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On Yıla 
Varmadan 
-- 1 -.. On bir yıldan beri yapılan 

~onenmeler, yabancı gözlerde 
nızgama, imrenme duygusu 

11Yandırıyor. Türkü yürekten 
~rıyan tanışıklarla birlikte, kılı 

rk yararak yerecek bir nes
~e arıyanlar bile bütün bu 
lflere şaşıyorlar. Kurunlarca 
Yerinde sayan Türkün yenileş
~e savaşında bunca ateşli ye
ğinıer, emekler, bunca sürekli 
at~nılar yapabilmesini uslarına 
tıgdıramıyorlar. Kurtuluş gün-
lerinden beri İzmirde yerleşmiş 
ulunan bir yabancı ile dün 
'"'.?rüşüyordum. Baml şunları 
Soylüyordu: 

" Sizi övmek istediğimi san
ltıayınız. Tanızgamaya değer 
ildamlarsınız. En büyüğünüzden 
~11 küçüğünüze kadar ülkünüze 
ağlanmışsınız. Onun yan bul-

ltıası uğrunda kurumsağmaktan 
Ç~kinmiyorsunuz. Yeryüzünde 
soydan soya geçen alışkanhk
Ja.rını birbirini kovalıyan atım
karla yenerek yepyeni bir dirimi 
U ocaklıyan kaç ulus buluna bi-
t bilmem. Dönenmenizin baş

ladığı günden beri aranızda
Yıın. Şunu eyice biliniz ki, 
8ınırlannızın dışında sızı ger
çek yüzünüzle tam yanlar 
S>ek azdır. Sizi tanıyan sever, 
ağırlar. Uluslar arası kaynaş-
lbalarda bu sevginin, bu ta
~ışıklığın değeri çoktur. Do
f\lda olsun, Batı da olsun yüz 
lllilyonlarca adam burada baş
hyan yeni uçuru kafasına sığ
diramaz. Sizin yalnız fesleri 
'tarak şapkayı, Arap ujıkla
l'lnı atarak Latin ujıklarmı 
'!dığınızı, koskoca dönenme
~•zin bir kılık değişmesi oldu
hnu sanıyorlar. Ulusunuzun 
~~rinden derine nasıl değişti
~ııi, kafası ile sünesi ile ye
lli!ikleri nasıl kucakladığını bil
~ıyorlar. Dilinizin öz kayna
tına ulaşmıya çalışmanız da 
kşılacak iştir. 

Acunun ulusları ökonomik 
~lığın sıkıntısı, siyasal ger· 
~kler içine bunalmışken siz 
ll' yönden darlığı yeniyor, öte 
>oııden doludizgin yeni bir 
~tuna doğru koşuyorsunuz. 
A.tatürkün birbiri ardınca en 
~Otlu, en köklü dönenmelere 
'-9•şmış olmasını pek yerinde 
tôtürüm. Özkan atının dizgin
b~ti!1~ elinde tutan eşsi~ . bir 
ltıicı ön alanında nasıl bıtime 
:•tnıadan dizginleri gevşetmez-
t, şefiniz de öylece dönenme 

Yolunda hız nı alan kocatürkün 
~tıınlarını gevşetemez. Önlü 
Yolcular, yolunuz açık olsun .. ,, 
~ 8u sözlerden sevinç duydu
}'i 11ttı söylersem artık görme-

iliz. Bununla beraber bu inan 
~dtınun dört bucağına yayılma
~ ır. Radyolarımızda, arasıra 
~ tansızca, İngilizce konferanslar 
}' tterek kendimizi eyi den eyi
; acuna tanıtmağa bakmalı-
llG' G rçektir ki, adam gücü-

' dayancını dartmakta eşsiz !:t ~lan Atatürk başarılmıya
Yol ışe girişmemiştir. Bu hızla 
~ alan ulusun on yıla varma-
~a n öz Türkçeyi baştan başa 
'il \'raınış olacağına işkiliniz ol-
asın. 

( Şevke"t :Silgin. 
(l' D~ncnmeler - İnkılap ), 
l'ı llnızgama - Hayranlık), (As
,}cı.n - müşahede eden), (Ye
>l•lll 
~ er - Gayretler),(Atımlar-
~tıı)leler), (Uslarına - Akılla
faka ' (Yan bulması - muvaf
' Folınası), (Kurumsağmaktan 
l:)t . edakarlıktan ), ( Uçur -
~t \lir), (Süne- Ruh), (Ön alanı 

tef nıeydanı), (işkil-Şüphe) 
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Türk -FransızEmniyetMisakı YapılmışGibidir 

-~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-azn~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tevfik Rüştü Ve M. Titulesko Şereflerine Verilen Ziyafette 
Neler Konuşulduo Roma Ve Peştede Heyecan Büyüktür 

Jl1 if:ak f'r c/eri lı<'!JCcmı la talı-ip 
Paris, 28 ( H.R ) - Fransız 

hariciye bakanı mösyö Lavalin 
"Quai D'Orsay ,, da Türkiye 
hariciye bakanı Tevfik Rüştü 
Arasla Romanya hariciye ba-
kanı mösyö Titülesko şerefle
rine verdiği ziyafette Türki
yenin Paris büyük elçisi Suatle 
Romanya büyük elçisi, Fransız 
başvekili mösyö Flandin nazır
lardadan M. Herriot hazır bu-
lunmuşlar ır. 

kiye Hariciye bakanının Paris 
siyasal ortals.nnda büyük teıir 
bır:ıkbğını yazmaktadır. Paris fl 

.. •• 1 • d b·ıh ; y"~" goruıme~enn e ı ana u-
g~slavyanın Cemiyeti akvam~ 
tevdi ettiği nota ve muhtıra l 
etrafında KüçUk itilaf, Balkan 
antantı ve F ransanın görüşle
rine uygun olduğu bir kerre 
daha görülmüştür. 

Niçin Vermiyor? 
Roma, 28 (H.R) - İtalyan 

matbuatı Macar zorbalarından 
Dr. Ante Paveliç ile Kavaterm
kin Fransaya iadeleri meselesi 
hakkında T orino mahkemesinde 
verilen karan mevzuubahs ede
rek iki Hırvata atfedilen suçun 

ccleu Romadan bfr 11ıa 11:m·a siyasal olması iadelerine imkan Pe.ştede Ceueral JI01·ii 
Ziyafette çok samimi görüş- bırakmadığını yazıyorlar. tai nazar teatilerinin mevzuunu 

meler olmuştur. Burada umu- Paris 28 ( A.A ) - M. La- dün de M. Laval ile M. Titü-
miyetle mevcut olan kanaata vahn M. Titülesko ve Tevfik lesko arasında görülmüş olan 
göre Türk-Fransız emniyet mi- Rüştü Aras şerefine vermiş ol- şark misakı projesi ile onun ! 
sakı bir emri vakidir. dugv u öğle yemeg" inin sonunda tamamlayıcısı olan ve Türkiye

yi bilhassa alakadar eden Ak-
Fransız gazeteleri Tevfik Tevfik Rüştü Aras ve M. Ti- d 

eniz misakının meydana geti-
Arasın Mösyö Laval, Flandin tülesko bir saatten artık M. rilmasi meselesi teşkil etmiştir. 
ve Herriot ile görüımelerine Laval M. Flandw ve M. Heryo ltalyanların Çallfması 
büyük ehemmiyet vermekte, ile görüınüşlerdir. Her türlü Roma 28 ( H. R ) - İtalyan 
Avrupanın barış yolundan ay- oranlara göre bir konferanstan murahhasları Yugoslavya muh-
rılmaması için yorulmak bil- ziyada dostane bir konuşma brasının milletler meclisinin 
mez gayret sarfeden Tür- mahiyetini almış olan bu nok- önümüzdeki celsesinde görü-
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ömmdc bir geçit 1·esm i 
şülmemesini temine çalışacak
lardır. 

Roma, 28 (H.R) - Paris 
görüşmeleri burada büyük ala
ka ve heyecanla takibolunuyor. 
Budapeşteden gelen son ha-. 

berlere göre Macar siyasa) 
mahafili Yugoslavyanın Marsil .. 
ya suikastı münasehetile ver-
ği notayı himaye etmek üzere 

. Fransa tarafından vukubulacak 
teklifi endişe ile karşılamak-~ 
tadır. l 

Almanyanın Silihlanmas.~ !Yf ~se~~si A;~: MT:k;iti:;iopıant••• 
Avam Kamarasında Coruşuldu Yirmi Seneye Çıkarıldı 

İngiltere Berlin Hükumetinin Teklifini Reddetti. Endişe 
Uyandıran Bombardıman Tayyarelerinin Vaziyeti 

.Jlakıf onalcl 

Lonara 28 (H.R) - Avam 
kamarasında Almanyanın silah
lanması meselesi haklında bir 
meb'usun sorduğu suale hüku
met cevap vermiştir. Bu sual 
daha eve!ce hükumete bildiril· 
diğinden verilecek cevap, bütün 
siyasal ortalarda merakla bek
leniyordu. 

Bilhassa Berlinde bu cevabın 
Almanyanın aleyhine çıkacağı 
hakkındaki endişeler vardı. 
Net ekim öyle oldu. Hükumet 
namına avam kamarasında ez
cümle cevap veren Baldvin de
miştir ki: 

- Hakikaten Almanya'nın 
hava kuvvetleri bakımından 
silahlandığı doğrudur. Bilvasıta 

Almau uombm·dmau fayym·eleı·inden bfri Lord Çoı·çtı , 

yapbğımız tetkiklerle elde et- kesi ile karşı karşıya bulunu-
tiğimiz net celer bu hakikatı yoruz. Bugünkü inşaat sistem-
bütün çıplaklığı ile ortaya koy- Jerinın kuvvetlerinin devamı 
muştur. Biıde emniyetimizin halinde Almanya 1935 sonla-
muhafazası için bu yarışta geri nna doğru İngiltereden yüzde 
kalınamağa mecburuz. elli fazla tayyareye malik ola-

Geçen hafta Londraya ge- cakbr. 1937 senesinde ise bu 
len Alman devlet nazırı Riben- fazla yüzde yüze yani bir misline 
tröp ile bu meseleee gö:'üşül- çıkacaktır. Almanyada saatte 
müştür. Mumaileyh Alman si- iki yüz kilometre kateden 
lahlanmasının müdafaasını iste- ve bir kaç saat içerisinde bom-
miş ve bize yaptığı teklifler barduman tayyaresi haline ge-
reddedildiğinden görüşmeler tirilccek olan 200 - 300 tayyare 
neticesiz kalmıştır. mevcuttur. Bu silahlanma sırrı 

Bunun üzeı'İne hürsüye ge- artık ortaya çıkanlmıştır.Bunun 
len Lort Churchil m ;n e :etin için biz de geri kalmamağa 
müdafaası bakımından neye- mukabil tedbirlerle kuvvetimizi 
canlı bir nutuk söyliyerek de- artbrmağa mecburuz. ,, 
miştir ki: Lort Chorchilin nutku Avam 

- "Bugün İngiltere hüku- kamarasının ittifaka yakın bir 
metinin emniyetini tehdit eden ekseriyeti tarafından hararetle 
Almanyanın silahlanması tehli- alkışlanmııh. 

Peşin Verenlere Tenzilat Yapılacak 
Faizler Yüzde Bire indirilecek 

Şehir meclisi dün saat on 
albda fevkalade olarak doktor 
Behcet Salihin başkanlığında 
toplanmıştır. 

Eski zab.t Benal Nevzat ta
rafından okunmuş ve aynen 
kabul edildikten sonra müza
kereye geçilmiştir. 

Reis Behcet Salih tarafından 
gelecek yıl 9 Eylul panayırı 

-ı 

için reklam ve sair mas• 
raflara karşılık olarak bin be~ 
yüz liranın münakale suretile~~ 
tefriki istenilmiş ve bu teklif 
kabul edilerek bütçenin muh-

. telif fasıllarından 1500 liranı~ ... 
aynlarak 935 senesi 9 eyliil' 
uluslar arası panayırının mü .. ı 
teferrik masraflarına lahs.!!J1 
muvafık görülmüştür. 

- Son" ıli.lncı sah11ede_~ 

Klyotln ea,ında '*'' 

- Cellat başı.. Şu karşıdaki şişman hanımın ayakta durması 
yakıtık almaz ona yerimi terketsem olmaz mı? 



Sahife 2 

Şehir Mecllslnln Fevkal~de Toplantısı 

Arsa Taksitleri 
Yirmi Seneye Çıkarıldı 
Peşin Verenlere Tenzilat Yapılacak 

Faizler Yüzde Bire indirilecek 
- /aştoıa , ı llııınci sahıede 

Bundan sonra mebus intiha
batını idare edecek olan tef
tiş heyetinin rey işari ile 
seçilmesi belediye reisi tarafın
dan teklif edilmiş neticede Benal 
Nevzat, Tireli İsmail Hakkı, 
Boldanlı Mustafa, Avukat Ah
met Şükrü, Çelebi oğlu Ali, 
Leblebici Reşat seçilmişlerdir. 

Müteakiben Havagazı şirke
tinin belediyeye devri takdi
rinde fabrikanın işletilmesi için 
bütçe ve nizam encümenleri 
tarafından hazırlanan mülhak 
bütçenin kararnamesi okunmuş 
ve bütçenin varidat ve mas
raf kısmına geçilmeden evvel 
bütçe encümeni reisi Hamdi 
bütçe hakkında izahat vererek 
demiştir ki: 

- Bütçeyi tanzim edeken 
vaziyeti uzun uzadiya tet
kik ettik. Havagazı şirketi 
teaisab belediye tarafından iş
letildiği takdirde epiy kir var
dır. Biz hu kanaatle icra ma
kamı tarafından yapılan teklif 
ve meclisi alinizin evelce ten
sip ettiği veçhile bütçeyi tan
Eim ettik. şimdi varidat ve mas-

/'llf kısımlan da okunacak ve 
reyinize konacaktır. 

Varidat bütçesi 68,300 li-
ra olarak tahmin edilmiştir. 

Bu alh aylık bir bütçedir. Be
lediye riyaseti bu bütçeyi bize 
89,000 lira üzerinden gönder
mişti. Biz ihtiyatkar davrana
rak varidab arzettiğim veçhile 

· 68 küsur bin liraya indirdik. 
Masraf bütçesi de 36,596 liradır. 

Bundan başka 5904 lira am
yant ve saire mübayaası için 
tefrik edilmiştir. Bunlan şirket
te bulduğumuz takdirde işimize 

1 
elverirse oradan alacağız. 

Hamdinin izahabndan son
ra bütçenin varidat ve mas
raf kısımlan madde madde 

1 
okunmuştur. 

Bu esnada azadan Hnsnll 
şirketin, okunan bütçe karar
namesi veçhile tesisatın beledi
yece satın alındığı zehabına 
düşdügünü söylemiı ve izahat 
istemiştir. 

Başkan Behcet Salih, vazi
yetin evelce görüşüldüğünü ve 
şimdi mülhak bütçenin masraf 
ve varidat kısımlarının müza
kere edilmektı: olduğunu ceva
ben bildirmiştir. Bunun üzerine 
azadan mühendis Aziz söz ala
rak demiştir ki : 

- Evelcearkadaşlarla bera
ber verdiğimiz bir takrir var
dır. Onun okunmasının rica 
edeceğim. ikinci bir mesele da
ha vardır ki çok mühimdir. 
Söylediklerimin aynen zapta 
geçmesini yalvannm. 

Şirket işe haşladığı zaman 
abonelerinden yedişer buçuk 
lira para eepozito almıştı. Bu 
para tetkikata nazaran yetmiş 
bin lirayı mütecavizdir. Y ann 
bu paranın bizden istenmesi 
ihtimali çok kuvvetlidir. Sonra 
vaziyetin hakiki şeklini bilmi
yoruz. Şirket nafıa vekaletine 
geçecekmiş bir defa geçiş ve 
aradaki melhuz pürüzler tama
men ortadan kalksın ondan 
sonra düşünürüz. Bence bir 
havagazı meselesi yoktur ve 
olmamalıdır. 

Şirket elindeki imtiyaznamesi 
mucibince yarın belediyeden 
bir çok şeyler istiyebilir, Bele
diyenin bu meseledeki vaziyeti 
nedir. İmtiyazın müddeti henüz 
bitmiş değildir. Üç buçuk sene 
sonra müddeti bitecek olan bir 
şirkete şimdiden belediyenin 
alaka göstermesi bence yersiz
dir. Azizden sonra söz alan 

Tireli İsmail Hakkı da vaziyet 
hakkında izahat verilmesini 
reisten istemiştir. 

Behcet Salih demiştir ki: 
- Nafia Vekaleti şirketin 

tesisatını kendi adamlarından 
bizden ve vilayetten mürekkep 
bir komisyon marifetile tesel
lüm edecek ve sonra bize dev
redecektir, 

Binaenaleyh mesele filhaki~a 
ağırdı. Fakat belediyenin ka
bul ettiği daha çok ağır işler 
vardır. Bu bir şehir işidir. 

Belediye reisi bu izahatı 

verirken mühendi Aziz, Na
fia vekiletile vukuhulan müza
kereler neticesinde belediye
nin tahriri bir emir alıp alma
dıgmı sormuş ye belediye 
reisi 

- Nafia Vekaletinin vilaye
te yazdığı bir tezkerede te
sisatin Nafia vekiletinin tayin 
edeceği memurlar tarafından 
tesellüm edildikten sonra bele
diye namına işletileceğini söy
lemiştir. 

Ahmet Şükrü söz alarak de
di ki: 

- Reisin mealen anlattığı 

veçhile nafia vekiletinin vila
yete yazdığı teskerl'\ dikkata 
şayandır. Ben bütçenin nafia 
vekaletinden tesisat tesellüm 
edildikten ve belediyeyi mesul 
ve zararlı vaziyete sokacak 
mahzurlar tamamen kalktıktan 
sonra tatbik edilmek şartile 

reye konulmasını teklif ederim. 
Ahmet Şükrünün teklifi üze

rine bütçe encümeni reisi Ham
-di de şunu söylemiştir: 

- Esasen bundan evvel de bu 
teklif yapılmıştı. Ben Ahmet 
Şükrü arkadaşımızın teklifini 
mülayim görüyor ve bu tekli
fe iştirak ediyorum. Bunun 
üzerine bütçenin bu şartla re
ye konulması kabul edilıniştir. 

Bu meselenin müzakeresi sı

rasında diğer bazı aza da söz 
söylemişler ve müzakereler ha
raretli olmuştur. 

Neticede havagazının vari
dat ve masraf kısmı ile bütçe 
kararnamesi ayrı ayrı reye kon
muştur. · 

Kararname 19 kabul ve üç 
ret reyi ile tasvip olunmuştur. 

Bundan sonra belediyeden 
arsa satın almış olanlara borç
larını ödemek için kolaylık 

gösterilınesi hakkındaki nizam 
encümeni mazbatası okunmuş
tur. 

Okunan mazbata muhteviya
tının vazih olmadığı Ahmet 
Sükrü tarafından söylenhiği 
için madde madde okunması 
reye konması muvafık gö
rülmüş ve bütçe encümeni 
namına Hamdi tarafından 
izahat verilmiştir. Bu izahata 
göre belediyeden 1 Şubat 1930 
tarihine kadar arsa satın alan
lann borçlarının 20 senede ve 
20 taksitte tahsil edileceğine 
göre 1 Haziran 934 tarihine 
kadar olan hesaplannın mah
subundan sonra mütebaki borç
larının müracaat etmeleri şarti
le faizlerinin yüzde altıdan 
yüzde bire indirilmesi yirmi 
seneyi beklemeden borçlarını 

peşin verenlerin borçlarından ve 
cesülmalden yüzde dört tenzi
lat yapılması, bu suretle tak
sitlendirilen borçlannı zama
nında vermiyen arsa müş

terileri hakkında icraen ta
kibat yapılması, mahkeme ve 
sair masraflarının da kendile
rinden alınması muvafik gö
rüldü. 

Azadan Sabire Yunus bu 
kolavlıitın 930 senesinde arsa 

Sa ip 

Vali ----- • 
l\'Iesnliyeti Alarak Is-

• 
kan işini Bitirecek 

M. Danje Planının Tat
bikatından Çok Memnun 

Temelli Burdur 
Valisi Oldu 

Halen Burdur Vali vekilliği· 
ni ifa etmekte olan İzmir vali 
muavini Saip arkadaşın meı'. 
kür vilayet valiliğine temelli 
tayin edildiği dün İç Bakanlı· 
ğından Vilayete bildirilmiştir. 

İskan işlerinin sene nihaye
tine kadar bitirilmesi için vi
layetçe bazı tedbirler alınmış
tır. Şimdiye kadar iskan ida
resi tarafından te:nlik ve tev
fiz muameleleri mil!i Emlak 
müdürlüğünce kabul edilmi-

Şehrimize Gelen Profesör Dün 
Muharririmize İhtisasatını Anlattı Köy Postaları 

yor ve bu yüzden işler sü-
rüncemede kalıyor, bir türlü 
halledilemiyordu.Vilayet maka
mı bütün me-ıuliyeti ve ha
kemliği üzerine almıştır. 

