrika çölleriai 
ıeçerek Baidada uçacaktı. 
400 kiloluk yük için yapılan 
tayyaresine 700 kilo benı:in 

alacağından hükumet bu seya
hate müsaade etmedi. Lena 
gizlice uçmak isterken bütün 
serveti olan tayyaresi parçalan
dı. Ertesi ll'Ün çölcle zavallının 
cesedi bulundu. 

Kanarya adalarına sonra Ja
ponyaya uçan meşhur Alman 
kadın tayyareci Marga von 
Ezdorf ayni suretle intihar et
miştir. Rekor olan bir sür'atle 
uzak şarktan Halebe geldikten 
sonra inerken tayyaresi parça
lanmış kendisi kurtulmuştu. 

Mar2'• bir otele inerek odasına 
kapandı. Bir saat sonra bir ta
ltanca ıesi duyuldu. Koşuştu
lar. Pek geç! Marıro beynini 
parçalamıftı. 

17 rekorlu genç kız 
Bu da Franaız tayyarecisi 

Helen Ruşedir Geçen sonba
harda 26 yaşında, bütün dün
yayı hayrette bıraktıktan soa-

; Of/<lıl f'u/lil!I' 

J/is Rır i ıııbıı 
Leım Berıısleiıı 

J[pf Pli iJOlll'fıPI' 

ra, düşerek ölmüştür. 1931 
Temmuzunda pilot beratını ka
zanmuşt. iptida uzun •eyahat
lar yapmak istedi. Paris - Say

ıron yoluna çıktı. Baidatta se
yahP tı yarı kaldı. Sonra 5900 
metreye çıkarak kadın irtifa 
rekorunu kırdı. Tayyare can
bazlık ınüsabakasında 1934 te 
ikinci ıreldi. 8 Aiustos 1934 
te 1000 kilometre üzerinde sa-

atte 409,2 kilometre süratle 
dünya rekorunu kırdı. Ertesi 
ırün iki kadın iki erkek yolcll 

ile 428 kilometre sürati temia 
etti, Daha ertesi ırün bu siir
ati 444,385 kilometreye çıkar
dı. 

- Hayatta daima sebat et
mek lazım, derdi. Erıreç seba
tın muvaffakıyet yolunu açma
ması imkansızdır. 

Heyhat!. Muvaffakıyet yo
lundan o, uzun zaman istifade 
edemedi. Fakat ne mükentmel 
b.ir kadındı. 
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Manisa valisi bay 
Muradın beyanah .. 

Manisa hastanesi çabuk bitirilecek 
Yollar .. Pirinç ziraatı .. 

Man ·sa 28 (Aususi) - Ma 
nisada saihk işleri üzerinde 
yakın yıllara kadar sıkmblı bir 
durum vardı. Bugü açık bulun
durulan dar tertibatlı hastaha
ne memleketin sıhhi icaplannı 
temine kifi gelemiyordu. İki 

'''"' ' ' •r calısi Bay ~\lm·at 
yıl önce yapılan büyük buta-
hane Manitam• oldup kadar 
mii.lhakatıaıa ela büyiik ihtiya: 
cını nisbeten fidermiı oldu. 
Fakat vilayetin nüfus itibarile 
olan çoklup, biitt\n ihtiyacı 
kArfl)amaktaa uzak kaldıiı 
içİll merkezde bir yeai huta
haae daha ku.aulmuı lbım ı•
Jiyordu. Bu it aibayet •ali bay 
Marat Geraea'm çahfllla ••
hasa içiae firdi. Memleketin 
pzel bir yerinde oaltq rnn 
önce IMlyik bir hutalıanenin 
temelleri ablcb. Satbk yurdu
nu• terlibab hakkında malü
mat al.ak here •iiracaat etti
im •ali uy Murat bana ıun
lan llylecli: 

- Hutüanemiz yüz yataklı 
olacak, .. lri•a Ye labaratu
•arlar da •• ailtem Jnuımatı 
haiz W...caktu. liri ıeae~e 
llitirilmem dlflallea yurdua 
tediye iP.4• çallakhak ,W•
receihaizd•, ik•al •lddeti 
kıaaltJlaaldlr. •u izalaab aldaktaa monra 
ltay Genneadea (Sultan yayla
aı)na yapılmakta elan toıe ile 
dijer kaza yoJlan haklrındaki 
•orrulanma da ın ceyabı aldım. 

- Yayla buraya oniki kilo
metre uzaktadır. Oruı ıüzel 
ltir yerdir. Şehre baihyarak 
Te güzel meyve aiaçlan yetiş
tirerek memlekete bir sayfiye 
kazandırmak iatiyoruz.MüJhakat 
yellanna ıelince : Akbiaan iyi 
ltir ıose ile Manisaya hatlamıt 
balunuyoruı. 

Bu yolun henüz 6 kiiomet
r•İ bitmemiş bulunmakla be
raber Kırkaiaçtan Aldüsara 
uzatmakta olduğumuz fOH ile 
bir)qtirilecek bu ıuretle Karka
jlÇ kausı da Akhiur yiinüa
dea merkeze baj'J&Dllllş ola
cakbr. Manitadan Turptlu ' 
kuabaııaa aynca dejnulan 
doj'ruya bir yol yapılmuma da 
beılandı, Gördes &nündeki 180 
metrelik meıbur kaprGyü ye
niden yapıyoruz. K&prhtla yt1z 
metrelik kısmını doldurma au
retile örme bir fOl8 yapbk, 
ı•riye kalan kısmı da busen• 
10auna kadar Beton olarak ik
mal edecafiz. 

rumu, Yilayctin her tarahnda 
bu sene başka yıllardan üstün
dür. Çiftçi ile yapılan temas
lardan aldı2'tmız bilimler hasa
dın çok iyi olacağım müjde
lemektedir .. 

Pirinç meselesl 
Pirinç meselesi üzerinde ise 

bir parça duraklamak gerek
tir. Çünkü bu iş iki bakımdan 
tetkike değer. Bunun biri 
•emleketin zirai vaziyeti, di
ieri de asıl ondan daha mü
him olan genel sıhhat mese
lesidir. Geçen sene bir kı
sım ekiciler arasında dedikodu 
uyandıran pirinç meselesiyle 
yakinen alakadar oldum, ma
halli tetkikler yaptım, köylünün 
dertlerini dinledikten so11ra 
ekimin faydadan ziyade sıhhi 
zararlar doğurduiunu anladım. 
Pirinç ekilen yerlerde mütc
ğaddi sulama usulleri tatbik 
edilmemekte, fazla bataklık ol
maktadır. Biz bataklıkları ku• 
rutmak isterken ve etrafta hiç 
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bir Anofer'in yaşıyabilmcsine 
imkan bırakmıyacak tedbirler 
alırken tekrar sıtma scbebi
yetlerine meydan verecek dc-
tiliz. 

Burada sözlerine farklı bir 
katiyet Yeren bay Murat ayni 
kat'i ifade ile ıu ciimleyi ilave 
etti: 

"- Elli bin yurddaıın aıhhah 
karşında elli• çıftçiain kazaacı 
düşünülemez!.,. 

Bay Murat Germen'iD elini 
sıkarak yanlannclan aynlclım. 
Dairelerden banlanada yaph• 
itm kısa tetkiklefden mlyet 
iılerinin çok iyi bir durumda 
olduiu viliyet bfitçesine ait 
baakada yüz bin L. ulundurdu· 
iu bu itibarla bütün ihtiyaçların 
kolaylıkla aiderimesi zemininin 
yaratılmıt olduğu anlaşılıyordu. 
Yakın yıllara kadar Manita 

viliyet bütçesiain bu derece 
dolsıunluk lf ade edecep ka
ltul ebaek ıüçtü. V aliaizin 
deierli idanıi, MamNnın ilte
ailen amaca ulaşmaia namzet 
olduiU11u ı&stermektedir. 

H. GDn•J .. ' 
Zabıta Habereri: 

Telefon dlreOlnden 
dUfmU, 

Merıinlidc telefon hatlarını 

taai r eden Alaıehırli lbrahim 
üzerinde yere düşmüş ve ağır 
surette yarah olarak hastaneye 
kaldınlmııtır. 

Kalpten llmUt 
Vali Kizım pata caddesinde 

134 numaralı demir imalitha
aesiade çalı,an bay Kobik ini 
olarak yere dütfip bayılmq Ye 
hastaneye kaldınlmlfla da 61-
•üttnr. Yapılan muayenesinde 
kendisinde kalp hastalıjı ol
dup anlqahmbr. 

Dolandırıcıhk 
Alaucakta Hacıbekir aoka

pda aaba Etref otlu İl.rahim 
Ethemin tammamiı bir adaa 
yanına sokularak ıeni kaYaa
Jıia koyayım diye bet lirumı 
dolandırdıiı iddia cdilmit Ye 
tahkikata başlanmııbr. 
Bir hammal ne yapmı'? 

Gümrük önüodaa ıeç•ekte 
olan Ali kııı hayan ""ete 
fftmrllk hammallanndan Asaf 

· otlu Ali ( beı lira vereyim be
aimle bir sıece kabr mıaın? ) 
Diye llf attıj'ıaclan yakalamnıı
tır. 

Su lflerl Yankeslclllk 
Su iti bazı ncYakıs yüzün- Başdurak caddesinden ıeç-

dea fİmdiye kadar matl6p na- melde olan lzmirli Hasan oi-
tİaJİ ••rmemif olmakla bva- lu Hüseyinia cebiaden 55 ku-
'-" ao\ıua'bklana bitirilmeai ruı paruını yukeıicilik ıure-
8-inde son Ye keıtirim çahı- tlle ıçalan DaYİ oilu YuHf 

). '!""'- baf '•mııbr. Ekim du-_ 7akalaam11br._ 

Yani Aaır .ıg- msan-1u31r 

Almanyada Yahudiler arb 
Düşman sayılmıyorlar 

Bir çokları en kibar çevrelere girip 
Çıkıyor - işlerinden memnundurlar 

erlin ... :N"lsa.n. - Elbet. Zaten yüzümde Amma, evvelki ~bi, Bcrlin ti-

Belediye 
Otobüs işletmeyf1 

Yanaşmadı 
-Ba§tcırafı 2 i nci snhi}ede-
- Biz ihale ve münakasa 

kanununa göre hareket et
mek mecburiyetindeyiz. Y arua 
herhanii bir yurddaş müracaat 
eder de yirmi beı kuruş üze
riaden arsa isterse vermek 
mecburiyetinde kalırız. Buaua 
için meselenin tesbit edilmen 
lazımdır. Dedi. 

