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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab San1aat•·116ş1 
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 
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Yunanistanda 
Rejim davası Çok önemli bir zafer 
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zatz)man( - .. s~),(Kartıt - Müte-
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.' Gorum - Müşahede ), V d K I v km ~-M&naıebet), (Sömnrmek- urma 80 ra J çagıraca JŞ 
lllHISlllar etmek) 

::.;~;;~d; .. ~~;;; .. ~kıe- Venizelistler komünistlere oy verdiler 
Jart ~nlucu verdi. Hükumet Atina, 11 (A.A) - Havas linmc:dikçe keıin bir 10nuç 
__ d111

' siyasal öntirdtr,lerini ajanıı aytarından: 16atermeğe imkin yoktur. Bu 
,,._ ı· k . b" b laDcl ' Ula ır aşarım ka- Çaldaris bükimetinin utkusu aayıda ancak bu gece yahut ki 
IOlcJ~- Yunan ulusunun büyük çok önemli olarak görünme"· yann belli olacaktır. Bununla 
41e . l_'I' azıyı ezerek anarşi tedir. Anayasası kamutayının beraber qın ( mlfrit) aağ yö-
ctill'."nı ka~ıyan ÇaJdaris - Kon- üç yüz aaylavbğından 287 si- net aynı partiıi kamutayda 
iu koahıyonuna baih oldu- ni hiikiimet kendine sağ- hemen hemen olmadığından 

~u gösterdi. Hele oy ver- Jamlfbr. Bununla beraber Çaldaria lalkümeti daha timdi-
; ~en çekinmiş olanların az- elde edilen saylavlıklann den karalaruıda tamamile azıor-
b d u batarım n deierini aı t- fazlaları partizaalann sayı dilr. Ul111al kamutay bir Tem-

Y:h~t ~=ka:et kk~fzal nmasaydı, itibarile çokluldanndan değil muda toplalzucakll tlbr. 
d h 111 ıten ı er n sayısı . . t . . w V• • • er koma-

d
a a . ~ok. olsaydı Giritli azman seçım sıs emının çogun oy top- ld re _ _..11 
Ycb li d •- hyan liste sı"stemı· olmasından- n • oy V...-u er 1 r 1 ai: .. Gördünüz mi 11 (AA) •yakl k dır. Oy saltık topladıkları aa· Atina, : - Venize-

anma ta ne kadar hakkım .. . . listlerin komlniatlere oy Yer-
~armıı. lıte uı.18, cumhurculara n~lan . komunıstlerın kurultayda • olduklan- cumhuriyet · ef. 
b artı duran hükumeti azlıkta bıç bır oruntakları olmıyacak- ~- Kafandaria ile Mft.!ıa-
~a~makJa benimle beraber tır. Öbür yandan Bay Metak- .:polol'un Venizeliıt (Neoa 

• ugunu Klaterdi." sasın saylav çıkaran krallık Komaa) ıuetuinin fevkalide 
Bugün artık L.. __ u .. li partisi de Oruntama miabif -v ... da çıkan dünkll diye•-

• ut111 soy ye- -v 
•ıy~cektir. Durum apaçıktır. aistemile timdikinden fada leme ıerçeldepaekteclir. 
Venızeloıun çevircli;i ...,ti 1aylavbk elde edebilirdi. K .... ık için uygun bir 
dolabı yhundea, rej" ~ Bu auretle her,. partinin ka- Sonuç 
-._ Ynaaiatu krallıb doğru zanmı9 oldQta oyile oy verme- Atiea, 11 (A.A) - Bay 

ı.;ı;.ooq~·~ •l•llj1r Bq ıidifio şilphe l.;;y;;e;;nl;:e;:ri=n;:sa-yıl:s~ı :=!:ta~m::!o~l=a=rak===bi=" ·=====Çb=' :::=i11=:•::·::WVf:;=.iia~ii~======="=nc="::::• :s,a=fcıd:::"::::::::;:y 
1'Ga r ıny e uyuıma~ ve kar- Ek k v • t• 
fit b Dziyen bir görümde bu- me azıye 1 
lunmak kabildir: 

Y• ..-.... rejim sarsıl-
• ' halk kralhta etp (mey- u f • 1 •• k 1 • •• •• d 
ı.and~!0:r:~:ı~ ~~~ı:."= n ıat annın yu -se mesı yuzun en 
Metakau partisi yalnız yetli k k k d kk ld 
saylav çıkarmıttır? Metakaasın e me nar J a muva aten arttih ) 
bozguna uğraması halkan bu-
liakü rejime bath olcluianta, 
krallık iıtemediğini ga.ter-. 
IDez mi? 

Bu 80111J& ıu ctwap verile
bilir: Çaldariae rey verenler 
ara ında cumburluiu sevenler
den bir çoklannın bulunmam 
IDümktlndür. Bunlar krahn der
hal Yuaaniıtana d6nmesini is
teyen Metabaaa bir referan-
41umu P"~111 ~a tu
tan Çaldariai tercıh ,._. o~ 
bilirler. Bu düşüncede hakikat 
kokuu vardır. Durumu daha 
eyi ka9ramak içi setimde 
k&l'fılapn iki tezi g6z önünde 
tutmalıyız: B. Metaksas ıeçime 
ıarerken: .. Bizim için yalnız bir 
lllffele vardır. O tla kraha 
dinmelidir. Öteki diva ar Fi
nansal veya ekonomik kal· 
kınma, dıt ilrileri ikinci planda 
kahrlar" diyordu. 

Hlikümd iae balkm aafdılli
iinı mlmlrmek istiyen bu opor
tibaiat liyuaya realiteci bir si
yasa ile kartı gelmipir. ç.wa. 
riain halk partisi, rejim mese
lesini yoğumsamış değildir. Sa
dece bu divada söz saylemek 
hakkım ulusa bırakmıştır. OnUll 
içindir ki, seçimde, kralhk re
jimim bir partiye malctmek is
teyea daTranışlan tehlikeli bu
lunmuftvr. Bu yolda devam 
edildikçe rejim meıelesinin sil· 
riiacemecle kalmaktan kurtula
mıyacatma inanmaıbr. Hüku
met, timdi bir referandumla 
•• belki sonuncu kez olarak 
rejim cl&YUaDı Yunan ulunnun 
ö•IM koyacakbr. 

a.n komtulanmaz. ud bu-

Telaşa düşen halk fırınlar önünde toplandı 
lara telgraf çekilmit ve veziyet 
bildirilmiştir. Ewelki gece fın•· 
c:ılann müracaatı üzerine prbay
hkça ekmeğe muvakkaten 30 
para zam kabul edilmiıti. Bu 
ıuretle ekmeiin kilosu 9 ku
ruıa çıkarılmıı ve dün ekmek 
çıkaran fırınlar bu fiat üzerin
de• .. bf yapmıtlarcbr• Fakat 
un fiatmm ylbeldiji aebebile 
fınnalar bu fiata ekmek •t· 
bldan takdirde zarar edecek· 
leriai iddia etaiflerdir. 

Diin toplanan .. rba,Wr. 
daimi kurulu ekmek •• u• 
meıeleaini i6rlitmllf, fırıncılar 

ı>iya~adaıı Çekileıı Imrir Ziraat Batıkas1 
Un ve ekmek vaziyeti nazik- çevresinde uzun uzadiye gl- namına bir heyeti de kahul 

liğioi muhafaza ~llttGr. ecl..,.k oalama da mltaleala-
Diln şehrimizdeki fmnla •• : ~]luyhk v• Şarhaybk bu. va- nnı aldılrtu ..,. ...... 
bazılarında ekmek çıkarılmış &iyet -....... alınacak mu- muvakkat narhı kabul etmiftlr. 

kk Bu narh, vaziyet normal hale 
ve bazılarında da çıkarılmamıt· va at tedbirleri kanrlqtır- ıeldikten aoara clejiftirilecek-
tır. Bu yüzden halk ekmek çı- mıılardır. tir. Diba prbayhk zabıta me-
karan fırınlarm önlerinde top- Piy-da un fiatlanmn çuval murlan Şarbayın emri lizerİH 
lanaıak çıkan ekmekleri he- baıına alb liradan yedi liraya bitün fırınları dolqmıflar Ye 
men almıtlardır. Bazı fınnlar· fırlamaıı iki pndenberi &iraat ellmek çıkannamaı olan fına-
da kiloluk ıimitler çıkanp aat- bankasının, Genel mrkezindea alar hakkında zabttvarakall 
mıılardar. ..... olduju bir emirle buğday tutmutlardır. Bu fınncalar halı• 

Şarbay doktor Behcet Us MbflDI durdurması yüıihıden kmcLi kanuni tak&11t ppda• 
Halkın bu &nemli ihtiyacı ile olmuıtur. llbaylak vı aynca cakbr. 
akı surette ilgHenmiı Ye il- f&J'bayhk taraflanndan banka- Gelen haberlere- gire 1.taa-
bayhkda Ceneral Klzun Di- nın &ufday aabfına tlevam etwıe- ı ltulda ela ua fiatlan ylbel-
riği ziyaret ederek bu mesele ti için Ankaradan bazı makam· _ Sonu r; ittOI SaW/tde 
.................................................................................................................................... 
dan ıonra bliyllk denemeden lanm içtemlikle isferiz. Zira cumhuriyetçi, iater kralcı olsa 
geçeceklerdir. Krallık mı iati- fUDA inanmıı bulunuyoruz ki, bu memleketle doıtça Ye kar-
yorlar? Yoksa cumhurluk için Yunani .. anı iki kampa ay- d-.çe ilgilerimisin tekli deiif-
olgunl1tımış bir ulua mudurlar? nlmt gibi pteren bu rejim miyecektir. Bap ı&dllea 
Bunu 6zıllr oylan ile me1clana itinin 11k ak uyudanlma11adaa 8711.ı bir partiaia bıai-Wlifi 
koyadldardır. Doatlarmmn daha k6tü bir .. , olamaı. Bal- mym • • uı.l•ne'M 
tuurlu bir karar •ererek rejim lra•••r•a ballfl berkiten ilıl- mal e«B'-ittir. 
durlukıuzlujuad.- brtulma- len pliaı:e. Ywı•ietae iller .. ,..r.mıt_.. 

Tayyare piyangosu -·-·-·· 13631 Numaralı bilet on 
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Bu numaranın 7 5 apğııı ve 

Bir Temmuz deÖizeir 
Bayramına hazırlık •• • 
Kabotaj hakkmm onuncu yıl 
Dönümü heyecanla kutlulanacak 

Nillı vapurlarmıua yetıtdeu ildve edtlen 1 ıit·k ı:apurculuk 
şirktf.ittitı güzel vap1ılarnadat1 rari 

Türk aahilleri araamda etY• olarak ~yl~ıfh~· Lozan a.-
ve yolcu nakli hakkımacla aa- ahedeaınıo ımıası ıle ta•mu 
cak bayrağımızı tapyan Yapur- bu hak, 1 temmuz _1925 ıene
lara inhisar eylemeıinin lOuacu sindan itibaren tatbık olunmuı• 
yıldönümO Denizler hayramı - o•" ö •K<"• sa'11feck 

GOERİNG BERLİNDE 

Balkanlar görüşmeleri 
Hakkında izahat verd 

Berlin 11 ( 0.R) -
Orta Amıpa ve Bal
kanlardaki aeyahatinden 
dönen general GoerİDi 
bu gezinin sonuçlannı 
Hitlere anlabmf, gene
..ı Gll t .... bal 8oril 
•• B. Yevtiç1e olan gö· 
riitmeleri hakkınu iu· 
bat •eraittir. 

fllırer baadan MIU'& 

bu hafta Londracla ye
nicl•n bqlıyacak olan 
deniz tealihab glrilpae
leriaiD kwıamu hakkmcla 
B.Ribentrop ile de p
rllflll\lftlr. 