Bu suretle sürünmecede ka
lan işler. süratle bitirilecek ve 
hisse sahibi olanlar bir an ev
vel tapularını alacaklardır. 

> 

Soyadı 
KUtUğe Müracaatlar 
Vali muavini vekili bulunan 

hukuk işleri müdürü Fuat 
"Erçetin,,, ziraat müdürü Zühtü 
de (Vaysal) soy adlarını almış
lar ve tescili için nüfusa res
men müracaatta bulunmuşlardır. 

Aylıklar 
Cumartesi Verilecek 
Memurlar Kanunuevvel peşin 

maaşlarını Cumartesi günü ala
caklardır. 

Bunun için icabeden bordro
lar hazırlanmıştır. 

Göz Hekimi 

İzm:r şehrinin imar planını 
yapan mimar profesör Rene
danje dün şehrimize gelmiştir. 
Profesör belediye reisi doktor 
Behcet Salibi ziyaret etmiş ve 
baş mühendis Cabitle birlikte 
şehrin imar edilmiş olan kısım
larını gezmiştir. 

Haber aldığımıza göre bir 
kaç ğün şehrimizde kalacak 
olan profesör Cumartesi günü 
akşamı Halkevinde şehircilik 
hakkında umuma bir konferans 
verecek ve projoksiyonla bazı 
eserler gösterecektir. 

Dün belediyede kendisini 
ziyaret eden bir muharririmize 
profesör şu beyanatta bulun
muştur: 

- Güzel şehrinizi uzun uza
dıya gezmiye fırsat buldu
ğumdan çok memnunum. Be
lediyeinzin İzmirin iman için 
sarfettiği şuurlu ve devamlı 
gayret ve faaliyeti takdir et
memek mümkün değildir. Ben
ce bu faaliyetin en şayanı dik
kat noktasi şehrin bütün ma
hallelerinde parklar vücuda 
getirmek arzusudur. 

Mıtat Geldi İçtimai noktai nazardan pa-
Bir müddettenberi İstanbulda zar, parklar ve çocuk hahçe-

bulunan göz hekimi Mitat dün !eri hayrete değer muvaffakı-
Karadeniz vapurile İzmire dön- yettir. 
müş eskisi gibi hastalarını ka- Belediyenin imar pilanımı bu 
bule başlamıştır. kadar itina ile tatbik ettiğin-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
alanlara tatbik edildiği halde 
neden diğerlerine gösterilme
diğini sordu. Hamdi 1930 tari
hine kadar arsa fiatlarının yük
sek bir halde olduğunu, buh
ran dolayisiyle 930 dan sonra 
düştüğünü bu tarihten sonraki 
satışların normal sayıldığındn 
teşmil edilmediğini söyledi. 

Sabire Yunus bunun son
radan arsa satın alanlara da 
teşmili mütaleasında bulundu. 
Ve resülmal ile faizin ayrı ayrı 
ne şekilde mahsubu lizımgel
diği hakkında belediye muha
sebecisi Sami tarafından izahat 
verildi. 

Bu izahattan ihale tarihinden 
itibaren faizin yüzde altıdan 
hesap edilerek alınacağı ve 
1934 den sonraki taksitler için 
yüzde bir faiz alınacağı anla
şılıyordu. Azadan diğer bazı ze
vat ta mütalealannı bildirdikten 
sonra encümenin mazbatasındaki 
Bu madde kabul edildi. Diğer 
maddenin müzakeresine geçil
di. Bunda borçlarını peşin öde
yenlerin borçlarından yüzde 
dört nispetinde tenzilat yapıl
ması hakkında karar verilmesi 
isteniyordu. Mühendis Aziz söz 
alarak iskonto nisbetinin yüz
de atlıya çıkanmasını, Sadi 
yüzde dört nisbetinin muhafa
zasını istediler. Muzaffer de 
yüzde beş nisbetinin makul ol
duğunu ileri sürdü. 

Mustafa Münür, tenzilat 
yüzde beşte yapıldığı takdirde 
20 senede yüzde yetmiş üç ve 
yüzde dörtten olursa yüzde 
altmış nisbetinde tenzilat ya
pılmış olacağını şöylemiş ve 
bu derece tenzilatın hiçbir 
yerde yapılmamakta olduğunu 
ili ve etmiştir. 

Aziz tekrar söz alarak şeh
rin biran evel imarı ve beledi
yeye varidat temini için biç 
olmazsa yüzde beş nisbetinde 
tenzilat yapılmasını teklif etti. 

Neticede Encümen mazba
tasında yazılı olduğu gibi yüz
de dört nisbeti kabul edildi. 

Bundan sonra arsaların hep-

sinin ipotek edilmesine ipotek 
senetlerinin belediyeye tevdi 

. edilmesine müşterilerin mecbur 
tutulmasına ve bu gibi müra
caatlann 1 mayız 935 senesine 
kadar kabul edilmesine dair 
olan maddede okunarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Mustafa Münir Sabire Yünu
ı;un sorgusu üzerine izahat 
vererek 1925 senesinden sonra 
fena şartlarla yükselen arsa 
fiyatlarına göre yapılan satış
lann anormal bir şekil olduğu 
için ve 1930 senesinden sonra 
tabii vaziyet avdet ettiğinden 
hu tarihten sonraki arsa sahş
larına kabul edilen bu karann 
tatbikine lüzum olmadığını ve 
arsa alanların 31 Mayıs 1935 
tarihine kadar müracaat etme
leri hakkında ilin suretile hem 
de taahhütlü mektuplarla ad
reslerine tebliğat yapılmasını 
teklif etti ve bazı azanın buna 
lüzum olduğu ve olmadığı hak

kındaki sözlerinden sonra tek
lif kabul olundu. 

Daha sonra Yamanlar suyu
nun Karşıyakadaki tesisat ve 
sairesine lazım olacak yedek 
borular için istikraz parasından 
4 bin liranın tahsisi kabul 
olundu. 

Azadan Hüsnü Karşıyakalı

ların suya bir an evvel kavuş
mak için sabırsızlandıklarını 
söyledi. 

Bundan sonra Fevzi paşa 
bulvarının lağım ue saire mas
rafından belediyece Bulvar şir
ketinden istenilen para için ni
zam encümenince hazırlanan 
mazbata okundu. Bunda ara
daki ihtilafın sulhan halli için 
karar isteniyordu. 

Şirketin Basmane civarındaki 
bazı arsalarının alınması için 
Bunlara fen heyetindende işti
rak edeeek azalarla birlikte 
yeniden kıymet takdiri husu· 
sunda bütçe encümenine sala 
hiyet verildi ve başkan toplan
tının bittiğini söyüyerek celse
ye niha vet verildi. 

den çok mütehassisim. Planım 
hakkında Alman miman Yan
sen tarafından ileri sürülen ten
kitlere gelince; hence bu ten
kitlerin kıymeti hakkında bir 
fikir edinmek için kendisinin 
hazırladıgı planla eserimi kar
şılaştırmak kafidir. Planımın 

tatbiki hakkında şu fikri edin
dim ki gerek teferrüat ve ge
rekse umumiyet itibarile bele
diye fikirlerime tamamen uy
gun olarak hareket ediyor. 
hakkımda gösterilen bu itimat
tan dolayı belediyenize teşek
kür borcumdur. 

- Şehirciliğin son tamayül
leri hakkında bir az izahat 
verir misiniz ? 

- Şehirciliğin temayülleri 
hakkında henüz kat'i birşey 

söylenemez. 
Şehircilik yeni bir 

dir, bunu henüz herkes 
tetkik etmektedir. 

ilim
yeni 

Şunu da zikretmek lazımdır 
ki belediyeler mimarların fi
kirlerini kabul etmekte müşkül
pesent davranıyorlar.Bu sabada 
İzmir şehri mes'ut biristisnaiyet 
teşkil ediyor, mes'ut bir istisna 
dedim çünki hiç bir belediye 
o kadar kısa bir zamanda İz
mir belediyesinin meydana ge
tirdiği eser kadar eserler vü
cuda getirememiştir. 

Bugün vücuda getirilen bu 
eserlerin lüzumundan fszla ol
duğunu zannedenler bulunabi 
lir. Fakat 30 sene sonra bu 
eserler temamen normal telak
ki edilecektir. 

Mimar plin çızdığı vakıt 

hali düşünmez istikbali düşü

nür. Müstakbeldeki ihtiyaçları 

göz önünde tutar. 
İstanbul meb'usu Alaattin'in 

daveti üzerine İstanhula gidi
yorum orada neşedilen Mimari 
mecmuası ile bir kaç gün meş
gul olacağım. 

BORNOVADA 
Çaıniçi Köyünde 
Bir Baskın Mı? 

Bomovanın Çamiçi köyünde 
bir vak'a olmuştur. 
Hakkı isminde Çamiçi köylü 

bir şahıs Bornova jandarma 
karakoluna müracaat ederek 
Kerim oğlu Yusuf, Hamza oğlu 
Aziz ve birkaç arkadaşının 
silahlı olarak evine taarruz et
tiklerini ve kız kardeşi Kez
zibanı kurşunla başından yara
ladıklarını ve diğer ev halkını 
dövdüklerini iddia etmiştir. 
Jandarmaca tahkikata başlan
mıştır. 

Son defa vilayetten verileP 
emir üzerine kazalarda köY 
postaları teşkilatına başlanını.Ş' 
tır. Kaza kaymakamları bunnP 
için faalliyete geçmişler ve ya· 
pacakları teşkilat hakkında 
vilayete malümatvermeğe haf 
lamışlardır. 

İdam Mahkumu 
Bugün Muhakeme 

Edilecek 
Gıyaben idama mahkUın ol~ 

ve geçenlerde yakalanan Rul' 
çuklu Salihin mubakemesioe 
bn sabah ağırcezada başlan'' 

caktır. 

Çıkan Haber 
Doğru Değildir 
Gazetelerde maarif müdar8 

Nailinin Manisa maarif müdiir' 
lüğüne ve maarif umum müdiİ' 
rü Hikmetin de onun yerine 
tayinleri hakkında bir habel 
vardı. Dün yaptığımız tahkikli' 

ta göre buradaki alikadarW1 

bu hususta resmi bir işar bt' 
nüz vuku bulmadığı anlaşıl• 
mıştır. -

Eczacı Akdaş 
Hilil eczanesi sahibi Keııııl 

Kamil arkadaşın Aktaş soY 

adı almasile (Kemal KaıııU) 
markası gibi Aktaş adını d• 
reklama başlıyacak olursa N•· 
sırol Kemal Aktaş, Hilil ecz>' 
hanesi Aktaş, Gönül kolonyıı§I 
Aktaş etrafında ak ile kar•f 

seçtireceğini tahmin eder~ 

Adliyede: -----Rüşvet 
Teklif Eden Kadın 

Sövmek meselesinden bit ıi 
hapse mahküm olan ve Sey~aı 
jandarme karakoluna gotiifİl' 
len Şahan oğlu Halili kurtlr 

mak için karakol komandaıı•~'. 
rüşvet teklif eyleyen Sahrııil' 
çiftliği sahibi Evliya zade 1'; 
mal zecesi Leman hakkın " 
tahkikat evrakı tanzim eclilOI;~ 
ve üçücü müstantikliğe .,erı 
miştir. 

Irz Düşmanı ,ı 
Bir Seneye MahkQm Ol

1
, 

Irza tecavüzle maznun B~if 
yakalı Hasan Ağırcezada ~· 
sene hapse mahküm olın~" 

,,,..="..,....,,..,,,=-- • 
ELHAMRA 1. M. Kütüphane Sineınıı~ 

- KAHKAHA haftası başladı -
Beyaz perdenin şen ve sevimli sanatkarı 

GEORGES MILTON'un 
Afrikanın iptidai kabileleri ve vahşi hayvanları arasını!• 

çevirdiği şaheser : _ 

ZENCiLER KRALI 

1 inci BUBUL 
Fransızca sözlü ve şarkılı büyük komedi 

İlaveler: 1 - PATHE JURNAL No. 7 
2 - MİKİ KORSAN ( Canlı resimler ) ~ 

--~ 

Seanslar hergün : 15, 17, 19 ve 21, 15 te; 
günü 13 ve 15 te talebe seansı, Cuma günü 
13 te ilave seans. 
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Casusluk Hayat m 
RI ar Marthe'ın Hatıraları 

-52-

lçerd ki Casusu · · anımak için 
P anımı Tatbik Ettim 

- Baron V on Krohn ses
lendi: 

- Marthe .. , 
Baron güzellik enstitüsünde

ki salonunu tekrar tutmuştt'. 
İspanyaya dönünceye kaclar 
beni unutmak için bir gün bile 
hu salona ayak basmadığını 
iddia ediyordu. 

Baronun sesini işidince elim
deki kitabı bırakarak yaklaş
tıın. 

- Ne var Haans? 
- Yine takip edildiniz mi? 
- Evet bu sabah.•. 
Von Krohnun düşmanları 

taı·afından hazırlanan tecavüz 
gittikçe daha açık beliriyordu. 

Madritin tenha sokaklarında 
dolaşmağa cesaret etmiyor, ak-

tamlan çıkmıyorduın. Baron 
olup bitenleri bana anlatmak 
İ.ttcmiyordu. Yalnız benim yü

~den Prens Ratiborla Von 
kalley'in alçakça isnatlarına 
tclmihlerine maruz kaldığını 
söylüyordu. 

Von Krohn çok düşünceli ve 
1'ederli görünüyordu. 

Bana aynen şunları söyledi: 
- Marthe, seni uzun bir se

Yahata yollayacağım. Bu müd
det zarfında buradaki işler dü
zelecek ... 

- Hangi işlerden, hangi se
Yahattan bahsediyorsunuz? 

Von Krohn tereddütle cevap 
Verdi: 

- Buenos Aires' e 
istiyeceğim. 

Derhal inansızlıklar, 
kafama hücum etti: 

gitmeni 

işkinler 

- Benden kurtulmanız için 
llıükemmel fikir, dedim. Şayet 
hir denizaltı gemisi yolda va
Puru durduryrsa ne olacağımı 

lahmin edebilirim. 
Baron başını kaldırdı : 
- Denizaltı gemilerimize 

haber verilecektir. 
- Ne vakıt gitmeliyim. 
- Bir kaç güne kadar, 

Orada bulunan ajanımın yerine 
geçecek, mühim bir işi başar

llıak va:ı.if esini üzerinize alacak
Stnız. 

Yüzünden şuna inanmıştım 
ki Baron beni düşmanlarına ter 
kedi yordu. 

Von Krohn oteline dönme
den yeniden seslendi. 

- Marthe ... Bu akşam yeme
ği burada yiyeceğim. 
Şüphelerimi gizlemek için 

neşeli görünmeğe çalıştım. 
- Yemeği bizzat ben yapa~ 

t"trn. En çok sevdığiniz yemeği 
~azırlarım. Şimdi dışarı çıkar, 
~abeden şeyleri alırım. Ne ka-
ar sevindim, bilssniz. 
Baron V on Krohn ne zaman 

RÜzellik enstitüsünde yemeğe 
Reise muhakkak yanında bir 
Casus bulunurd1ı. 

Bu yeni casusu da keşfet
llıek için yeni fedakarlıkları 
ttı. 

•zanseniere hazır olmayı ter-

cih ediyordum. 

Von Krohn gelince sordu: 
- Beni kimse aramadı mı? 

Hayretle cevap verdim. 
- Hayır kimse aramadı, 

Haans... Birisini mi bekliyordu
nuz? Sofraya yalnız iki takım 

koymuştum. 
Gülerek: 
- Yemek için değil, ceva

bını verdi. 
Kendisini rahatsız etmemek

liğimi tenbih ederek odasına 
kapandı. 

- Siz rahat olunuz Marthe, 
Kapı çalınca bizzat ben aça
cağım. 

Saat 18 de enstitüde iş du
rurdu. Bu mühim ziyaretçiyi 
ancak merdivenden görebilir
dim. 

Saaat 7 ,30 olmuştu. Yemek 
hazırdı. Baronu bir ka, defa 
yemeğe çağırttım. Meçhul ca
sus Baronun odasında idi. İki
si haşhaşa vermiş, konuşuyor
lardı. Fam dö Şambre: 

- Karaıım çok acıktı. Kre
malı Mantarı getir dedim. 

Bu Baronun en çok sevdiği 
yemekti. 
Yemeğin yarısını büyük müş

külatla yedikten sonra projemi 
tatbik için bulanık1ık veren 

Kermes haplanndan bir tane 
yuttum. 

Derhal titremeğe, kusmağa 
başladım. Rengim sapsan ol-
muştu. Bağırıyordum. Fam dö 
Şambr korkarak Barona haber 
verdi. Baron hiddetle yemak 
salonuna geldi. 

Beni o halde görünce telaş 

etti. Doktor almağa koştu. 

Oda kapısını açık bırakmıştı. 
İçerdeki casusu görebiliyordum. 

Az sonra bu yabancı adam da 

yemek solonuna geldi. Beni 

yatırmak için fam dö şambra 
yardım etti. 40 yaşlarında İs

panyol burjuvazisine mensup 

genç bir adamdı. Doktor ge
lince korkulacak bir şey olma-

dığını söyledi. Bir reçete bırak

tı, gitti, Baronla casusu tek
rar odalarına kapandılar. 

- So.·ı u Voı -- . 

Muğlada 
Soysal Yardım 
Kolunun Kararı 
Muğla 28 (A.A) - Bu gece 

. halkevinde toplanan soy~al yar
dım komitesi halkevinde her 
gün fakirlerin bedava sağlık
ları bakımına, fakir mektep ço
cuklarına sıcak yemek verilme
sine söz keııımiştir. Bu işleri 
başarmak için ayrı bir dernek 
kurulmuştur. 

Çocukların bakımını koru
mak için yeni kaynaklar bu
lunmasına çalışılacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıaı••••••••••••••••••••••••ııııaıııı••••••••••••••••••••• 

Berlin Ve Par·s 
Temayülleri Nasıl 

Gazeteleri Yeni 
Karşılıyorlar? ... -----------------------------

Alın an ya Yalnız Kaldığıuı Anlıyabilecek Mi? 
Londra, 28 (Hususi) - dahili vaziyetten korktuğunu, ı yo) olmadığını beyanda ittifak 

Avam Kamarasında Almayanın harici emniyeti temin ederek vardır. 
Silahlanma hakkında sorulan dahilde serbest kalmak istedi- Berlin, 28 (H.R) - Bu hafta 
suale verilen cevap bir gün ğini veya artık cihana acıdığı- içinde vuku bulacak iki mühim 
evvel Berlin, Roma, Paris se- nı yazmaktadır. hidic:e Alman siyasal mahafi-
firleri vasıtasile Almanya, İtal- Aynı gazeteler bu Alman Jini işgal etmektedir. Bunlardan 
ya Fransa hükumetlerine bil- yumuşaklığının siyassi bir ma- biri avam kamarasında tcslihat 
dirilmiştir. ncvra olması ihtimalini de göz ve bilhassa Almanyanın teslihatı 

Paris 28 ( H.R ) - Bütün önüne getirerek Almanyanın mesalesi üzerinde vukubulacak 
Fransız gazeteleri Almanyanm daha iyi hazırlanmağa fırsat münakaşalardır. Bu münakaşa-
Fransaya karşı aldığı son an- kazanmak sevdasına du"şmesı'nı· I d 1 lann Almanya a eynin e oma-
laşma hareketlerini mütalea de mbtalaa ederken: 
d k .. t ·1 · · tin sından korkuluyor. e ere gos erı en samımıye " Fransız diplomatlarının da 

sonuna kadar devam etmesmi çocuk olmadıg-ını bu işin bir Diğer meselede Almanyanın 
temenni eylemektedir. Bu mev- Fransa ile doğrudan doğruya 
zu;ı. temas eden gazeteler Hit- gün meselesi haline geldiğini müzakerata girişmıt-sidir Alman 
lerin çok mülayim olan sözle- Robenzob'un Parise yapacağı gazeteleri ihtilafların halli 
rini ve Sar meselesinde Alman seyahatta vaziyetin anlaşılaca- için bunu biricik çıkar 
murahhaslarının dürüst ve uysal ğınıu ilave eyliyorlar. yol sayıyorlar. Berlinde çı-
hareketlerini Pariste başlı- Paris 28 ( H. R ) - Şimdi kan Gazet de la Burs yaı-
yan Fransız - Alman tica- Londradan gelen telgraflar Pa- dığı bir makalede diyor ki: 

sanne • 

ak eme 

man 

Pamuk Fiatları 
Halkevlnln Çahşmaları 

Adana, 27 (A.A) - Halkevi
miz buyıl için verimli çalışma
sına başlamak üzeredir. Bu yıl 
halka konferanslar verilecek ve 
faydalı gece toplantıJarı yapı-

lacakhr. 
Adana, 27 (A.A) - Pamuk 

piyasası parlamışhr. Pamuğun 

kilosu 38-50 kuruşa kadar sa
tılmaktadır. Buğdayın kilosu 3 
kuruş etrafındadır. 