Bir kaç gün evvel Pariste 1 yazılı. Fakat aldıran yek. yatrolannın yüzde 95 şinc ıa· 
idim. - Öyle ise ıizcde yol ıö· bip dejilmişiz, ne hükmü var! 

Mülteci genç bir yahudiyi ründü. Tiyatronun ölmüt bir san'at ol-
yemeğe davet etmek istedim. - Seve ıeve. Fakat üç ay- dujunu arbk herkes kabul et-
Apa~ık reddederek dediki: dan önce deiil, yakında tatil- miyor mu? 

Diier üyeler de bay Muzaf· 
ferin bu fikrini tasvip etmiılet 
ye takririn evveli nizam encil• 
menine ıitmesini teklif etmiı• 
lerdir. 

- Ne diyorsunuz! Bugün }erimi Almanys.da, ticaret ya- - Siz emsalsiz bir milletsiniz. 
ben sizi davet ediyorum. Ba
bam maaşımı arttırdığını bil
dirdi. 

- Demk işler yolunda? 
- Elbet. Alman kadınları 

çamaşır ı-;:::ıtm afmağa başladı

lar parcı k:ızanıyorlar. Erkclt
ler de, görüyorsunn::: ki babam 
her gün yüz bin kadın gömle
~ini piya&aya çıkaran fabrika
larını elden çıknrınamakta 
haklı imiş. 

- Bu para nereden geliyor? 
- Harp snnayii günde yir-

mi dört saat çabşıyor. Günde
likler yük5ektir. 

Yemek pek zevkli geçti. Ay
rılaca&"ımız sırada, misafirim 
ı.cş'e ile: 

- Yapsın Al.manya! Dedi. 
Ve 10nra ilive etti: 
- Hem de, ne •amut aanki, 

Hcil Hitler! O, dünyanın 
en büyOk aclanuCbr. Napol
yondan sonra onun hir eıi 
daha iÖrmedik. Yahudi düş
•anhğına iclince - dofruaanu 
ıöyliyelim- bu da, "arilm" ka .. 
fese sokmak için elzem bir 
siyaıetti. Pek aımm hicret et
miıti. Yakında hepimiz Berliae 
dönmliı olacaju. 

Böyle dütiinen yalaız bu de
;ildir. Yalnız Pariıte olanlarla 
deiil, hu aabrlan yazdıiım 
Berli•de kal.mlarJa da ıöriif
tükten sonra, Yahudileriıı en 
çoiunun bu fikirde olduklanm 
uladım. 

Pariste Alman sefaretini veya 
konsoloshaneaini ziyaret eden 
Yahudiler var. Burada, Ber
lin' de, yiiluek mcmüriyetlerde 
yahudilcre tesadüf etmek müm· 
kün. Bir yabudi ıeçcnlcrde 
Hitlerin kendisi tarafından ka-
bul edilmiıtir ve iÖl'Üfmenin 
son derece aamimt olduiu te-
min ediliyor. 

Y•hudl hlk: yelerl ..• 
Nazilerin uysalh&"mı kafi de

recede röstcrcn küçük bir 
hikaye anlatayım: 

Berlin ünivcrsiteıinde Habeş
çe için profesör olmadıiı genç· 
lerde ıöze çarpar. Bir çok mn
davill\lcr de, Habeşçe profesörü-

niin Yahudi olduiu için, üniversi
teden ç11tanldıjını ileri stirerck 

tikiyet ederler. Şikayetler Hit

lerin kulağına kadar vanr Ye 
Führer bilıin profesörün hemen 

çaim.lmumı emreder. Fakat 
llniversite rektörü protestoyu 
buar! 
Nuıl olur, Yahudidir o! 
- Hiç ehemmiyeti yok, 

Meia Loieber Profe1ör! 
Hulasa, Necui diliıU öiren

•ek iaterseniz, Berlinden ıeç
meie •ecltununuz. Tabii Ya
hudi diifmam olmamak tartilcl 
Parute tanıdıiım ıenç bir 
"Mülteci,, Yahudi kızı Yar. Ge
çen fÜJI ~ana diyordu ki: 

- Bizim Paris konsoloaha
nemizia -yani Hitler konsolos
haaesinin tabii!- Yahudileri 
yok eden bir tuzak olduiunu 
ıakın sanmaym. Orada ekse- ı 
riya çok açık bir neş'c hüküm 
ıiirer. 

- Bazan uğrar mıaınız? 
- Elbet yüz~• 50 nazi va 

yüzde elli çelik miif erli olan 
laa'faıını HYerim de. 

- Yahudi oldujunuıu ora
cla itilirler llİ ? ... ____ _ 

Bay 11 itle1· 

pan babamua yanında 
cej'im. 

ieçire- B. Moiz teYaula cevap vertli: 

- Sonra. yiae lturayamı ? 
- Ôyleya 1 
- Ya nuiler •• ? 

- l,i.izi görilyoruz! 
Jakob Hltlerln habrı 

için kaçırllmıt 
Pariate otura• Ye ayni za-

Yahudi km kahla 
kiildG. 

katıla ıauda milliyetçi Sosyalist •e 

Bu auhayerenin doğru ol
ma~ .... ayınız.Dojrudur. 
-Hatta ,.. bin kere tekrar eda
hilininiz, 

Gtibels y•hudl kanii 
Almanyanm Paris ıefiri ce

uplan IHr çay Yerir. daYetliler 
aruıada buu Hiw .. Jıleiter, 
Golcı.tein, Hamllmser sibl 
iıimıer ftl' • lbnalan 811& 

ile ( Göke çıku •erdİ'Yea ) 
Altın taş ve Hamburılu) olan 
bu baylann ae oldup mal6-. 
Fakat daha iyi.i Yar. Demin 
Berlinli ltu Y ahudinia de bana 
dediii ıibi GöbeI.ia damar
larında da oldukça Yahudi 
kuu vardır. Hatta onUllla rtı
zel karuım• bazen (tabit sidf 
olarak) gkde yahudilerin da
vetini kabul ettikleri de olur. 
Aynı yahudi bana ıunu söy

ledi; 
- Berlin yahudilerine yapı

lan kötü muameleler pek mn-
balai• ediltli.Katolik olmadıiı
mı ispat eden burnuma bakıaız. 
Buna raj'nıen itte Berlinia en bü· 
yük bir lokantuında oturmuı 
deiil miyiz? lalav tipli Ari ıar
soalar benim hiz•etimi ı6r
miyorlar mı 1 Suiiatimaller ol
madı deiiJ, fakat yqıyol'U%. 

Nazi olan Ari bir geaç kadını tla 
burada aördüm. lı için Berliae 
aelmit. Nefia Mozel prabmclaıa 
iki kadeh aramda lavi~eden 
kaçırılaıa yahudi - Aliıiaa ı•
zetecisi Jakob Yak'uı ha1'kında 
itana kaaaatiııı anlatb: 

- Bu kaçırmayi açıkça em
retmemekle beraber iıtemİf 
olan plııa Almanyanın en za
lim aduuclır. Onun Hrtlik aı-
lwu ltilealer l»u heYuini yerine 
retirmifJerdir. Hepli hu. 

Bir dakika clurduktu ıonral 
• - Biliyorum ki • Yatuımı 
Veraay muahedai uaretin 
den kurtaran adamdır. Öyle 
bir it ki ne EJ,crt, ne Stre 
zemaa, na Yon Şlayher, 
nede Hiadeaburı •uvaffak 
olama•ıtlardı. O, iatejimize 
yarqan kudreti ocak mu'ut 
bir harbin bize temin edebi
lecejiai bilea biitün Almanya
nın iimitlidir. Fakat siıuıidir. 
Açık ıörilfltı •&riillmek lıter, 
amma, bunu• tam aksidir. Ja-
kob Hitlaria hatırı için kaçı
nlaıııtır. 

- Siz b6yle hararetli bir 
nazi oldujuauz halde Hitleri 
Hvmiyonnuıl 

- Fakat Hitler kimi aeYer? 
Kimaeyi. Dein&1u oacla bir 
S.lu apil ı&rGyonua IMa. O 
ma? Kara taçlı bir katollld 

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

Taze üzüm ihracı 
Avusturalya'da yapılan deneme

lerden alınan neticeler 

Nizam en~Ümeni üyele.Udea --avukat bay $Ukrü: 
- Nizam ,.ocümeni halWl 

müşkilit <iciildi~Niam •• lc:a• 
ıaun yapmali ~hiyeti de kea· 
diıinde yo~. I~ itin aizam 
encümcai'"'i~allliuı yoktur, 

' ""fi tl ~ '}i L-k Kurultay a ann leuı aa • 

kıadaki tali•iri diler kalıtul •• 
dilerse redocöer. 

Bay Muıaffer .. de avukat bay 
Şllkrü'nün filirine iştirlk etti. 
Fakat bay Re~ad'ın verdiii 
izahat ile takririn mütalea ıu
retinde ni1.am enc\i.•eniae git
mesi beyan eaildi. Bunun üze· 
rine takririn niza• eacümanin• 
gidip ıitmemesi keyfiyeti rey• 
konmuı ve ıüzam encü•e•İ•• 
ıitmesi onaylanmıştır. 

•undan sonra 14 imzalı biı 
takrir verildi. Bu takrir, 
belediyenin ( İt ) BankaSUll 
olaa borcu hakkında id~ 
Takriri iınzalıyular takaitlerill; 
929 seaeıi•dc tesbit edildii' 
ve ıa•an beJetliyeniıa iki mil• 
yon liraya yakıa bir varidatl 
olduj'unu, hali»u~i bu Yarida· 
tı• bpaene yanya incliii halde 
taksitlerin aynı •ıktarda mu-
hafaza ettiii•i ileri . ıürüyor
lardı. Belediye bafbnlıimua 
büytilderimizle ıörüıerek tak· 
ıitlerin küçiiltül•ek suretiyle 
en aenc Jaha uzatılmaıım te
mine çab .. tk lberc Abkara1a 
aitm•Di tekHf ediyorlaNa 
takrir reye kondu ye mlttec 
tiku kabul edildi. Bqkaa k 
nokta etrafıada izahat Terdi 

Ye bllylklerimizia Jımiria çek 
elan ihtiyaçlarını ••ima tudik 
ye teslim etiklerini Ye bu aok-
tada b.ire her halde bir ke
layhk ı&stermek iıtiyecelderiai 
s6yledL Üyeler hep J,ir aptlan: 

- Mnaffakıyet dileriz, 4e
diler. 