Tokio 11 ( 0.R ) -
Amiralhjıa bqlıca f8f· 
lerile g&r&tt6ktea MIU'& 

dıt itleri bakaalıjı Al
manya ile yapılmakta 
olan deniz tealihatı g6· 
riiımeleri hakkındaki 
.. giliz notuma Japon- Goering Macariatatı başbalm 
yama ceYabuu hamla- Gömbôfle bi•· arada 

llllfbr. Japoa,a Alma~ 1 doa•amaya aahip o 
Jasi1b domaema- jlstlıa dair hiç bir itirazı ol~ 

· ' · pu bildirmektedir. 



sahife .2 

Hergün beş kelime -V -mi b şinci IGste 
1 - lV eyi, Temayül - Eğlim, 

Eğginlik 
JÜtemayil - Eğl.rin 

Örnekler: 1 - Oğlunuzun 
resme cğlimi olduğunu bi
liyorum. 
2 -- Bu fikri kabu\ etmeğe 
hiç te eğgin bulma-:iım 

2 - Tes'id etmek - Bayramak 
Örnekler : Cümhuriyetin 
onuncu yıl dönümünü ne 
kadar coşkunlukla bayra
mıştık. 

3 - Yevmi mahsus - Bayragün 
Örnek: Bayrak, ancak, Pa
zar günleri ile bayra 2ün
lerde çekilir. 

4 - T ezahi.ir - Gösteri, göste
nm. 
Nümayiş - Gösteri' 
Örnekler: 1 - Gazeteciler 
salgıtımız Almanyada iken 
kendileriae karşı büyük 
dostluk gösterilerinde bu
lunulmuştur. 

2 - Bu, etkin bir hareket 
olmaktan fazla bir ıöıte
riştir. 

5 - Sebat - Dura 
Örnek: Durası:z adam, ze
kasını yok yere harcamıı 
olur. 
Yirmi altıncı liste 

1 - Tesir - Etki 
Müessir - Etkin, dokunekh 
Tesir etmek - Etkimek 

2 - Amil (Mileuir) - Etke 
Örnekler: 1 - Bu ilacın he
nüz hiç etkisini sıörmedim. 
2 - Dokuaaldı bir ses din
lemek 
3 - Etkia ltir tedbir bulmak 
4 - Hayat pah•hhğı lzerine 
etkiyen Mbeplerdea biri de 
piyasa dllzenıWijidir. 
5 - Sular ye ormanlar top
rak bitelgeai ilıtünde ea 
büyük etkelerdendir. 

3 - Kuvvei inbatiye - Bitelge 
4 - Mesahai aatbiye - Ynzölçe 

Örnek: Anadolunua yiizöl
çesi ne kadar olduğunu ha
tırlıyor musuauz? 

5 - Münevver - Aydın 
Örnek: Bir devrim ·ancak 
aydın Ye ileri kafalar üı
tüade tutunabilir. 

Not: Gazetemize gönderile
cek yazılarda bu kelimelerin 
Oımanlıcaları kulJanılmama.sını 
rica ederiz. --Şifreli 
T elyazıları 
Su iye Ali Komiserliğinin 

çıkardıiı bir kararnamede Su
riye vesair Fransız mandası 
alhndaki hükumetlerde dolaşan 
tüccar mümessillerile tüccar 
yolcularından şifreli tel yazılan 
ile muhabere etmek istiyenler 
Posta Umum Müfettişliğinden 
daha evvel müsaade almaları 
İcab ettiği bildirilmektedir. 

Suriye vesair 1 tansız man
dası altında bulunan memleket
lere gidecek tecimlerin bu su
retle hareket etmeleri icin la
zımgelen yerlere tebliğler ya
pılmıştır. ........... 

Turing kulüp 
Pazara Çefmeye gezinti 

Tertip ediyor 
Turing ve otomobil kulübü 

tarafından önümüzdeki Pazar 
günü Çeşme plajlarına büyük 
bir gezinti tertip edilecektir. 
Gezinti otobüslerle yapılacak
hr. Sabahleyia erkenden ha
reket edilerek iki buçuk saatta 
Çeşmeye varılacak ve bütün 
2ün orada eğlenilecektır. Gez
iinlerden iıtiyenler ayrıca Çes
meye de iİdeceklerdir. Gez
ginciler saat 18 de yine oto
büslerle lzmire döneceklerdir. 

a 
Ça ışma saatı 
Bugünden itibaren 
Tekrar değişiyor 

Dairelerde tatbik edilen yaz 
mesai saatı sabahle1 in saat 
sekizden on dörde kadar ol
mak üzere altı saat idi. Key
fiyet bakanhğm nazarı dikka
tmı celbetmiı ve bunun sebe
bini ilbayl,ktan sormuştu. İl
bayhk verdiği cevapta yaz 
mevsiminin fazla sıcak olması 
ha.sebile lzmirde bu şekilde 
yaz tatilinin tatbikine mecbu-
1'iyet basıl olduğunu bildirmişti. 
Bakanlık bu defa emrinde me
sai saatının Heyeti vekiJe ka
rarında olduğu gibi sekiz saata 
ıblağmı istemi~tir. 

Dün vali muavinliğinde top
lanan daireler müdürleri bu 
husus etrafında görüşme!er 
yapmıılar ve neticede memur
ların sabahleyin saat sekizden 
on ikiye ve öğleden sonra da 
saat on üçten on yediye kadar 
çalıımalarına karar vermişler
dir. 

Mamafih İzmirdc az günle
rinin fazla sıcak gitmekte ol
ması hasebile İzmirde eskisi 
ribi yaz tatili mesaisinin mü

saade edilmesi rica edilecektir. 
'. -~--

Profesör Gaster 
Tarım bakanlığı uzmanların

dan profesör Gastcr dün ilbay
bia gelerek general K. Dirik'i 
ziyaret etmiı ve tarım i~leri, 
yaphğı -.e yapacağı etüdler 
hakkında görüımü.ttür. 

Profesör Gaıterin buradaki 
tctkikab ürünlerimizin ihraç 
edilirken dezenfekte edilmesi 
itile alikadardır. . ·-·····-· Kız san'at 
Enstitüsünde 
BugUn sergi açıhyor 

Bugün Göztepede Kız sanat 
enstitüsünde talebenin bir yıl 
içinde yaptıkları eserleri teşhir 
için zengin bir sergi açılmııtır. 
Bir çok zevat sergiye davet 
edilmişlerdir. 

«. -·····-

Havalar a 
Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

1 -Dünki toplantıda verilen 
karar mucibince İş bankası ve 
Cumhuriyet merkez bankası 
memurları her ay maaşlarından 
yüzde iki vermek suretile hava 
tehlikesini bilen üyeliğe yazıl· 
maşlar ve yüken kağıtlanm da 
ana göre doldurarak kurumu
muza vermişlerdir. 

2 - lzmirin özveren çocuk
larından bugün altmış kişi hava 
tehlikesini bilen üyeliğe yaı.ıl-
ınıştır. 

• ,,. •••• 1 (ıJ 

B. Muhsin 
Karşıyaka maliye şube-si baş

memurluğuna Eşrefpaşa maliye 
şubesi başmemuru bay Muhsi11 
Ertemiz tayin edilmiştir. Bu
lunduğu iubelerde dürüstlüğü 
ve faaliyeti iJe tanınan bay 
Muhsine Karşıyakada muvaffa
k ı yeti er dileriz. 

J.' 11 •••• 1 

Yeni AlllP 

e 

lzmir hafriyatında yeni eser
Jer bulunmuştur. Son günlerde 
yapılan hafriyatta ikinci asır 

ortalarına aid olduğu anlaşı
lan bir atlet kitabesi bulun
muştur. Bu kitabenin impara
tor Adriycn zamanında lzmirli 
meşhur bir atlet için yapıldığı 
anlaşılmıştır. Bir de garb 
tarafta Yahudi evlerinin al
tına doğru uzandığı görülen 
yer mozayik döşeme de mey
dana çıkarılmıştır. Şimdiye 
kadar hafriyatta ta<j ve cam
dan çeşitli n.ozayik parçaları 

bnlunuyoridise de döşeme mo
zayıka rast 2'elinmemişti. İlk 
mevki olarak bu döşeme şimdi 
bulunmuştur. Moz yik döşeme
nin tamamen meydana çıkarıl

ması için hafriyata devam edi
liyor. 

Müzeler müdüı·ü Bay Kc:ın
tar oğlunun fikrine göre bu 
mozayik ikinci asır sonlarına 
ve uçuncu asır başlangıcına 

aittir. Bahribabadald mozayik
le ayni devria eserı olduğu 

iÖrülüyor. 
Goçen sene mimari müzesi 

ıçın müze müdürünün büyük 
nakliyat yapması ve müzenin 
kurulması sebebile İzmir hafri
yatının büyük ölçüde devamı ve
kaletçe tehir ediJmişti.Haber al
dıj'ımıza göre bu sene hafriyat 
için ayrıca tahsisat gelecektir. 
Şimdiye kadar 166 metre tulü 
ölçülen ve daha ziyade uzaya
cağı zannolunan büyük tono
zun hafriya~ına başlanılacaktır. 
Bu iş bitirilince eşsiz ve yep 
yeni bir halde olarak bir yer 
altı tuneli elde edilecektir. 

Yeni bir eser daha 
Hafriyatı görmiye giden bir 

muharririmiz buradaki çalış

ını ya şahit olmuş ve az adamla 

amaltı 

T z • 
ıs 

Çamaltı tuzlasında bu yıl 240 
bin ton tuz vardır. Bu tuzların 
satış ve ihracı için inhisarlar 
genel direktörlüğünce önemli 
tedbirler alınmıştır. Çamaltı 
tuzlasında her yıl istihsalat art
makta ve buna mukabiJ mali
yet fiyatları da düşmektedir. 

933 yılında Tuzladaki istih
salat 97 bin ton idi. Geçen 
yıl ise 141 ton istihsal edilm · ş
ti. Bu yıl istihsalatın 160 bin 
tona çıkacağı tahmin edilmek
tedir. Bunun sebebi tuzlada son 
yıllarda yaptırılmış olan fenni 
ve modern tesisattır. Bu yıl da 
bazı yapılar inşa ettirilecek
tir. Büyük bir çuval anbarı, 
on iki tane memur evı 
beş sınıflı bir ilk mektep, 16 
yataklı bir revir ve bir amele 

-

ulu 
e e vardır. 

f. · üzeler müdürü ile bir mülakat 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

çok iş becerildiğini bir kez 
daha görmüştür. İzmir hafriyatı 
şimdiye kadar bizde hafriyat
ları yapılmış harabelerin en 
muntazanı ve tuvaletli olamdır. 
Bay Sal:ihittin muharririmize 
şunları söylemiştir: 

1.:111 ir 111 uzele1' 111 iidfü·tt Bay 
.'-ı'rlf{rltecldi;ı J\.antm· 

- Busene hafriyata devam 
edeceğimizi umuyorum. Ayrıca 

Kodifekalesindc de bazı mü
him emareler gördüğümü zan
nediyorum. Şu güne kadar ar
k oloji aleminde çok kavgalı 

olan bu f zmirin mühim Pagos 
meselesini bütün bütün değil

se de biraz halletmek sırası 
geJmiştir. 

Daha Efenlcr Anadoluya hic
ret etmezden evvel asılları şüp-

hesiz Türk olan ve eski İtal
yan mcdeniyet;ni huran büyük 

PeJask kavını ile Lidya ve Kar
yalılarm bir kolu olan Lclesk
lerin bir şehri idi Pages ... Şim
di milattan önce üçüncü asır 
İskender devrine iiişikli bir 
burc ve biraz dıvar parçaları 

ile orta yaı ve aıağı impara
torluk devrine ilitikli kale ha
rabelerinden başka bir şey sıö
rülmüyorsa da bunun altı Mi
kel medeniyeti devrine kadar 
giden ve belki daha eski eser
Jeri ihtiva ettiğini çok kuvvat 
le umuyorum. Fakat araştır
mak lazımdır. Pagosun Şark 
tarafında ve Su dı~arının 
önünde henüz kimsenin dik
knt gözünü çekmemiş oJan bir 
tümsek vardır ki bir Tümülüs
Tumba, mezar heyük- olduğu-

1 nu sanıyorum. Yeni tahsisat 
g.elince ilk it olarak buraya 
el koyarak bu tümseii açmak 
niyotindeyim. Şimdilik bir hi
pelcz olan bu düşüncemizin 

gerçekleıtiğini görmek çok 
arzu edilir. Avrupa alim ar-
keologlarının "hmir isari ati
kaca pek fakirdir ve henüz 
resmiğ bir harabesi yoktur. 
Hiç olmazsa tiyatro biraz haf
redilirse lmir hem resmiğ bir 

harabeve malik olur.Ve hem de 
Arkeoloji iliminde kendini 
gösterebilirdi,, • Demelerini biz 
tekzip ettik. Onlar kadife kale
sinin böğründeki geni, yerde 
eıki Arap danası çukurunda 
bu çok harap tiyatrodan 
baıkasını bilmiyorlardı. Namaı
ıahta İzmirin o vakıt eıi bu
lunıaıyan bu açmakta olduğu
muz fevkalade agorasından hiç 
haberleri yoktu. Bunun gibi 
Kadif a kalesinde de yeniden 
eserler çıkarmağa muvaffak 
olursak lzmirin Milattan 20 ve 
belki 30 asır öncesinden yine 
milattan vvel üçüncü asır Ele
nistik devrini ve milattan sonra 
ikinci ve üçüncü asır Romen 
ve belki dördüncü ve beşinci 
asır Binnı eserlerini taşıdığım 
göstereceğiz. 

memlehasında 
al"'t m z arttırılıyo 

hamamı yaptırılacaktır. Deniz 
kenarından 4 bin metre uzunlu
ğunda aranjman yapbrı]acaktır. 
Bunun için Çiliden taş çekimmc 
yakında başlanacaktır.Tuzladan 

Çiğliye kadar ray döşemek 
surctile dekovil işletilecektir. 