Nobel 
ret müzakerahnın müşkülatsız riste derin memnuniyet uyan- .. Berlinle Paris anlaşmalı, uyuş-
normal şekilde devamını ileri dirmışbr. Avam kamarasında ı d Miikaıatını Kazanan 
sürerek zeminin anla§maya çok Almanya aleyhine şöylenen söz maDik~~ "taraftan Alman nazır-
mü•ait bulunduğunu memnuni- lerden sonra Berlin hükumeti- larından Von Hess'in Parise Edip Pariste 
Yetle tebarüz ettirmektedir. nin ne kadar yalnız kaldığını d d' B Parı's, 28 (H.R) - Nob ·:-.. 

l kt k J v gi ecegv i teeyyüt e ıyor. u --Daha ihtiyatkar davranan an ama a geç a mıyacagını 
gazeteler Almanyanın harici dünya sulhunun muhafazası için Alman devlet adamının anlaş- edebiyat mükafabnı kazanan 
polikasındaki değişikliklerin se- Almanyanın milletler cemiyeti- mayı kolaylaştıracak teklifleri meşhur İtalyan edibi Pirandelfo 
beplerini araştırırken Hitlerin ne dönmesinden başka çıkar hamil bulunacağı söyleniyor. Parise geldi. 

--~,_ __ .......... . ...... . 
Veliaht 

·a ı a ......... a>ı 

İrandan Bağdada 
Hareket Etti 

İ:;ı:eç Velirtldı 
Tahran 28 (A.A) İsveç 

veliahtı Tahrandan Bağdada 
gitmek üzere yola çıkmıştır. 

Prens huduttan İran şahma 
bir tel yazısı göndererek Iran
da görmüş olduğu konuk se
verlikten ötürü teşekkür etmiş 
İranda görmüş olduğu Asya 
hazineleriyle Şahın idaresinde 
elde edilmiş olan önünneler 
hakkmda hayranlıklarını bil-

Değiştirilecek isimler Soyadı 
-~ .. ,,. ........... 

''Hakimiyeti Milliye,, Gazetesi" Ulus,, Yeni lsiınlerin 1 !,:i-..--c · 

Adile Çıkmağa Başaldı Listesi .. 
ANKARA, 28 (Hususi) - Maarif bakanlığında öztürkçe Ankara 28 ( A.A ) - Tu ~ 

olmıyan mektep isimleriıJn değiştirilmesi iÇin- tforulan komisyon dili nraştırma kurumunun ı..~ I 
adları hakkında tespit ettiği 

çalışmasına devam eylemektedir, Yakında Türkçe olmıyan 

mektep isimlerinin değiştiriletek ve yeni isimleri tamim 
olunacaktır. 

Hakimiyeti Milliye gazetesi de ismini değiştirmiş, "Ulus,, 
adını almıştır. 

Yeni apishanelerimiz 
Mahl<iimler Ziraat İşlerinde de 
Kullanılacak Şekilde Yapılacak 
İstanbul, 2B (Hususi) - İnşa edilecek yeni hapishaler hak

kında tetkikata devam olunmaktadır. Mahkfımlerin ekim işlerin
de de kullanılması geniş tarlalan ihtiva eyliyen zirai hapishane
ler inşaası da düşünülmektedir. 

Konservatuvara Müte-
hassıs Getirilecektir 

ANKARA, 28 (Hususi) - Ulusal musikimiz hakkında çalış

malar hayli ilerlemiştir. Konservatuvara ağız sazı için dört 
mütehassıs getirilmesine karar verilmiştir. 

Gümüş Paralar 
Cumartesi Piyasaya Çıkarılacak 
İstanbul 28 ( Hususi ) - Gümüş Pa:aların Cumartesi günü 

İstanbul ve !zmirde merkez bankası vasıtasile piyasaya çıkarıl
ması kararlaştırılmıştır. İzmire kifayet edecek gümüş paralar 

gönderilmiştir. • 

Zeytinyağı Yeni ihracat 

listesinin ikinci kısmı şudur : 
Baba Giray, Bahsı, Bala ,,_ 

yan, Babatunguz, Bakaç, l .!
hars, Bagıs, Bakay, B.ılbay, 

Babur, Bebur, Bakbak, Balsak, 
Bacaru, Baki Balduk, Basayo
gul, Bakir, Balgay, Basboga, 
Bakıs Balı, Bastu, B2kundi, 
Balim, Badkol Baday, Balibanaz, 

Kaan, Bask~ra , Baktimı.r . 
Balı, Bascı, Baksa Ba!ô, 

(Kadın) Balta, Badan (Kndınj 
Balabalan Ulug, Baltu, Baday, 
Balakan, Bana, Badruk, Bala-

man, Baraç, Baga Tarh:.n, Ba
lamir, Bağdat, (Kadın) Bc:!:. .• -
di, Baraz, (Kadın) Balankkin, 
Barbak. 

Sinopta 
Kaduılrauı car~afları .. .. 

Kaldırılacaktır 
Sinop, 28 (A.A) - Halke

vinde verilecek müsamere kon· 
ferans ve diğer toplanb)ara 
kadınların manto ile gelmeleri 
çarşaf giym~n.eleri idare he-

yetinee karar altma alınmıştır. 

SiNEMASI Nizamnamesi 

İdare heyeti kadınlarımızın 
medeni kıyafetlerine hiç uygun 
olmıyan çarşafın tamamen or
tadan kaldmlmasını kent ku
rultayından dilemiştir. 

Cuma Günü Telefon 3151 

P ENSESİN ÇILGINLIKLARI 
Fransızca sözlü MARİE BELK - ALBERT PREJENT - ARMOND BRENHARD 

gibi üç büyük Fransız sinema yıldızının temsil ettikleri hakiki bir şaheser. Ayrıca 

AMAN KARIM GELİYOR 
İki kısımlık renkli komik revü [hakiki bir sanat eseridir. 

FOX Dünya havadisleri 

S S ti • Hergün 15-17-19-21,15. Perşembe 13-
eans aa en: .15-17TaJebe seansı. Cuma 13 ilave sean"ı 

Gelecek proğram RASPOTIN V E ÇARİ A· 

İstanbul 28 ( Hususi ) - Zeytiyağı ihracatına ait nizamname 
tamamen hazırlanmıştır. Yakında tatbikine ba,lanacakhr. ...... 
il raıniye 1 

Gizli Nüfusu ha-
her Verenler 

İstanbul, 28 (Hususi) - Gizli 
nüfus ihbar edenlere de ikra
miy~ verilmesi k:ırarfostınlmış
tır. 

alık 
Mütehassıslar 
Dün Geldiler 
İstanbul, 28 (Hususi) - Ba

lık enstitüsü için celbi tekar
rür eden iki mütehassıs gel

. miştir. · 

Ispartada Sayın1 De
neınesi Yapılacak 
Isparta 28 (A.A) - 1935 

yılında yapılaeak olan genel 
nüfus sayımına bir esas olmak 
üzere Isparta vilayetinde ya
pılması karar uerilen tecrübe 
nüfus sayımı hazırlıkları bitmiş, 
sayım memurları vazifelerini al-

. mışlardı. sayım 30/11/934 Cu

. m,,..2ünü vapıl'!caktır. 



Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecalı Maceralan 

Benim F eridim İdam Edilse Beni 
Buradan Kaldırır mıydın ? 

••••• 
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Bunun neticesi olarak, filin 
siyaset meydanında gösterdiği 
hareketi büyük mabut tarafın
dan bir merhamet eseri telak
ki eden halk, kendi prensleri
nin hu zulmü mabutlarca ceza.
ya müstahak bir cürüm olduğu 
gibi Brehmenler ve fakirler re
isi Hayim Duraninin de bu ci
nayette Prensin aldabcısı ve 
teriki olduğunu hükmetmiş, Ha
yim Durani cenapları umumi 
efkir üzerindeki hüküm ve te
sirini kaybeylemişti. 

Hayim Durani, ahali içinde : 
- Canım, bir hayvanın ür

küntüsü büyük mabudun mer
hamet eseri sayılabilir mi? Siz 
budala mısınız? 

Deye hayktrmağa başlamıştı. 
Fakat biuat o Hayim Dura

ni bundan az, idi vukuatfar
dan bile mütemadi alıkim çı
karıp alemi kandırıyordu. 

Binaenaleyh bir filin altı 
mahkumu arkasına alıp muhak
kak bir ölümden kurtarması 
derecesindeki açık mucizeyi en 
açık semavi alamet saymaktan 
halkı çevirmenin imkanı yoktu. 

Halka meram anlatamıyan 

Brehmen, prensin yanma koştu. 
Öyle semavi alimıt filan söz

leri akla, manbka muvafık şey
ler olanuyacağım anlatarak ka
çan düşmanlar aleyhine prensin 
yardımını rica etti. 

Fakat prens, o zamana ka
dar tapmdığı Haymıa yüz ver
mek istemiyerek: 

- Brahmaya isnat ettiğin 

arzuların emirlerin hep yalan 
olduğunu bilirim. Bunu bildi
ğim gibi bugün filin yapbğı 

hareketin de bir semavi ala
met olmadığını pek ili bilirim. 
Sen ahmak değilsen ben de 
hiç eşek değilim. Fakat bu iş 
balkın taassubuna dokundu. 
Senin gibi bir herif için ben 
kendimi de halkın gözünden 
düşüremem ya?. 

Prensten bu cevabi alan habis 
herif bütün bütün meyus ka
lınca: 

- Varsın onlar kaçıın. Ma
yaniyama benim elimde degil
mi 1 Hiç olmazsa intikamımı 
ondan ahnm ! 

Diye hemen prensin sarayın
dan çıkıp hayvana binmiş, at 
çatlatırcasına koşarak şehre 
iki üç saat ötede bir mabede 
doğru gitmişti. 

Son defa Mayaniyamayı ele 
geçirdikten sonra Hayim onu 
bu mabede koymuştu. 

Hınzır Brehınen mabede va
rır varmaz Niyaınanın ne halde 
olduğunu sordu. 

Sonra hışım ve hiddetini ta-
dil ederek epiyce güler bir 
yüzle zavallı kadının yanına 

vardı. 

Büyuk tanrının düşmanları 

olan altı adamııı - bunlar, Fe
ritle arkadaşfarı idi - öldii.rül
mesi dindarlar için büyük bir 
safa olduğunn söyledikten son
ra filin pençesı altında nasıl 

ölüp gittiklerini Niyamaya an· 
latmağa başladı. 

Biçare kadının yüreği bun· 
lan dinlerken nasıl parçalan
dığını biz tarif edemeyiz. 

Lakin Hayim Durani : 
- Sana bir seyahat daha 

göründü. Bu akşam yola çıka
cağız. Hazır bulunmalısın. 

Dediği zaman, Niyamarun 
yeisine birdenbire itidal geldi. 

Fakat bu itidali Hayim Du-

raniye gösterse doğru o!amazdı. 
Çünkü Ferit ile arkadaşlarının 
öldüğüne dair getirdiği haberi 
yalana çıkarmak olacaktı. Bu 
da zalım herifi bir kat daha 
kızdıracaktı. Bu sebeple Niya
ma seyahatinden meyus kalmış 
gibi hüzünlü tavırlar göster
meğe başladı, 

Hayim Durani durmayasiye 
lüzumundan, safasıodan bahse
derek Niyamayı kandırıyor, 
Niyama ise kendi kendine: 

- Mel'un herif l Diyordu. 
Hiç benim F eridiın idam edil
miş olsa sen beni burad.an baş
ka yere kaldınrmıydın?. Ferit 
sağdır. Beni de buradan kur
tarmağa muvaffak olacağını 
gördüğün için başka yere gö
türüyorsun! 

Bir ka~ saat sonra akşam 
o!du. Ortalık karardı. 

Hayimdurani, dört kişinin 
omuzlarında kiden eski yangın 
tulumbaları gibi bir tahtırevan 
hazırladı. 
Akşamdan iki üç saat sonra 

her biri minare gibi dört Hintli 
Mayaniyamay1 mabetten çıkarıp 
buna bindirdiler. 
Omuzlarına yükleyince yola 

düzüldüler. 
Hayundurani yürük bir kıs

rağa binmiş, tahterevamn ar-
kasından gidiyordu. , 

Mabetten biraz ayrılır ayrıl
maz orman içinden hayal gibi 
bir adam fırladı, kısrağın diz
ginine sanldı. 

Hayvan ürktü. Az kaldt Ha
yımı yere vuracaktı. Fakat 
Brehmen dizginleri sıkı tut
muştu. 

Hayim, demir uçlu kırbacına 
davranıp: 

Kimdir o? 
Diye sordu. Herif dedi ki : 
- Kim olduğumu anhyama-

dın mı? 

- Vay yine ıen misin bunak 
dilenci? 

- Cevap ver hain! Kızımı 
nereye götürüyorsun? 

- Neden senin kızın olu
yormuş? 

- Ben Sangamitayım da onun 

için. Kızımı isterim kızımı! Sev
gili Niyamamı. 

- Sus edepsiz! Büyük Tan
rıya vakfedilmiş bu kız senin 
nasıl kızm olur? 

- Yalan söylüyorsun hınzır! 
Maya Niyama bir Türk kocaya 

varmışbr. Kocasının koynuna 
girmiştir. Senin itikadınca kir
lenmiştir. Artık Bürahmaya 
vakıflık nerede kalır?. 

Hayımdurani, yıldırım sür'at 
've hızile elindeki demirli kır
bacı ihtiyarın başına indirai. 

Zavallı ruhsuz bir kalıp gibi 
hiç ses çıkarmaksızın yere se
rildi. 
Hayım atını kaldırarak ileride 

giden tahterane erişti. 
Çok şükür ki biçare ihtiyar 

ölmemişti. 
Kamçının demiri başında de

rin bir yara açmış, çokça da 
kan kaybetmiş idi.se de yarım 
saat kadar baygın yattıktan 
sonra başını kaldırabilmişti. 

O sırada sabah oldu. 
Zavallı ihtiyar, kendi halini 

an!adığı gibi kızı Niyamanın 

da artık bir daha yüzunü gör
mek nasip olamıyacak bir yolda 
elinden çıkıp gittiğini hükme
derek hüngür hüngiir ağlamağa 
başladı. 

Olanca kuvvetini topladı. Ye-

Yeni Sene İçin Büyük Hezırlıklar 
Var. Bir Tütüncünün Mütaleası 
Salihli, ?.7 (Muhabirimiz ya

zıyor) - İki gün evvel trende 
tütün ahcılarile b aberd:m. 
Bunlar (Ahmetli) nahiyes'nc 
tütün almağa gidiyorlardı. İsta~
yona varınca ben de aralannda 
bulunmak istedim ve beraber· 
lerinde Ahmetliye girdim. Daha 
istasyondan köye doğru yönel
miş idik ki etrafımızı bir çok 
tütüncüler sardı. Köyün çarşı-

sına ve kahveye vardığım·z zaman 
kalabalık yüz kişiyi aş!ı. 

Alıcılar üç kişi ve hem de 
birbirlerine rakip idiler. Biri 
inhisar eksperi, Öbüri tüccar, 
bir diğeri de şiTket adamıdı. 
Fiat üzerinde konu<;malar ya
pılırken içlerinden birisi: 

- Gevezelik etmeyin, içimiz
de gazeteci var, bizi her kesin 
kufo.gına eriştirir. Tarzında bir 
latife yaptı. hepimiz gülüştük. 
Bu latifeyi ben de: 

- Aranızda rekabet ve ina
dın artmasını dilerim; köylünün 
yüzü gülsün .. Diye cevapladım. 
Bu sözüm köylülerin hoşuna 
gitti. Bir kaçı bir ağızdan: 

- Hay, allah senden razi 
olsun, Dediler ve ilave ettiJer: 

- Bari içimizde bulunda sa
tış ve abşı yakından gör .. 

Bnnu ben de arzulayordum. 
Kahveler içilince kalabalık üçe 

ayrıldı. Üç müsavi kafile üç 
alıcının arkasında ayn ayn so
kaklara daldılar. 

Mübayaat başlamıstı. Pa-
zarlık uzun sürmiyor, kırk ile 
elli beş kuruş arasında uyuşu

lu yordu. Kısa bir zaman içinde 
hayli tütün satılmış, buralarda 
ekicinin yüzleri gülmüştü. 

Bir köylüye yaklaştım ve 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rinden doğruldu. 

Niyamanın çıkarıldığı mabet 
henüz yakındı. 
Yardım dilemek için oraya 

kadar geldi. Lakin mabedin 
Brehmenleri ve fakirleri biça

renin bu halini büyük T annnın 
gazabı eseridir diyerek kendi· 
sini kabul bile etmediler. 

Biçare ihtiyar, düştüğü yer
den mabede doğı;u gelirken 
Hayım Duraninin hayvanının 
nal izlerini gördüğü gibi dört 
fakirin &. yak izlerini de gör
müştü. 

Yolun ilerisi için de bu iz
leri görerek yürümiye başladı. 

Hem ihtiyar hem yaralı, na
sıl yürüyebilirdi?. 

Yürüyordu, çünkü ona yü
rümek kuvvet ve azmini veren 
kızını bulmak ümidi idi. Bu 
yolda canını feda bile onun 
için teselli idi. 

Bundan dolayı yürüyebili-
yordu. 

Ve o gün akşama kadar 
yürüdü. 

Bazı kerre taş yahut çimen 
Üzerlerinde izler kaybolunca 
zavalh ihtiyar adeta av kö
pekleri gibi yerleri kokluyor, 
birkaç tarafa doğru araştırma
lar yapbktan sonra yine izleri 
buluyordu. 

Nihayet bir yere vardı ki 
oradan yol ikiye ayrılırdı, Bi
risi işlek olarak Bahar vılaye
tine gider, öteki pek az işlek 
olarak bir orman içine girerdi. 

İzlerin şu orman yolunu tut
muş olduğunu görünce ihtiya
rın vücudunu bir titreme aldı, 
gözleri kararıp yere yıkılacak 
gibi oldu, kendi kendine: 

- Sonıı Vat -

sordum: 
- Ağam, senin tütünün yok 

mu? 
O, tabaltasmdan bir köylü 

sigarası çıkararak bana uzath, 
şu cevabı verdi : 

- Vardı amma, ,.fendi, az
dı. İyi bir fiatla satbm. Biley
dim, çok dikerdim. 

- Pek ala, gelecek sene çok 
mu dikeceksin ? 

- Elbet!.. 
Köylü bu son kelime ile 

arzusundaki sağ!amhğm dere
cesini anlatıyotdu. Bu yıl beş-

yüz kilo tütün kaldırdı ise, ge
lecek sene bin beşyüz kilo 

. . k' yetiştırece .. 
Fiabn kabarıklığı çiftçilik 

isteğini artırdı. Bu, her yerde 
böy!edir. Birçok tütün rnmta
ka!annda gelecek yıla çok 

ti.tün dikilmek için şimdiden 
hazırlıklar var. Bu hazirlıklarla 
935 yılı tütün rekoltesini bir 
iki misli yükseltecektir. Az ve 
iyi tütün yetiştirmek yolile re

koltenin ihtiyaç mevkiine çı

karılması keyfiyetten hangisi
nin tercihi lazım geleceği 
münakaşa ve tetkike değer bir 
mevzuudur. 

Hararetli satışları gördükten 
sonra Ahmetliden ayrıldım. 

Benimle beraber Glen kum
kumanyası memurlarından bir 
arkadaş da trene binmişti. Bu-

lunduğmuz kompartimanda Sa
lihli tütünlerini tesellüme giden 
diğer iki Glen eksperi daha 
vardı. Bu üç arkadaşı eskiden 
tamdığımdan ülküye bağh genç
ler olduğunu biliyordum. Bu 
seneki milbayaalarımn inbbaını 
kendilerinden sordum. içlerin
den birisi bana fUDlen söyledi: 

- Bir çok yerlerde tütün 
aldık. mahsul iyi idi. Fakat 
yiııe son günlerde bir takım 
küçük yerlerden aldığmıu tü
tenler üzerinde de zürram; 

mahsulün nefasetin.e ihtimam 
etmediğini gördük. Bereket 
versin ki bu yıl rekolte aıdı da 
müşkülpesentlik doğmadı. Biz 
kendi hesabımıza ve Türk 
oğullan olmamız itibarile şunu 
arzu ediyoruz: 

" Güzel tütün yetiştiren mın
takalanmıza ehemmiyet ver
meli, sair topraklarda ekin işini 
menetmelidir. Her zürra kendi 
kabiliyetinin müsaade ettiği 

kadar tütün dikmeli, rekoltayi 
ihtiyaçan fazlaya aştırmamalı
dır. Böyle olduğu müddetçe 
tüccarlar daima zürram arka
sında koşmaktan kendilerini 
alamazlar.,, 

M.HulOsl 

Urganlıda Mektep 
Urganlı, 28 (Hususi) - Ka

saba hatbna güzergah olan 
köyüm!.lz şirin bir yerdir. Köy
lü hep ziraatle uğraşır. Burada 
köylü tarafından çok güzel bir 
mektep yaptırılmaktadlr. Mek
tebin yapısı ve çabıı bitirilmiş 
olup yakında noksanlan da 
tamamlanacak ve sıvası yapıl

dıktan sonra yavrularımızı içi
ne alacakbr. 