Üyelerde• bay Galip e_aafna 
çı.ııma .. atlan hakkuau Wr 
takrir Tereli ve kuap, fmaa, 
ltakkal ıibi e1naf dilkklnlana
cla ifliyuleria bu.. oa ild 
aaat çahftıklanaı a6yliyvek ı. 
ıaatlann İıtanbul ltelecli,...ma 
yapbiı ıibi muayy•• llir .. ide 
koyu'-aıı için kurultayca Wr 
karar Y...U.eaiıai diledi. 

Baclaa enel •Jlll •••• 
J.ir takrir lmraltayca r1•••llll 
diii için bay Galiltia tabbt 
onaylaa•acb. 

Meclia ltu akpm ltltç ... 
auraf lo11DUU alsak .. et
•ek kere bafh aaat • al
bcla toplanaak bere Uid& 

z.lllta.r• H•li•rel 
Çabrçqme.te Huu ata 

Ayuaturalya'da taze llzilm 4) En iyi Dzlmler ıun'I fili ıokapcla İzmir'li AB eil• 
ihraç emek tiıere yapılan re verilmemif topraklarda ye- Kbım ziyaduiyle aarhot ola
birçek sınamalar ıonunda ıu tiımektedir. Bilhassa ıülfat dö rak ltaimp çatırmakta old11-
neticelere vanlmııbr : potas bu huıusta hiç taniyeyc iu r&rlllerek karakola ıMl-

1) Oziimler katiyea yapur- ıayan defildir. riilmek iateuüttir. Akralta· 
lu havada toplamnamalı ye ıe- 5) ÜzDmleria •uhafazall için ııadaa Halil kızı ·Sa.iye pe-

1 •• •ilsait hararetia 36 dere- liıin vazifesiae mtidahale •• rek top ama Ye ıerekae amba- cesinde; rutubetin 80 tlerece 
laj cınasında çok itiaa ıöıte- olmaaıdır. hakaret ettiiiadea yakalan· 
riJmelidir. 6) Üzümleri topladıktaa ıoa- mııhr. 

Sarhotluk yOzUnden 
2) Uzun yollar içia en iyi ra ve ıevkiyat unuıacla aopk Kuyumcular çarpada 9 

ambalaj üzümlerin toz mantar haya depolanaa koymanın da aayıh d&klaın lat kabnda ya· 
içiac konulmaaıdır. aynca mUlıim fayduı vardır. ta• memat -tlu Ali aarlaer 

3) Sıaamalana ••rdiği •oau- 11aıı:ril'~ ·~Ücadele luk yUziindea yukanclaa dlir 
ca aöra hazı aevi ilzllmlarin Ziraat mücadele mnfettiti B. müı Ye apj'ıda duru bir .... 
bozulmadan Kanada, dojıı ül- Nadir Mayıaın birinde Ala- dal'yama ayarı ltoynuaa bat· 
keleri Ye batta İaıiltereye ka- tehire riderek lraj'larda uru Dllfbr. 
dar 16aderilmeleriaia lrimkb yapan apemia hqereıile mil- yaralı buW3?1• bWu'W 
olaca ' ,"'rff ...... cHelge ltatJ••caktırv i_!g!~· - ~ m ı:... -
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Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No. 26 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunlann her biri hakkında sırası ile 

uzmanlanmızın (mutahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. . 
2 - Yeni konan karşılıklann iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin buırünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

HUKUM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. • 

Mahv - Yokolma Maliim meçhul - Biliaen bi- Marifet - Bilıi - (Fr.) mek mecburidir - Bu ödevi ne 
Mahvetmek - Bitirmek, kül- linmiyen Condaissıance kadar atır olursa olsun y.rine 

etmek, yoketmek Maliimat - Bilıri (Er.) Cön- Maruf - Tanınaıış, angın ıretirmek yükümseldir. 
Mahviyet - Silırinlik, alçak naıssıaaces (Fr.) Connu Mecburiyet (Bak:Cebr) • Yü 

ıönüllülük Maliımatfüruş - Bilıriç -(Fr.) Maruz kalmak - U2'raşmak klim, zor· (Fr.) Obliıration 
Mahvolııaık - Bitmek, kül- Pedant Masal (mesel) - Masal Mecbur olmak - Zorunu 

olmak Malumatlı - Bilgin - (Fr.) (T. Kö.) duymak, zoru altında kalmak, 
Örnek: O mahvolmuş bir lnstruit Maaebek Geçmiş - zorunda kalmak 

adamdır - O bitmit (külolmuş) Malzeme - Gereç • (Fr.) (Fr.) Precedent Meccanen - Parasız, caba 
bir adamdır. Materiel Maske, nikap - Yüzlük (Fr.) Gratis, grıatuitement 

Mahz - Salt, son Maamafib, maazalik, maa- Maslahat i, ·- (Fr.) Meclis, heyet - Kurul- (Fr.) 
Mahza - Yalnız, ancak haza - Bununla beraber, böy- Affaire Assımblee, conseil 
Mahzen - Kav le ise de, böyle iken, şu var ki icabı maslahat - İşin ıre- Örnek: Dil heyeti dün top-
Mahzuf - Çıkanlmıf, kal- Mamelek - Nesi varsa, varı ıei'i landı · Dil kurulu dün top-

dırılmış yop Örnek: Onun makamından landı. 
Mahzur - Çekiaecek, sa- Örnek: Bütün mam~lekeai kaldırı :muı icabı maslahat idi Mecliib - Tutkun 

kınca - (Fr.) Inconvenient maarif itlerine bıraktı - Neıi • Onun orunundan kaldırılma- Mecliib olmak - Tutulmak 
Ömek: Bunda ne mahzur varsa (varıiını yopnu) kültür 11 işin gereii idi. Mec!iibiyet - Tutkunluk 

fÖrüyorsunuz? - Bunda çekine- iılerine bıraktı. Masraf - 1 - Harç 2 - Mecma - Yıitnak 
cek ne ırörüyorsunuz? • Bıında ~amul - Yapık, yapıi Saypa Örnek: O gün şehrin mey-
n• sakınca ıörüyoraunuz? Ornek: Bu fabrikanın ma- Sarfetmek - Sa} pamak, danı bir köylü mecmaı oldu -

Mahzu:ı: olmak - Ha:ı:lan· mulab sailamlarile tanınmışbr. harcamak O gün şehrin me)danı bir köy-
mak Bu fabrikanın yapıkları sai· Masru, sar'alı - Tutaraklı lü yığınağı oldu. 

Örnek - Pek mab:ı:uz oldu• lamlığile tanınmıştır. Massetmek - Emmek Mecmu - Top, tümel 
Pek hazlandı. Mamur - Bayındır Masum, bil:'ünah - Arı suçsuz Mecmua - Dergi 

Maide - Sofra Mini - Anlam Masumiyet - Stıçsuz!uk, arılık Mecnun - Çılgın, Deli 
Mail - Ei'ik Manasız - Yavan, boş, an• Masun - Dokunulmaz. , Mecra - Yatak, akai 
Örnek: Bu direk maildir - lamsız Masuniyet - Dokunulmazlık- Mecruh - Yaralı 

Bu direk etiktir. Manend - Gibi, benuş (Fr.) lmmunite Mecur - Kiralık 
Maili inhidam ( Mü,rifi ha· Manevi - Tine! • (Fr.) im- Örnek: Masuniyeti mesakin- Meczup - Sapık, sapıtkan, 

rab) - Yıkılmak üzere, yıkkıa materiel Evlerin dokunulmazlıiı. çalık 
Maitet - Geçim - (Fr.) Sub- Örnek: Bu kitabı her oku- Maşer (Bak: Cemaat) - Ömek Meçhııl - Bellisiz, belirsiz, 

ıistane duırça yeni bir manevi haz du- Maşrık - Doiu bilinmedik, tanınmamamış, bi-
Ôrnek: Maiteti fllçlüi'e ui'- yarım - Bu kitabı her oku- Maşuka, maşuk - Sevgili !inmez - (Fr.) lncoanu 

ramıştı - Geçimi gliçlllfıe ufıra• dukça yeni bir tine! l:ıaz du- Matbaa - Baskı evi, basım Örnek: 1 - ilim meçhulü arıır-
mıftı. yarım. evı ilim bilinmediği arar. 

Medarı •aİfet - Geçiae- Mania, mania - Eaırel, önııe Matbaacı - Basan 2 - İzi meçhul kaldı - izi be-
cek Menkabe - 1 - Deıtan, • Matbbacılık, tabaat - Bası lirsiz kaldı. 

Maiyet - Sttder • (Fr.) Suito (Bak: hikaye) Matbu - Buma Meçhuliyet - Belirsizlik, bi-
Maiyetiade - Yanında Mantık - Lojik (T. Kö) - Matbua - Basılı linm~çlik, tanınmamışlık 
Makabl - Öace, Clnceai (1) - (Fr.) Lagique Matbuat - Basın Medar (lstieatırah anlamına) 
Örnek: İtin •ııkablini bilmi· Hakim, feyleaof - Filozof - Matem (Bak: Hüzn) Yas _ Söyke 

yordu - Iıia Clacesini bilmiyordu. (Fr.) Pbiloıophie Matlab - Dilek - (Fr.) De- Medar (Terim) - Döngü! 
Makale - Botko • (Fr.) Ar- Felsefe - Filozofi - (Fr.) mande Medari maişet - Geçinecek 

tide Philoaophie Matlub - 1 - Alacak - (Fr.) Meddü cezir - Yayın çekin 
Makaaı aeauriyot - Orua Filolog - Filolog - (Fr.) A recevoir 2 - istek - (Fr.) But Medeni _ SoyHl 
Makıarn lallk6met, makam Philoloırue Matmahı nazar - Gözdikeği Medfen - Kabir 

idare, payıtalat - BaffOlair • Filoloji - Filoloji • (Fr.) (Fr.) Convoitıse Medfun - Gömük 
(Fr.) Capitale Philologie Matuh - Bunak - (Fr.) De- Medh (eth) - Övgü - (Fr.) 