Sotın alınan dekovil ra}ları 

Tuzlaya gelmiş ve döşenmcğe 
başlanmıştır. f nhisarlar genel 
direktörliiğünün bu yıl Tuzlada 
yaptırılacak büyük betonarme 
iskele için bütçesinde 3 yüz 
bin lira ayrılacaktır. Dış mem
leketlerde tuzlarımıza rağbet 

edilmemesinin sebebi tuzların 

evvela şatlara ve oradan va-
purlara yüklenmesidir. Bu 
zorluk tuz ihraca\ımızı 
baltalamaktadır. Tuzlada ge
çen yıl i~'.etilmeğe başlanan 

de2'irmen teknik bazı noksan
ları tamamlanmak suretile fa
aliyete gcçirileceldir. Yapılan 
denemelerde bu değirmende öi'ü 
diilcn tuzların kisc kağıtlarında 
tekrar taşlaştıj"ı görülmüştü. 
Bunun üzeriıae genel direktör
lük mutahassıslar getirtmiş ve 
değirmenin noksanlarını tes
bit ettirmiştir. Tuzun ıçın
deki klör mağneıyomun su
da yıkanmak suretile eritil
mesinden .sonra en rutubetli 
mahzenlerde bile tutulsa yine 
rutubet çekmemektedir. Fab
rikadaki tek..Wk noksnnlar ta
mamlandıktan soııra saatta kırk 
ton tuz üğüdccek kudrette 
olan bu fabrika faaliyete ge
çirilecek ve gayet ince tuz elde 
edilerek satııa çıkarılacaktır. 

~------------~-------.a19..-.. .......... ~ .... ----------------------Jandarmaya 
Silah atmış 
Cumaovasında vazife gören 

bir jandarma neferine meçhul 
bir şahıs tarafından silah atıl
mıştır. Silahı• kimin tarafından 
atıldığı hakkında ehe111miyetle 
tahkikata baılanmıştır. 

! B~~tü~!~~~; m~:!~~ ;; a;:::~~: ~=:~~ 
t Bay Ridvan Nafız lzmir mek- V d 1 

Bir kaza 
Mersinlide Burnava cadde

sinde Kadri oğlu 12 yaşında 
erem müca e e cemiyeti 

ı teplerindeki teftişlerini bitir- yamanlar kampı' 25 Haziranda 
1 miştirr. Bay Ridvnn Nafız bu- açılacaktır. Şimdiden kamp 

l gün Aydına gidecek ve ora- için cemiyete müracaat edenler 
daki mektepleri teftişten sonra vardır. Bu yıl lcarnp daha iyi 
Ankaraya dönecektir. bir şekilde açılacaktır. 

İhsan dut ağacına çıkmış fakat 
dal kırılıp düşerken aşağıda 
bulunan arkadaşı ayni yaşta 
İsmailin üstüne yuvarlanmıştır. 
f smail ayağından yaralanmış 
ve hastaneye kaldırılmıştır. 
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Kim kimi anlar, kim kimi 
dinler! Sen işini gör de ötede 
kalanın isterse canı çıksın. 

Ben şu insc:ınlara şaşıyorum, 
öyle zamanlar oluyor ki, en 
sıkı fıkılarının bile senin ha
linden, derdinden, tasandan 
aldırış etmiyorlar, oralı olmayı 
veriyorlar. 

İşin mi çok: Kimin umurun
da .. 

Parasız mısın: Kimin umu· 
runda: 

Hastamısın, dertlilmisin: Ne· 
melazım! 

Çekemiycceiin yük altında 
inim, inim inlesen: Kaç senia 
de yükünden şukadarı fazla 
alıverelim, aldırıverelim diye• 
olmdıktan başka, hiç olmazsa 
sana Hinh diye gönül yardımı 
bile etmezler. 

Yahu ben ölüyorum, kalıyo
rum, işte bittim, cebimde para 
kafamda akıl kalmadı. Arpacı 
kumrusu gibi diişünüyorum de
sen: Sana 1 

- Vah vah, yazık olmuş der
ler. Yahut ta sebep sormadan: 

- Körmüydün, paranı az 
harcayıp, önündeki uçurumu 
göreydin, derler. Borca sokul
masaydm derler. 

Hastalığını açıp döksen: 
- A kardeşim ne vardı çok 

yiyecek! Soğukta, yahut, sıcak· 
ta gezmeseydin, az çalışsaydın, 
ğıd;,nı çok alsaydın, Şöyle et
i.eydın, böyle etseydin gibi bir 
sürü kuru öğ-üt, acı sitem sa
vururlar. Söylesen bir türlü, 
söyJeme:sen bin türlü dert ... 

Ailamıyan çocuğa meme 
vermezler derler birde.. Laf! 
O da çocuklukta İNİŞ, hani 
ıimdiki analar bile çocuklan 
çatlasa, patlasa canı iıtemedik
çc meme de vermiyorlar. 

Halden anlamak başka İf, 
damdan düşenin halini damdan 
düşen bilirmiş, bu bir az doğru 
amma .. Düşüp te kalkarak ne 
oldum delisi olanlara göre de 
değil bu )af.. Halden anlıyanlar 
söz gelimi; senin benim gibi 
dert koleksiyonu olanlar, işin 
gücün, parasızlığın, pulsuzluğun 
hastah&"ın, falanın ne olduğunu 
bilenlerdir. Hani Nasreddin 
hoca bir gün tarlada çift sü
rerken kayı~ kopmuf, bakmı~ 
görmüş olmıyacak, sarığıllı çı

kardığı gibi kayışın yerine do
lamış, öküzleri, sabanı bir zor
layınca sarık cayırdamağn baş
lamış: 

- Gördün mü a düdüğüm 
demiş Nasreddin hoca.. Bak 
kayış neler çekiyor ... 

lşte böyle dostlar; uzatmıya· 
lım lafı. Ağlarsa anam a2'lar, 
gerisi yalan ağlar. 

Tokdll -- ........... 
Berlin ticaret 
Konseyemiz 

DUn lstanbula gitti 
Berlin ticaret konseyemiz B. 

Avni Sakman dün ekıpresle 
lstanbula hareket etmiştir. 

Bay Avni dün sabahtan öğ
leye kadar ihracat tüccarları 
ile görüşmüş ve yeni muahede 
dolayısile Almanyada gösterilen 
kolaylıklar hakkında kendile
rine izahat vermiştir. 

Ziraat müfettişi 
Tetkiklerine devam 

Ediyor 
Mıntaka ziraat müfetti~i bay 

Nadir İzmir bağlarında ve bah
çelerinde tetkiklere :gaş 1&mıştır. 
Bu yıl bağlarda doğum duru
mu çok iyidir. Bay Nadır bah
çelerde görülen ballı baJsıra 
hastalığı ile de yakından alaka
dar olmaia başlamııtır. 
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,, ()uJar Mes'ut insan]a.r .. Saadetlerini ka-
ran ık hi_:~gf'~e gibi karartnıak isteıncnı,, 

Zili çekip hocasını arasa? .. 
Hayır. Elbet, o gelince sora-
Cllk, ve konuşacaktı. Her 
orı:-uya karşılık \'ermek 

söz s~ylc ek eziyetli bir 
!eydi. Öyle dermansızdı ki uzun 
ıakemleye gömülü idi kımılda
mı~or, artık ağlnmıyordu. Göz-
1 n kapalı, yarım ··1··1 K f b 1 o u.. a ası 

Ofa ış. Ne sanat .. ll"k .. . , ne guze ı 

:e um~!. Gözleri kapalı ... Fa-
at mutemad" b" . . . ıyen ır sınema 

terıdı göılerı· .. .. d d"" .. 
d 

onun e onu-
yor u Hny"'t d v• b"" tü · q mm egışen u-
k n de~orlarında, değişmeyen 
b:vvetlı, aıirnkar, Erkulu yine 

şucunda bulacagv mı ümit et
i d" -~· 1 0 da Arnanın yaptığı 
~c~k~r.kı ıstıraplarını sevebi-

rarl';,d~rna, Arna diye tek

Ah · d :sında şı1m .i onun kolları ara-
0 abılse !. Neden olma-

sın? H . 
bekle •w ~~en ona, Istanbulda 

dıgını yazacak : 
-k Arna, sevgili kadın di

yec eti. 

k Sen, sevmediğin kocadan dul 
~a~ bir kadın... Ben sevdiğim 
~ e ten dul kalan bakire ... 
"k~lnız taşıyamadığımız acıları 
1 1 başla düşünrn k iki kalple 
duymak daha kol~ydır diye
cekti... 

tt*11 

- Nasılsı• yavrum? .. 
Tutunmak için elini uzattı. 
- Ah hocam! Ne felaket. 
-. ~aya kendini topla kızım. 
lçım çekerek : 

- Erkul öldü bilmiyor mu
sunuz? 

- Biliyorum ve ben de bü
yük dostumuza acıyorum fakat.. 

Genç kız eJlerile yüzünü ka
padı. 

Kem 1 Şakir genç kızın saç
larını okşıyordu. 

- Kaya.. Sevgili yavrum. 
Onu seviyorsun biliyorum. Yine 
biliyorum ki bu sevgiye ulaıma· 
dan onu kaybetmek acısını çeki
Yorsun, fakat ben sana yine 
~!kulun bir sözünü söyliyece
ilm: 

- Hayatta ençok rastladı· 
ğımız ıstırab, en çabuk unut· 
tuğumuz yine ıstırabdır! 

- Unutmak mı? Bilakis bu 
acılarımla kalmak istiyorum. 
Arnaya kendisini beklediğimi 
Yaıac ğım. Gidelim artık, bu 
otel, bu yabancı insanlar beni 
anlamıyor, lstanbul'a dönelim. 
liocam!.. 

- Evet gidelım Kaya, fakat 
lıtanl,ul'a d •g il. Bizi arayan, 
Çağıran dostların yanına gide
lim. 

Benim dünyada Arnadan .... 
t -

başka dostum yok ki. 
- Ya annenin sesini duyu

ran bayan Firdevs ? 
- Bayan Firdevs mi? 
Bir dakika Özer'in parlak 

gözlerini görür gibi oldu. Sıcak 
bir ses: 

- Bilmezsiniz halam sizi, ne 
kadar sever diyordu. 

Bir az geri çekildi mahzun 
bir bakışla: 

- Onlar mes'ut insanlar ... 
saadetlerini karanlık bir gece 
gibi karartmak istemem ... 

- Saadet! Bizim kendi dü
şüncelerimiz kendi isteğimizden 
ibarettir. Erkulun atelyesinde 
Ôzerin yaşını gördüğün vakit 
onu istırabın çocuğu sanmıştın. 
bugün saadetin sünbülü diyor
sun!.. Tasayı boimak hayata 
uymak her adamın işi değil er 
adam işidir Kaya... Genç mü
hendis sana en güzel örnek 
oldu~u için oraya gidelim .. 

- Kaya müphem bir tavır 
ile .. 

- O bir muamma dedi.. 
Varsın muamma olsun fakat 

Ôzcri hayata sevkeden o şefik 
kadın sana da teselli ve sağlık 
sunacaktır. Onun bakımile ta-
bii halini bulacaksın. 