Kadın Tayyareci 
Kap Yolunda 

Nimes 28 (A.A) - Lonclra
dan Kapa gitmekte olan İngi· 
Jiz kadın tayyareeisi Bruce Li
vondan buraya gelmiştir. 

Ka astro 
diği Gibi 

.. 

74 Mahalleden 36 sı Tamamen Bit· 
miştir. Üçü De Bitirilmek Üzeredir . ·-·. 

Kadastro. şefi Ziya diin bir bir de ölçü postası vardır. Bun-
yazıcımıza lzmirin kadastro iş- lar da ölçerler. Bu her iki İl 
leri üzerinde izahat vererek birlikte ve azami dikkatle ya~ 
demiştir ki: pıL'llaktadır. Kadastroda biri 

uKadastro ıimdiki halde İz- gayrı menkulleri tanıyan diğe· 
mirde yalnız şehir içinde iş ri tanınan gayri menkuller 
görmektedir. İzmir şehrinin be- Üzerlerindeki aynı haklan gös-
lediye ile kadastro tarafından teren iki iş vardır. Birinci it 
yapılan faaliyet neticesinde 74 planlarda görülüyor ki kadas: 
mahalle üzerine taksimab ya- tronun fenni kısmıdır. Diğe~ 
pılıp 18-5-934 tarihinde vilayet · tahrir .varakalarmda görülllr kı 
makamının tasdikinden geç- h°..kukı kısmıdır: K.a~~str~nuo 
mişti. Bu mahallelerden 49 ta- planlan tıpkı hır kışının ıske-
nesinin Cumhuriyet meydanın- leti mesabesindedi~. ~ayn .me~ 
dan Göztepeye kadar olan kul malları, mevkilerı şekıllerı 
saha dahilinde bulunan kısım- ve sahaları itibarile doğru ola

Kada,-.;fı·ocu Ziyu B. 
!arın kadastrosu yapılmışbr.An
cak bunlardan İkinci Karantina 
ve Köprü mahallelerinin ka
dastroları henüz yapılmaktadır. 
Ve İsmet kaptan mahallesinin 
kadastrosuna da başlanmak 
üzeredir. 
Bunlardan maada46mahallenin 

kadastrosu tamamen bitmiştir. 
BunJardan 33 mahallede (10123) 
parça gayri menkul ile Karşı· 
yakada bulunan bütün gayri 
menkul malların sicilleri, tapu 
senetler ve çapları ait olduk
ları tapu sicil muhafızbklarına 

devredilmiştir. Geri kalan 13 
mahaileden Tuzcu, Süvari, Ha
san Hoca, Dolaphkuyu, Mem
duhiye, Mecidiye Karataş ma
hallelerinin de sicilleri yapıl
mışhr. Tapu senet ve çaplan 
hazır '. anınıştır. Yakında bunla
rın da ait bulunduktan muha
fızlıklara devri yapılacakbr. 

Diğer Fatih, Selimiye, Me
cidiye, Birinci Süleymaniye, 
Mahmudiye, Birinci Karataş, 

İkinci Karataş, Üçüncü Kara
taş, Akdeniz, Çorakkapl, Sal· 
hane, Birinci Karantina ma
hallelerinin tesciline çalışılmak
tadır. 

İzmir kadastrosunda üç poı
ta vardır. Bunların herbiri bir 
mahallenin kadastrosunu yapar. 
Ayni zamanda her postanın 

rak hiç bir vasıtaya hacet kal-
maksızın gösterir. 

Bu planın gayri menkul sahip
lerine haber verHen günde hu
zurlannda yapılan tasarruf kro
kilerine istinaden yapılır. Şayet 
haber verilen günde bulun
mazlar~a tasarruf krokileri yi
ne yapılır ve ileride müracaat 
ettirildikleri günde kendilerine 
gösterilerek kabul ettiklerine 
dair imza alınır. Kabul etme· 
mek için hukuki bir ihtilaf ol· 
mak lazımgelir bunlar da sür
atle kadastro mahkemesinde 
hal ve fasledilir. Halen çalış1l
makta olan İkinci Karantina ve 
İsmet Kaptan maballeleriniD 
işleri bitirildikten sonra Basma
hane civannın kadastrosuna 
başlanması için umnm müdür· 
lükten müsaade istenmiştir. Bo 
kısımdaki mahallelerin kadas
troları kışın kısa günlerinde ya
pılacaktır. 

Halkın kadastranun vaki 
müracaatlarına siibuletle koş

ması ve bilhassa muktezi ve
raset ilamlannın gerek kadas
tro mahkemesinden ve gerek 
diğer mahkemelerden çabukça 
çıkartıp getirmeleri takdire 
şayandır. Kadastronun belediye 
milli emlak, evkaf dairelerile 
alakalan çoktur. Bu her iiç 
daireden de azami yardım v 
sühuleti görerek işlerimizi ko"' 
laylıkla başarmaktayız. Memle 
kete daha ilk defa Şarki R 
melinin ıslahı vesilesiJe Mita 
paşanın Tuna valiliği zamanın 
da memleketimizin resmi b• 
yatına karışmış olan kadas 
cumhuriyet eline düfünceY 
kadar canlı ve esaslı hiç b

0 

iş görememiştir. On S6:ı.ıeli 
cumhuriyetin memlekete ya 
hğı büyük iflerden biri de gii 
zel ülkemizde kadastronun ta 
bikidir. Bunu idrak eden Dl 

mur ve halk mühim işin e 
fında icabettiği kadar alaka "l 
gayret göstermeleri beğen· 
meğe değer bir iştir. 

Borsa Haberleri 

Çu. 
186 
134 

42 
35 
32 
29 
18 
14 
9 

499 

Çu. 
147 
45 
24 

216 

-------------·· - --
Dün Borsada Yapılan Sahşlar 

UzUm 93 Arpa 3 36 3 
Alıcı Fiat 91 Susam 10 10 

H Alyoti 11 50 14 50 22 Kumdarı 4 72 5 
Alyoti bi. 12 37 18 28 Nohut 5 5 
Şımlak Z 13 50 1125 940 p Çekirdegw i 2 30 2 
H Z Ahmet 10 50 
S Silleyman 11 14 75 67 K Palamut 200 245 

261 Bal Pamuk 45 48 j Koben 10 75 11 50 
22 Harar " 

M J Taranto 9 50 9 50 
3600 Muh. kaptan 13 75 15 Kilo K D 40 

Yemişçi H 12 75 15 75 ZEYTİNYAGI 
YEKÜN 31600 KiloMuh.Alı. 21 50 23 

incir - ·--
Elazizde Alıcı 

T Debas 
C Cendeli 
E Kiriapin 
YEKÜN 

Fiat 
6 50 13 50 
7 75 7 75 
4 4 

Zahire Borsa81 

istasyon Caddesi 
ikmal Olundu 

Çu Cinsi 
694 Buğday 

Fiat 
3 85 4 ıs 

Elaziz, 27 ( A.A ) - Ya 
makta olan bin metre uzun 
ğunda ve 20 metre genişli 
deki parke döşeli istasyon c 
desi bitirilerek halka acılmı 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
42 -

Salıntılı Bir Yürüyüşle Odadan Çıktı. Dehlizlerden 
Kiliseye Doğı·u Akan Siyah Kaftanlılar Arasına Karıştı 

Platon bir saniye kadar ona 
baktı. 

Dişlerini gıcırdattı. Sonra sağ 
tli birdenbire göğsüne daldı. 

Kandilin ölgün ışığı altında 
bir çelik çubuk parladı. 

Bu bir Hançerdi. 
Ve bu Hançerin kalkmasile 

İnmesi bir oldu, 
Platon mukaddes pederin 

tam kalbini nişanlamış, Rahibin 
kalbini kana susamış bir Pars 
gibi oymuştu. Zavallı ak sakallı 
kımıldıyamadı bile .. 

Maamafih Platon ihtiyatlı 

hareket etmiş, Hançeri indir
mesiyle beraber adamcağızın 

üzerine çullanması bir olmuştu. 
Bir dakika,. Beş dakika.. On 
dakika bu halde haldı. 

Sonra yavaş yavaş doğru du. 
Küçük kandilin ışığında bü

yüyen gölgesi duvarlarda bir 
gülyabani silueti çizerken yata
ğın baş ucuna gitti. 

Duvarda asılı Meryem ana 
tasvirini itina ile, çivisinden 
çıkardı. 

Bu resim malümdur ki, baş 
papasın gizli işlerde kullandığı 
esrarengiz menfezdi. 

Resmi yere koydu. Elindeki 
kanlı hançeri deliğe bıraktı. 
Baş papasa son bir nazar 

atfetti. ihtiyar Rahip artık 
korkuluktan başka bir işe ya
ramaz bir Kadavraydi yan açık 
ağzından sızan köpükler, göğ
sünden hşkıran kanlara karışı
yordu. Platonun gözlerindeki 
kindar parıltı sönmüştü. 

Kanlı parmaklarını aheste bir 
tempo ile ve çok dindar bir 
adam tavrı ile titrete titrete kal
dırdı. Sonra bu parmakların iki 
omuzu arasında gidip geldik
leri görilldü. 

Genç papaa ıstavru:ı: çıkar
ını ıtı. 

Başını eğdi. Geldiği gibi, 
geldiğinden daha fazla bir itina 
ile yavaş yavaş odadan çıktı. 
Salıntılı bir yürüyüşle dehliz
leri geçti. Kendi odasına da
lınca kapısını ini bir hareketle 
sürmeledi. Bir an ayakta durdu. 
Gözlerini karşısındaki duvarın 

meçhul bir köşesine dikerek 
ltendini daldırdı. 
• Etrafta bir "çıt,, bile yoktu. 
Başını gecenin karanlığına 

Yaslıyan mukaddes mabet de
rin bir uykudaydı. 

Platon baktı, baktı, baktı. 
Sonra birden, iki yumruğu ha
vaya kalktı. Bir deli gibi kafa
sıııı yumruklamağa başladı. 
Vurdu, vurdu, vurdu. 

Acaba bu bir nedametin işa
reti miydi? 

Acaba yaptığına nadim mi 
o'.muştu? 

Müthiş bir asabi bulıra:ı ge
çirdiği muhakkaktı:. 

Nasıl bir deli gibi başını 
:•:ımrukladiyse, gene tıpkı öyle, 
:::ene tıpkı bir deli gibi yata
i"ı'ıııa atıldı. Yorganını tırnaklı
"'rak yastıkları dişliyerek bir 
llıiiddet kıvrandı tepindi .. 

* * " - Ôörioooo! 
Kukkurikoool 
. . . 
. . . 

- Oo.. Oo. Ôriaaal 

Tan yeri yavaş y 
./Ordu. 

:ığarı-

- Kukurikoo! 
Horosların birbirini kovalı

yan sesleriyle kulakları gıcık

latan güneş burnunu göster
meğe başlamıştı. 

- Kukkurikuuu! 
Kim bilir kaçıncı horos se

siydi bu ... Yatağı üzerinde yü
zükoyun, yatan Platon birden
bire harekete geldi. Bir iki 
kerre debelendi .. Sonra bir zıp
layışta ayağa kalkarak gözleri 
ni oğuşturmağa başladı. 

Gözleri kıpkırmızı kesilmişti. 
Ağlamıştı.. Evet bu muhak

kaktı. Şu kan çanağı gibi göz
ler neye delalet edebilirlerdi? 

Şöyle bir gerindi .. Siyah cüb
besi bir kadının fistanı gibi 
yer yer buruşmuş, içrik ol
muştu. 

- Sabah oldu -diye mırıl
danı- artık bitiyor. 

Meyustu. 
Sağ eliyle cübbesini tutarak 

eteklerini yaydı. Bu geniş etek
lerin buruşuklukları üstünde 
pıhtılaşmış kan lekeleri, patla
mış iğrenç birer çıban gibi çır
pınıyordu. 

Saniyeden saniyeye büyüyen 
gözlerle, hayretle, acıyla baktı: 

- Ne fena .. Ne fena -diye 
mırıldandı- siyasi mücadeleden 
daha fena, daha berbat ne 
vardır? 

Bu lekeler, onun kopuk da
marlarından hşkıran kan leke
ıerı.. Ebedı bir vicdan 
azabı içinde kıvranarak yaşa
mak .. Yarap bu ne mühlik bir 
ceza, bu ne işkence Allahım .. 

Eteklerini tutan parmaklar, 
kendiliklerinden çözüldüler, şaş
kın şaşkın etrafına bakarak bir 
müddet sustu. 

Dışarıda hava gittikçe aydın-

Inebolu'da 
• 
ihracat Ceçen Se-

neden Fazladır 
İnebolu, 28 (A.A) - ine

bolunun bu yıl yabanc• mem
leketlerle Türkiye sahillerine 
yaptığı ihracat geçen yıllara 
nisbeten yüzde 75 fazladır. 
Meyva, yumurta, pirinç tiftik 
gibi mühim bir tutara varan 
ihracat mallan vapursuzlukyü
zlinden iskelede ve mavunala
da uzun zaman dunnağa mah
kümdur, Ticaret odası vasıta
sile deniz yollan müdürleğü 
nezdinde tesebbüsatta bulunan 
tacirler Bartin hattı posta
sının buraya kadar temdidi ile 
vapurların gündüzleri iskele
mizde bıılurmalannı dilemiş
lerdir. --

.. 
!anıyordu. Civardaki dar so· 
sokakların murabba taşlı kal
dırımları agızlarını açmağa 
başlamışlardı. Bizans şehirleri
nin çelik çivili ökçeleri her 
sabahki gibi takma dişierini 
oynatmağa başlamışlardı. Git
tikçe ezilen, gittikçe yorgun 
bir eda alan Platon yatağının 
listünde bağdaş kurarak kaç 
dakika geniş geniş soludu: 

- Of be - diye söylendi -
ıonra of, ne güç işmiş bu? 

Yüzünü buruşturarak acıyan 
bir adam gibi başını salladı: 

- Onu öldürmekten bu de
rece elim bir azap duyacağımı 
nasıl tahmin edebilirdim? Galiba 
onun kalbini parçalıyan hançer 
bir az da beni öldürdü,. 

Yüzü sararmış, balmıımu bir 
manliene dönen ıuratında kara 
sakal tel tel olmuş kıvırcık kara 
telleri gerilmiş bir ölü suratın
daki kıllar gibi, kara çelikten 
iğneler gibi dikilınişti. iki elile 
birden yüzünü tırnaklıyarak 
devam etti. 

- Ne olursa bugün olacak .. 
Fakat ne olacak? Ne olacak? 

Bir isyan, bir kıyam, bir hamle 
ve bir ihtilal.. Sonra?? Ya sonra 
ne olacak? Bizans refaha mı 
ıılaşacak? Bizanslı ya gökten 
Altınlar mı yağacak? Ordu her 
savletinde granit bir dağ devi
ren o eski kudretine mi baş 
değdirecek? Ne gezer, ne ge
zer? Bir an bile inanmadım 
buna? inanılamaz buna .. isyan, 
kıyam, ihtilal... 

inanının, bunlar olacak! Bun
lan yapmaktan kolay ne var? 
Fakat geriye kalanların hiç biri, 
amma hiç biri olmıyacak.. 01-
mıyacak.. Ne Bizanslı refaha 
ulaşacak, ne de her hangi bir 
başka değişiklik.. Hiç biri, hiç 
olmıyacak .. 

- Sarın - Vaı 

on Dakika: 
ilk Demir Fabrikası 

Krop F abrikasile Hükumetimiz Ara
sında Mukavele imza Edildi 

~~~~~~~~~~--ı~~~~~~~~~~ 

Cumartesi Belgrada Heyet Gidiyor 
İstanbul, 22 (Hususi)- Mem

leketimizde büyük demir sana
yiinin kurulması için teşebbüs
ler başİamıştır. ilk büyük de
mir fabrikasının kurulması işini 
Krop fabrikasının üzerine al
mak istediği malümdur. Bu hu
susta Krop fabrikasının mü
messillerile hükümetimiz ara
sında konuşmalar bitmiştir. An
laşma mukavelesi dün Krop 

mümessillerile Maliye Vekaleti 
arasında imza edilmiştir. Krop 
fabrikası demir fabrikasının 
kurulması için icap eden mal
zemeyi, makinaları verecek, 
hükümetimize üç yılda öden
mek üzere kredi açacaktır. 
Böylece beş yıllık plana dahil 
bulunan demir işi de ynluna 
girmiştir. 

İSTANBUL; 28 (Hususi)
Türkiye ile Yugoslavya arasın-

da mevcut uyuşturucu madde
lere ait anlaşmanın bazı hü
kümlerinin tadiline lüzum gö
rülmüş ür. Bu husustaki müza
kereler Belgradde cereyan 
edeceğinden uyuşturucu mad
deler inhisarı umumi müdürü 
Saminin riyasetindeki heyet 
cumartesi günü Yugoslavyaya 
müteveccihen lstanbuldan ha
reket edecektir: 

~~~~----...... ~~--~~~~ 
Şark Misakı Halledilmedikçe 
Başka Müzakere Y apılmıyacak 

Paris: 28 ( A.A) - Fransız saat lde M. Flandenle goruş- Jetleri zümresine girmekte ol
- Sovyet yakınlığı ile alakadar müştür. Bu konuşmada iki dev- duğuna verdikleri ehemmiyet 
olarak Şark ınisakı projesi son let adamı günün meselelerini ve Fransız siyasasının son ay
iki gün içindeki diplomasi fa- ve Cenevrede ileri sürülmüş larda aldığı yol bu mühim mü
aliyetlerine hakim görünmekte olan dış meseleleri tetkik et- him müzakerelerin istikametini 
olup hariciye bakanlığında ve- mişlerdir. kafi derecede göstermektedir 
rilmiş olan öğle yemeğinde ya- Müteakiben m. Titulesko M. Esasen M. Lava! ile M. Litvınof 
pılan görüşmeleri mevzuunu Heryoyu görmüştür. Tevfik arasında Cenevrede yapılmış 
teşkil etmiştir. Bu görüşmeler- Rüştü Aras'ın da bngün Fran- olan konuşma önce oranlandı-
den sonra M. Titulesko Rus sız arkadaşlarile bilhassa M. ğından daha kat'i mahiyette 
maslahatgüzarı M. Rozembergle Heryo ile görüşmesi oranı var- olmuştur. 
görüşmuştür. Daha sonra mas- dır. Türk-Sovyet münasebatı- Şark misakına ve onun mub
lahatgüzar M. Lava! tarafından nın özlülüğü ve Tevfik Rüştü temel neticelerine ait müzake
kabul edilmiştir. Aras ile M. Titııleıkonun Rus- reler bitmeden yeni hiç bir 

M. Titulesko bundan sonra yanın barışa baglı Avrupa dev- müzakere yapılmıyacaktır. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ruhani Elbise Kanunu 
Büyük Millet Meclisinde Bugün Görüşülecektir 

Ankara, 28 (Hususi) - Yann (Bugün) Büyük Millet Meclisinde ruhani kisvelerin ancak ibadet 
yerlerinde giyilebileceğine ve bu elbiselerle sokaklarda gezilemiyeceğine dair teklif edilen kanun 
layihasının müzakeresi yapılacaktır. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren hocalar, papaslar, ha
hamlar sokaklarda dini kisvelerile dolaşamıyacaklardır. 

Şark, ta 
Harp 

Mu 

Mısırda Tevfik Paşa 
Kabinesi Ne Yapacak? 

Kabinenin Faaliyet Proğramımn Ana 
Çi~leri Anlaşılmıştır 
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Kadın Olmanın Da Sırrı Vardır 
Her Kadın Kendi Şahsiyetini inkişaf Ettirmelidir 

• 

fizik Güzellikler Çabuk Söner. Siirekli Olan Kadının Şahsiyetini Yapan 
Güzelliktir -Kadın Olmak Bütün Varlığını Aşka Vermemektir . 

Soyun güzelliğini, diriliğini, 
gücünü arbrmak işi, bugünün 
belli başlı ilimlerinden biri ol· 
muştur. Ulusu seven soyunun 
ırüzel, dinç, gürbüz olmasını 

· ister. Hayata küskün olmak, 
neşeyi sevmemek, güzelliği, 

· dinçliği arbk bir lüks, bir züp~ 
pelik saymak ulusal varlığın 
başka uluslardan üstün güzel
likte, dinçlikte olmasına çalış
mamak dirimi bilmemek, anla
mamakbr. Bu bakımdan kadın
lann güzelleşmek, kadınlığın 

sımna ermek için gösterdikleri 
tabii alakayı hoş görmek gerek-_. 
tir. Kadın genÇliğini, güzelliğini 
nasıl koruyabilir. nasıl güzelle
şebilir? Buna çok değer veren 
bir Frensız gazetesi güzellik
lerile tanınmış bazı kadınların 

düşüncelerini toplamışbr. Su· 
:ı:anne Dantes diyor ki 

" - Güzellik bakımım bir 
çocuk sağlık konımunu andınr: 
Saabnda uyku.. Teıııi;ı; hava .. 
Kültür Fizik .. 