Makar, ••rkoı - Bqkeat Hayatiyat - Biyoloji -(Fr.) ment Dloge 
Makarn 'riliyet - il bat- Biu'ofie Mavera - Aşırı, öte • (Fr.) Methal - Girit 

kendi Atikiyat, ilai asari atika - L'au dela Medhar - Yığla 
Merkezi kaza - İlçe bq· Arkeoloji (Fr.) Archeologie Mavi - Mavi Entrepot 

(Fr.) 

kendi Mebhasülbeşer - Antropo· Mayhoş - Ekşimsi Medhul - Ayıp, ayıplı 
Nahiye merkezi - Kamun loji • (Fr.) Anthropoloırie Maye - Maya Medhuşü münhezim, muz-

başkendi Grafoloji - Grafoloji - (Fr.) Mayi - Suyuk - (Fr) Liquide mahil - Sıngın 
Makbul (Bak: ••telaor) Graphelofİe Mazannei sü - Karalı - (Fr) Medid - Uzun, sürekli 
Makbuz - Alıt • (Fr.) R~u İlihiyat - Teoloji - (Fr.) Suspect Medine, belde - Site 
Makbuzat - Giren (Banka Theoloııie Örnek : Polis mazannei sii Med'üv - Çağrık, çainlı 

terimi) Telırraf - Tela-raf (Fr.) Te- erbabından olanlan topluyor - Medyun - Borçlu, verecekli 
Makliilı - Çevirik, çevril- legraphe Polis karalıları topluyor Mefer, mahıılli firar - Kaçıt 

mit Fotolyji - Fotoloji (Fr.) Ph- Mazbut - Derlitoplu • (Fr.) Mefharet (Bak: iftihar) 
Makıad - Varıı, erırl'O otolagie Arrange cummc il faut Mefhum - Öklem, kavram 
Öraek: Maksadı para kazan- İlmi nücum _Astroloji (Fr.) Mazeret (Bak: lthar) • Özür Mefküre - Ülkü, ideye! (T. 

maetı • Erıreai para kazanmıttı. Astroloııie Mnhar, nail - Ermif Kö.) • (Fr.) İdeal 
MakMm - 1 • Bölce, 2 • Sa- Nekeloji _ Nekroloji • (Fr.) Mazharı itibar olmak - Elüs- Mefkürevi kılma - İdeyelleş-

vak, maslak tü tutulmak t rme 
Maksud (Bak·. meram) Necrologie . 

B k · 1 ·· B kt · Mazhariyet, nailiyet - Ergi Mefkürevi kılmak - Ideyel-
Makta - Kesit - (Fr.) Coupe a tenyo OJı - a erıyo- M;ızhar olmak, nail olmak - ı !eştirmek 
Maktu _ Kesme loji - (Fr.) Bacterioloırie Ermek 

ı· ı ü)' J ı ·· ( F ) Meflüç - Kötürüm, inmeli Maktu u··cret - Kesenek m arz - eo OJI • r. M G 
G 1 . azi - eçmiş Mefkut - Yok, Yitik 

Makul - Usalır, beg· enik eo ogıe M ı· d K k 
J. l ·· ]' l .. az um, mağ ur - ıyı - Mefruş - Döreli 

Örnek: Makul hareket et- ıganto OJI - ıganto OJı • (Fr.) Per·ecute 
medi - Usalır 
ket etmedi. 

G 1 ~ Mefruşat Döşeme 
(be~enik) hare- iganto oıie Mazmun - Anlam 

Halo!oji _ Haloloji _ (Fr.) Mefsedet (Bak: Fesad) 

Gayrimakul - u,aımaz 

Örnek: Gayrimakul bir dü
şünce - Usalmaz bir düşünce 

Makuliyet - Usalma 
Örnek: Sözde ve işte maku

liyetten dışarı çıkmamalı - Söz-
de ve işte uslanmadan dışarı 
çıkmamalı 

Makul olmak - Usalmak 
Makule - Türlü, takım, ka

tegori ( terim olarak ) 
Makus - Ters 
Örnek: Netice makiis çıktı -

Sonuç ters çıktı. 
Mal - Mal (T. Kö.) 
Malama! - Dopdolu 
Miliyaai - Boş söz 
Malikine - Yetil, malikine 

(T. Kö.) - (Fr.) Domaine 
Malul alil - İicil - (Fr.) İn

firme 

Malül ıraziler - İicil savaş· 
çılar - (Fr.) İavalises de a-uerre 

Maliim - Övle. loel!i. bilinen 

H il 1 . r.1aznun - Sanık Meftun - Tutkun a o ogıe 
lpoloji _ İpoloji • (Fr.) Hip- Mazur - Özürlü Meftun ve meshur olmak 

pologie Mebde - Baş, başlantı, baş- 1 Tansıınak (Fr.) Etre cbarme 
Manzara, t;ıblo - Görey - !angıç Meftur - Bezgin, bıkkın 

(Fr.) Tableau Mebhut olmak, behte ujlra- Mehabet, heybet -Aybat 
O .. rnek·. Sergı"de hı"ç bir au·· - mal< - Şaşakalmak • Mehard - Uzluk(Fr.)Adresse 

zel tablo yoktu - Sergide hiç Meb!a~, esmanı baliğ-a - Tu- Mehaz _ Kaynak 
bir ıı-üzel ı:örey yoktu. tar 

Mehcur - Ayrı, ııak, uzak 
Manzara, nezaret - Görü - ... e mebni - ... den ötürü b k I 

1 (Fr.) Vue O- k B b d k ıra ı mış, ab mış roe : una me ni ir i -
Örnek: Bu evin nuınzarasına Bundan ötürüdür ki Mehuzat - Alınç, giren(ban-

(oezaretine) doyulmaz - Bu evni Mebus - Saylav ka terimi} - (Fr.) Fntree 
ıı-örüsüoe doyulmaz. Mebzul - Bol Medfuat - Verinç, çıkan 

Manzume _ Dizı,re Mebzuliyet - Bolluk (Banka terimi) - (Fr.) Sortie 
Marn _ Hastalık Mecal (Bak: Takat) Mehd - Be~ik 
Marazı müstevli _ Salıı-ın • Mecburen (Bak: Cebrı-Zorun Mc!uf - Dürülü - (Fr.) Inc-

(Fr.) Epidemic (Fr.) Par contranıte forceme:-ıt lus, ci-joint 
Marazı .. ühliki müstevli - Örnek: Bu işi ırönül iste- Mehib Aybar 

Kıran - (Fr.) Epidemie ınortelle giyle değil m'!:cburen yaptım - Öınek: Mehip bir as1<er -Ay-
Ma. iz - Hasta Bu işi ırönül istei'iyle değil bar bir a ker 

Mareke - Vuruıak, uruşak 
- (Fr.) Camb de babaile 

(1) Bu söz ile altında ırelen 
r .. rimler icin ayrıca yazılacaktır. 

zorun yaptım. Mehtap - Ay aydınlı ay 
Mecburi (Bak:Cebr) - Yü- ışığı, haykır 

kümsel - (Fr.) Obligatorie Mekari - Yüket, yük hay-
Örnek : Bu vazifeyi ue ka- vanı 

dar vahim olursa olsun. ifa et- Meks - E!ilenme 

' 

TAÇLI 
DELiLER 
~-

Tarihi Tefrika 
No."~&,, • 

Po1, kongreler yerine diploınatlar arasın· 
da bir güreş turnavasını tercih ediyordu 

Rusyada yer1eşmiş eski bir vere vurmadıiından tevkif edil· 
itiyat vardı. İmparator, impa- mişti. Balolarda dansörler çar111 
ratoriçe veya prenslerden biri hiddetini uyandırmamak için 
g-eçerken halk yüzünü toprağa talimli maymunlar ıı-ibi hareket 
sürecek kadar yere eğilmeie ederlerdi. Vals yasaktı. Kadıo-
mecburdu Yerler ister karlı, !arın kakül bırakmaları men-
iıter çamurlu olsun halkı köle- edilmitti. 
leştiren bu iptidai an'anaya Çılgınlık buhranları 
riayet edilirdi. Büyük Petro sa· Birinci Polun anlaşılmaz kap· 
yısız çılgınlıklarına rafıınen risleri verdi. Ilık bir bahar irÜ-
bundan biç hoflanmaz. Halkın nünde yemekten sonra aarayın 
ruhunda kökleşen bu kötü bahçesinde dolaıırken bir çan 
itiyatla mücadele ederdi. Ken- sesi duymu,, kiliıe çanına ben-
disi ıreçerken secdeye varan- zomiyen bu ıesin ne olduğunu 
!arı kırbaç lardı . İkinci Kate- şormuştu. Baron Slroırofun ye· 
rina aynı mücadeleye daha mek çanı olduğu haber veıi-
kat'i bir şekil vermek istemiş, lince korkunç bir çıilık kopar-
bir kanun neşrederek bu tarz- mış, Stroııofun kötküne poliı-
da eğilmeyi yasak etmitti. Bi- ler göndererek bir daha yeme· 
rinci Pola gelince, bu zırdeli ği saat birde yemesini, bu emiı 
hükümdar, cedlerinin kaldır- hilafında hareketin şiddetle 
dıiı usulü ihya etti. 1800 ta- tecziye edileceğini bildirmi,tir. 
rihinde neşrettiği bir emirna- Polun a•kları 
me ile asılzade olmıyanların Polun aşk maceraları yoktur 
toprağa yü:r. sürmelerini, asıl- Saltanatı zamanında ciddi ola-
:r.adelerden erkeklerin araba- rak yalnız matma:r.~1 Ann• 
!arından inerek e!lilıneleriai, Lapukini ıevmittir. Bu güıe 
kadn,ların iıe ayakta durma- kadın krem rengi tercih etti-
larını emrediyordu. iinden imparatorun bir iradeıi 

Bu emre boyun e!lmiyenler Hrayda bütün kadınlann kreır 
yer yer toplanarak tazyik edi- renkte elbiseler geymesini mec· 

liyor lardı. Çarın bir ırün şehirde buri kılmıştır. Annaya sevgiıin 
dolaşması hercümerç yarat- ıröstermek için hassa alayımı 
mağ-a kafi idi. İmporatoru ırö- sancaiına bile Anna ismİD 
rüp te derhal durmıyanlar, top- yazdırmıştır. 