- Arnayı bulmak, kalple
rimizi, acılarımızı düşünceleri-

mizi bir arada kaynatmak is
terim. 

- Fakat ne halde olduğu
nu, hemen geleceğini bilirmi-
sin ? Sen yine yaz, o gelene 
kadar da, halan ve Suha ile 
bir rada olmak dahamı eyi 1 
Onlar seni dahamı güzel anla
yacak, teselJi edecekler ?. 

Kaya bu unuttuğu çileyi 
birden dü,ünerek : 

- Of nereden andırdınız 
onları... Diye haykırdı.. Şimdi 
Nedime halanın sol elini kal
çalarına götürerek hırçın hırçın: 

0 Zaten o ta ustasının se
ni bu hale getireceğini, en son 
bana geleceğini biliyordum ,, 
dediğini işidiyor gibi geldi. 

iliklerine kadar ürperdi. De
mek İstanbulda güvenerek gi
deceği artık bir şeyi yoktu. 

- Evim, hele bütün benli
iimin, hayallerimin sevgilerimin 
mabedi olan odam.. Senin o içli 
sessizliğine bile sokulmaktan 
korkuyorum artık.. .. 

- Cevap ver Kaya, Üzer 
halasile geleceğini söyledi ı:-it
miyeceksen boş yere o sayan 
kadını yonnıyalım .. 

Genç kız içini çekti .. 
- Benim halam da onun gi

bi olsaydı hayır diyebilir
dim. Fakat şimdi hakkınız var 
Bornovaya gidelim hocam 

~ )ıl ft t (/1' -

To rak verme kan nunda 
e er yaptı Değiş 

Ankara - T oraksız ve ya caktır. İstimlak edilecek top· 
az topraklı çiftçilere toprak raklaraverilecek kıymetler 1914 
v rmc kanununda Devlet Şura- yıl vergisisi yoksa kıymetinin 
smda yapılan değişmenin esas- dört katı olacaktır. 
ları şunlardır: Bu suretle köylüye verilecek 
Şura tadilatına kauunun is- topraklar satılamıyacak hacze-

:nini değiştirmekle başlamış ve dilemiyecek, rehine konamıya-
.opraksız veya az topraklı gö- caktır. İstimlak edilen yerlerin 
çürülenlere toprak verme ka- bedellerini hükumet verecektir. 
nunu şeklinde değiştirmiştir. Ancak bunlnrm bedelleri top-

İşletmeye toprakları işletcek rağm istimlakinin ertesi yılın-
bir hale getirmek lcanunun is- dan başlıyarnk 40 taksitle 20 
tihdaf ettiği başlıca noktadır. yılda alınacaktır. Çiftlik ve 
Her kazada kaymakamın baş- toprakların istimlakinde sahip-
kanh2'ı altında toprak verme lerinin işletmesi gözönünde tu-
komisyonları yapılacaktır. Bu tulacak ve herhangi bir şekilde 
komisyonların faaliyeti sonunda iıletilen topraklar sahiplerine 
toprak dağıtımı iskan kanunu- bırakılacak, işletilmiyenler is-
nun bilkumlerine stfu:e vaoıla- timlik r:rlilecektir. 
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lstanbul, 11 (Özel ) - Bul- büyük askeri şürası üç gün kararlar gizli tutulmakta i~e de 
gar kabinesi düşmek üzeredir. süren toplan~ısında Bu!gar o.r- Aulgaristanın da Almanyaya 
Süel (askeri) çevrelerin de hü- dusunun yemden organıze edıl- önemli bazı sipnrişlerde bulun-
kfımete karşı güveni kalma- mcsi meselesilc meşgul olmuş- duğu zannediliyoar. 
mıştır. Kral Borisin başkanlı- !ur. Harbiye bakam general Üç bakan istifa etti 

f anef ordu kumandanlarının . .. 
ğında yapılan bir toplantıda d •t "ht· 1 h kk d k" lstanbul, 11 (Ozel) - Bul-or uya aı ı ıyaç ar a ın a ı . . .. 
içsel ve dışsel durum ( dahili raporlarım okumuş ve noktai garı.stanın dış bakam ıle kul-
ve harici vazıyet ) görüşülmüş- nazarını izah etmiştir. Bakan tür ve finans bakanlan istifa-
tür. Bulgar ordu"unda devletin fi- farını verdiler. Başbakanın bu-
BuRgar ordusunun yeni- nansal(mali) kudretile uygun bir gün istifasını vermek üzere 
den organize ediirnesi organizasyon projesi tevdi et- olduğu yeni kabineyi eski baş-

Paris 11 (Ö.D) - Sofyadan miştir.Şüra bu proje üzerinde bakanlardan Çankofun teşkil 
gelen haberlere göre Bulgar tetkiklerini bitirmiştir. Alır.an edeceği söyleniyor. 

Is n am d 

go 
- Baştaaıı birine suımede -

500 lira kazananlar 
l 227 } 25')2 ] 0593 
66'J6 28 l0 11~ 8295 

2 869 159 8 4596 
5182 3216 12141 

25967 
150 lira kazananlar 

26839 17517 17699 8477 18250 
22141 957 20867 11650 23110 
23902 1177 18497 21909 19267 

5 4862 5195 4085 2078 
3501 

" •• 
ecı 

100 lira kazananlar • 
23721 12425 27500 23169 7284 
19191 16448 7718 4248 11720 
4086 29456 9585 5430 7178 

20120 18457 22872 24265 '21498 
5644 9809 4647 24772 29129 

21636 9940 6000 16165 32l9 
24531 13144 5623 14465 9229 

825 12321 2179 16116 6341 
İstanbulda da ek- 5855 26051 

• .. • l 50 Jira kazananlar 

Bir evlat babasını öldürüyor 
s·r ta si bir adam çiğnedi 

mek fıat yukseldı 25044 4809 682 4333 18116 
lstanbul, 11 (Özel) - Bu- 14797 23617 14621 12151 1127 

rada buğday birden 60 para 7626 6059 28717 15451 28955 
yükseldi. Bazı fırınlarda ek- 24878 16596 13213 20789 23466 
mek 10 k.ur~ş~ satıldı. Gaze- 25997 1494 6078 18263 8872 
telcr bu ıhtıkarın önüne ge-

29396 4618 l6646 20588 7899 
çilmesisini istiyen yszılar neş-

• ,._. •ıau•' ~ 
' fabrikası sahibi bay Yusuf lstanbul, 11 (Özel) - Sam· 

sunda çok feci bir cinayet 
oldu. Mustafa adlı bir genç 
ağabeyinden dava eden ba
basını muhakeme koridorunda 

işten çıkarılan Nikoli t rafın
dan ağır surette yaralandı. 

Nikoli de kaçarken bir kurşun 
isabetiyle ölmüştür. Y liralı hns
tahaneye kaldırılmıştır. Hadi
senin nasıl olduğu araştırılıyor. 
Bir taksi adam çiğne 1 

retmektedirler. 1 ~~.~~:.!.~?.~.~.:.:~?~ .. ~~~~.~.?.?.~?.4 
70 Müfreze daha Çok önemi' 

tabancayla öldürdü. çıkan kur
şunlardan Ahmed adlı biri de 
yaralandı. Katil yakalandı. 

Hadise büyük heyecan uyan
dırdı. Zabıta bu aile fa~ası 
üzerine elini koymuştur. Ci
nayetin sebebi tahkik eeiliyor. 

İstanbul, 11 (Özel) - İngi· 
ıizıer tehlike önünde oldukları Bir za er 

Ferm n eli rd cinayet 
İstanbul, 11 (Özel) - Bu 

sabah F ermenecilerde boya 

Öğlede B hç.ekapıda bir 
taksi yüklü bir hamala çarptı. 
Taksi altında kalan hamalın 
beyni parçalandı. Zavallı 
adam derhal öldü. Bu acıklı 
ölüme sebebiyet veren şoför 
yakalandı. 

düşüncesile hava kuvvetlerini 
70 müfreze ilavcsilc çoialbyor· 
lar. 

urizm ve döviz 
Ankara, 11 (Özel)-Hükfımet 

Turizmi islah için bir kanun 
l!yihası hazırlamışh r. Döviz 
engelleri keldırılacakbr. 

_ lJ ı , trıra{ı 1 iııd ı.11 i(cdc 

Metaksa~ Royter Ajansı ayta
rınn aşağıdaki sözleri soyle
miştir: 

- Seçim son ucu sonuçu 

• 

aka ı 

z e 
F F . ı . \ 
ransız aşıst erı 

partime karşı olmakla berabeı· 

krallık için çok uygundur. Zi

ra hükfımetin bütün adayları 
(namzetleri) krallığın geri gel
mesini adamışlardır. 
Hükümet Kamuya baş vur
madan da krallığı geri getire
bilecektir. 

--------------------------------------B. Abidin Şark müfettişliğine gidiyor 
Ankara, 11 ( Özel ) - Bay kanlığını ise Bay Saffet Arıkan 

Hilminin saylavlığa seçilmesi_?- tayin edildi. Bay Saffet bugün 
den sonra boşlukta kalan dogu yeni vazifesin b 1 d B 

l kt .. Juv•• .. (Ş k e aşa ı. ay gene enspe or gunue ar· . . . 
B. U. Müfettişliğine) kültür Abıdın yakınd Şarktakı Y8-

bakanı Bay Abidin, kültür ha- zifesi başına gidecektir. 

a an --
lngi iz gazeteleri 
yanın mağlii ola 

davası 
savaş halinde Ital-. ~ . . 
ı ecegını yaz yor ar 

lstanbul, 11 (Özel) - ltalyan - Habeş davasından bahseden 
İniliz gazeteleri Habeş kavgasında ltalyanların çok zorluk çe
keceklerini hatta yenilmek tehlikesi bile varit olduğunu yazıyor
lar. Bu yazılar Italyada derin akisler uyandırmıştır. 

315'1 
TAYYARE 

U G U N 

Paris 11 ( Ô. R.) - Ceza
yirden bildiriliyer: Uçakla Ce
zayire gelen Fransız faşistleri-
nin başkanı Kolonel de la Rok 
bu şardan 15 kilometre ötede 
Cezayirin her tarafından koş
muş 15000 ateş haçlıları teftiş 
tmiş ve partinin hava şubesi

ne ait 30 uça~ı da ğözden 
geçirmiştir. 

Jzmirspor 
lzmirspor kulübünün bu pa

zar günü kendi sahasında 

kendi sporcuları arasında atle
tizm müsabakaları yaptıracağı 

ve atletizmden sonra birinci 
ve ikinci futbol takımlarının 
karşı} şacakları haber alınmışhr 

fzmirspor kulübü bu sahayı 
kendi malı yapmak üzeredir. 