Bilhassa canbazlığa değer 
.... " 1'I verınm. r!i)ezlerde, halkalar· · "". 'da sırıklarda atlamayı, sıçra· 

mayı, sallı~nmayı yerde yaP.ılan 
· timanlan torcih" ederim. Her" 
· Tı:adın !Cendl tabiabna göre • 

' ~-- ~ \ 

buşnna gidece~ şekil bUlma· 
lıdır. 
İdmana alıpıalı buna . ağır 

-~ ~ . .... . 
bir yük gibi değil, eylence 
karşılam-alıdır. Kadınlık rolüne 
sadık kalmak iİterseniz, te-

1 
bessümü dudaklannızdan ek· 
sik etmeyiniz. Daima şen olu- of 

nuz. Belki de biraz gülünç 
bulacağınız bir şey daha ka
tacağım: Şarkı güzelliği arbr· / 

mıya yardım eder. Zira farkı 
söylerken bol teneffüslerle ci· 
ierlerinizi şişirirsiniz. 

Nihayet genç kalmayı bile
lim. Gençlik yalnız genç gö· 
rünmekten ibaret değildir. Onu 
içten beslemek, korumak la
zımdır. Gençliğimizin çok mer• 
hametsiz olan zaman tarafın· 

dan kolay kolay çalınmasına 
göz yummiyalım.,, 

Llza Duncanın Fikri 
Liza Duncan, şu öğütleri ver

miştir: 

"-Talebelerimi güzelleştir
meğe çalışınm. Herbirile ayrı · 
ayn meşgul olurum. Vücutlan
nın güzellik çizgilerini koru
mağa dikkat ederim. Çok 
uzun kollarla bacakları fazla 
kalçaları giyinmeye bilmek sa
yesinde sevimli cazip hale koy
mak kabildir. Hepsinden fazla 
yürümeyi bilmek hünerdir. Bir 
kadın topuksuz kunduralan 
süslü püslü tuvaletleri olınadan 
da cazibeli görünecek surette 
yürümeyi bilmelidir. Güzellik 
klavuzluk basittir. Vücudun 
uzamasına, çevikliğine yardın 
eden atlamalara, sıçramalara 

değer veririm. Yemek rejimini 
lüzumsuz bulurum. İtidalden 
ayrılmamak şartile herşeyi ye
meli .. Sade bir hayat.. Uyku .. 
ı"emiz hava .. Yürüyüş .. 

işte bütün kadınlara öğütle- · 
ı-:m bunlardır. Büyük şehirler· 
de bu öğütlerin tatbiki güç ol
dugunu bilirim; bununla bera~ 
her güzelliğin öz sırrı olan 
sağlığı korumak istiyenler bu 
zahmete katlanmalıdırlar. Her 
kadın kendi şahsiyetini inkişaf 
ettirmeğe çalışmalıdır. Kadın
lığın bariz gzelliğini yapan bu 
şahsiyet hayatının her safha
sında kendini ııöstermelidir. 

Şiveşinde, sanatında, okuma
sında, yazmasında, ve işlerinde 
azmini, duygusunu, düşüncesini 
anlatan işlerde belirmelidir. 
Asıl güzellik buradadır. Zira 
fizik güzellikler çabuk söner. 
Sürekli olan kadının şahsiyetini 
güzelligidir. 
Kadın olmak us'u olmaktır, 

her şeyi a ı.,. ~ ~-1 b~1:;·~Te e~ 

}, i l;(I /) 111 ı tl il 

,, 

bütün var:ığı aşka vermemek
tir. Nihayet günü gelince ihti
yarlamayı bilmektir. Her şey, 
geçer. Her şey yeniden başlar. 
Bu düşünce hiç i: zülmeye yer 
vermeden kabul edilirse yuva
nın neşesini, saadetini, muva
zenesini sarsılmaktan korumak. 
hayati olan kanunların düze
nir.:h ı::irü:nesine imkan ver

mek kabildir. 
l'Jllrey'ln FlldS';a:'I 

- Kadınlara gü
zellikle·:ııi korumak, . 
kadın o!manııı sırrma .

1 
erişmek için kendi~ e
rine karşı sami:ni ol
mal~rını tavsiye ede- · 
rim. Bir kere bu te
mel kurulunc-;ı çeh
renin düzgünlerinde 
ifrata varm'lmak ka
bil olur. 

Daha başka öğüt
ler ır.i isti yorsunu:ı:? 
Çok uyumak. Spor, 
idman yapmak... Bu
nun!a ber:ıbe~s ize şu· 

~ ki 

.\laıle/ri11e Ozerrıy 

' 

fizik güzelliklerin üstünlüğü 
ancak şimşek gibi bir görüşte 
alevlenen aşklar içindir. Bu 
aşk borsası bir tarafa bırakı-

Kadın nasıl değişiyorsa erkek 
te onunla birlikte değişiyor. 

Madelelne Ozeray'ın 
Flklrlerl 

- ·Kültlir fizik yapmıyorum. 
Bt:!".a mukabil çok yürürüm, 
ço!c uyurum, Geceleri çıkmam. 
Barlara gitmem. 

Yediklerimin midemi yormı
yacak, sağlam gıdalar olmasına 
dikkat ederim. Kanımı zehir
liyecek gıdalardan kaçınırım. 
Bilhassa hayvanlarla oynamayı 

· severim. Köpeklerim, kedilerim 
farelerile (?). Hayatta en güzel 
şey aşktır. Kadının erkeğini, 
yuvasını aşkla sevmesidir. Bu-

. nuıı dışında olarak samimi dost
luklar da vardır. 

Slmone Slmon'un 
Flklrlerl 

Taktiklere inanmam. Ha
diselere, onlann yarattığı iycap
lara inanınm. Bir kadın: "Hoşa 
gitmek, beğenilmek istiyorum.,, 
Dediği zaman bu öz isteğinin 

akametine şahit olmaktan kork
malıdır. Böyleleri hayal suku
tunun kapısında bulunurlar. 
"Seduction,, teshir, bir aşk 
meselesidir. Burada sevki tabii 
zekavetten fazla rol oynar. 
Hoşa gitmenin tek yolu yoktur. 
Bin bir çesit yolu vardır. 

"Cildimle hiç uğraşmam. Ti
yatroya ;ıkacağım zaman mak
yajımı yapar, işim bitince ma
kiyajdan kurtulmuş olarak evi
me dönerim. Yorgunluk tatlı 
bir uykuya dalmama yardım 
eder. 
Gaulelte Dareful'Un Fikri 

" - Kadın olınanın, güzelli· 
. ği korumanın sım her şeyden 
tatmayı bilınektir. Bir elma ye
sem hoşuma gider. Bir bardak 
su .. O da hoşuma gider. Ubur
luğumu itiraf etmeliyim. Hoıu
ma giden şeyleri yemekten çe
kinmem. Şarabın alasını seve
rim, Yemek rejimlerinin sinir 
hastalığı yarattığına inanırım. 

Vücut için söyliyeceklerim bun
lardır. Çehre güzelliğine gelin
ce hiç kimseyi taklide özenme
m~k ilk şarttır. Bir kadının en 

( '/otfo JJrı rf'e u ll 

lırsa ka ci .... ı <, . .. megı, neşeli 
olmayı bi.lmesi lazımdır. Hoşu
na gitmek istediğiniz erkeğin 

yüzünü açan tebessümleri ko
pardınız mı parti kazanılmıştır. 

Mirey kadınlık sevkücceyşini 
iyi bilen bir k~dındır. Fikirle
rinde şöylece devam etmiştir: 

- Bundan sonrası edebiyat
tır. Kadının açıkçsaçık, kapalı 

geyinmiş olması hiç bir tesir 
yapmaz. Analarımızın bizden 
daha sevimli, daha cazibeli mi 
olduklarını düşünmek yersizdir. 

manidar olan ye: i gözleridir. 
Gözler söyler. Pek az makiyaj 
yapınız. Sadece gözlerinizin 
sürmesine, dudaklarınızın boya
sına dikkat ediniz. Takma kir
piklerden çekininiz. Nihayet 
kadın kendini, içli dışlı tanıc:u

lıdır. Haddini bilmek, yerinde 
susmayı bilmek, tehammüllü 
olmak,.. Hayatı sululukla kar
şıladığımız, çok şeyler arama
dığımız, hele bütün dilekleri
mizin birden husulüne kalbi
mizi bağlamadığ:ımız zaman sa-

,\lire ille 
adeti i :mımak ihtimalleri çoğa
lır. 
Madam Agnesln Flklrleri 

" - Bir kadının herş.:yden 
evvel eyi kalpli olması liizım
dır. Eyi kalplilık va ne· 'e .. İşte 
yenilemez iki silah .. ~L!:a emin 
olmalı ki gerçek nıana:ı ile 
teshir edici güzellik yoktur. 
Işıksız, ::ıouk bir çehrenin ca· 
::ibe• ' - '?:ı~ kaha o1::.ıı!da be-

~ ( c.:"·'··,P. fJzrro 

raber söylemekten çekinmiye· 
ceğim. " inek ., kadının teshir 
kuvveti sürekli olmaz. Zerafet. 
şıklık elbette kadının hukkıc!ır· 
Fakat bunu suiistimal etmeınel' 
şartı ile. Hele bazı kadınlarııt 
ne kadar yaramaz hatta lüzuııı· 
suz yere yaramaz olduklarını 

' bilseniz. Hayatta bir dakikalı!: 
kahkahadan, bir gecelik zevk 

1 ten daha değerli olan şeyler d~ 
vardır. Kadının güzelliği eY1 

kalpliğinin akislerini varlığınd~ 
taşımdsı ile artar. ,, 

Sımoııe Simoıı 
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Fransada 
-Hava Bütçesi Konu
şulurk:en 

1 

f 

1 

Fraıı8ıa Ha va Nazın Ceııel'(ıl 
Denaiu 

Paris 28 (A.A) - Mebusan 
meclisi deniz bütçesinden son
ra hava bütçesini de kabul et
miştir. Hava ' işleri bakanı Ce
neral Denain ·gütmekte olduğu 
ıiyasa hakkında şunları anlat
mıştır : 

renı Asır 

Karşılıklı iki Görüşmede 
Silahlar işi Konuşuldu 

. . 

Almanya 
Çıkarılan Haberleri 

Tekzip Ediyor 
İngilterenin Berlin Sefirinin Londra

ya Gitmesine Ehemmiyet V eriliyo~ 
I Berlin: 27 ( A.A ) - Alman 
istihbarat bürosu bildiriyor;..,/ 

Salahiyettar mahafil,/ son 
günlerde Alman ordusu ve 
bilhassa ordu nazın Fon Blom
berg, ordu şefi Friç ve bun• 
lsnn diğer hükümet azası ile 
olan münasebetleri hakkında 
ecnebi memleketlerde çıkan 
haberleri bethahane uydurma 
olarak tavsif ve tekzip etmek
tedir.Fon Blomberg hastalık 
sebebile mezundu ve şimdi va
zifesine tekrar başlamıştır. 

Londra, 28, (A.A)- Alman 
büyük elçisi M. Fon Hos dış 
bakanlığında Sir Cen Saymon 
ile görüşmüştür. Bu konuşmada 
silahsızlanma işi gözden geçi
rilmiştir. 

Londra 28 (A.A) - Alman 
sefiri M. Fon Hoesch Sir Con 
Saymonu görmüştür. Bu görüş
menin bugün Almanyanın ye
ııiden silahlanması hakkında 
yapılacak konuşmalar ile ala
kadar olduğu söylenmektedir. 

Berlin 28 (A.A) - Alman
yanın Londra sefiri İngilterede 
hariciye bakanlığında teşebbüs
lerde bulunduğu sırada baş 

bakan M. Hitlerde İngilterenin 
Berlin sefiri Sir Erik Phipsi 
kabul ederek kendisiyle tesli
hat meselesi hakkında görüş

müştür. Bu görüşmeden sonra 
İngiliz sefiri Londraya gitmiş
tir. Seriinin diploması mahafili 
bu görüşmeye büyük bir ehem
miyet vermektedirler. 

Friçin istifası ve ordu ile 
Gobels arasında güya ihtilaf 
mevcut olduğu hakkındaki ha
berler de asılsızdır. 

Tayyare Uluslar Arası Ödeme 
Bankası Kaldırılmıyor Cenup Atlasını Geçti 

Avam Kamarasındaki Sualin Cevabı 
Londra, 27 (A.A) -. Uluslar 

arası ödeme bankasının işini 
göremediğini söyliyen bir üy~ 
bu bankanın kaldırılmasını 

İngilterenin isteyip istemediği
ni maliye bakanından sormuş
tur. 

M. Çemberlayn bu sorguya 
karşı demiştir ki: 

değil merkez bankaları arasın
da el birliğini yaratması için 
de kurulmuştur. 

Paris, 28 (H.R) - Santos -
Dumont deniz tayyareci cenup 
Atlasını geçmeğe muvaffak 
oldu. Dün Dakardan hareket 
ederek 20 saat 25 dakikada 
Natal'a vardı. Tayyarede yedi 
yolcu ve cenubi Amerikaya 
giden posta vardı. 

Yılanla · 
. 
• 

Hayır. Bu banka yalnız tami
rat borçlarının ödenmesi için 

İngiltere Londre ökonomi 
konferansının kararını imzala
mıştır. Bu karara ğöre merkez 
bankaları el birliğile çahşacak
lardır. Ve uluslar arası ödeme 
bankası da bu yolda hergün 
artan bir varlık göstermekte- .. J· dir. 

Kanser Tedavi 
Edilebilir Mi? 

Kantonda 
Ecnebilere 
Ültimatom 
( North - China Daily News 

4 Birinciteşrin 1934 ) Kanton 
Ticaret odası Ecnebi Ticaret 
müesseselerinin nihayet Birin
citeşrinin onbeşine kadar ka
zanç vergi borçlarını tediye 
etmeleri lazım geldiğini bildiren 
ültimatom şeklinde bir sirküler 
neşretmiştir. Yapılan bu tamim
de mevzuubahs ecnebi müesse
seleri, verilen talimata riayet 
etmedikleri takdirde, bütün 
eyeJet dahilindeki Çinli tüccar
lar, bu gibi ecnebi müessese
lerile her tüılü iş yapmaktan 
men edileceklerdir. 

Esasen mademki Çinliler ay
ni vergiyi vermekle mükellef 
tutuluyorlar, ecnebilerin de ayni 
muameleye tabi tutulmaları pek 
tabii olduğu ilave edilmiştir. 
Ticaret odasının tehdidi mem
lekette büyük bir alaka uyan
dırmıştır. Bu hareketin Çinli
lerle Ecnebiler arasında bazı 
müşkülat çıkarması muhtemel
dir. Ecnebiler yeni vergiyi hak
sız buluyorlar ve zihniyetlerinde 
ısrar etmek kararını vermişler
dir. çünkü bu yeni vergiden 
mada ecnebiler yol ve sair ver
gilerini hükümete muntazaman 
vermektedirler. 

Bir müddettenberi Konsolos
larla yapılan müzakereler son 
günlerde bir çıkmaza girmiş 
ve mesele nihayet elçiliklere 
havale edilmiştir. Diğer taraf
tan Çinli makamlar, yapılan 

ihtirastan nazarı dikkate alma
dan mukarreratı tatbik etmek 

Sanlfa 7 

insan Sesi 
••••• 

Ses Ve Sadanın 
Zaptında Tekamül 

Pariser T ageblattan: / 
İnsan sesinin ve diğer 1sada

ların fennen zaptedilip tekrar 
aksettirilmesine ait ve elyövm 
mevcut bir çok usullere rağ· 

men bu "sada zapt ameliyesi,. 
ni ucuz, iyi ve hudutsuz bir 
zaman İçin devamlı ve az yer 
tutan bir malzeme şeklinde 
yapmak şimdiye kadar henii.ı: 
mümkün olmamışb. 

Bu mesele şimdi Hollandah 
profesör Holst tarafından ken
disine Eindhoveu'deki büyük 
tetkikat laburatuvarlannda hal
ledilmiştir. Profesör Holst"n 
kimyevi surette yapbğı bir 
kağıt, ses ve sadayı zaptetmek
te kullanılmaktadır. Bu husus
taki tecrübeler çok gizli olarak 
yapılmıştır. Laburatuvar bina
ları çok şiddetli bir kontrola 
tabi tutulmuş ve burada çah· 
çanların hepsi sıkı bir ketümi
yet muhafazasına mecbur edil
mişlerdi. 

Matbuat mümessillerinin tec
rübe salonlarına girmesine, 
oralarda gösterilen fenni ame
liyelerin hepsini mahrem tuta
caklarına dair bir taahhütname 
imzaladıktan sonra müsaade 
edılmiştir. Yalnız ses ve sada
nın zaptında kullanılan kağı· 
dın adi kağıttan ancak öst yüzü 
itibarile farklı olduğu ifşa edil
mişti; bu kağıt sesli film şerit
leri gibi bir makine vasıtasile 
çevrilmekte ve zapt ameliye· 
sinden sonra ses ve sadayı 
aksettirmeğe daha hazır bu
lunmaktadır. Kağıdın mükale
me, muhavere, nutuk yahut mü
zik ihtiva eden kısmı istenildiği 

Ham maddeler almayı ve 
toplamayı çabucak modası ge
çen ve diğer memlekeilerinki
ne nazaran kifayetsiz bir hale 
gelen tayyareler biriktirmekten 
üstün tutmak gerektir. Hava 
ordusu malzemesinin üçte biri 
her üç yılda bir artınlacak ge
riye kalanı daha asri malzeme 
ile değiştirilecektir. 

kararını vermişlerdir. Paris, 28 (A.A) - Engerek yerden kesilip bir mektup için
de istenilen yere gönderilebil-

Deniz Silahları eder mi? Doktorluk akademisi ı atsız O or 1. 
Viyana Elçimiz yılanının zehiri kanseri eyi n·kk . ş f.. mekted-ir_. ___ _ 

İtlmatnameslnl Verdi bu meseleye dair bir rapor lrgatpararından geçmekte Bir Teneke Yağ 
Vaşİn!!İOll Muahedesinden Geri Dönecekler Viyana, 27 (A.A) - Yeni dinlemiştir. Bu raporda engerek olan şoför Tahsin oğlu Sabri Balcılarda arap hanı önünde 

u 1 Türk elçisi Ahmet Cevat Rei- yılanının derisinde özgü bir idaresindeki . otomobil Salamo- Seferihisarlı Salih oğlu arabacı 
Paris, 28 (A.A)- Salahiyet- Japonyanın steğl sicumhur M. Miklasa ı'timatna- dd bnl d - b d nun 7 yaşlarındaki çocug"una İbrahimin arabasından bir tene-

tar mehafil Fransa ve İtalyanın Londra, 28 (A.A)- Amiral ma e un ugu ve u ma • ke zeytinyağının siyah elbiseli 
1 mesini vermiş ve bu münase- de derinin altına şırınga edildi- çarpmış ayag· ından hafif surette "f - ı- b' h t Vaşington deniz muahedesinden Yamamato dün deniz mese e- ve zayı yuz u ır şa ıs ara-

Japonya ile birlikte geri dön- sinin teknik yöndemine doku- betle dostane nutuklar söylen- ğinde özene değer netice ahn- yaralanmasına sebebiyet verdi- fından aşırıldığı iddia edildiğin-
b miştir. dığı bildirilmektedir. ğinden yakalanmıştır. den tahkikata başlanmıştır. ınesine dair olan Japon teşe - narak demiştir ki: ___________________________________ ıcı:: ____ _. 

büsü hakkında büyük bir ihti- Japonyanın isteklerini yerine 
yat muhafaza ediyorlar. Bu getirmek suretile Vaşington 
teklif tazammun ettiği mes'u- anlaşması yerine bütün akitle
liyetler sebebile en büyük bir rin kabul edebilecekleri bir 
ihtimamla tetkike layık görül- metin bulmak mümkündür. 
ınekte ve Fransanın Japon gö- Gerçek tek ümit silhların cinsi 
rüşmelerine tamamamen uygun ve nevi itibarile tahdidinde 
bir karar ittihaz etmesi müm- kalmıştır. 
kün zannedilmektedir. Tokye, 28 (H.R) - Haricıye 

Amerika - İngiltere nazırları Hirota Vaşington de-
Vaşington 28 (A.A) - Dış niz mukavelesinin Fransa ve 

işleri bakanı M.Hul Amerika- İtalya!J.ın da iştirrkini temin 
nın İngiltdreye Pasifik deni- suretile birlikte feshini temin 
zinde bir karşılıklı yardım an- için bir teşebbüste bulunmuş-
laşması için hiç bir teklifte bu- tur. iki sefir bu teşebbüsü hü-
lunmamış olduğunu gazeteci- kümeti metbualarına bildirmiş-
lere söylemiştir. !erdir: 

Ma. ~aziler 
~- .. -~ 

Senelik Toplantı-
larını Yaptılar 
Birinci beyler sokağındaki 

mütevazi yuvalarında sessiz sa
dadasız çalışan kimseye barol
madan çatıları altındaki kar
deşlerinin dertleriyle uğraşan 
Maiül Gaziler cemiyeti askeri 
mahfelde senelik kongrelerini 
Yapmıştır. 