· 1 k Siyaset sahasında ra!la yüz sürmıüen er, ırmızı 
ceket ve beyaz eteklik giyen Bundan önceki yazılarımır.· 
kadınlar, ihtilal .. ocağını çek- da Polun Napolyona meydu 
miş gibi yakalanıyorlardı. Ev- okuyuşlarını yazmıştık. lmpa· 
lerin penceresine çiçek sak- rator bir ııüa Nıı.polyon aley· 

k k k hindeki koaliıyondaa acı ac 
sısı oyma yaH tı. tikayet ederken latife olaral.. 

Sarayda etiket fUaları s6ylemiıti : .. Müttefik· 
Sarayda etiket daha sıkı idi. !erimiz için harp etmejle dei· 

Çarın elini öpıııek için eiilen- mez. Bir kongre yaparak ib· 
ler dizlerini ses çıkaracak ka- tilaflarımızı kapalı çenelerdr 
dar şiddetle yere vurmaları halle çalışaca(ımıza memleke· 
Polun iirenç elini fapırtatarak te hizmet etmit olan nazırlaı 
öpmezlerse bqlarının belasını arasında bir ııüreş turnuvallll 
bulurlardı. İmparatorun ihtiyar yapalım. Bu turniv11da a-alif 
ıaray müşiri bile, bir gün, di- ırelen sözümü ııeçirtsin " 
zini duyulacak kadar tidtletle - 8•n ıı Var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mektep - Okula (Fr.) Ecole Menfa - Sürııün 
Mekülit - Yiyecek Menfi - 1 - Sürırfin ( Fr. 
Melabe -- Oyuncak Exiie 2 - Menfii - (Fr.) Neırati 
Melahat - Sevimlilik, ırü- Menfaat - Asığ, çıkar, fıtydı 

zel!ik Menfaatperest - Aııicıl 
Meliz - Sı&-ınak - (Fr.) Asi- Manfez - A!lız, düden 

le, refu,ıre Menfur, müstekreh - İğre•ç 
Mclbusat - Giyecek tiksinç 
Melce - Sıiınak Menhua, meş'um - Uğursu · 
Meleke, rüsuh - Yordam, Menku - Ha,lama 

me'eke ( T. kö. ) Menkiib - Düşmüş 
Örnek : Onun yazı işlerinde 

büyük yardımı var - Onunu 
yazı işlerinde büyük yardımı 
var. 

Me~uf ·- Alışık 

Mekan -- Yer 
Mek:uz -- Gi7li, ırömülü, saklı 
Mckr ( Bak : Hile ) 
Mek,::ıf - Açık 
Memdu ı - Öğet 
Memer Geçit , Geçek 
f,femen (Bak : Mclaz ) - Sı-

imak 
Mcmlaha - Tuzla 
!\' emleket Ülke, memleket 

(T. Kö.) - (Fr.) Pays 
Memlii do'u 
111emliik - Karabaş 
Memnii - - yasak 
Memnun - Hoşnud 
Me<ı ul - Umulur 
Memur - İşyar 
Menaat - Sarplık 
Menam - Uyku 
Menba Kıaynak 

Mene mek - Yasak ltmek, 
alıkovmak, önüne geçmek. eu
ıı-el olırıak. 

Menkiibiyel, nekbet - Dlif· 
kü 

Menkul - T 111ıtlı - ( Fr. 
Mobilier, meuble 

Mensi Unutulmuş 

Mensubiyet Soyundar 
gelme, kapılanaıışlık, g"irmişlik 
yamanmışhk. 

Örnek: 1 - Onun Evreno, 
sülalesine mensubiyeti vardır . 
O, Evrenos soyundan ııelme
dir. 

2 - Size mensubiyetle ınüf 

tehirim - Sıze kapılanmış ol· 
makla kıvanıyorum. 

Mensucat - Dokuma ( Fr. ; 
Tissu 
Menşe 

Menus 
Menzil 

- Çıkai, köken 
!sınık, alışkan 
Konak 

Meplıas - Sözbaşı - (Fr. 
Chapitre 

Mephut Şaşkın 

Mebsotan - Düvce, düz -
(Fr.) Simplement 

Mer'a Otlak 
Merak - Merak iT. Kö.I 



BORJIY A 
- s 

- Ben kızı görmek ıçın 
geldim. Yakomo yerinden sıç
radı. Eli.erini birbirine kavuş
turara yüksek bir sesle ba-
2.rdı: 

- Ne diyorsunuz? Sinyora .. 
- Lükre!-li Sı?"Örmek istiyo- ı 

rum diyorum. 
- Bu nasıl olur!. 
- Bu nasıl olac k bas ha- 1 

yağı olur. 
- L in ben kendisini na-

sıl uy ı ırabiJirim. 

- Sann Lükresi uyandır di
yen ) ok... Uyanmasını da iste
mem. Yalnız odasına girmek 
ısterım. 

- Uyurken mi? 
- Evet .. 
- Peki amma. Ya uyanırsa .. 

Uyanıp ta sizi odasında gö
rürse hiç koşkusuz sizi öldü
rtir. Lükres dişi bir kaplan iibi 
canavar bir kadındır. 

- Y akomo!.. Sea sözlerime 
~yun eğmek yerinde iken 
baaa kar-tı 2elecelc •Özler söy
liyorsun? Demek ki bundan 
ıenra sana inanmam. Evvelce 
baaa ve benim her sözüme 
beyun ereceiinize, CADIDl!l Ye• 
recej'iaize lncil üzere yemin 
etmiıtinh. Bu yemiaden nasıl 
dö•üyorsunu:ı. 

- Emredin Siayora.. Uiru
•uzda can vereyi•. 

- Uirumda can verecej'i
aizi ıöyliyorıuauz. Lakin Lük
ruin odasına ıötürmeii iste
miyorsunuz: öyle mi? Dinle! 
Yak om o sen bir ilin lıpanya
daa buraya ııehııiıtia. Ôldür-
19aic yemin etmİf bir adamı• 
islerini güclüyordun deiil mi? 

Sihirbaz kadını llüytık bk 
korku ici:acle di•liyca Yako•o 
titreye titreye dedi lci: 

- Evet doiru!.. Bu adam 
benim hayatımı zebirlcmiıti. 

O iünlerde lıpaayada Y ati va 
ıehrinde bir karım Yartlı. Ka
nm beni ıevdiii ıibi ben de 
o•a çılaıaca tapıyordum. Bu 
adam karımı aldattı. Kalbimin 
acıııadan deli olacaktım. Ka
nmı tehir içinde, dai baııada 
8 pa aradım.Bir iece anııııa 
••• döndü. Lllrin o kadar :ıa
yıflamıf, lıtenzi o kadar ıarar• 
mıı, ıolmuıtu ki acıdıiımdan 
kendiıiae hiç bir ıey sormak 
kuyvetiai keadimcle \tulmadı•. 
Sırası i•liace o bana baıındaa 
seçenleri anlatb. Adam cebren 
karımın namuıunu kirletmiı. 
latediklerini onciaa aldıktan 
aonra onu aalıvermif. Karım bu 
acı macerayı aalattıldan ıonra 
sözümün önünde bir haaçer 
çıkararak kendisine ıaplatlı •1e 

caaına kıydı. Ben de onu ka
rarından vazieçirmedim.Çünkü 
• kendisini öldürmemiı olıaydı 
iten onu öldürecektim: Y a)nız 
karımın ölüsü üzerine bu alçak 
ada.dan in tikam almayı yemin 
ettim. Adım adım arkasını ko
valadım. Romaya ıreldi. Kar
dinal oldu. Soua da Papalık 

aaadalyasında oturdu. Bu san
clalyaya ieçincc o kadar kuv
Yetli oldu ki kendisine yaklaş 
mak ümidi biJe güçleımişti. 
Ta• bu sırada Romada sizinle 
kar,ılaştım Sinyora... Elbiseniz 
çek sade idi. Lakin Yativada 
arasua s~slü arabada iÖrdü
iüm kadın olduiunuzn taDı
makta geç kalmadım. 

- Eyi anlatıyorsunuz Ya
kemo! O zaman boynunuz bü
kükdü. Sizi avutmıya çalıımıı
b•. Parasız olduiuauz ırün
Ierde para verdim, yardımınıza 
kottum. Size verdii'İm yardım 
dzlerini yer.ne ıetirdiiimi 
umuyorum. 

- Bunların bepıi doğru Sin
)•ra .. Bana hem yardımda bu
"-tuDuz. hem de elimde kal-

I 

ı 

mış olan biricik varlığımı kur
tardınız. Yativa'dan Romaya 
gelirken sevgili kızım Ninamı 
da beraber 2'etirmiştim. Bu kız
cağız o kadar güzel idi ki yü 
züne bakar an sının ölümünü 
unuturdum. 

- Devam et Yakomo! O!up 
bitenlerin hiç birini unutma.-
mışsı z. 

- Eyi hatırlamıyorum. Ro
maya geleli hayli seneler ol
muştu. Sizin sözi.inüz üzerine 
ve sızın yardımınızla güzel 
manzaralı sarayda vazife aldım. 
Ooof ... Nina on dört çağında 
id i. Yjne bir gece gelip beni 
buldunuz. Küçük bir ev tutup 
Ninayı orada oturtmaklığımı 
söylediniz. Öyle yaptım. Ninaya 
hizmetçi kız buldum. U ancak 

geceleri soka2'a çıkabiliyor. 

Gözleri evde kalıyordu. O i"ece 
siz evladımı, biricik kızımı kur
tardınız. Çok eyi hatırlıyorum. 
Papanın oilu Sezar Borjiya 

bir iÜn Ninayı ıörmwş çok be
ienmişti. Babası karımı cebren 

kirlettiği gibi otlu da kunmın 
namusunu zorla parçalamak is

tiyordu. Tanrı •İzi önüme çı

kardı. O iece ıelip beni bul
dunuz, birlikte kalkıp Ninanın 
oturduiu evin yanına iİtmiştik. 

Siz baaa hiç bir ıey açmamış
hnız. Y alaız bir yıkıklıiın ar-

kasında iİzlenmiş evi gözliyor
duk. Ben bualardan bir şey 

anlamıyordum. Birdenbire or
taya on iki kişi çıkmış ve ltepsi 
de Niaanın evine ıirmişlerdi. 
Ban kızııı•lıiımdan çıldırmıı 

ıibi idim. Btt heriflerin üzerine 
atılmak, eve i:'İrmclerine engel 
olmak istedim. O sırada Nina-

cıiım zavallı Ninacıiım diye 
baykınyordum. Siz: 

- Sus! Nina korkusuz eir 
yerdedir. 