ASI 
3151 

İstanbulda bu sene büyük r ğbet gören ve çok beğenilen iki büyük filim 

~~~!Zill--:&:IEE§ll!'<Drim~!IE:;::mlll!!B:lml .. 

Venedi te Gece . Bir Günlük Ki 
( Almanca sözlü ) 

Altın sesli tenör Tino Pattiera ve büyük 
primadonna Tina EiJersin şarkılı 

şaheser komedileri 

(Fransızca sözlü) 

On sinema yıldızının bir arada çevirdik
leri mevsimin en büyük filimlerinden biri 

Ayrcca FO 'S dünya havadisleri 
j kka t : Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 

milstesna hergün saat 16 da başlar 
Seans saatları : Hergün 16 - 17 ,40 - 19,30 - 21, 15 cumartesi günü 12,30 - 14 - 16 ( tale

be seansıdır ) Pazar günü 14 de ilave seansı 
Çarşamba, perşembe, cuma günleri son 21,15 seansında "Bir günlük kibar kadın" diğer 

günler "Venedikte bir gece,, gösterilir. 
Serin bir salon - Ucuz fiyatlaz - İki büyük filim 

Fiyatlar 25, 35, 50 kuruştur 

Cumhuriyet r jimlni 
Sağlamlaştardı mı? 

Paris, 11 (Ô.R.) - Atinadan 

bildiriliyor: Saylav seçiminin 
kat'i neticeleri şunlardır: Oya 
giren 1,143,668 kişiden 1032056 
sı hükumet listelerini seçmiş
Jerdir. Atinad~ 93 bin kişi oy 
vermiş, hükumet 60,000, kral
cılardan 33 bin oy toplamışlar
dır. Yeni say lavlar Cumhurluk 
rejimine sadakat andı içecek
lerdir. Seçimin sonuçları cum
huriyet rejimini sağlamlaştırır 
gibidir. Her halde rejim işi 

Eylfılden önce ortaya çıkarıJ
mıyacaktır. 

ı·ze e 
Fransız kabi esi 

toplandı 
Paris 11 (Ö. R.) - Paristen 

uzakta üç gün dinlenmiş olan 
Başbakan B. Laval bugün Pa
rise dönmüş ve iş arkadaş'a· 

rile görüşmilştür. Bakanla 
Perşembe günü Elize sarayın .. 
da Cumur Başkam B. Lebru .. 
nun başkanlığında toplanarak 
kabinenin genel çalışma alanı
nı çizecektir. 

Davis kupası 
Kazananlar - Kaybed nler 

Paris 11 ( Ô. R. ) - Avus
turalya tarafından yenilen Fra -

ı sa Davis kupasından kat'i ola
rak elimine edilmiıtir. Alman· 
ya Bcrliude İtalyayı ve Brük
selde de İngiltere Avusturyayı 
yenmiılerdir. 



• 
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Şemsi paşa Elbasana ayak basınca isyanı idare eden 
Derebeyleri ile temasa geldi. Sonra onlara aldanarak 
Mabeyne çektiği telyazılarda halka hak veriyordu. 

Yüzündeki kan az: buçuk 
çekildi. Sarkan dudaiJ ve 
ılıkapağı itiraz düzeldi Ve 
benimle hastalık hakkında 

prlfmiye batladı. J 
Bu 1eretl\ benim de heyi-· 

canım, korkum hafif hl\fif za
U oldu. Papya '1aleşaiye 
..._eyi Ye orada biraz istih
rabab taYıiye ett :m. 

·- Hayır de'i. Paditahıa 
...-i YU gitr..ek Jizım. 

He•e'~~alktı hayvanını is
tedi Iİ.f!iyordu. Ônliae ıeçtim. 
hhliJaenia bllyik olduiunu 
•iatmak iateclim. SGzümü bi
~ dinlemedi. Yalnız bendea 
1ardım istiyerek hayYamna 
bindi. Ben de, mnfreze de 
kendisini takibettik. 

Hiç bir tey olmamış gibi 
Yicudunun ilıt kıımını yine 
hayvanın batıaa eğerek 'hay
Yanım sürmiye bqlam. 

Bu yürüyiifiln biç bir ki-
tapta yeri yoktur. Çtmkü bu 
ae dart aal, •• ıüratle ve ne 
de idi yurüyüıttır. kendisini 
takıbedenler ıu saydıiım yii
rlylşlerden birisile ıelirse 
ya onu geçmiye veyahut onu 
yetiıememiye mahkümdur. Bu 
yüzden onun hayvanını takı
beden ıüYari lıaayvanlan daima 
perifaa olurda pliyorduk. 
0.lmüzde ileride bir karartı 
flrdük. Meğer Debre kuman
dam iki doktor ve bazı eı
rafla beraber bize ıeliyormUf. 
Pqa bunlan ıörünce hayret 
etti. 

Çüukü ıli•ari zabitin • ıan
derildiğinden bihaberdi. Dok
tor pqayı at üzerinde 16rthıce 

- Geçmlf olıun papm. 
Size çok iyi bir iliç ıetircli• 
içince hiçbir ıeyiniz kabmyac:ak 
mukaddemesile ilicı uzatb. 

Pqa illca içmemek istedi. 
Fakat dektonm t-inabna da
pna•ıyarak bir iki yudum 
içti. Bunun f ngiliz tuzu olda
pnu aalaymca yere fırlattı. 
Hiddet etti Ye doktora çıkııb. 
Ve s6zü kıA keserek yeluaa 
deYama baıladı. Debreye giri
leceği sırada güneı gurup edi
yordu. Muzika iki tabur aıker 
Hlimlaia ÇIUUftı. 

Pqa eAsen bu gibi istikbal 
merasiminden daima kaçınır 
bir adam olduiu için bundan 
da hiddet etti ve dört nal hay
Yamm sür~rek toz toprak içe
risinde doj'ru hükiimet kona
;ının önüne geldi. 

Birtey ıöremiyen halk müf
rezenin peşinden koşup geli
yordu. P2p hükumet konai• 
&atladeki kumandanlık daire
sinde hayvanını tuttu. Ben ya
nında idim. Başile beni çaiJrdı. 

- lnemiyeceğim, beni indir 
dedi. 

Kumandaa ve askerler mü
•acehesinde hayvandan uzana
rak kolile boynuma sarıldı ve 
milfkilitla hayvandan indi. Ge
ne sol kolu Ye sol ayarı sii
rlkleniyordu. 

Mn,kilitla içeriye girdik, ha
zırJanmıı yatağa elbiseme 
uzandı. Kumandan ye doktor
dan bat"• içeriye kimseyi sok
madı. Pap o alqam istirahat 
etti. • 

Doktor binb&fl Besim ve 
O.ktor yllbafı Mehmet bey
litf -...m,e bqlaclılar. Bu 
~Yi U..ı.t'-t ..-.,.... ......... -.~-~ 

hasıl etmiş yarım ölü ha- küçük bir tevakkuf göstermek 
linde bulunan sol kısım vücu- 1 uçar Iibi giden müfrezeden 
dunda eseri bayat görülmiye ayrılıp geri kalmak demekti. 
baılamıttı. Bunun bittabi muhtelif mah-

0 g~::t doktorlar tıbbi ve- zurları vardı. Nihayet bir :su-
sayalarmı yaparken nihayet retle Mehmet beye yanaştım. 
bir buçuk ay kadar Debrede Mehmet bey bana: 
kalmak zaruri olacağnn söyle- - Azizim bu adam ya taş-
yince pap ile doktor arasında tandır, ya çelikten.. Buna bir 
S(ece ,öyle bir muhavere cere- ıey olmaz. Fakat vay bize. 
yan etti: O.ııun hayatını kurtaracaiıoı 

Pap - Ay Yar mı? diye ben ölüyorum dcmeğe 
Doktor - Hayır efendim haşladı ve paşaya iliç teklifi 

aiçin sordunuz? tıbbi vesaya değil, aynen kü-
Paıa - Ay olsaydı hemen lirler ıavurmaia başladı. 

şimdi yola çıkmak istiyor~um. 323 ıenesi mayıımm 19 uncu 
Fakat hastayım karanlıkta ıi- güııü Miraka hanına geldik ve 
demiyeceğim. geceledik. 

Doktor kemali hayretle - Ertesi günü Şe•ıi paşa yine 
Tıbbi vesayama ehemmiyet { müşkilitla hayvanına bindiri-
vermiyorsunuz. Bir evlidım var lerek Elbasana müteveccihen 
onu• baıı için yemin ederim hareket edildi. Elbasanda mu-
ki bugGnlerd~ yola çıkarsanız tasarnf ve jandarma kuman-
haatalığınız tepecek Ye ölecek- danı ahali tarafından koğulmuı 
siaiz. olduj-u gibi Peklin kazas1nda 

Pata - (Acı bir tebeuüm- da kaymakam eşeğe bindiril-
dea sonra) Yarın alessabah mek suretiJe ahali tarafından 
yola çıkacağım. Dedi. kovulmuştu. Bunu Debrede 

Buaun üzerine herkes sulha. kapalı bir ıekilde itilmiştik. 
MeYki kumandanı Miralay Ham- Mabeyinin hareket emrini ye-
tli bey biraz aöze kanşarak: ren telgrafında da isyanın ma-

- Paıa buranın kumandanı hiyeti anlatılmamıştı. Yanı•ı:r:da 
benim. Gidemeuiniz. Giderse.. yaloız kırk süvari vardı. Bir 
niz yoldan çeYirmeji de bili- ihtilal mıntakasına gidiyorduk. 
rim ıibi lltifeli tehditlerle onu Kar,ımıza çakacak küçük bir 
durdurmak iıtedi. Paşaya bu kuvvet bizi kolaylıkla perişan 
sözler tesir etmedi. O ıece edebiJirdi. Şemsi Pqa bil-
kıldık. Ertesi gün yine tedavi tün bu ihtimalleri bir tara-
ile utratıldı. Tam ıec• yarısı fa brakarak yalnız kendisinin 
doktonı çaiırdı. Doktora: nllfuzuna iıtinad ediyordu. Bi-

- ben ıidiyorum iliçlarımı liyordu ki bu şöhret ve nüfuz 
yap yavere ver, dedi. kendisi için bir çok aıkeri 
YOzbaıı Mehmet efendı bliyük kuvvetlerden daha ku.,vetliydi. 
bir teliı ıösterdi. Bu olamAz Ôyle zannediyorum ki Pa-
decli iaede dinletemedi ve ni· lf8 da ilk defa Elbaaana geli-
hayet yolda gayet ağır ıitmek yordu. O havalinin yabancısı 
Ye doktoru dur dediği yerde idi. Yalnız tek bir tedbir yap-
durmak verilen iliçlan içmek b. O da 9u idi. 
Ye doktora da beraberine al- Debrede telıraf müdüriinii 
mak prtile muvafakata mec- yaaına çağırarak : 
laar kaldı. - Benim buraya geldij'imi 

Hiç kimaenin haberi yoktu. Ye buradan gideceğim iıtika-
Gece yansı mlifreze Debre meti ıizden başka kimıe bil-

sokaklannda gayri muttarit sa- mez:. Gideceğim yerde haber-
dalar çıkararak Elbasana doi- dar olduklannı anlarsam Allah 
ru yol almağa baıladı. namına kaaem ederim ki tel-

Mevki kumandanı Hamdi grafhanedeki btıtnn memurlarln 
bey Şemıi paşanın hastahğını beraber sizi asarım demişti. 
mabeyne, müfettiti umumiliie, Bu tehditten maksadı Elbe-
seriaskere bildirmi,ti. Fakat san ahalisinin kendisinin vüru-
pqa hiç bir makama bir ih- dundan haberdar edilmemesi 
buda bulunmamııb. idi. Filhakika 6yle oldu. 

Mevki kumandanı yazdıiı Elbesaaa ıtın ortası tam 
telgraflana cevabını aldı. Ab- ı6r'ath bir yürüyüıle girdik. 
dülhamit batta olduju halele Sokaklar aikin ve tenha idi. 
bepai ihtimam edilmesi lilzu- Müfrezenin glirlUtüıü esasen 
mundan bahsediyordu. kuşkuJanmış olan halk üzerin· 

Debreden ayrddık. Paşa yi- de büyük bir dehıet iJka eti. 
ne hayvamaa yatb. Adeta Doğru hiikiımet konağına git-
tayyare gibi uçuyordu. Arka- tik. Gösterilen odada derhal 
ımdakiJer ne yapacaklarını bil- yapbrılan bir yatağa Pata 
miyorlar, ,aıırıyorlardı. Zavallı uzandı. Ve bana yazdı dığı bir 
doktor bana yetişti. Ve paşa- tezkere ile mutaıaraf vekilin-
nın galiba verdiği sözde dur- den mutaıamf ve jandarma 
mıyacağını Ye alümün muhak- kumandanının ahali tarafmdaa 
kak o!duiunu söyleyince ıayri suret ve eıbabı tardı soruldu. 