Harp cephelerinin, ölümle 
karşı karşıya geldikleri zama
nın bıraktığı kardaşlık hisleri
le birbirlerine bağlı olan ve 
birbirlerini hakiki birer kar
daştan üst seven ordumuzun 
dünkü kahramanları büyük bir 
samimiyet ve bağlılıkla 
kongrelerini açıp senelik me-
3ailerini derin bir sü
kunetle müzakere ve tesbit
bn sonra idare heyeti intiha-
•na geçmişler ve heyete müt

~c,fi~an Tayyare cemiyeti baş
C: atıbi Naci, Diş doktoru Ferit 
ı:: emal, müteahhit Bürhanettin, 
l1 lek~rik şirketi memurlarından 
ethı, Ziraatla müştezjl Mem-

Naziler .. ~--···--
Muhakeme Edil-
meğe Başlandı 
Songal, (Saint Gal) 27 (A.A) 

Havas Ajansından: 
Almanyadan İsviçre yoluyla 

patlayıcı maddeler geçirmeye 
teşebbüs eden Avusturyalı 
Calti Nazinin bu sabah ba~lıyan 
muhakemesinde müttehimler
den biri Avusturya nazileri şefi 
Habiç Avusturyada nazi tethiş 
hareketini durdurbilirdi demiş
tir. Müttehimleriıı hepsi hü
cum kıtalanna dahil ve fakat 
reisleri Avusturyalı buluna A
vusturya lejiyoununun _asker.i 
mahitte olduğunu söylemışlerdır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
duhu seçmişlerdir. 
Gördüğümüz bağlılık, kar

daşlık karşısında (Malul gazı
ler cemiyeti) değil )Gazi kar
deşler ocağı) diyebileceğimiz 
bu cemiyeti kurup senelerden
beri idare etmiş olan bu arka
daşlarımıza bu seneki çalışma
larında da muvaffakıyetler di
ler ve Gazilerimizi böyle sami
mi bir ocağa malikiyetlerinden 
dolayı tebrik ederiz. 

- 20- Öz Türkçe karşılıklar 

l.Jnuk, 3. Sevgili, 4. Sevig, 2. Ağruk 3. Yük 
5. Sevük, Sebük, 6. Tapkaç Baget - 1. Çomak 2. 

Azm - 1. Kemik, 2. Çubuk 3. Degnek 
Sekük, 3. Söğük, 4. Sön- Bağı - 1. Azgın 2. Baş 
gek, 5. Söngük, Söğük, 6. kaldıran 3. Erkiri 
Sönkük, 7. Söyek, 8. Sünk Bağteten - 1. Aanmık 

Azrail - 1. Alıcı 2. Can 2. Ansız 3. Ansızda 4. An
alagan 3. Can alıcı 4. Ölüm sızdalık 5. Ansızın 6. Ansur
erkliği dadan 7. Ansuzdaykek 8. 

Azvetmek - 1. Sılta- Apansız, apansızın 9. Birden 
mak 2. Üstüne atmak bire 10. Tayuşsuz (Sessizce 

B. Harfı man) 11. Tavuşsun 12. Te
füşsüz 

Bad - 1. Görez 2. Dün Baha - (Beha) 1. Ar-
3. Eser, 4. Esiş 5. Eskin tam 2. Bul 3. Değer 4.Ertük 
Eskün 6. Yel Bahadır - 1. Batır 2. 

Badı cenubi Akyel Batur 3. Boğatur 4. Bor, 
Badı Saba _ 1 Cende- Boz 5. Çılasın, cılasun 6.Efe 
2 · 7. Eren 8. Eroğlu 9. Kaşka 

rek . Huluca 3. Sazagan lO K l ll 0 .. k 
12 (B. d b t ki k . ...e eş . tem . 

ır manası a a a ı ,saz- r·ı 13 T" k 14 y· · 't 
1 ) ı ev . ur . ıgı 
.ıktır 4. Sazak 5.Tan yeli Bahane - 1. Coruk 2. 

Badı Semum - lssıyel lgrıp 3. Ildırgıç 4. Kaçamak 
Badban 1. lısik 2. 5. Sıltav (İsnat,iftira, bahane 

Yelken man) 6. Sıltav 7. Tıldağ 
Badana - 1. Çarpı 2. Bahane bulmak - Köy-

·çırpık menmek, Küymenmek 
Badanalamak - 1. Bor- Bahar -1. İlkyaz 2. Yay 

lamak 2. Çarpılmak 3. Çırp- 3. Yaz 4. Yazbaşı 
mak Bahar gelmek - Ya-

Badana yaptırmak -(Cab yıkmak, Yazıkmak 
turmak) Baharat - 1. Avcar 2. 

Ba'de - Sonra Kadık 3. Oğulduk 4. Otyam 
, A d 2 5. Otyem 

Ba dehu - 1. n an . D h'l 1 A" 2 C a ı - . gın . ı-
Artça 3. Basa 4. Sonra, da- ğan 3. Cimri 4. Eli sıkı. sıkı 
ha sonra 3. Keyin, Kiyin 6. elli 5. Girgit 6. lzgar 7.Kar
Kin 7. Kisre çınak 8. Katı 9. Kırnak Kır-

Ba'dehuma - 1. Bundan gıt 10. Kırnak 11. Kırnaz 
böyle 2. Bundan sonra 12. Kırt 13. Kıskıs 14. Kıs-

Ba'dehuttaam - Yemek- mık (Daha çok tutumlu man) 
ten sonra 15. Kısmır (Daha çok tu-

Bade _ tumlu man) 16. Kısnık 17 
Kıtmar 18. Kıvırkak 19. Kız 
20. Pıklız 21. Pıklız 22. Pinti 

Badiye - 1. Çöl 2. İsik 23. Sakur 24. Saran 25. Sık· 
Badi 

3. Karag 4. Ova 5. Yazı mar 26. Sıkra 27. Sintir 28. 
Baiaj - 1. A2-ırlık 2. Tısı 

Öz Türkçe karşılıklar -17-

(A) Harfi !emek, 2. Karakmak, 3. Su
samak, 4. Şöldemek, 5. Us-

Atide - 1. Aşağıda, 2. 
Gelecekte, 3. İleride, 4. 
Önde 

ma!.: 
Attar - 1. Çerçi, 2. 

Otacı, 3. Tansucu, 4. Te-
Berveçhi ati - 1. Aşa- nüşçü 

ğıdaki gibi, ilerideki gibi, Avait - 1. Gelir, 2. Sal-
2. İnce gut 

Atıfet - 1. Kejik, 2. Avam 1. Ağdık, 2 
Sargut, 3. Soyurgal (Atiye, Baz 
hediye, ihsan man.) "Tanrının katın da ağa da 

Atıfet göstermek - 1. bir baz da bir,, 
Kaymak, 2. Soyurgamak (Bundan daha çok amir ve 

Atik - 1. Baya, 2. Ba- madun manası anlaşılır.) 3. 
yat, 3. Erge, 4. Ergi, 5. Buyun, 4. Karabudun, S. 
Erki, irki, 6. Eski Karakamığ, karakamık 

Atıl - 1. Aylak, 2. Boş Avangrat Karavıl, 
duran, 3. Calkav, 3. Cat karavul 
kalak, 5. Dingin, 6. Erin- Avans - 1. Kenek, 2. 
geç (Tembel, miskin man.) Öndün 
7. Eringen, 8. Gevşek, 9. Av'ave - 1. Afkurma, 
İrinç, 10. İşlemez, 11. İşsiz, 2. Hvlama 3. Uluma 4. Üğ-
12. Kaskı, 13. Keprem rüme 5.Ürüme 
"Kepreme iş buyur arkasın- Avaz * - 1. Bağırış,ba-
dan kendin koş,, ğırma 2. Car (haber, ihtar 
14. Kıylık, (Uzuv için) 15. ilan man) 4, Çığ S. Çığlık 
~ıınıldamaz, 16: Kızbay 17, 6. Enez 7. Haykırma 8. Ses 
Ölbesek, 18. Ölpük, 19. 9. Tavuş 10. Ün 
Sölpük (Gevşek man.) 20. Avazei harp - Uran 
Tıyız, 21. Tolaz, 22. Uysal, Avaz etmek - 1. Bağır-
23. Uyuşuk, 24. Üşemen, mak, Haykırmak 2.Ünlemek 
25. Yoğa Avdet - 1. Dönme, dö

Atıl durmak, atıl kal- nüş 2. Kaydak 3. Kayıtma 
mak - 1. Sileymek, 2. 4. Kayrılığ. 
Paktaşınmak Avdet etmek 1 1. Dön-

Ateş (Ataş)-1. Öz göy- mek, geri dönmek 2. Ka
nüğü, 2. Susama, 3. Susa- vulmak 3. Kayıtmak 4. Yan
mışlık, 4, Susun (Daha çok mak 
içilecek şey demektir.) 5. Avdet, azimet - gidip 
Susuzluk, 6. Usag gelme, gidiş geliş 

Atşan - 1. Susak, 2. Aver - 1. Sokur 2.Tek 
Susalak gözlü (K.T.) (Bak: Ama( 

"Kar susafağı kandırmaz,, Avize - 1. Askı 2. Si-
3. Susamış, 4. Susuz lincek, selbincek (gerdanlık 

At~an olmak - 1. Cöl- man da 2"elir) 



Sahife a 

o iktisadi erler Sayfası o 
1 

Arpa Ve Sa a. ı araretli Ve Fiyatlar Eyidir 
Afyon Ve Palamut Alım Satıı ları Çok Durgundur. Zeytinyağ ihracatçıları 

Henüz Piyasaya •. ,Ç~k!l!a~ığından •»» S!lhşlar Gevşektir 
İzmir ticaret ve zahire borsasına son hafta içinde satış mua

meleleri kaydettirilmiş olan ticaret eşyasının cins, miktar ve en 
.ız ve en çok fiyatları aşağıda işaret edilmiştir: 
:şya isimleri Satılan miktar En aşağı fiat En yukarı fiat 

. "uhtelif buğday 9517 çuval 3 70 4 625 
M ~:ez 57 " 3 50 3 50 
Muhtelif arpa 2156 " 3 1875 3 75 
Bakla 744 " 5 5 25 
Burçak 645 " 4 75 5 
Mısırdan 22 " 3 50 3 625 
Akdan 110 " 3 00 3 00 
Kumdan 791 " 4 75 5 120 
Fasulya 230 " 7 625 8 00 
Böğrülce 16 " 5 50 5 50 
Nohut 321 " 4 875 6 00 
Haşhaş 77 " 8 50 8 50 
Siııam 294 " 10 25 10 25 
Yapağı (kirli] 3815 kilo 63 96 63 96 
Prese birinci pamuk 1976 balya 44 50 46 

" " vadeli 445 " 44 46 
" " pamuk 21 " 40 41 

Kaba birinci 54 harar 44 50 45 
Pamuk çekirdeği 558600 kilo 2 39 2 30 
Palamut tırnak 1035 kental 4 00 4 25 

' " " engın 7 " 3 90 3 90 
" kaba 2195 " 2 20 2 85 

Kabuklu tatlı badem 19 çuval 11 0() 11 00 
iç " " 22 " 47 48 
" acı " 6 " 38 43 

Kabuklu ceviz 7476 kilo 11 14 50 
İç ceviz 937 " 27 30 
İç ceviz çürük 497 " 5 5 
Çöğen 25 çuval 10 92 10 92 

UzUm, incir ve zeytinyağı satış miktar ve fıyat
ları aşağıda ayrıca gösterilecektir. 
Yukarıda işaretlediğimiz bor- alım ve satımlar yapılmış bil-

sa ııatış mıktarı fiatlerinden de 
anlaşılacağı üzere İzmir piya
sasında borsaya dahil ticaret 
eşyası üzerine oldukça fazla 

hassa ihracat maddesi olan za-
hair ve hububat üzerinde ha
raretli muameleler olmuştur. 

- 18- Öz Türkçe karşılıklar 

Avn - Yardım kanak 3. Bakınacak 4. Dü
Avret - 1. Ut 2. Ut züngü 5. Görgöz 6. Görgü 

yeri 3. Uyat yeri 7, Gözgü 8. Gözgöz 9. Gö-
Avukat - 1. Koşton 2. zünge 10. Gözgüngü 11.Gö-

Sözci zünke, gözgeç, gözek 12. 
Ayan - 1. Aksakallar Karavuş 13. Kömeş 14.Kör-

2. Boyarlar 3.Billüler 4.Cud- nöş 15. Köskü, közgü 16. 
riler 5. fıeri gelenler 6.Koca Küzgü 17. Yüzünge 
başılar 7. Köğyük ( köy Ayyaş - 1. İçkeci 2. İç
ayanı) 8. Saydutlar ( "Say- kiye düşkün 3. Kanık 4. 
mak" tan) Porcu 

Ayan - 1. Açık 2.Aya- Aza - 1. Böyü 2. Muca 
lanmış 3. Bel 4. Belli 5. Bes (Vücut uzvu man) 3, Müşö 
belli 6. Göroü 7. Yavlak (Müçe) 4. San (Vücudun bir 

Ayan olmak - 1 . Aya- kısmı man) 5. Üye 
)anmak 2. Belürmek 3. Or- Azam - 1. En büyük 2. 
taya çıkmak Ulurak 

Ayin- (Ayn. Uzuv man) Azami - En çok 
Ayın- (Aynı, tıpkı man) Azamet - 1. Batukluk 

1. Bayağı 2, Kendi, kendisi (ehemmiyet, ağırlık man) 2. 
3. Öz, özü Büyüklük 3. Çalım (göste

Aynen - 1. Çıkla, çığla rişte ibaret sahte azamet 
çıhla 2. olduğu gibi man ) 4. Kendini be-

Ayni - 1. Çımcık, Çım- ğenme (Hotpesentlik man.) 
şık 2. Kingürü 3. Kurdu 4. 5. Kişilik (Asalet necabet 
Olok 5. Oray 6. Püdüttü man.) 6. Köfençlik, 7. Kö

Ayni miktarda - 1. Tüz venç, 8. Üktemlik, 9. Ulu-
ülüş luk, 1 O. Yandık 

Ayni zamanda - Koja, Azamet füruş - 1. Ça-
Koşa lımcı, çalım satan, 2. Höke-

Ayniyet - 1. Kendilik lek, 3. Kendini beğenmiş 
kendi olma 2. Özlük (Hotpesent man.) Kostak, 5. 

Ayniyle - Gene öyle, Kovalak, 6. Zartalak 
kendisi gibi, olduğu gibi Azamet satma - 1. Bel-

Ayıp - 1. Ağman 2.Ek- denmek, 2. Böbürlenmek. 3. 
sik, Eksiklik 3. İlik 4. Kara Büyüklenmek, 4. Çaylanmak, 
5. Kınak 6. Kıs 7. Oyat 8. 5. İkeşmek, 6. Kabarmak, 
Utancak 9. Uyat koltuk kabartmak, kolsalla-

Ayıplamak - 1. Danla- mak, 7. Kasalmak, kosal-
mak, Tanlamak 2. Karağı- mak, 8. Kelermek, 9. K-0-
mak 3. Kınamak falmak, 10. Kubarmak, 11. 

Ayin - 1. Kilev 2. Tapı Ufutmak, 12. Oputmak, 13. 
Tapu (ibadet man) 3. Töre Ululanmak 
4. Türe Azametle oturmak - 1. 

Ayine - 1. Ayna 2. Ba- Coşamak, 2. Kanısmak 

Arpa 
Son hafta içinde rabş mua

meleleri borsaya yazdırımış olan 
arpa!ann nevi itibarile mık an 
aşağıda göster;lmiş ve fiatleri 
karşılarına işaretlenmiştir. 
Nevi Çuval Fiati 
Uşak malı 1794 3,25 -3.50 
Yerli " 80 3,75 -3,75 
Tohum. arpa 418 3,50 -3,75 
Bagala " 264 3.1875-3,1875 

Bundan bir hafta evel ise 
borsada kilosu 3,1875 - 3,75 
kuruş arasında 809 çuval Uşak 
malı ve kilosu 3,25 kuruştan 
120 çuva! yerli ki 929 çuval 
arpa muamelesi olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise borsaya kilosu 1,56-1,60 
kuruş arasında fiatlerle 1049 
çuval arpa satışı yazdınlmııtı. 
Son hafta arpa fiatlan vazıye
tinde esaslı bir tebeddül gö
rülememiştir. Geçen haftaya 
nisbetle fazla miktarda mal sa
tılmış ve iyi mallarda santim 
itibarile bazı tereffular kayde
dilmiş ise de arpa piyasasının 
genel bakımından vaziyette de
ğişiklik yoktur. 
Şu kadar var ki arpa rekol

temizin geçen seneye nazaran 
fazlalığına rağmen fiyatlar ge
çen sene fiyatlarının iki misli 
raddesinde bulunması memnu
niyetle görülmektedir. 

Arpa muamelelerinde görü
l~n hararet önümü:ı:deki sene
ye bu sene mahsulünden mal 

devredilmiyeceği kanaatını ver
mektedir. 

Bakla 
Bakla alıcılarının gösterdik

leri hararetli talepleri tam::ı

mile karşılıyacak miktarda pi
yasada mevcut mal olmamakla 
beraber perakende olarak da
hilden gelen mallardan bu haf
ta zarfında borsada 744 çuval 
mal bakla 5 ile 5,25 kuruş 
arasında satılmıştır. 

Geçen haftanın satışı 16 
çuvaldan ibaret bulunmuş ve 
bu miktar 5,125 kuruş üzerin
den muamele görmüştü. 

Alıcılar hararetlidir. Piyasa
da mevcut mal yoktur. Her 
yeni parti bir kaç santim yük
sek fiatla satılmaktadır. 

Pamuk 
Haftalık pamuk muamelatı 

geçen haftaya nisbetle hara
retli geçmiş ve aşağıda göste
rildiği üzere ehemmiüetli yeku
ne varan satışlar yapılmıştır. 

Son günlerde alınan Londra 
ve Nevyork pamuk piya~ası 

telgraflarının pamuk fiyatlann
da tedrici yükselmeler bildir
mesi Avrupa piyasalarına göre 
muamele yapılmamakta olması
na rağmen piyasamızda da te
sirini göstermiş ve fiyatlar bir 
miktar yükselmiştir. 

Son bir ay zarfında pamuk 
fiyatlarının gösterdiği değişik

likler dolayısile piyasada hasıl 
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Azametli - Batır (Ce- ma, 5. Salman, 6. Saltık, 7. 
sur, yiğit man.) 2. Bedük, Sartık 
3. Böğü, 4. Çon, 5. Ekemen, -etmek - 1. Ağatmak, 
6. Gür, 7. Kuduruk, 8. Kur- 2, Bırakmak, 3. Kurtarmak, 
gun, 9. Öktem, 10. Uluksar 4. Ozmak, 5. Salıvermek, 5. 

Azap - 1. Buşu, 2. Ço- Yol vermek 
ğu, 3. Emge (Zahmet man.) -olmak - 1. Boşunmak, 
4. Gın, 5. İmkek (Zahmet 2. Kurtulmak 
ve meşakkat man.) 6. Kın, Azil (Azl) - Açığa çı-
kınlık, 7. Kın ak, 8. Kınalık, karma çıkıama 
9. Kınayış, 10. Kıyın, 11. Azletmek - 1. Açığa 
Kızgut, 12. Mun, 13. Mu- çıkarmak, 2. Ayırmak, 3. 
nak, 14. Üzüntü, 15. Yazu, El çektirmek, işinden çıkar-
16. Yapa mak. 4. Şımıtmak 

Azap çekmek - 1. Dum- Azim (Azm) - 1. Oğ-
cukmak. 2. Emgenmek, 3. rağ, 2. T enik, 3. Yaruk 
Emkeklenmek, 4, İmrenmek, -siz - Usancı 
5, Munalmak, munarmak, 6. Azmetmek - 1. Andur-
Üzülmek, 7. Yazımak mak, 2. Bazmak, 3. Gönül 

Azap vermek - 1. Ca- bağlamak, 4. Gönüllenmek, 
zıtmak, 2. Muğannırmak, 3. 5. Yönelmek 
Üzmek Azmi rahmetmek - Yo-

Azade 1. Boş, 2. la çıkmak 
Boydak (Yalnız tek başına Azim - 1. Bağlan, 2. 
man.) 3. Erkli, irkli, (Hür, 2. Bedük, 3. Büyiık, 4. İri, 
muhtar man.) 4. İlişiksiz 5. Koca, kocaman, 6. Ton-

-lik - 1. Erk, İrk (İkti- ka, 7. Tulgar, 8. Uluğ, 9. 
dar, idade, hürriyet man.) Ulu, 10. Yavlak, 11. Yoğun 
2. İlişiksizlik. Azlmülbatin - 1. Ga-

-olmak - 1. Bağsız ol- malak, 2. Göbekli, 3. Kamı 
mak, başı boş olmak, 2. büyük 
Emrülmek, 3. ilişiksiz olmak Azimücllsse - 1. Göv-
4. Yolunmak desi büyük, gövdeli, 2. He-

Azar - 1. Dapku, Tap- dere, 3. İri gövdeli 
ku, 2. Darılma, 3. İncintme, Azimet - 1. Barığ, 2. 
4. Kalış, 5. Pay Gidiş, gitme, 3. Panm, 4. 