Diyerek beni yatışbrmaia 

çahıtınız. Söyledikleriniz de 

dojru itli. Siz her naaılsa bu 
adamların dütüaceleriai önce-

dea haber almıı ve bana ıöy

lemeden he••• evlidımı alıp 

baıka bir yere kaçırmııtıaız. 

Adamlar aradıkları avı yerinde 
bulamayınca ıöverek, sayarak 
tekrar önümüzden ıı-eçmişler .. 
Uı.aklaş•ışlardı. lıte Sinyora 
o gecedenberi Borjiyalara kar,ı 
intikamı• ve düşmanhiım kuv-

vet bulmuı ise aynı receden 
ıize ölünceye kadar bailı kal
mayı yemin etmiıtim. 

- Çok ıüıel bu yeminini
zin anlamı iıtediiimi kabul mu? 
Yoksa ııeri çevirmeyi mi? emr
ediyor. 

- Ben sizdea hiç bir ıey 

eıirıemem. Hatta dediiim iİbi 
canımı bile e~irı:emem . Korkum 

sizin bir fe ikcte uira111amak
lıiınızdır. 

- !'enim için mi?.. Ooof, 
anlamıyor musun? .. Yakomo!.. 

Sen intikam almak iıtemiyor
rnusun? 

- Ben dünyada ancak bu
nun için yaşıyorum. fntik,m 
ateşiyle kalbim yanıp tutu,u
yor. 

- Öyle ise benim de inti
kama ıu.samış olduiumu göz
lerimden okuyabiliuin. Kalbi
min ne kadar yaralı olduiunu 
anlamıyor muau11? intikam saatı 
çalmıştır. Bunu artık kavramak
Jığın 2erektir. 

İhtiyar kadın bu ıö%leri söy
lerken kızıınlıkla damarları 
gerilmif, yüzünün buruıulduk
ları kaybolıauı, Adeta gençlik 
çaiına dönmüftü. 

- SoHu vor -

Esnaf 
Her sınıf n bir yiğitbaşıs 

ohbetlerdeki yirin ha 
vardır .. 

ı ibi .. 
Esnaf deyince belli başlı 

sanat erbabını hastcdiyorum. 
Anadoluda hepsine birden, es
n;:ıf, dedikleri için halkın ifa
desini bozmamak istedim. 

Bunlar: demirci, berber, terzi, 
kunduracı, bahçevan ve renç
perdir. Bunlardan dışarısı yok
tur. Olsada bunlar kadar sa
yılı olamazlar, hatta bunların 
içinde demirci, bahçevan ve 
rcncper en öndelcridir. Bunla
rın her birinin ayrı ayrı pirieri, 
üstadları vardır, Üzerlerine bir 
çok efsaneler yaratmışlardır. [*] 

Şu saydığım "Esnaf,, ın çe
şit bahanelerle türlü eğlenti

leri olur. 
1 - Çıraklıktan kalfnlığa, 

kalfalıktan ustalığa ve başlı 

baıına dükkan açmıya, iş gör
miye geçer. Geçmek zamanı 
g elenlerin ica zetini vermek için 

toplantılarda. 

- Yazın ya Hıdrelles zama
nı, yahut herhangi bir cuma 
iÜnü. 

3 - Kışın sık sık ve hemen 
her cuma gecesi. 

Her sınıfın bir "Yiiit başısı,, 
vardır, nasrl sohbetlerde "Ya
ran başı,, varsa.. Fakat soh

betlerdeki "Yaran aaşı,, esna

fın "Yiğit baıı11 sından doi
mu,tur. Bunların birer de el 
ula~ı [2] bulunur ki buna "Ça
vuş,, derler. 

"İcavet Alma,, tolantılarında 
çıraklıktan' kalfalığa, kalfalık
tan ustalığa ııeçecek olan; 
menıup oldup sınıfın h\itün 
ustalarına ziyafet vermiye mec
burdur. Gününü, yerini "Yi
ğit başı ,, seçer. El oJakları 
çavuşla esnafa haber daiıbr. 
Bu toplanb: eğlentiden ziyade 
bir meruimdir. Yemekler ye
nilir, dualar, naslhatlar olur. 
Hiyle yapmıyacaiına, namus 
doirulk ıüdeceiine esnafın 
türeıine riayet edecej'İne ye
min ettiler, ve namzet topla
ıaan ustaların önünde diz çö
küp bir elini iÖğıüne koyarak 
el öper. 

Hayırlı, uğurlu itler dileyen 
ustalar bu meraaimdea ıonra 
daiılırlar. Yeni uıta açhiı 

dükkanın aaabtarını "yiii\ba
fı,,ya verir. Kapıyı ilk defe o 
açar, örse ilk çekici o vurur, 
İlleyi o saplar, bir kundura 
deriıini o keser, bahçeye 

çapayı o atar, pulluja, ıa

bana o yapııır. Arhk bunnda 
ıonra yeai iş sahibi esnaf ara
ıına ıreçer. 

Yazı• hıdırellez ııünleri her
kes ıibi esnaf cemiyetleri de 
toplu toplu bulundukları tehria 

gönül alıcı kırJarına çıkarlar, 
çömJeklerde etler pişirirler, ye
mekler bu mesirede yapılır, 
çalgıları olur, eğlenirler. Bunu 
anlatmaia hiç lüzum yoktur, 
zira bu adet hala devam eder 
ve edecektirde .. Y alaız eıkidea 
ha raf eye kapılan kadınlar 
ve erkekl~r gittikleri mesire
de bir akar suya dileklerini 
bildiren yazılarle dolu kaiıt
ları atıp laiç arkasına bakma
dan eYine döndükleri itikadı 
hüküm sürermiş. Hıdrelles iÜ· 
nünü kutsal sayan; o gü1tün 
bulutsuz geçeceiine itikadı 

vardır, ve ogün Hızır ıeziyor 
diye kapııına ıelen, onune 
çıkan dervişlerei fukaraya ••
dalca verirler. Guya bereket 
olsun ye 11 Hızır bereket ço-

- t d" 1 maa-ıaı a sın 11 ıye ..• 

* *. 
Bana ihtiyar bir kiti anlattı. 

Çok ıörmüş, çok gezmiş bır 
kimse idi: 

- kııın; eskiden; her çeşit 
esnafın k e dine göre toplantısı 
eylentisi olur, yaran kururlar. 
Lakin bizim yaranlarımız başka 
yaranlara benzemez. Her işimiz 
her oyunumuz göz açıklığını 

ister. Aramızda bön varsa M~
tılan maskara ederiz "Altı Jı , " 
derler bir oynnumuz vardır [3) 
içimizden birkaç kişi ayrılır, o 
gece gizlice kuracakları sohbeti 
içkili eyk nceyi bastırmak 
t utturmak, cezalandırmak için 
esnaf kahvelerinden birisi-
ne aldıkla rı eti asarlar, 
çavuş bunu h aber verir, 
rakı, içki eskiden yasaktı. 
Bunu haber ald ık mı aldık. 
Şim~İi. o ~rcenin leylisinde (4) 
hepımız bırer 2'ömJekcc çıkarı::ıı 
sokağa .. Kar, buz tanımayız. 
Kimse ses çıkarmaz buna biz 
"Samut,, (5) oyunu da deriz. 
Önde bir ebemiz olur. İçimiz
den "aJtı,,lı yapan arkadaşların 
toplandıkları evi keşfeden var
sa cloiru oraya.. Evi basarız, 
ıofralan dağıtırız, hepsini de 
beraber atıp haydi yine soka-
i'•·· Buz tutınuı havuzlara mı 
dalmayız, karın fırtınanın için-
de mi ıcezıaeyiz. Hiç birimizin de 
ba&ta olduiunu ben görmedim 
o :zama• alııırdık oilum böyle 
zorlara, sıtma hilmezdik, ıim-
diki hastalıkların çeşitlerini bil
mezdik, Her ne ise bunlar 
geçtiya.. Şimdi mekteplerde 
gençler daha sıkı alıştmlıyor, 
ne yalan •öyleyim biraz evvel , 
can ifiai kol saldımına almış
tık, timdi iÖrüyorum da 2'öi
süm vallahi kabarıyor, sağlam 
olacak çocuklar vesselam. 

Sonra bizim bizim bir de ka-

Bu toplantılarında: " Çalın 
karayı ,, oyunu; Söz söylemek 
uğurunda büyük bir temrindir: 

Birisi yere yatıyor, tabanını 
kaldırıyor ve bu esnaf toplan
tısının arkadaşları birer birer 
o topuk üzerinde tecrübeye 
davet olunuyor. Yumruğunu 
yatanın topuğuna vurarak: 

- Bir turp, iki turp, üç 
turp.. Yüze kadar sayıyor, 
eğer şaşırırsa t:lebaş1 "çalın 

karayı, sıra buna geldi. Diyor 
de şaşırmanın cezasını Jsh bir 
tavanın karası yüzüne bulaş

tırılmak suretiyle şaşıran çe
kiyor. 

Bu toplantının elbet bir zi
yafeti var , fakat yemek sofra
sında da dikkati çeken neler 
oluyor, Kasten keçi bokundan 
tatlılı hoşafla r yapıyorlar. Ki
reç ve pamuk ile dondurulmuş 
şekerli sütlü sütlaçları öne sü
rüyorlar. çok ihtimamla yapı-
lan bu yemekleri bilen yeme
yip, çekilerek kis kis iülüyor. 

- Kireç zorundan öksürüp 
ta bui-azıadan pamuk atan ne 
halaçlar gördüm oiJum .. Deyen 
bu sanatkar ihtiyar hila ak 
sakalını oynatarak bol bol 
kahkahalar attı, bana d11 
attırdı. 