ihtiyari aiirdüm. Ve Mehmet Gelir gelmez yazılan bu tezke-
beye acele etmeyiniz önümüzde re memurlar üzt!rinde bir deh-
daba iki günlük yolumuz var. ıet uyandırdı. Elbeun etraf ve 
Siz neye tutultluiunuzu sonra muteberanı Patayı ziyarete gel-
anbyacakııaız dedim. diler. Esasen Elbesan ve havaliıi 

Netekim dediğim doğru çıktı. Akif paşa, Şevket ve Derviı 
Dört bet saat sonra müfreze- beyler namında üç mütegalli-
nin en gerisinde kalan doktor benin elinde idi. Y ekdiğerile 
sesi çıktaiı kadar ilerileyenlere geçin•iyen ve daimi bir ıaüfuz 
bağırıyor ve kendisiaia arbk yantı yapan bu adamlar terbi-
ıidemiyeceğini anlatmak isti- yeli ıörüaiiyorlardL 
yordu. Bunlardan Akif pqa çok 

Maatteeuüf dinliye• yoktu. tecrübeli, ŞeYket bey yük.ek 
Çüakü onu dinliyeyim Ye yuat J talaail ıönaiif, Dervit bey iae 

· • · ~ Lir derebeyi cleaiıaeie llYlk 

Zabıtamızın Şerefi 
iç işleri Bakanı Adli Zabıta Hakkında 

önemli Sözler Söyledi 
Ankara, 10 (A.A) - Kamu- batı arzedememiıtim. Bugün sine dayak attığı atfolunaP 

tayan bugünkü toplantısında arzetmek istiyorum. Tahıi11 çavuı ve arkadatlart 
kamutay gündeliğinde bulunan Bizim usulü muhakememiz tahtı muhakemeye almmıt• 
maddelerin görüşülmesine baş- rekizituar bir usulü muhake- lardır. (Bravo sesleri alkı,lar) 
!anmadan önce söz alan iç iş- medir. Yani delail miirrimin Ye muhakemenin icrası esaıın-
leri bakanı Şükrü Kaya şun- hariciade toplanarak ona göre daki yıllerda iki yıl evvel 
ları söylemiştir: hüküm veriJir. Enkizituar de- tahb muhakemeye alınmıtlar 

Sayın arkadatlar, ğildir. Yani deliller mücrimdea dır. Fakat bunlar ademi meı· 
Kamutayın geçen celselerin- ahnmaz. Mücrimin itirafı ne uliyet kararı almışlardır. Ba 

den birinde adliye encümeni olursa olsun delaili hariciyeye malümat tamamile meclise ar-
mazbataları okunurkea mazba· mutabakat etmedikçe hikim .zedilmediii için bu noksaDI 
taların birinde zabıtai adliye onunla mukayyed olmaz. Bi- ikmal etmek istedim. Şuradı 
vazifesini gören jandarma hak- naenaleyh dayakla alınaa iti- burada hakikaten vazifesini 
kında bizı sözler buldum, O rafın hiçbir hükmü tesiri yok- suiistimal ederek kanun, usu· 
sözlerden mülhem olarak bü- tur. Eğer bazı cahiller gafiller liln tayin ettiii yollardan ayn-
yük meclisin teessiirline iştirak zabitai adliye arasuıda bu larak ~ayri insani ve gayri 
ederek ayrıldıktan sonra doa- usule deYun ediyorlarsa iki ıuuri hareketlere ictiıar ed• 
yayı aJd,m okudum va çalııtım. tiirl& hnahk yapıyorlar, de- memurlar varsa emin oluouz ki 
Büyük meclise maruzatta bu- mektir. Biri kendilerine zarar oalar için de kanunlar müsa• 
Junmak istiyorum, mihaadele- Yeriyorlar, Çünkl mçaa ma- ittir. Kanunları tatbık etmek 
rini dilerim. Dosya tafsilitile hiyeti ne oluna olaun bebe- için ellerine bu salihiyetlerİ 
büyük meclise arzedildi. Büyük mehal mahkemeye Yerileceii· Yerdiğiniz arkadaşlannız t.-
meclis haiz olduğu hakkı isti- ne ılre neticede kendileri elarak kullanan kimselerdir. 
mal etti. O hak kendisiain ceza göreceklerdir. Bu memlekette i,Ienen bir eli· 
mlinakaıa g6türmez bir bak· ikinci defa zarar ediyorlar. rla için kanun hikümleri der-
kıdır. Kullandı ve yerinde kul- Hukuka ve adalete daya•maıı bal tatbık edilir. Bu memle· 
landı. Bunu milnakaıa ede- Jizımgelen muhakeme usulle- kette bir cürme ittili hllıİ 
cek değilim. Bu hakla büyük rini gayet iptidai ye gajri in- olduiuada takip edilmesİll· 
millet meclisi hakkı hükümra- 1&ni bir usul ıibi g8stermeye BGyle ıey habra gelmez. BizİJll 
•İli olarak kullanır. Kendisi vesile oluyorlar. Zabıtai adliye inkıllbımız doğrudan doğruJ• 
adliye makamlannın ıunun bu- için ı8ylenea Ye hazan belki akla, mantıka izana ve mil•· 
nun ne delilli ve ne o deliile de vukua gelen bu hadiseleri bet ilimlere müstenittir. 
İltiııat edea hllkümlerile mu- hariçte duya• doıtlanmız ı•- Hepimizin hükômetin vuif .. 
kayyet deiildir. Yüksek ve vinmesinler. Biz memleket• yolauzluldan gördüğü vakıt 
milli mülihazalan nazan itiba· aid olan her Yak'ayı olduiu kanaal yollarda oaun tecziye· 
re alarak o hakkını kullanır. ıibi bütlln çaplakhğile bu kllr- sini takip Ye temin etmektir· 
Bundan dolayi bu hakkı kullan· ınde münakıp etmeye aht- Bu mesele gelecek celaed• 
masandan dolayı mahkemelerin mıı ve bunda fayda bulmut açı' kaldıiı için ıerek millet 
ve hlkimlerin vermiı olduğu bir nesliz. Cumuriyetia dayan- muyaceheıinde gerek yüksek 
hükiimlerin isabetine katiyetı·ne dığı doğru yolu bulmak için L auzurunuzda ıerekıe cihan mu· 
bir halel ıelmez. Ancak ceza baıvurduğu en btiyiik ıey her d k 

k ' h di · ld Yacehesin e bu açık almıl 
tahfif veya tadil oluaur. Bu va • ve a ıeyı o uğu gibi 

millet ve cihan müvacehuin- elan meseleyi tavzih için s6ı 
elalı mecliH llir defa daha de mllnakap etmektir. Bu bi- almaya dlret ettim. Arzı mali· 
arzettikten ıonra asıl zabıtai · k · mat ettim. Her ceza davasında zım uvvetimizin ifadesidir. 
adliyeye taallôk eden bir da- (Bravo sesleri) clrmilnü itiraf etmit bir suç· 
yak hidiaesine geleceğim. O Her ıayJay her Yak'a ve her lunun veya Yekilinin bir mese· 
vak' ada tahkika memur olan- memur hakkında blltün kanaat- leyi mlstehhice aibi dayak v• 
Jarm maznwılara işkence etmiş laruu izhar eder. Ve milnakaıa tazyik keyfiyetini c>ne sürme· 
ve bu suretle cebren ifadele- oluaur. Bundan kuvvet alarak ıiai kendis" ne dayak veya taı· 
rını alarak itiraf ettirerek memleketin dahili mauaruını yik c6rmil isaat edilenlerin der-
mahkemenin hükmüne mOessir fenadır gibi ıa.termek istiyen- hal tiddetli takibata tabi tut· 
olmuşlardır. Burada hepimizin ler ıldanırlu. Çllnkll her mem· ma\ı)a ve sabit olmazsa ciirmll 
teessürünü mucip olan hidise Jekette olduju ıibi eter bizde zabıtanuza iınat edenler aley-
zabıtai adliyenin dayağı doğ- de zabıtai aClliye araaıada ca- biade iftira davası açmakla 
rudan doğruya bir vasıtai tah- hillne Ye ıafilane bir ıurette behemmehal ortadan kaldıra· 
kikiyei adliye ıibi kullanm•t vazifelerini suüıtimal etmifler ca;ız. 
olmasıdır. o gün dosyayı bil- Yarsa onlar derhal takip olunur Şllkrll Kayanı• bu söyleviD· 
mediğim için llzımge!en iıa- ve cualan Yerilir. Netekim dea ıonra kamutay gündeliti• 
.......................................... arkadatlır bu do11yada keadi- ıeçilmiıtir. 
bir taY1rda idi. Bunlann vazi· 
yetleri hal Ye şanı paıa 6&•
rinde bDylk bir h6sn8 tesir 
yaptı. Bunlar açıkça dertlerini 
paıaya anlattılar. Pat• sami
miyetle dinledi. Ba .. ayle ge
liyor ki yekdiğerile geçimniyen 
ve yekdiğerini çekemiyen bu 
Uç phaın birleıtiği tek bir 
nokta vardı ki o da yalnız 
Arnavutluğun istikllli arzusu 
idi. Emellerini sakbyabılmekte 
büyük bir mebaretl .. ri vardı. 
pek kısa bir zamanda patanın 
saffetini iıtismar ettiler. Şemsi 
paıa mabeyne, müfettip umu
miliğe Maaa•tır viliyetile ıer
aıkere yazdığı telgraflarda 
ıarhoı ve alçak bir mlte1ar
nfla bir jandarma kumandaau
nın eline kocaman bir ıanca
ğin mukadderab teılilll oluna
mayacağı ve binaenaleyh aha
linin yaptığı harekette bakla 
olduju bildirildi. 

Bozuk asayişin düzelmesi 
Ye cürllm erbabıma yakalan
ması için hemen bir iki tabur 
asker iıtedi. Kısa bir zaman
da taburlar geldi. Taburlana 
vürudunu müteakip mahküa 
ve mücrimlerin bizzat gelip 
hükômete dehalet et•elerini 
Ye gelmiyenlerin evlerinin ya
kılacağı i.lia edildi. Bu ilinın 
tesiri görülerek fevç fevç m6c
rimler, katiller aelip teslim 
olmaja bqlacblar. 

Kamutayda 
Mülkiye Mektebi Siyasal 
Bilgeler Okulası Oldu 

Anara, 10 (A.A) - Bugtıa 
Nuri Gönkerin bqkablığıacla 
yapılan kamutay toplaab11ada 
ıündelite ıeçilmeden ance 
Karı ıaylaYhiına seçilen Köp· 
rillil Fuad ile Tokat ıaylavlıgı
na seçilen general Sıtkı Oke
nin ıeçim mazbataları tasvip 
edilmiı ve Köprlll& Fuat and 
içmittir. 

Bundan ıonra araı ulusal ada 
let divanına ait bazı metinlere 
iltihakımız, Tlirkiye - Almanya 
tecim mukavelesine ek anlq-
manın, Türkiye - lran arasın
daki emniyet, bitaraflık ve 
ekonomik emek birliği muahe
desinin tasdikine, temyiz mah
kemesini• Ankaraya naklina 
ait kanun liyihalarımn ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul 
edilmi~tir. 

Kamutayın bugün kabul et
tiii kanunlardan ıiyaaal bilıe
ler okulaıı hakkındaki kanun 
liyihuı ile devlet itleri için 
yüksek tahsil a6nntiş memur 
yetiıtirmek üzere kurulmuı 
olan MOlkiyc mektebi adı Si
yaul llilgeler okuluJDa çem-
lerek Ankaraya aakleclilmek-

~· 

Ordunun dahili hizmetleri 
hakkındaki kanun liyihasile de 
ordunun değişik dahili hizmet· 
leri hakkında yanm asırdan 
fazla bir zamandanberi tatbik 
edilmekte olan dahiliye kanun· 
namesi bugünkü ihtiyaçlar1 kal"' 
plıyacak bir surett~ tidil edil· 
mektedir. 

Ba kanunla ukerlik Türla 
yurdunun ekin'ik ve cumuri· 
yeti korumak için harp san'a· 
tını öğrenmek ve yapmak mü· 
kellefiyeti o.arak tarif edil· 
mekte ve bu mükell~yetia 
husuıi kanunlarla vazolunaca· 
i'ını ve b6yle bir mükellefiyet 
albna giren ve resmi bir kıya· 
fet taııyan kimseye aıker de· 
nileceii kaydolunmaktadır. 

Sabn alınan Aydm Ye ıua· 