"Aldın mı payını?,, Uğrak, 5. Varma, 6. Yü-
-lamak - 1. Danlmak, rüyüş 

2. Kakımak, 3. Kınamak, 4. Azmetmek - 1. Git
Kın::ıraymak, 5. Paylamak, mek, 2. Gönmek, 3. Var-
6. Paysımak, 7. Sarsıtmak, mak, 4. Yola çıkmak 
sesitmek, 8. Seksemekl Azimet - Avdet - 1. 

Azat - 1. Boş, 2. Bo- Barur yanar, 2. Gidip gel
fUğ (Azat etme, yol verme me 
man.) 3. Kurtulmuş, 4. Sal- Aziz - 1. Amrai, 2. 

olan tereddütler hemen zail 
olmuş gibidir. Muamelat gün
den güne serpilmekte ve ha
raretlenmektedir. Buna rağmen 
salahiyettar zevat pamuk fiyat
larının istikbali hakkında kat'i 
bir fikir dermiyan edemiyorlar. 

Son hafta ve geçen hafta ile 
geçen senenin bu haftası pa
muk satış nevi, miktar ve fiyat
ları aşağıda gösterilmegtedir. 

Bu hafta Satılan pamuklann: 
En En 

Nevi Mıktan aşağı yukarı 

Prese 1 ci 1976 balya 44,50 46,00 
hazır 
Prese 1 ci 445 .. 44 46 
vadeli 
Prese2 ci 21 .. 40 41 
hazır 
Kaba 1 ci 54 harar 44,50 45 
hazır 

Geçen hafanın satışlan: 
Prese 1 ci 455 balya 43,00 45 
hazır 
Prese 1 ci 285 " 44 46 
vadeli 
Prese 1 ci 529 " 42 46 
eski satış 
Kaba 1 ci 60 harar 44 45 

Geçen zenenin ayni hafta-
sında satış: 

Prese 1 ci 367 balya 28,86 28,86 
hazır 

Prese 1 ci 55 " 28,08 28,47 
vadeli 
Prese 2 ci 38 " 28,08 28,08 

Palamut 
Palamut mevsiminin en ha

raretli günlerinde bulunmamıza 
rağmen son hafta içinde yapı
lan palamut satışları cüz'i mık
tara baliğ olmuş ve fiatlerde 
bir mıktar tenezzül kaydedil
miş bulunmaktadır. 

Bu bapta yaptığımız tahki
kat neticecinde; mallanmızın 
maliyet fiatının yüksekliği kar
şısında müstehlik piyasalardan 
teklif edilen fiatlann düşkün· 
lüğü muamelenin sekteye uğra
masını intaç eylemiştir. 

Hali hazırda yapılan müba
yaat şehrimiz valeks fabrika
ları tarahndan yapılmaktadır. 
Gerçi ihracatçılar tarafından da 
mfibayaa edilmekte iae de esa
sen az alan bu miktarlar ihraç 
edilmemektedir. Şimdilik piyasa 
sakindir 

Afyon 
Uyuşturucu maddeler inbisa

nnın esaslı mübayaata girişme
mesi dolayısile afyon piyasa
sındaki dorgunluk devam et
mektedir. Son hafta içinde 
borsaya yazdınlan afyon satııı 
82 kilo ve 200 gramdan ibaret 
olup ve kilosu 542,5 kuruştan 
muamele görmüştür. 

Geçen haftada 69,5 kilo af
yon satışı olmuş ve beş kilosu 
592 kuruş fiatla borsaya yaz
dınlmıştı. 

Geçen senenin bu haftasında 
ise borsadan 1380 kilo afyon 
satışı geçirilmiş ve bu miktar 
682,5 ile 799,5 kuruş arasında 
muamele görm ·, ·tü. 

Piyasa durrundu. 

Ze t nyağı: 
Tam mevsimınde bulunulma

sına rağmen zeytin yağı satış
tışlan gayet durgun bir halde
dir ve hemen hemen mukme
litın dahili işlere münhasır kal
iı göriilmektedir. 

son hafta içinde borsaya kay
dettirilmiş olan zeytinyağı sa· 
tışları berveçhiati hulasa dil· 
miştir: 

Nevi Kilo 
Yemeklik 26,200 
Sabunluk 8 700 
Sıra vadeli 20 000 
" eski 26 250 

satış 

Yekun 80,650 

En az En çok 
fiat fiat 

22,25 23,50 
21,75 22,50 
21,50 21,50 
22,50 25 oo 

Geçen hafta ise: kilosu 21 ,5 
- 21,75 kuruştan 11550 kilo sıra 
malı hazır, kilosu 21-21,125 
kuruştan 35000 kilo sıra malı 
vadeli satış yapılmıştı.Bu arada 
kilosu 26,13-27,30 kuruş ara· 
sında fiatlarla da 28600 kiloluk 
eski bir satış da borsaya yaz· 
dırılmıştır. 

Geçen senenin bu haftasın· 

da ise borsada aşağıda işaretli 
zeytin yağı satışları olmuştu. 

Fiatı 
Nevi Kilosu Asgari Azarııi 
Sabunluk 641 20,46 20,46 
Sıra 26024 21 21,84 
" vadeli 7692 20,28 20,28 

" eski sa. 248202 18,72 25,15 
Yekun 282,559 
Şu hesaba göre son hafta 

zeytin yağı muameleleri geçen 
sene ayni haftasına nisbetle 
mühim miktarda az olmakla 
beraber fiatlerde bariz bir yük• 
seklik görülmektedir. 

Geçen hafta ile bu hafta 
arasında ise nevi itibarile fiat· 
!erde mühim bir fark yoktur. 

ıhracat tacirlerinin henüz pi• 
yasaya çıkmamış bulunması ha· 
sebile muamelatta mevsimin 
icap ettirdiği hararet görülme• 
mektedir. Arpa ve istihlak pi· 
yasalarının fiatlan öldüğü da· 
bili fiatlerimizle hemen bir se· 
viyede bulunmakta olması ha• 
sebile şimdilik esaslı ihracat 
mübayaatına intizar edilmemek· 
tedir. Şu kadar var ki bu se· 
neki rekoltemizin fazlalığı is• 
tihsalatten mühim bir miktarı· 
nın ihracını icap ettirmekte ol· 
duğundan irgeç ihracat muıı· 
melelerine başlanacağı kuvvet· 
le ümit ve tahmin edilmektedir· 

İncir 
1934 senesi mahslündefl 

olup 27/11/934 akşamına kll' 
dar İzmir borsasına yaz:dırılııı•f 
olan incir satış miktan 154 biti 
687 çuvala baliğ olmuş buluıı• 
maktakır. Bunlardan 151,752 
çuvalı incir olup 5 - 19 kurUf 
arasında ve 3135 çuvaldan ibll' 
ret incir hurdası da 3,25 ile 
4,50 kuruş arasında satılmıştır· 

Son hafta içindeki satışlııf 
şunlardır. 

Nevi Çuval Fiat oO 
Süzme 231 13 00-17 
Elleme 298 8 00-10 ~ 
Paçal 262 5 50- 9 S 
Naturel bur. 149 4,625-4,6~5 
Hurda 409 4 -4,3 
Yekun 1549 
Geçen hafta ise aşağıda ııııl' 

ameleler borsaya yazdırılı:ıııt11 ' 
Süzme 573 9 17 

7
5 

Elleme 2645 7,50 121

2
5 

Paçal 2461 5,25 8, 
Natürel 152 5 6 75 
Hurda 1094 4 4 3 zS 
" Eski satış 1000 3 25 .3 

7925 J' 
Geçen senenin bu haftas~JI &it 

borsaya yazdınlmış olan iJI 
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Habeşistan ltalyanın 
Taleplerini Kabul Etti 
Konsoloshaneye Yapılan Tecavüz 

Hadisesi Ne Şekilde Kapatıldı 
ROMA, 28 (A.A)- İtalyanın 

Habeşistandaki orta elçisinden 
bildirildiğine göre bundan bir 
ınüddet evvel giceleyin Gondor 
ltalya konsoloshanesine karşı 
şshir zabıtasına mensup bazı 

ınemurlar tarafınden yapılan 

taarruz üzerine İtalyanın iste-

1 
soloshanesi içinde İtalyan bay
rağının salamlanması. Gondor 
polis müdürü ile taarruza işti

• 
diği maddi ve manevi tazmi-
nati Habeşistan hükümeti ta
ınamile kabul etmiştir. Bu taz
ınin:ıt şunlardan ibarettir: 

Habeşistan hükumeti namı
na Gondor valisi tarafından 

ltalya konsolosuna resmen tar
tiye verilmesi. Habeşistan as
kerleri tarafından İtalya kon-

satışları aşağıda gösterilmek
tedir: 
Süzme 236 
Elleme 1055 
Paçal 822 
Natürel 1001 
Hurda ısı 
,, Eski satış 1199 

4464 

9,36 16,38 
6,24 9,36 
6,68 6,24 
4,68 5,46 
4,29 4,87S 
3,315 3,99 

Yukarıya işaretldnmiş olan 
satış miktarlarının da mütalea
sından anlaşilacağı veçhile incir 
satışları son hafta içinde ol
dukça azalmıştır. 

Bu azalış keyfiyeti rekolteden 
elde kalan miktarın pek cüzü 
bir raddeye gelmiş olmasından
dır. Sene baıı için alınacak 
siparişlerin hazırlanmasında pi
yasada iyi mallar kalmamış olma
ması dolayısile güçlük çekileceği 
tahmin edilmektedir. 

İnhisar idaresinin dahildeki 
huıda mübayaatı son :zaman
larda piyasa üzerinde pek mü
sait tesirler icra etmiş ve mah
sulün mühim bir kısmının değer 
fiatla satılmasını intaç eylemiş
tir. 

Son günlerde lzmir piyasa
sında da hurda muameleleri 
olmağa başlamıştır. 

Alakadar ve salahiyettar 
tüccarın dediğine nazaran elde 
mevcut ihraç kabilindeki incir 
fiatlerinin önümüzdeki ay içinde 
yükselmesi bekleniyor. 

Şimdilik incir piyasası sağlaaı 
olup muamelat mevsimin icap 
ettirdirdiği tabii seyri takip 
etmektedir. 

Üzüm 
Bu sene çekirdeksiz üzüınün 

istihsal mevaiıni başlanğıcın
dan 27-11-934 akşamına ka
dar İzmir borsasında satılmış 
olan miktarı 223,736 çuval ve 
877 torbadan ibaret olup bu 
ıniktar mal nevine göre 5 ile 
25 kuruş arasında satılmıştır. 

Geçen sene aynı tarihe ka
dar borsaca 222,554 çuval ve 
1618 torba çekirdeksiz ü:r:üm 
satışı kaydolunmuş ve fiyatlar 
5,625 ile 23,43 kuruş arasında 
bir değişiklik göstermişti. 

Son haha içinde borsada 17 
ile 23 kuruş arasında muhtelif 
nevilerden 5908 çuval satıl
•nıştır. 

Satılan i1bu üzümlerin nevi
leri ile miktar ve fiyatları aşa
ğıda gösterilmektedir : 

No. Çuval Fiat 
5 131 7,00-7,25 
6 267 8,50-9,50 
7 584 10,25-11,00 
8 1820 11,25-12,00 
9 1979 12,25-13,25 

10 707 13,50-14,75 
11 379 15-18 
12 41 18,25-23 

Yekün 5908 
Geçen hofia borsadaki üzüm 

satışları şu suretle toplanmıştı. 
No. Çuval Fiat 
6 2 18 8.50-10.ı25 

rak edenlerin tevkifi. Vali ve 
İtalyan konsolosunun beraber 
tetkikat yapmalan ve taarruza 
uğnyanlara para tazminatı ve

rilmesi. 
Binaenaleyh hadiseye kapan

mış nazarile bakılabilir. Adisa
badaki İtalya sefiri ile Habe
şistan hariciye bakanı arasın· 

daki konuşmalar dostça olmuş
tur. Hadisenin iki memleket 
arasındaki münasebetler üze
rinde hiç bir tesiri olmıya

caktır. 

7 419 10,50-11, 59 
8 1390 ll,S0-12,50 
9 2518 12,375-13,SO 

10 1050 13,75-5,25 
11 662 lS,50-18 
12 9 11,25-20,5 

Yekün 641S 
Geçen senenin bu haftasın

da ise: 
Numara 
s 130 
6 1156 
7 3262 
8 2164 
9 893 

10 570 360 
11 84 2 

6S4 7967 

6,24 
7,02 
7,80 
8,S8 
9,36 

11,70 
14,04 
Yekün 

6,63 
7,60 
8,38 
8,98 

11,31 
13,6S 
14,35 

Son ve geçen hafta satışla
rının yekunlanndan da anlaşı
lacağı üzere son hafta mua
meleleri geçen hafta ya nisbetle 
azalmış ve fiyatlarda da bir 
miktar tenezzül kaydedilmiştir. 

21-22-23-24 tarihlerile 2S ta
rihindeki fiyatlar şu şekilde 
tesbit edilmişti: 

21-26 25-27 
Numara tarihlerinde tarihlerinde 

6 9 00- 9,7S 8 - 9,SO 
7 10 00-11,00 9,75-11 
8 11 25-12,00 11,25-12 
9 12 2S-13,2S 12,25-13 

10 13 S0-14,50 13,25-14,SO 
11 15 00-18,00 lS,00-18 
Şu sıralarda satış miktarının 

azalması ve fiatların bu milc
tarda cüz'i bir düşkünlük gös
termesi endişeye değer bir hal 
değildir. 

Bir taraftan İkinci Teşrin 
zarfında yapılmış olan külliyet
li mübayaattan ihracatçılar elin
de fazla mal bulunması ve di
ğer tarahan ay nihayeti olma
sı dolayısile siparişler gelme
miş bulunması bu hale saik ol
makta olup her ay nihayetin
de ve şu mevsimlerde bu gibi 
hallere her sene tesadüf edil
mektedir. 

Buna binaen birinci Kanun 
girmesile beraber sair seneler
de olduğu gibi bilhassa sene 
başı için yeni ve geniş mik
yasta siparişler alınacağından 
muamelatın cenlanacağı ve fi. 
atların biraz tereffü edeceği 
kuvvetle ümit edilmektedir. 

Şimdilik piyasa sükununu 
muhafaza etmekte, fi atlara müs
takar nazari!e bakılmaktadır. 

Umumi Vaziyet 
Arpa, bakla, burçak, kum

dan, nohut, sisam ve pamuk 
piyasaları sıcak ve alıcıları iş
tahlıdır. 

Mevsim icabı kuru yemişler 
üzerine oldukça ehemmiyetli 
muameleler cereyan eylemek
tedir. 

U~uıni cepheden ihracat 
eşyamızın bugünkü piyasa vaz
iyeti ve fiatlar oldukça müsa
ittir. 

Yeni A•ır 
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İNSANLIGIN HALI Dr. Ali Rıza 
YAZAN : Andre Marlo 

Türkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 
BiRiNCİ KISIM 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

-108- Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

- İşte .. 
Sanki hep birden dirildiler .. 

Fakat: 
- Onların küçük çakıllar 

olmadığından emin misin? 
Yerde pek çok sıva dökün-

tüsü vardı. 
Katof. 
- Ver, dedi. 
Parmaklanmın ucu ile siya

nürün biçimini tanıdı. 
Geri verdi ve verirken de 

gene kendi elini arayan l"li 
daha fazla sıktı ve omuzlan 
titriyerek, dişleri biribirine 
çarparak bekledi. Kendi ken
dine: "Bari üzerindeki gümüş 

kağıda rağmen siyanür bozul
mamış olsaydı!,, dedi. Tuttuğu 
el ani bir kavrayışla elini bük
tü ve sanki karanlıkta kaybo
lan vücnda o elle bağlı imiş 

gibi bu vücudun gerilmekte 
olduğunu duydu. Katof bu mü· 
tekallis soluklara gıpta ediyor· 
du. Bu sırada hiç kimsenin 
dikkat etmediği hafif bir ba
ğırış duyuldu. Ve sonra gene 
her tarafı eski sessizlik kap
ladı. 

Katof yalnızlığını bir kere 
daha duydu. Yüz üstü yatarak 
beklemeğe başladı. Omuzların

daki titremeler bir türlü dur
muyordu. 

Gece yansı zabit geldi, Bi
ribirine çarpan silahlarin çı

kardığı gürültü arasında, altı 
nefer mahkumlara yaklaştılar. 

Bütün esirler uyanmışlardı. 

Yeni getirilen fenerde an
cak uzun ve müphem şekiller 

- atılmış toprakta mezarlar -
ve gözlerde bir kaç akis gös
teriyordu. Katof ayağa kalka
bilmişti. Müfrezeye kumanda 
eden adam Kiyo'nun kolunu 
tutup katılmış olduğunu anla· 
yınca Suen'in koluna yapıştı; 
o da katılmıştı. Esirlerin ilk 
sıralarından son sıralanna doğ
ru bir mırıltı intişar ediyordu. 
Müfreze kumandanı, bu sefer 
de, Kiyo ile Suen'in bacakları
nı kaldırıp bıraktı; onlar da 
kaskatı olmuşlardı. Zabiti ça
ğırdı. Zabit de ayni hareket
leri tekrarladı, Esirler arasın
daki mırıltı ziyadeleşiyordu. 

Zabit Katofa baktı. 
Cevap zermek neye yarardı? 
- En yakindrki altı esiri 

ötekilerden ayırınız. 
Katof cevap verdi. 
- Buna lüzum yok; 

siyanürü ben verdim. 
Zabit duraladı ve sonra sor

du: 
- Ya siz? 
Katof derin bir memnuni

yetle: 
- Yalnız iki kişilik vardı, 

cevabını verdi. 
Sonra, aklından: " Şimdi su

ratıma tüfeğin dipçğini yiyece
ğim. ,, düşüncesini geçirdi. 

Esielerin mırıltısı hemen he
men bir gürültü halini almıştı. 

Zabit sadece. 
- Yürüyeliın, dedi. 
Katof, evvelce de ölüme 

mahkum olmuş bulundnğunu 
üzerine mitralyözlerin çevrilmiş 
olduğunu, onlann ateşini işitti
ğini unutmuyordu.... "Dışarıya 

çıkar Çlkmaz, içlerinden birini 
boğmağa teşebbüs ederim. 
Parmaklanını o kadar sıkanın 
ki beni öldürmeğe mecbur 
olurlar. O zaman beni, öldük
ten sonra yakarlar .... ,, O sıra

da, neferlerden biri Katof'u 
yakalayıp kollarını arkasına 
çevirirken bir başkası da elle
rini bir iple iyice bağladı. 

"Eh, ne yapalım! F arzedelim 
ki bir yangında yanarak öl
dük!,, Yürümeğe başladı: Ses
sizlik, giniltilere rağmen gene 
eskisi gibi fener, şimdi de Ka
tof'un çok siyah gölgesini ka
ranlık pencerelerC: kocaman 
bir hayalet halinde aksettirdi. 
Yaraları yüzünden yavaş yavaş, 
dura dura yürüyor ve fennre 
yaklaştıkça başının gölgesi ta
vanda büyüyordu. Salondaki 
karanlık canlı gibi idi ve san
ki onu adım adım takip edi
yordu. Sçssizlik o kadar fazla
laşmıştı ki Katof'un her bir 
adımı adeta teker teker du
ymluyordu. Bütün başlar, yu
kardan aşağıya doğru sallana
rak, adımlarının veznini sevki 
ile, korku ile, tevekkül ile ta
kip ediyordu. Bütün bu başlar 
kalkık kaldılar, Kapı kapanı
yordu. 

Derin derin nefeıı alışlardan 
doğan hir gürültü yükBelmeğe 
başiadı; uyuyanlara mahsus 
nefes alışlar .... Bütün oradaki
ler, burunlarından soluyarak, 
çeneleri ıstıraptan biribirine 
kenetlenmiş, hareketsiz, ötecek 
olan düdüğün sesini dinliyor
lardı. 

Ertesi GUn 

Beş dakikadan fazla bir za
mandanheri Jisor piposuna ba
kıyordu. Önünde yanan bir 
lamba: açık bir afyon kutusu, 
temizlenmiş af}•on çekme alet
leri duruyordn. 

- Sorıu var -

Telefon : 2987 

s 7 248 

Beledlyeden: 
1 - 9S N. lı adanın 17 nu· 

maralı arsasının satışı kapalı 
müzayede ile 11-12·934 te saat 
16 dadır. 

2 - 8S adanın 16 Nu. lı 
arsasının satışı açık müzayede 
ile 11-12-934 te saat 16 dadır. 

3 - 87 adanın 88 Nu. lı 
arsasının satışı açık müzayede 
ile 11-12-934 saat 16 dadır. 

4 - 83 adanın 47 Nu. lı 
arsasının satışı açık müzayede 
ile 11-12-934 saat 16 dadır. 

S - 93 adanın 6 Nu. lı 
arsasının satışı açık müzayede 
ile 11-12-934 te saat 16 dadır. 