[1] Halk adetleri serisinden 
sonra yazma;a baılıyacağım 

" Halk şarkıları ,, ve " Halk 
efsaneleri, masalları ,, var. Bun 
lar üzerinde araştırmalar yapı
yorum ve bu yazı da geçen 
saaZat efsanelerini orada yaza
cağım. Ne olur ıevsrili okuyu
cularım bana her iki yazım 

içi• yardımda bulunsalar, tar
kılar iÖnrlerecek, efsaneler 
yazacak okuyucularıma ben 
timdiden ltol bol teşekkür 

le oyanumuz vardı. Esnafın üç ederdim. 
delikanlııı öne gelir; birisi al- (2) El ulaiı _ Her yere ko-
tında, biriıi üstünde, öbürsü ıan, haber yetiıtiren iş iÖren, 
daha üıtü•de a&-ır arır düı- elin ulaşamadığı yerlere ulaşan 
meden dönerlerdi. O zaman; demektir. Bana kalına "alet,, in 
ne yapacakıın; böyle sailam- . minuını bu ıuretl almalıyız. 
laıtırarak kendilerimizi ... Hükii- [3] Bu oyun evvelce yazdı-
metten medet mi vardı yıtv- tım "ıobbet ale•lerinde,, de 
rum·!I hüküm yürütür. 

Bu ihtiyar bana daha neler (4) Tabiri muhafaza •derele 
anlatmadı. Bilhassa esnaf top- ayaen naklediyorum. 
laablannın ahlak, ııhbat ve dik- (5) Samut, Samit'iL türkçe-
kat Uzerine kurulu oldupnu leımcaidir, haniİ Aaadoluluya 
bildire• ldetlerini oyualarını aoraanrz bu kelbıenin suımak, 
dinlerken bu iptidai ve fakat ıessiz olmak manasına a-eldi-
pratik terbiyelerin çok ehem- fıini bilir. 
miyetli olduğunu öireadim. TOKDlL 

......................................................................................... 
İzmir İkinci icra Meıaurlu- halde hakları tapu sicilile sa-

iundan: bit olmadıkça aatıı . bedelininin 
İı••il Hakkı ile Emine ye payla1m&1ıadan harıç kalacak-

Cemile müıterek evin kabili ları ve tayin edilen zamanda 
taksi• olmadıitadan şuyuun arttirma bedeli ıayri menku-
iıaleıine Te satılmasına karar lün yüzde yetmiı befİni bul 
Yerilen tapunua 55 numara ve madıiı takdirde ea son art-
73f> adada Karantina'da Me- branın taahhüdü baki kalmak 
cidiye ao. 8 numaratajlı ev üzere arttırmanın onbe, iÜn 
2400 lira kıymeti muhammene daha temdit . ~dilmek suretile 
olup tarihi ilandan itibaren 15-6-935 tarıhıne müsadıf cu-
30 iÜn müddetle açık arttır- martcsi iÜnü saa: 11 de i•Y-
maya çıkarılmııtır. ri menkulü en çok arttırana 

Talip olanların kıymeti mu- ihale edilecektir. 
bammenenin yüzde yedi J.u- Satış peşin para iledir. Mal 
çuğu nisbetinde pey akçeıi bedeli alınmadan teslim edi-
veya milli bankanın teminat lemez mal bedeli verilmez ise 
mektubu vermeleri ve arttır- ihale kararı feshedilir ve ken-
ma 30-5-935 tarihine müsadıf disinden evvel en yüksek tek-
perıembc günü saat 11 de lifte bulunan kimse arzetmiş 
dairede icra olunacaktır. Müş- olduğu beddle almaia razı 
terilere ait 935 - 933 numa- olursa ona ihale ~dilir 
ralı dosya irae olunabileceii oda razi olmaz veya bulun-
gibi fazla izahatı Jizime dahi mazsa icra dairesince hemen 
verilir. Talipler bu hususun onbeş gün müddetle arttırmı-
daircyc talik olunan açık art- ya çıkarılır. Bu arttırm~yı ala-
tırma şartnamesiai 15-5-935 kadarlara tebliğe hacet olma-
tarihinden itibaren okuyabilir yıp yalnız ilanla iktifa oluna-
hakları tapu sicililc ıabit ol- rak en çok arttırana ihale edi-
auyan ipotekli alacaklılar ile lerck her iki halde birinci ihale 
diğer alakadarların ve irtifak edilen kimse iki ihale arasıadaki 
hak sahipleriain bu haklarını farktan ve diier zararlardan 
ve bu hususla faiz ve masrafa mes'ul olduiu ve tapu harcı 
dair olan iddialarını evrakı ve yüzde iki buçuk dellaliyenin 
müabiteleriie yirmi gün içinde müşteriye ait oltluğu ilin olu-
icra dairHine bildirmeleri aksi nur. 1228 (581) 

Borsa llaberleri 
DUn Bor sad 

v~pd n Sabşl r 
~ 

Uz tim 
Çu. Alıcı Fiat 
310 Alyoti bi. 11 50 13 25 
177 M J Taranto 10 75 14 12 
111,5 Koo ittihat 11 50 13 25 
48 J Taranto M 9 50 11 25 
47 H Z Ahmet 10 50 11 50 
31 K A l';-zım 11 50 12 
23 Ş Remzi 12 12 50 
21 L Reciyo 12 75 13 12 
21 S Sülcymano 11 11 
17 Ş Riza Halef 11 50 12 
8 M Sait 13 75 13 75 
4 Şın 'ak Z bi. 15 15 

818,5 Y eklin 
Z hlr or a!5ı 

Çu. Cinsi 
537 Buğday 
105 Arpa 

Fi at 
3 50 4 62 

3 60 
2 25 

3 60 
50 Kepek 2 25 

Para Piyasası 
28-4-1935 

Ahı 
Mark 50 20 
lsterlin 603 
Fr. Franiı 8 28 
Dolar 80 45 
Bel2'a 21 12 
İtalyan lireti 10 37 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 87 
Kr.Çekoılov 5 24 
Avustr. ilini 23 50 

Satış 

50 70 
608 

8 30 
79 75 
21 50 
10 42 
40 87 
85 

5 27 
24 

• ag 

Son gelen 
Yazlık modeller 

Bayanlar ~ünlerden beri 
beklecliiiniz yazlık son mo
deller geldi. Aşaiıda adları 
yazılı bulunıım : 

Grand Rövü de Mod 
Rövü Pariziyen 
Sezon Pariziyea 
La Pariziye• 
Aktüel 
Votr Gu 
Tayör ve Mant• 
Çamaşır modeli 
Şapka modeli 
Son ıelen yazlık modeller 

Modelleri Saman iskelesinde 

ABAJOLi 
Ticarethanesinde 

bulablllrslnlz. 
29-2-5 ( ) 

İzmir 1 inci İcra Memurlu
iundan: 

Ali efeadinin Gülzade hanı
•• ipotek lledelindea borcua
dan dolayı lzmirde Fatih ma
halleıinde Mahmut aia soka
iında kiia 51 vu2i Ye 35 nu
maratajh tahtani bir oda ve 
i:.ir heli ve fevkani yal•ız bir 
odayı havi ltir bap haaenin 
mülkiyeti açik arttırma suratile 
ve birinci arttırması l /6/93S 
tarihine müsadif Cumartesi ıü
aü •••t 11 de yapılmak üzere 
ıatııı;a konuldu. Bu arttırma
da sdıf bedeli tahmin olunan 
kıymetin yüzde 75 ıni bulursa 
en çok arttırana ib.le yapıla
cak aksi takdirde en çok art
tıranıa taahhüdü baki kalmak 
şartile ıatış 15 ıcün daha uza· 
tılarak ikinci arttırmuı 17 /6ı 
935 tarihine müsadif Pazartesi 
ııünü saat 11 de yapılacaktır. 
Borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete iir
diii tarihten sonra müıadif 
olması hasebile ikinci arttırma
da sahf bedeli ne olursa ol
sun kıymete ba.kılımıyarak en 
çok arttırana ihalesi yapıla
caktır. l~bu iayri menkul üze
rinden herhaniİ bir mükellefin 
hak talebinde bulunanlar ycd
lerindeki resmi vesaiki ile bir
likte 20 iÜn zarfında birinci 
icraya müracaatları lazımdır. 
Aksi takdirde haklan tapu ıi
cilincc malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. Müş
teriden ayrıca yüzde iki buçuk 
dellaliye ister, satış peıin par.• 
iledir. Şartname 20/5/935 tarı· 
hiaden itibaren herkese açık 
bulundurulacaktır. Taliplerin O, e 
yedi buçuk teminat akçesi v• 
bank itibar mektubu ve 934. 
2665 dosya numarasile biri11cı 
icraya müracaatları ilin olunur. 

1223 (579) 
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29 Nisan ıese 

Çok Hassas 
-· 

Dünyanm en eıi 
, J\adyolavmdan 

Siridtr 

T Ü R11 1.,-e: l 
UMUM 

ACf.l'fT"SI 

E D İ SON Müessesesi 
AFİF ŞEŞBEŞ 

TE.L.&.FON 

İ ZMİR ı S4l"'~n lsf<elesı ~ 26 2 5t.?' 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıklan
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Üşümekten mütevellit izbraplara karşı 

En seri Tesir, en 

Grip, nezle ve soğuk 
algınlıklarında 

bilhassa müessirdir 

:····························: 
~ Romatizmalara E 
: ehemmiyetle tavsiye ! 
: edilmektedir. : 
• • ..•.......................... : 

6 
R 
• 1 

p 
• 1 
N 

kat'i Netice 

Baş ve diş 
ağrılarını sür'atle 

dindirir 

PiN 
•••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: Kırıklığı fidcrir, : 
: bel ve adele : 
E ağrılarını keser . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• 

Yenı Aa11· 
Sahife o 

1 Doktor 

A. Hiza Unle 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

. 
MUTEHASSISI 

Telefon : 2987 

işçi aranıyor 
Tarsasta Çukurova bez ~ 

rikuı tezıihlanuda çah.-•k 
üzere SO kadar ltçiye ihtiyaç 
Yardır. 

1 - Dokuma tezıahlarında 
çalışmlJ ve i,e vakıf olmwdır. 

2 - Makinalarımız son siı
tem olduğu için iyi bir surette 
çalışan bir ameleye fazla k~
:ı.aaç temin eder. Fazla ta&i
lit ve şeraiti görmek •.• 
kaydı içi• 28 Nisan 935 tan
hinden itibare• lzmirde Kara 

S d b b ı•k J k • t • Osman ofla hanıada iplikçi 
İz e U Cazİ eye ma 1 0 ma IS erseniz Rabeko Politiye müracaat edil-

KREM PERTEV kullanınız. mesi ilan oluaur.1-6 (56t:) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Dai a Sabit Daima Tabii Izmir Emrazı sariye hastanesı 

luvantin Saç Boyaları 
INGILİz KANZUK eczanesi laboratuarlanncla hazırlana• J11· 

vatia AÇ boyalan mllDI' ye zehirli maddelerden tama•• ari 
olap Açlara tabii renklerini bahfeder. 