bab demiryollarınm tesellüm ve 
tamyeıine Ye itletme muame
latına dair kanunla posta tel
ıraf ve telefon memurlan hak
kmdaki kanun da bugtin n· 
mutaYJD kabul ettiii kaaualar 
arasında bulunmaktad1r.Kamu· 
tay ÇU"taml>a ıGnll toplana· 
caktar. 
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~;-akat iki adamın Parisde rat tak;~~·1~~;~;~i"
1

Bir rahatsız-
u uşduklarını Kam ısrarla tek- lığınız mı var? 

rar etti. Mühendis cevap verdi: 
- işi dimizden çalmamaları - Renuçi kartlarımızı aça-

için kimseye açılmamasını ben rak oynamamızı istermisiniz? 
Pa!kala tavsiye etmiştim. Bu- { - Muhakkak güneş başınıza 
nunla beraber yine elimizden ' vurmuş olacak, hiç bir şey 
çaldılar onu. Bir çok maden anlamıyorum. 
parçaları getirmiştik. 1 - Gümrükcünün benim ba-
aldılar, onları vnllerimde bulduğu şeyler size 

L 1 kafi derecede maifımat ver ... 
M aos ~ samimi bcnzeyordu. medi mi? Sizinkinde bulunan-

orga u maden parçalarının 1 lar beni yeter derecede tenvir ?; ~d~ğunu anlatmak üzere ı etti. Biz ikimizde, Bannotun 
~ ı. . ~ at Asyalıların ne kadar i dediği gibi, altm arayıcılarıyız. 
ıçl~rmı sakladıklarını duymuştu. A.rtık gülünç ohm şu fil adı 
lhtıyat0kir davranarak: hikayesini bırakalım. 
"k emek, dedi, Frımsada Rcnnçi esnedi. 2ülümsedi, 
ı en B t" t" l h t b b k d a ıs ı {eşfinden, gazete- sonra mu a a ına a ma an 
lerde adı · k b düzeni bozulan yatağını düzcl-
ka k' geçen şır etten aş- terek: 

' ımseye bahsetmemişti? 
Kaa başını salladı: - Ya! Böyle olmıyacak va-

h -lk' Hiç kimseye. Hırsızlar da kıtta bunun için mi koştunuz 
t ı bunlardır. buraya? Doğrusu, bunu konu-
- B~nlar dediğin kim? şacak vaktimiz vardı. ( Gözlc-.. 1; Şırketin Adamları. Onu rini mühendise kaldırarak ) ne 

0 uren de belki onlar. ise madamki söze başladık. .. 
hat~ed1i, delikanlıyı çekti, mu- - Şu halde Laosa gelmekle 

M et c vücuduna basıp sıktı. maksadınızın dostunuz Batisti 
bet krga bu ıztırap, bu muhab- tarafından keşfedilen madeni 

arşısında yenildi. Ağzını keşfetmek olduğunu itiraf edi-
nıetr · · cJ k esının kulağına dayıyarak yorsunuz, eme ... 
Yavaşça: - Nasıl? Batisti'nin? itiraf-
d -:- dKam, dedi. Misudyer cad- mı ediyorum? fakat hiçbirşey 
d~~5!D edBatistinin gönne~e gel- itiraf ettiğim yok benim. Şu 
ıgı a am b •· yeni çıknrdığınız masal da ne L en ım. 

O aosl~ kız sıçradı, doğruldu. oluyor? 
D n~kn el

1
mden kurtulmak istedi. Besbelli olan kızgınlığına 

e 1 an ı onu tuttu: rağme, Rcnuçi kendisini tutu-
b - Sana yemin ederim ki ne yor, kısık sesle konuşurdu. 
.e~, ne de siz hiç birimiz Ba- Morga sadece: 
hstıyc karşı h · b · - Kam bana herşeyi itiraf d w T B" . ıç ır şey yapmıt .1 eg~ 1~·. ıllkıs madenini işlet· ettı. 
~esı ıçın ona yardım edecek- - Ah! K .. J 
tik~. Fakat yerini bize bildire- Şimdi gözüküyordu, hiddet-
ckegı sırada adamcağızın ağzını ten büzülen ağzından ıel gibi 
apadılar... küfilrler, tehdidler akıyordu. 
Bu anda, genç kadının vü- Tıraş olmamıı yanaklarınakan 

cudu bir kukla 2'ibi kolları ara- hücum etmişti. Son derece çir-
sına devrildi. Kam bayılmıştı. kin bir hali vardı. 

Baygınlıktan kurtulduğu va- Ansızın eli yasbğın altına 
~ı~ o. kadar yorgun ve acıklı sıyrıldı ve oradan bir tabanca 
ıdı kı daha fazla ona soruştur- ile çıktı. Tabancayi arkadaşına 
ınağa delikanlı cesaret bul- çevirdi. Morga yerinden kımıl-
Ulamıştı. damadı. Büyük siikiinetle: 
. ~endi yanında, arada sırada - Öyle sanıyorum ki, dedi, 
ırkilerek uyuduğu sırada 0 da bizim için anlaşmak zamanı 
Renuçi ile nasıl görüşeceğini gelmiştir. Düşmanlıktan çıka-
~~ş~nüyordu. Hangi yol daha rak müttefik olmamızı ister 
ıyıdı? Çarpışmak mı, yoksa bir- misiniz? 
leşmek mi? R · h l d cnuçı sila mı e in en ya-

. Ilık gece içinde, nöbetçiler nına koydu 
b~rbirine parola sunuyor, anla- _ Bana ne teklif ediyorsu-
şı maz kelimelerle cevap veri- auz? dedi. 
Yorlardı. 

Açık kart 
Bekçi "kalk,, borusu çalıyor

du. Morga gözlerini açtı. Oda
nın dar pençerelerinden sarım
trak bir ışık yayılıyordu. 

DeJikanh yataktan atladı ve 
acele keyindi.Renuçi ile, kızın 
İtiraflarını o daha haber alma
dan, görüşmek istiyordu. 

Arkadaşına aynlmıç olan \ 
odaya girdiği zaman, o henüz ~ 
uyuyordu. Onu şiddetle !Jarstı. ı 
Korsikah hayretle doğruldu: 

- Ne oluyor? Ammada su-

P. 
• 

- Batistinin madenini müş
ter~~ masraf ve kirla İflet
megı. 

Ban~ rin gözlerinde bir 
ışık parladı: 

- Madenin nerede olduğu-
nu biliyor musunuz? diye 
sordu. 

- Hayır! 
- Ben de bilmiyorum? 
Cevap o lmdar acele, o ka· 

dar kat'iyelle çıkmıştı ki ağ
zından, Morga sarsıldı. Bunun
la beraber ısrar etti; 

- .Soım Var -

'filki!ik ~ ahi yesi 
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Gölcük - Bozdağ - Adagide - Adagüme 
Birvye gidecek yolculara lüzumu kadar otobüs ve oto

mobil temini için Odemlç; şarbaylığı şimdiden hazırlığa 
başlamış ve asgari fiyatlcaı tesbit etmiştir. 

Gblcüğün denizden yiikseldiği 840, Bozdağın 1027 met
redir. Şehirde hararet en yüksek derecede iken buralarda 
bir bahar havası vardır. Temiz hava, bol ~u, mükemmel 
bir yay a, GöfcUkte ka) ık gezCntil rE 

İzmir - Odcıaiş bilet fiyatları. 
1 inci mevki bilet 150 kuruş 
2 inci mevki bilet 125 kuruş 
3 üncü mevki bilet 100 kuruştur 
Trenin hnreket saat!a.ı biletler üzerinde yaz.ılıdı. Biletsiz 

yolcular trene binemezler. 
Bilet satış yerlerl 

Aydın demiryolu şehir kalemi (Kerestecilerde) Alsancak 
ve Kemer istasyonları, Tilkilik bay Faik eczahanesi Kemer 
altı Sevinç pastahanesi, ifa eczahanesi.. 1-6 (814) 

Manalı Bir Remiz 

' •• 

e 
Hint-Avrupa 
müşterektir 

1 •Cll• ... • ıs:= 

lstanbul üniversitesi latince tus atta'yı bu mana ile kayde
profesörü Dr. Ezio Bartalini 
yukarki başlıkla enteresan bir 
yazı yazmıştır bu önemli yazı
yı aşağıya koyuyoruz : 

Türkiye reisicumhuru, kendi
sine kamutay tarafından veri
len Atatürk soyadım aldığı 
zaman, öyle zannediyorum ki, 
hiç kimse, ata sozunun bir 
Hint - Avrupa sözü olduğuna 
ve Germen, Latin ve Yunan 
hatta EH lügatlerinde müşterek 
bu!unduğuna işaret etmedi. 

Atalar sozu, Atabey gibi 
mürekkep bazı kelimelerde de 
bulunan Atanın türkçe olduğu 
muhakkaktır. Kuman dilinin 
çok kıymetli bir yadigfirı olan 
ve Macar alimi Ceza Kuun 
tarafından, Venedikte San Mar
co kütüphanesindeki nüshaya 
istinaden latirıce tercümesiyle 
beraber neşredilen Codex 
Cumanicus'dn da ata kelime
sini muhtelif yerlerde görü
yoruz. 113 üncü sayfoda anna 
kelimesinin yanında atta'yı; 248 
inci sayfada ayni kelimeyi ata 
şeklinde yazılmış ve latinceye pa
ter ile tercüme edilmiş görüyoruz; 
114 üncü sayıfada ulu atta (la
tince tercümesi (avus); 180 inci 
sayıfada tek " t ,. ile ulu ata; 
142 inci sayıfada atalık ( la
tince tercümesi vitricus - ÜVC!Y 

baba ) ve nihayet tin atam 
( latince pater spiritualis - ma
nevi baba ) şekiUerini buluyo
ruz. Bu misal ata ke!i,nesinin 
daha o zamanlar bile mecazi 
manada kullanıldığını gösteri
yor. Atatürk ismini seçenlerin 
de atanın bu umumi ve şamil 
mımasını düşündükleri şüphe
sizdir. 

Atta'nın ismi has olarak T u
rani dillerde, evvelce de kul
landığını görüyoruz. Hun'arın 
hükümdan Attilanın adının da 
ayni köke bağlı olması çok 
muhtemeldir Sondaki ila eski 
Hun isimlerinin çoğunda vardır: 
Attila'nın babasının adı Ruğila 
idi. 

Bazı eski ansiklopedilerin bu 
hususta yazdıkları da dikkate 
değer. Büyük Larousse'un ilk 
basılışında, Attila'nın Satik di
lindo "baba,, manasına gelen 
atta' dan geldiği yazılarak: "il 
semble assez etrange qu'un 
roi hun ait rcçu un titre em
prunte a la lan2"ue gothique,, 
''(Bir Hun kralının Gotik dilin· 
den gelen bir kelimeyi isim 
olarak alması oldukça gariptir,, 
denmektedir.) Eğer atta keli
mesi halis Turani bir kök ol
masaydı , bu fikir belki varit 
olabilirdi. 

Ayni kelime atta ve ata şe
killerinde ve ayni mana ile 
Got'ların dilinde de mevcuttur. 
T eutonik edebiyatın müessisi 
olan Ulfilanın İncil tercüme
lerinde - ki bunları Upsala'daki 
Codex ari'enteus Wolfenbüt
tel'in Codcx 

1 

Carolinu
sunda MilanodakiCodicesAmb
rosiani' de bulabiliriz - atta ke
limesinin "baba,, manasına kul
lanıldığını görüyoruz. Pater 
nosterin tercümesi öyle başlı
yor: Atta unsar thu in himi
nam (Göklerde olan babamız) 
Ayni kelimeyi ismihaslarda da 
buluyoruz: Alarikin eniştesi ve 
Placidia'nın kocası Ataulf'un 
ismi, herhalde ata (baba) ve 
Wulf " kurt ,, kelimelerinden 
mürekkeptir.Bu kelime Alman-
caya Adolf feklinde girmiştir. 
Hatta Almanyaııın bugünkü 
diktatörünüde küçük adıdır. 

Atta ve ata kelimeleri klaıik 
latincede mevcut değilse de 
herhalde halk dilinde "baba,, 
ve "dede,, minaıında kullanılı
yordu. Fibakik_a_ıramerci Fea-

diyor. Ata şeklini atavus"-Cet,, 
mürekkep kelimesinde görüyo· 
ruz ki bundan da neo - litin 
atavisme kelimesi meydana gel
miıtir. Horatius'un tiirlerini 
açtığımız zaman ilk ode'un 
ilk mısraında bu kelimeyi bu
luyoruz: Maecenas atavis edite 
regibus. Atta şekli praenomen 
ve cognomen olarak mevcut
tur. Müverrih Svetonius Clau
dia ailesini tesis eden bir At