İzahat için beşkatipliğe, işti
rak için de söylenen gün ve 
saatte depozito makbuzlarile 
belediye encümenine müracaat. 

19-29 5003 (949) 
1 - 90 ve 94 numaralı ada

lar dahilin e yapılacak olan 
elektrik tesisatı işi 8/12/934 
16 da pazarlıkla ihale edilecek. 

2 - Sıhhat ve içtimai mu
avenet müdürlüğü binası ileri
sinden Halil Rifat paşa cadde
sine doğru yapılacak mecra 
işi 8/12/934 saı: t 16 da pazar
lıkla ihale edilecek. 

İzahat için başkatipliğe işti
rak için de söylenen gün ve 
saatta depozito makbuzile be
lediye encümenine müracaat. 

5176 (1011) 
- Kış mevsimi müddetince, 

tramvayların ön kapılannın da
imi kapalı bulundurulması la
zımdır. Tenbihnameye aykırı 

hareket eden tramvay şirke
tinden, ilan tarihinden itibaren 
beş lira ceza alınacağı bildi-
rilir. Sl 78 (1013) 

- Fukara halk için 30 bin 
kilo meşe kömürü alınması 18/ 
12/934 saat 16 da kapalı zarfla 
ihale edilmek üzere münaka
saya çıkarılmıştır. 

İzahat için başkatipliğe işti
rak için de söylenen gün ve 
saatta depozito makbuzile be
lediye encümenine müracaat. 

29-7 5177 (1012) 

B .., ı ''' agcı ar ..... 
Bağlannızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden sizin de kullanmanızı katiyetle tavsiye ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 
P~k az masrafla bağlannızın verimi artacağını ve üzümün 

cinsi de yükseleceği muhakkaktır. 
Otu;ı: seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 

komşularımız ayrı ayn ve canlı şahitlerimizdir. 
Adres: HACI DAVUT ZADE RAHMİ 

Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 
Yemi' Çartısı Cezair Han 

7 - 30 Telefon : 3809 İ Z M İ R 

·Ankara Birası 
' 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı 
Ucuz- Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
lzınirde acentan1ız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 

siparişini kabul ediy•,ruz. Ankara Ormarı Çiftliği ~lüdi'ırlügüııe nıüra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şehir gazinosu nıüsteciri 
Türkmenoğlu ~turat beyden alınabilir. 

Sahife • 

Memurlaı· 
Kooperatifi 

Kemeraltında liidell 
Kahve Binasında 

İZMİRİN 

Büyük Bakkaliye 
Mağazasını 

HerkeseAçtı 
Ucuz, Temiz, Kantıkoız 

Her Çefidl 

Kooperatifte 
Bulabilirsiniz 

it:z~AC!Wlil:tE~6-"6tl..~/X(98Sl 

Acele Satıl·k 
Bağ ve zeytinlik 

Turgutluda istasyona lS da
kika mesafede 16 dönüm çe
kirdeksiz üzüm bağı ile Ka
sabaya 20 dakika mesafede 
Ermenas çayı şoıesi üzerinde 
gün doğudan gün batıya dikil
miş 450 ağaç zeytinlik acele 
satılıktır. 
Turgutluda binbaşızade Hakkı 

İzmirde borsa memurlarından 
lsmail, İstanbulda da tütün sev
kiyat şubesinde Sami beylere 
müracaat. H-3 (972) 4-S 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
lkametkahını Birinci Kor-

donda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 

j 
Muayenehane Telefonu: 345 

, H. 3 (2S) 

DOKTOR 

Hatip Oğ. Esat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 
İmamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Dr. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
ııeması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (114S)h3 

-.ıtg;r.~:- .... 

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları mu e
hassısı : 
ikinci beyler sokağı No. 6S 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

Acele 
Satılık Ilcıne 

Bornovada Asım bey soka
ğında 2 numaralı hane satılık
tır, Görmek için Kürt Ömer 
sokağında kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen-
dive müracaat. 5-1 
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iç Ticaret Umum 
dürlüğü den: 

M .. 1 
u-

3) ikinci teşrin 330 tari:ıli kanun hükıimlerine göre tescil edil
miş olan ecnebi şirketlerinden (Singer Dikiş Makineleri Kum
panyası) nın Türkiye Umum Vekili haiz olduğu selahiyete bina
en bu kerre müracaatla Şirketin İzmir, Manisa, Aydın, Çanak
kale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Bur
dur Vilayetlerile m:ilhakatında vaki şuheleri idare etmeğe ve 
şirket n _mına yapacağı işlerden doğacak davalarda, bütün rnah
kemelede dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır 
bulunmak üzere İzmirde mukim Jak Papo Efendiyi Vekil tayin 
c!:tigini bildirmiş ve lazım gelen vesikaları vermiştir. Keyfiyet 
kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilan olunur. 

İzmir Sicili Ticaret Me
murluöundan : 

İzmirde Murabit çarşısında 
6 numarada (Moralı zade Ek
rem Latif, Şehriban, Halit ve 
ıerikleri) unvanı altında ticaret 
yapan işbu şirkete Cemal 
Sadri beyin şirkete girmesile 
bu kerre (Moralı zade Ekrem 
Latif, Cemal ve şerikleri) ün
vanını olan mezkıir şirketin 

yeni ünvanı ticaret ve serma
yesinin tezyidine mütedair mü
zeyyel mukavelename Ticaret 
kanununun mevadı mahsusas•na 
tevfikan sicilin 1298 numara
S1Da kayt ve tescil edildiği 
ilin olunur. 

İzmir Sicili Ticaret Memur
luğu mühürü resmisi ve H. 

Fehmi imzası 
Müzeyyel Mukavele 
Bin dokuz yüz otuz dört 

senesi teşrinisani ayının yirmi 
dördüncü cumartesi günü saat 
onaltı raddelerinde İzmirde Bü
yük Kardiçalı hanında kain 
dairei mahsusasında ifayı va
zife eden lzmir ikinci Noteri 
Mehmet Emin beyin nezdine 
gelen ve zat ve hüviyetleri 
İzmirde Dibek başında Mora
hane sokağında 146 numaralı 
hanede sakin Feyzullah oğlu 

Derviş efendi ve İzmirde Bey
ler sokağında Hacı Mahmut 
camii çıkmazında yirmi iki 
numarada sakin Mahmut oğlu 
Mehmet efendi bildirmelerile 
taayyün edip kanunen ve ni
:ı.amen bilcümle ehliyet ve sa
lahiyeti haiz İzmirde Karşıya
kada Bahariye sokağında on 
sekiz numarall hanede sakin 
merhum Mehmet efendi keri
mesi Şehriban hanım ve Göz
tepede Aşçı zade Mustafa Nuri 
bey apartmanında mukim Asım 
bey zevcesi Semiha hanım ve 
yine Göztepede Nevzat bey 
sokağında onüç numarada mu
kim eczacı Halit bey ve Güzel 
yalıda bin yüz on dört numa
rada mukimler Ekrem Latif, 
Cemal Sadri beylerle Ekrem 
Latif beyin zevcesi Müyesser 
Sadri hanım anTatacakları gibi 
bir mukavelename zeyli yazıl
masını istemelerile yukarıda 

isimleri geçen şahitlerin yan
larında kendilerinden sordu
ğumda müttefikan söze başlı
yarak. Bizlerden Şehriban ve 
Semiha ve Müyessir Sadri ha
nımlarla eczacı Halit ve Ekrem 
Latif beyler arasında on bin 
"10000., lira sermaye vaz'ı ile 
İzmirde Murabıt çarşısında altı 
numaralı mağazayı merkez it
tihaz ederek usulü dairesinde 
teşekkül etmiş ve İzmir ticaret 
s:cilınin bin yüz yirmi bir nu
marasına bittescil ilan edilmiş 
o-an "Moralı zade Ekrem Latif 
Şehriban, Halit ve şerikleri., 

ünvanlı kollektif şirketimize 

bir kanunuevvel 934 tarihinden 
itibaren Gemal Sadri beyin de 
kollektif şerik sıfatile iltihak 
etmesi. ve şirket sermayesinin 
on bin (10000) liradan yirmi 
bin (20000) liraya iblağ edil
erek işbu sermayenin üç bin 
(3000) lirası Şehriban ve iki 
bin beş yüz (2500) lirası Se
miha ve dört bin . beş yüz 
(4500) lirasİ Müyesser Sadri 
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hanımlara ve beş bin beş yüz 
(5500) lirası Halit ve bin beş 
yüz (1500) lirası Ekrem Latif 
ve üç bin (3000) lirası Cemal 
Sadri beylere ait bulunduğu 
ve kar ve zararın taksiminde 
marulbeyan sermayeye nispet
leri esas tutulacağı ve bundan 
böyle şirket üvnanının "Mor alı 
zade Ekrem Latif, Cemal ve 
şerikleri., şekline inkılap ey
lediği ve şürekadan Ekrem 
Latif, Halit ve Cemal beyler
den laalettayin ikisi bir arada 
şirket ünvanına izafeten vazı 
imzaya mozun :ulundukları ve 
kablettadil "Moralı zade Ek
rem Latif, Şehriban, Halit ve 
Şerikleri ünvanı altında cere
yan etmiş olan her nevi mua
melat, borç ve alacaklarla ta
ahhüdatın aynen kabul ve 
ifası taahhüt ve müddeti şır
ketin bir kanunuevvel dokuz 
yüz otuzl yedi 1 kanunueuvel 
937 tarihine kadar temdit 
olunduğu ve mevzuu sabıkı 
dairesinde yine muamelatına 
devam edegeleceği ve icabında 
bazı yerlerde şube açabileceği 
ve şirketin bir karar defteri 
tutması ve mukarreratın ara 
ekseriyetiyle ittihazı lazımgel
diği ve tadilatı vakianın bir 
kanunuevvel 934 tarihinden 
itibaren mer'i ve şırketin esas 
mukaYelesinin diğer mevat hü
kümlerinin ba~i bulunduğunu 
müttefikan beyaıı ve ikrar 
ederiz. Deme!erile işbu muka
velename zeyli reesen tanzim 
ve hazirun muvacehesinde 
açıkça okunarak tefhim mün
derecat ve mazmunun talep ve 
ikrarı vakia mutabakatı tasdik 
taraflarından ikrar edildikten 
sonra ziri cümlemiz tarafından 
imza ve tahtim kılındı. 

Umumi Numara 9757 
Hususi Numara 7/89 
işbu mukavelename suretinin 

dairetinin daire dosyasında 
mahfuz 9757 umumi numaralı 
aslına mutabakatı tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz otuz dört sene~i 
teşrinisani ayının yirmi dör
düncü cumartesi günü, 

24 teşrinisani 1934 
lzmir ikinci Noteri mühürü 
resmisi ve Mehmet Emin 

imzası 

5179 (1014) 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

Satılık Depo 
ikinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 
satılıktır. 

İki kattan ibaret olup birinci 
katı gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo olarak kullanılmağa 
elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 
müracaatl.ın. 11-15 

Bütün Türkiye için umumi satış yeri İstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

.A:LGOPAN 

Birinci Sınıf ~lutahassıs 

Operatör - Doktor 
Tahsin Hftseyin 

Hastalarını her gün sabahtan ak~ama kadar kendi has
tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 

A D R E S : Çivici Hamam MUHU Sokak 
Tahsin Bey Hastanesi 

21-26 764 

San in 
Yeni neslin 

ve bütün kibaı 
halkın diş ma
cunudur. 

SANıN'i 
Bir defa tec

rlibe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek-

tir. 

SANIN 
1 Diş 1 erini zi 

1 
beyazlatır, par
latır, diş etleri-

! nı kuvvetlen
d:rir. Ağzınzıa 
ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine man 

1 
olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 
Diş macunu 

Jzmir Baro Riyasetinlen: 
İzmir Barosu Avukatları birinci Kanunun 6 ıncı Perşembe 

günü saat 15 te Baroda genel toplantıya çığrılır. 
Yapılacak işler: 

1 - Yeni nizamnamenin vekaletçe tasdik edilmesinden ötürü 
inzibat Derneğinin yeniden seçilmesi. 

2 - Aldat iiinin yeniden ıııs• üşülerek bayık bir bitime bağ-
lanma5ı. 5173 (101 "j 

' • 

, 

Dahiliye 

DOKTOR 

ZEKAi İBRAHİM 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Sağlam zarif ve nispet kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek istiyenlere Metin Terzlhaneslnl tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. 7 - 10 

KIS GEl"DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
·--Topan Halis Zonıruldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömördür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
İngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satış mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 

Ne Vantus, 
Ne Havlu, 

' . . G . 
,~ en z ı eçırenıez 

Selam el 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

Ağzı, burnu, ciğerleri, bu-
gazı mikroptan korur. 
İsme dikkat 
SELA,\IET FERrr 
ı J muıni Clepo : 

S. FERiT 
ifa 

Ne Ihlamur 
T. diyot 

Umum Hast~ların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luk.lan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

a.hri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
12- 20 355 S.7 

Lllml>afarıoı ttırC 

edenltr hiç bir ı 
mırn aldanmaın• 

!ardır. 

Çünki: 
.Kuıealina oaı 

ran aarfiyatı 

ı'iı~ı lıol yeııA 
lambadır. 

Her bayidııı 
arayınız 

De pos 

MEHME 
TEVFiK 

• i~ktrık malzfl 
tıoar~tban•~ 1 

t• ._- ... 
P~temaloıl~' 

~rELEF8N K 33 
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Irg-at Pazarında Azizler Sokatında 
---------

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 
• • 

il 

• 

• 

l 



• 

Sahife,. 

N. V. 
~r. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru 3 1 ci 

kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

FRİESLAND vapuru 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 

kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 26 son 

teşrinde geldi. Hamburg ve 
Anvers Jimanlanndan mal ge
tirdi. 

AUGUST LEONHARDT 
vapuru 25 ilk kannna doğru 
Hamburg ve Anversten bek
leniyor. Rotterdam ve Ham
burg limanlanna da hamule 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 

GIRONDE vapuru 13 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 

EXPORTER yapuru 3 birin 

ci kanunda bekleniyor Nevyork 
Boston ve Filadelfiya Norfolk 
ve Kamden için yük alacaktır. 

EXIRIA vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 

Norfolk ve Filadelfiya liman
manları için yükliyecektir. 
EXİLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE LTD. 

QTERNMORE vapuru 24 
son teşrinde gelip Liverpul ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

GANDIAN PACIFIC STEAM 

SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 

ve Halifaks tarikile Kanadanın 

tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru elyevm li-
manımızda olup yirmi aitı teş

rinisanide Amsterdam ve Ham
burga hareket edebektir 

OBERON vapuru elyevm 
limanımızda olup 28 2 ci teşrinde 
Anvers, Amsterdam, Rotter
dam ve Hamburg için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 10 anunu 
evvelde beklenmcJ..·te olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gaz Varna ve Köstencc için 
yük alacaktır. 

STELLA vapur 10 kfınu
nuevvelden 13 kanunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg ıçın 
yük alacaktır. 

CERES vapul'U 26 kanunu 
evvelden 31 kanunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

HEMLAND motörü 30 teşrini 
sanide beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Cop~n-

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
beı g ve lskandinavya liman
ları için yük alacakbr. 

ROLAND motörü 24 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve İskandinavya 
için yük alacakbr. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 8 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo
Jiye hareket edecektir. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barsel:m, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon : 2004-2005 

Izmir Mıntaka San' at Mekte-
bi Müdürlüğünden: 
Add Add 
1 Marangoz tezgahı 1 Kömür değirmeni 
1 Torna tezgahı 1 Şerit destere tezgahı 
1 Vantilatör 1 Zımpara taşı tezgahı 
2 Rulman 1 T oma tezgahı 
1 Elektrik motörü 1 Freze tezgahı 
1 Boru pafta tezgahı 1 Buhar makinası 
1 Kösele taşı ve yalağı 194 Kilo transmisyon mili 
Yukanda isimleri yazılı tezgah ve saire elden ve artırma su

retile satılacaktır. Bunları almak istiyenler birinci kanunun dör
düncü günü olan salı günü sabahleyin saat onda mıntaka sa.n'at 
mektebine gelmeleri ilan olunur. 5181 (1009) , 

Makine Ve lnfaatı Bahriye Müt€hass11n 

l~TLiP UEJIA ı·~ 
ı\lakine ln1alathanesi 

llnmuı 

Makllleler ı 
rıı iietııesemin 

ınnrıınl:itı 

o'A rnk 

adet mnk ınc 

J zmir<le 
fııa lıycttcdi r . 

J\ lftkailıırl& · 
ın bn ıno.kine· 

er111 faalıyet 

t:ıı ılıu ı tın kkıno., 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} aghane Ve l.Jn Degırmellierl 
l\·ın lıılnmıım aliit VE\ P.C111vAf ımnl Ptlılır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaz'•zgen 

Her boyrla ve her kuvvet 

her cirıı mabrokat üzerine 

mRI olnnur. 

Bilumum Dflniz Jılerl 
Durlıınler, tnluınhalıu 

ıesısatı mıhırnıkiye asan14Hr Tt 

v;nçlar ve &air ışl4'r Jerııhtt 
ve kahol tdılir. 

1 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

JADRANSKA 
1 PLOVIDBA D. D. Susak 

IZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

DHE ELLERMAN LINES L TD. Seyahabn müddeti 

TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN iTriyeste 5,112 gündür. 
VAPURLAR 

ALGERJAN vapuru 26 
ikinci teşrinde Londra ve 

Anvers~en gelıp tahliyede bu

lunacak ve ayni zamanda Lon

dra ve Hull için yük alacaktır. 

GOURKO vapuru 5 birinci 

kannnda Hull Londra ve An-

versten 

EGYPTIAN vapuru on bi
rinci kiinunda Liverpool ve 

Swanseadan 

DEUTCHE LEVANTE LİNİE 
T AHMiL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 

ARTA vapuru 2 bir;.r.cı ka
nunda Hamburg, B~eıren ve 

Anvers. 
NOT: Vürut tarih:eri ve 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

21111/934 BLED 

28/11/934 SRBİN 
5/12/934 s.s 
DİKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzi1at yapıl-

mışbr. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSS!CH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

vapurların isimleri üzerine mes'u i han No. 13-14. 
liyet kabul edilmez. 1 (189) Telefon: 2548 
~----.,._, ______ __,, ____ -
m~lı:uı ( ihlamur ) 
çiçeği geldi. Ge;en sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmayan hususi pa-
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlannı temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
lan yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

faik va daha ucuz plmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ARTI• kumaş boyalanmızın tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 

karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 

tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyalan, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

BA.K :H:.ELE 
Kem?I Kamil Beye 

1 hı l,ı•h - ~.,.,,, • ı ı l: ııuım.I Kfuuıl lıoyrn (Uüui.ıl) kolon1a1ını 
l
ıtkılim edat.ılır ınıyıııı'! 

Kiiçiik lıırnı m- <;ok ınersi, K~rual Kamil be,r HilAJ eozaba 
neairı<lo Halınr çiçPl?İ, Altın raya, l.':ıaemio, Fol1a 

ıçıııclı·n haıııınlıua (Ofüılil) dı nriyormoıt. 
Rı kek - Şu 1crıi yaptığı G<in iil kolonyaaıo1 mı'! 

Kuçük Hanıc - Evet. Gönüldı öyl• 11hhar bir koka 
fiiıuukar n hayali hir znk Ti 11rafıt var ki •.. V1Uıa11l .. ,, ............ ~ 
gıcıklayıcı neler ur bir bıl•.!!!l!· •. 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

Ecza anesi 
Müstah1eratı 

Güzel Ve Mes'ut Olmanın Çaresi 
- Ne kadar güzel saçlarınız var. Yüzünüz ne kadar ta

ze güzel? .. 
- Elbet, bunları elde etmek için hiç te yorulmadım. 

Şimdi çok mesudum. Çünkü herkes bana bayılıyor. 
- Aman nasıl oldu bu ? Banada anlat kuzum. 
- Çok kolay. Yüksek berber mektebinin Atine ve Bük-

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 
bey mükemmel bir salon açtı. Son defa yapbğı tetkik se
yahatından yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 
makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyor. Alb aydan bir seneye lrndar dalgalı kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üzere devamlı 
öndüle yapıyor. Saçlan taze ve nemli tutar. kırmaz, bozmaz 
sarartmaz yakmaz. Boyalı boyasız oksijenler her çeşit saçı 
öndüle yapar. Bütün bunlar yanın saattan bir saata kadar 
bitiyor. Eskisi gibi insan için ıstırap değil eğlenceli bir 
şeydir. Fazla olarak Parisin son keşfiyatma Parisin en bü
yük üstatlarına göre makyaj nsullerini gösterdiği gibi mak
yaj vasıtalanm da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hanımların saadet kaynağı,, demek yaraşır. 

- Aman bana da adresini ver gideyim. 
- Söyliyeyim: Keçeciler caddesi numara 122 üç katlı 

yeni binada B. Sıtkı. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGı 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMIR 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

İki Defa SUzülmUştUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Hamdi :Nüzhet 

Sıhhat Eczanes' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