Jnantin aaç boyalaruu kumral •• siyah olarak iki tabit renk 
Uzerine tertip eclilmiftir. Gayet tabii ve Ahit olarak temia edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta d•iz• sıirmek ıuretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli •arkadw. 

Eczanelerde ve ıtnyat maiazalarında arayıaız. 

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

19 3 5 e kadar 
Fransız ıcneral konsoloaluiuna yahut lzmir Fransaz tıcarct 

odasına müracaat edilmelidir •.. 

1 n~aatınıJl u;rn audekiıbrıyaçlarınızı pek nouz 1 ıyatlarla 
ttJrnın etmek ııttersenız Halim aJ?I\ çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcareıhanef'inf' miiraeaRt &dioız 

ÇiME•TO 
Çubuk demi• \le her ne1•/ çi9ekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lôvhalar ve bunlarm 
teferrüalı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklaı ve kanalizasyon içın demir dökme borular 
ve lngiliı künkleri ve bunların te/erruatı vesaire .•. 

Fiyatlaı rekabet kabul etmez 
Yerll Çlmantol•P, BDtBn ••rlı•l•P 

En MDe•lt Şer•ltle 
•• az•mızd• Satıllr 

Başta ha betind.en: 
Hastanemiz için 1000 kilo ıadeyaiı açık eksiltae il~. ~tın 

ahnacakbr. İstekliler şeraiti ııörmek üzere her~üa ve katı ı~ale 
günü olan 18 Mayıs 935 Pazartesi iÜ•Ü 1aat 11 de Tepecıkte 

· Emrazı sariye hastauesi>ıe müracaatları. 29-4-9-14 1216 (57~ 

ı - ™ lzmir lkinei Hukuk Malıke-

Yurdumuzun en pzel 
traı bıça~ 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıçaiıdır. 

Cildiaia sıbhabm ae•U· 
Jer ba9k• bıçak 1mıa. .... 
mahdar. Denemesi paraaızmr. 

u ... ı clepoau : Kuzaoilu 

: Antalyalı Sait 
maiuuı Numara 29 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adru - Beyler Numaa 

Zade llokaiı Abuk mat-
ba .. yaamda. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 229 

EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelcn 
ŞERİDÇİLER No. 1 

(1164) 38 -78 ( H 3) 

Aoartu rv< an 
Cumhuriyet meydanında lıai

rinci ve ikinci kordona nazır 

Akdeniz apartımanı kiralıktır. 

Dört dairesi olan bu apartıma • 
manın her dairesinde beter 
oda banyo mutbak su hava 
faZI YC elektrik tesisab meY
CUttur. Zemin katında mevcut 
iki büyük maj'aza da kiralıktır. 
Talipler Bakır bcdestanıncla 
beı numaraya müracaat edebi
lirler. Apartıman her vakıt sıe-
Cilebilir. 28. 29 30 (575 

muiaden: 
lzmirde oturan Gülficlu 

Kadriye tarahadaa kocası l>ah
riye yüıba11bit•dn mütekait 
lıma1l aleyhine açtıiı talikın 
sübutu davuııım teblij'aba ika
metılhı meçhul olmuı sebebi 
ile illaen icra eclildiji balde 
muayyen ıünde relmedipden 
bittalep aleyhiadc ııyap kararı 
ittihaz ve karar sureti mah
keme divanhaneıine asılarak 
tahklkab 13-5-93S pazarteıi 
~nüne ltırakılmıı olduiuaclaa 
İımailin mez.kür ııüade saat Oll 

raddeluiade asaleten •eya Ye· 

kllet&n tahkikatta hutr bu· 
lunmuı alui halde tahkikat Ye 

mahke•• celaelerine kabul 
ctlilıaiy.ceii H. U. M. kaau
auua tebiiiat fuhna temkaa 
teblii ••kamına kaim olmak 
üzere keyfiyet illa olmnar. 

1224 (580) 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket HutaMli 

Rontken miiteha••• 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
V • Elektrik T edeaYileri 
YiriJemiyen ve bilhaua 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve RODtkaa 
ile KEL teclaYileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak hrın 
kar1111 No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (218) 

lzmlr Bel•~ lyeslmlen: 
ı- 2778.48 lira bedeli au

hammenli H .... boca aalullai 
Mimar Kemal ıokaiıada 15-ci 
adanı• 463.08 metre •ura .. -
baıadaki 4,5,6-1 sayılı arsası-
11111 aabfa belediye bqkitip
liğiadeki f&rtaamesi veçhile 
14-5-935 Salı güaü saat 16 da 
açık arttırma iJ.a ihale edile
cektir. İştirak için 209 lira 
muvakkat teminatla ıöylenen 

gün ve saat• kadar komisy••• 
ıelinir. 

2- 211.40 lira ı.~deli mu-
bammeali küçük elektrik Je•a-

:umı alınması i'i belediye ftaı
kitibliiindcki şarhıame ve lis
tesi veçhilc 14-5-935 Salı ıü
nü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. lttirik 
için 16 lira muvakkat te•İaat
la ıöylenen ıün ve saata ka
dar komisyona ıelinir. 

2'-5+1S 
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\-f ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

AEE 

UL YSSES vapuıu 13 nisan-
da (doğru) Malta, Anvers.Rot
tcrdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru 16 nisanda 
limanımıza gelip yükünü boşalt
hktan sonra Burgas, Varna ve 
Köstencc limanları için yük 
alacaktır. 

STELLA vapuru 21 nisanda 
ıelip bir mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham-
burg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot-
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-
cakbr. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Gdynia, Dantzii'. Gote-
lturg, Oslo Te lskandinavra 
limanlarına hareket edecektır. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 
ıNATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
Jzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

( Doğru ) N evyork için yük 
alacakbr. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
ı bir muntaz am sefer. 

PELES vapuru 26 mayısta 

{

lt'elip 27 mayısta Malta. Bar
aelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 2 mayısta Malta, 

'Cenova Marsilya ,Barselon ve 
(/Cezaire hareket edecektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 
( ki değişikliklerden ncenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için İkinci kor

, donda Tahmil Tahliye şirketi 
t binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda 
bekleniyor, 2 Mayısa kadar 
Anvcrs, Roterdam, Hamburi 
ue Bremen için yük alacaktır. 

ALiMNlA vapuru 8 Mayısta 
bekleniyor Anvers ve Ham
bur21aıı yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapur halen li-
manımızda olup Anvcrs, Rot
terdam Te Hambur~ limanla
rına yük almaktadır. 

HANSBURG vapuru 2 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DBNUBIEN 
Tuna hattı 

BUDAPEST motörü 28 ni
sanda bekleniyor. Budapeşte 
için yük alacaktır. 

ATID motörü 12 mayısta 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava Te Viyanaya yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doiru bekle~iyor.Nevyork 
Jimanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 15 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
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 Tele fon No. 
2007 - 2008 

Muayenehane Nakli 

Doktor 

Kemal a~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai antina tram\·27 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Eczacıbaşı · 

S.Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

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

Bahar, altın damlası, ya
semin, Dalya, muhabbet çi
çeği, unutma beni, senin 
için, ful. 

ııimleriylc onları herkes 
takdirle tanır. 

Bu isimlerle bu kokuları 
kimse yapamaz. Yakın isim-
1erlc taklitlerimi red ed p 

S. Ferit 
İsim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükümet sırası 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütün lzmirliler burada buluşurlar === Tepebaşı Beyoğlu== 
MU•leclrl: BIHUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

kazanmıt ÔMER LÜTFÜ'dür 

Oliver Ve Şü. 
LiMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

RUNO Yapuru nisan sonuada 
Londra, Hul ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. · 
ALGERİAN vapuru mayıs 

başlangıcında Liverpool ve 
Svansea'dan beklenmektedir. 
DEUTSCHE LEV ANTE Line 

ANGORA vapuru 25 nısan
da Hamburg, Brernen ve An-

Ademi 

DENIZYOLLARI 
iŞLETMESiNiN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

28 Nisan 1935 Pazar 
30 ,, ,, Salı 

Saat tam (23) de lstanbula 
Bandırmadan kalkar. 

Fazla tafsilat için İstas
yonlardan ve İzmir acen
teliğinden malumat alınır. 

versten beklenmektedir. 
NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

iktidar 
-v :ı~ 

\'akitsiz ilıtiyarlık 
H BJICt iN 
Hormobin · tabletleri: :~:::rit~ 

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel ievşek
liğioi tedavi eder. Tafsilat için lstanbul 11 Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flata ıso kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21- 40 (376) 
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Jmum Deposu 
Sulu han C~varında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticare thanesidir. 

Yaşasın Nasirol emal 
Nasır Jlacı 

Eczacı Kemal Aktaş mustahzaratından ( Nasirol Kemal ) na
sın 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat isk8!'p~n giy~c~k 
yaşasın eczacı Kemal Aktaş, yaşasın Hilal eczanesı dıveceksınız. 

:······································································ . . 
• . . . . 
• • . . . . 

TAZE TEMİZ UCUZ 
ILA(: 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERı 

Ha.mai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı kar11sında 

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

,~ 1'fialı 19ss ., 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

LAK TİN 
ile başlayınız. 

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

L A k • Çocukta hazımsızlık, 

.. 
a tin sancı, ishal ve ku~maI:ır 

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

LUTFi KROM 
EOZA DEPOSU , 

Kırıklık, ba, •irıaı 
ve bilhassa 

SITMAYI 

karşılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
Te 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli huluıınıak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya iÇenlerden sorunuz Teya sizde bir ıişe alınız 
Her eczanede vardır -

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMİR 

Zona-oldak 
Miden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira:. 13 
Perakende sah§ kiloıu 1,5 kuruf 

Silindir ve her nevi f eYkalidc kö•ürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No . . 10 - 12 

F. Perpinvani 
Maiazaıında bulacakııoız 

Telefon 3937 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
Şubesinden: 
Bankamızca satlmakta olan Yunanlı em•ali için yapılmıt •lan 

illalardan ntış ıünleri Nitaa 935 nihayetine kadar olaalanD 
baakamızca •• 1151935 taribleriadea aonra olanlann da defter
darlıkça •blacaklen lıterayı malümat illa olunur. 

__ ............ ..:......;..;~~~~~~~-21~ ln 