ta Claudius 'dan bahsediyor. 
Horatius. Epistolae'sinde ve 
Aulus Gellius Noctes Atticae
de, Milattan evvel 80 senele
rinde yaşam ı ş ve fabulae to
gatae (Roma komedileri) mü
cJlifi Titus Quintius Atta'dan 
bahsetmektedirler. 

Yunancada atta kelimesi ih
tiyarlar için sevgi ifade eden 
bir söz şeklinde bulunur. llya
da'nın IX uncu kitabının 607 n
ci mısraınde, Achille, ihtiyar 
mürebbisi Phoenix' e 11 atta ge
raie 11 diye hitap ediyor. Me
nelaos XVII inci kitabın 561 in
ci mısram da yine Phoenix' e 
karşı hitap ederken aynı ke· 
Jimeyi kullanıyor. Odise'de de 
ayni kelimeyi buluyoruz. (XVI, 
31). 

Ata kelimesinin Germen, Li
tin ve Yunan dillerinde mev
cut bulunması, bu Türk sözü
nün Hint - Avrupa dillerindeki 
evrenselliğini isbata kafidir. 

Ari dillerin büyük kardeşi sa
yılan Sanskrit'çenin ehemmi· 

yeti ve Eti dilinin Hint - Av
rupa ailesine mensup olması -

ki üniversitemizdeki Prof, Boı .. 
sert gibi büyük Hititologların 

kanaatleri bu merkezdedir -
Anadolunun eski sakinlerinin 

dilinde de ayni kelimenin bu

lunup bulunmadığını arastırmak 
arzusunu doğurmaktadır. 

Sanskritçede atta kelimesi 
" anne ,, manasında mevcut 
olduğu gibi, Eti kitabelerinde 
bu kelime atta ve ata şekme
rinde ve " baba ,, manasında 
görülmektedir ki, bu da Etile· 
rin diier ari milletlere mensu
biyetleri tezini kuvvetlendire
cek mahiyettedir. 

Şu halde, ata kelimesinin 
Hint - Avrupa dillerinin ço-

ğunda baba manasında mevcut 
olduğu ispat edilmiş oluyor. 

Mürekkep kelimelerde atta 

ıekline giren bu kelimeden 
sami dillerde bir iz srörJmiiyor. 

İstenirse araştırma daha ile
ileriye iÖtürüJebirlir. Ruıçada 
eski Kazak nislerine verilen 
Ataman adının, ata kelimesi
nin ifade ettiği hiirmet mani
sile münasebettar olduğu mu
hakkaktır. EMasen Kazak keli
mesi de Kırgızcadan geldiği 
için, bunlarm reislerine verilen 
Ataman adının Türkçeden gel
mesi tabiidir. Sondaki ( man) 
eski Türkçede mevcud bir taf-

dil edatıdır. (Şişman, kocaman 
vesaire) Bazı kamusların Ata-

man'ı Almanca Haupt'dan iıti

kak ettirmeleri tamamen indi
dir. 

Ata . ı. t:limesinin Hint - Av
rupa dillerindeki evrenselliii 
Atatürk adına bir remiz ma· 
nası veriyor. Türk dilinin ari 
dillerin geniş çerçevesine dahil 
olduğunu müdafaa eden filo
loglara bu misalde tezleri 
için bir yardım bulabilirler, fa
kat iyi niyet sahibi her keı 
Türkiye Rcisicümhurunun pe
derane ünvanında bir Avrupa -
Aıya anlatmasının ve arııulusal 
birleımenin iıaretini görmelidir. 

Ezlo Bartallnl 

Un ve ekmek vazjyeti 
Un fiyatlarının arttırılması yüzünden 
Ekmek narkı da muvakkaten arttırıldı 

- Baştaratı 1 nci sahifede -
miştir. Hatta civar kazalardan 
bazı üretmenler İzmirdeki ko
misyoncularına gönderdikleri 

telgraflarla buğdaylarının 1atıl
mamasını bildirmişlerdir. Vazi

yetin nezaketi bundan da art
mış gi~idir. 

Bununla beraber nazik duru
mun önü alınmış sayılabilir. 

Bugün yapılan teşebbüsler ne

ticesi olarak Ziraat bankasının 

tekrar buğday satışına başhya
cağı ümit ediliyor. Zaten yeni 

yıl mahsulii en çok üç hafta 

sonra pıyasa çıkmış buluna
caktır. 

Piyasada buğday yok değil-

dir. Fakat Ziraat bankasının 

••tış yapmaması ve bunun iç.in 
emir almış olmaıı yüzünden 
lzmirdeki tacir •e lcomisyen· 

cular da satış yapmamağa lıtaı 
lamı,lardır. 

Buna karşı belediye tedbir 
almış ve Ziraat baakaıı ile 
uyutmuştur. Lüzum rörülilrse 
Ziraat Bankası buğdayları 
Belediyenin fabrikasında öğil

dülerek doğrudan doğruya 

fırıncılara ve unculara ıabla
caktır. Bu suretle fiyat üzerin-

de oynanmasına ve ihtikar ya
pılmasına kat'iyyea meydan 
verilmiyecektir. 

Ekmek narhı 
Dün akıam encümeain tes· 

bit ettiği narha göre buırün 
birinci •evi ekmeğin kilosu 

dokuz buçuk, ikinci nevi ek· 
mf>ğin kilosu da yedi buçuk 
kuruıa satılacaktır. Francıla 
serbest bırakılacaktır. 

Behçet Uz'un beyan•I• 
Dün Şarbay doktor Beh~~t 

Uz bu hususta bir muharrırı· 
mize şu beyanatta bulunmuş-

tur: 
- Halkın ekmek için olan 

telaşını yersiz buluyorum. ye
rinde olmıyan bu teli' bir çok

larının lüzumsuz yere evlerinde 
ekmek saklamasına sebep ol-

maktadır. İzmirdc ihtiyaçtan 

çok fada buiday stolcu vardır. 
f zmirin günlük un ihtiyacını 

yalnız ~elediye un fabrikası 
temine kafi gelebilir. 

Halbuki geride faaliyette 
olan daha dört fabrika vardır. 
Onun için lzmirde un ve ek· 

mek sıkıntısını hiç bir zaman 
varit görmemekteyim. 

lzmir buğday piyaaasında 
nazımlık rolünü yapan Ziraat 

bankasının piyasadan çekilmesi 
muvakkat olacağı kana •tında
yım. Pek yakında bankan~n bu 
mühim rolünü tekrar ıfaya 
başlıyacağmı ümit etmekteyim. 

Piyasada buğday fiyatının 
yükselmesi çok tabii olarak 

ekmek fiyatına da tesir et•iıtir 
Hergün ye askiıine niıbeten 

d h fazla ekmek çıkmaktadır. 
a a A 'k 

Şarbaylık ekmeğin azamı mı -
tarda çıkarılmasını hera-ün ta
kip etmektedir. 

Bir Temmuz denizcilik 
Bayramına hazırlık ••• 
Kabotaj hakkın1n onuncu yıl 
Dönümü heyecanla kutlulanacak 

D<ıflm·afı 1 itıei sa1ıifedc

tu. Bu yıldan başlamak üzere 

her sene 1 Temmuzda resmi 

ve husuıt btitün dıniz teiek

külleri ve mensupları rece ve 

ve gündüz gcnit mikyasta te

zahürat yapacaklardır. T eza

hilratın Türk denizciliğinin gu

rur ve ıerefile mütenasip ol

masına dikkat edilecektir. 
lzmirde liman baıkanlıiı 

altında deniz yolları ve Türk 
vapurculuk anonim ıirketi 
acentaları toplanarak bayram 

hazırlıldanna 1'aılamıılardır. 
1 Temmuz 935 paıarteai 

günü gündüz limandaki bü

tün ıemiler donanacaktır. de
niz vesaiti acanteleriyle li-

man daireleri deniz müesıesele· 

ri ve bütün şehir ıüslenecektir. 

Gece havai fiıenkler atılacak
tır. 
Öğle üzeri tam saat 12 de 

Türkiye sahillerindeki bUtün 

vapurlar 3 dakika düdük ça
lacaklardır. Seyirde bulunan 

vapurlarda süvariler yolcularına 

bir nutuk söyliyerek bugünün 

ehemmiyetini izah edecekler. 

Nutuktan sonra düdük çala

caklar, ve vapur içinde gece 

ıündüz eğlenceler tertip ede

ceklerdir. Programın mümkün 
olduğu kadar genit ve heye

canlı tatbiki işi limanımızda 
ehemmiyetli bir meHle olarak 
ele alınmıştır. 

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

- Bayan, gece zizi rüyada öperken gördüm ve uyandım. 
- llulıakkak tokatımı yiyerek uyandınız .. 
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raliça Elizabetin ç lgm muaşa
kalan nerede başlar? 

heJ9CU1 ile kapa•a 
_..... in o .... kadar rtr-
~-liii .. ,... strmei• ... 

A.-. lace kolnalanlaa 
i!4WM&iletailyor, 111 • blm1...ıu. ,....,_,.... ,.,.. 

J 
modayı yakından takip eder, 
yetmişlik Tilc:atluna dik tutmak 
~ençUk bnetini btılabllmek 
İçİD binhir çetit illçlar kulla· 
lllJdl. Hazineam paraya, çok 
paraya ihtiyacı olduğu gün· 
lercle kraJiça ona yk ftl'erek 
fala para aarfetmeaini temin 
ediyordu. Ba tekil diter rakip· 
ler için eyi bir irnek oluyordu. 
Bikir bekaretle hiç te 
i1!f1k1 OlıDı)'&ll olrunJuk dev
riade lnıi&z emperyalizmasına 
nUd yolu açmıpa lngiliz ha· 
zineaiai doldurmak için ltıklt· 
nnm Hnetle.;.i dıme yoluna 
....... Gldı!a l*illıiılial'l~aıa 

Çir, dwlet 
~ ............... .... 
...... bilar ... ..,.......... 

Gece • 
Hll,,..U 

Kralipnm IUI .wraiai bek· 
a,_ pce hekçileri: "Her ıece 
....... liyaretçileri" prdtlkçe 
.. ._ ne~ .. ,,, diyerek tat· 
\ .. bul k•clini alama•ıP.rcla. 
Ş... malaakbk ki alkoik .. .... ....... ile....... unıl

Wr .,..__. km olan E&-
uhet anormal bir tipti. o.
pııip olu raıadıhtwla qlon 
harareti di~ yerlelmif sl
biydi. Tuanunn fevkinde 
haplpered olmaıı lıuebUe ula 
tammıyacap bir takım zevkler 
taha7yll ederdi. Heyecanlan, 
uabiyetleri, kızgınhklan, sinirli 
aiaiirli gilatleri, partonerinimk 
l1k deiiftinn it arzulan hep 
bnnılanW~ 
yerdu? Avrupa .... 
rını lfNaclllden sonra bir ak
pmhk aşıklarının boyunlarma 

aanlmalda iktifa eci;Jor, her 
rü• detifen bu ltikMJıiW.11r 
Ntka bir heyecan anyordu. 

ICadi •bi kalplerinde •tk 
hey ... _, •• renç, d"nç ve 
.... aipa nefret 
ederdı? Neden erkekler mll
naıebetlerini ft kadınlar ma
ceraJannı ona feda etmeli idi· 
Jer? Niçia bayle olmaıuu İsti· 

yon:la? Niçin aarayın ıtizel oda 
bbmetçileriai lfaldamun kollan 
aruuacla ılrdlil zaman ıa._. 

........ sibi bidd.tlenhdı'? Ona 

...-. "fazilet Ye~ adma 
olarak a.,ı. olmuaaı ım, ... 
ram" decli. Haldkatta HYİfeD 
•• ..Uen blttba kadıahjm 
~-- idi. • • heplini 

1 Genel nüfus sayımı Amc;!.~~a 
18 •Jk • d 1 1 k? N. R. A. J teşnn e sayım nası yapı aca e MançeserGardiyen azete 

1 1 d" k rl tında şualar vardır: Asker ve bu başlık albnda yazdığı b 
statistik genel direktlrllift 1 gene ıre t& tigibıiQı ••JllD baı bet ede dıyor kı: 

Bakanlar Kurtihmun 8 mayıs hakkında g.&ndereceği bntnn Jandarma karakol ve kışlalan, Amerika yüksek hakyerioin 
tarihli kararıle kabul edilmiş 

1 
yazılan baımak zorunda tutu- bütlin hasta evleri, sanatoryom verdiii son karar, Başkan Ruı• 

olan genel nüfus ~ayımı öjre- Jacağı gibi bOtOn sine.malar lar, dispanserler, yat. okuJJan veltin New Deal'nin köküne bil· 
nekini neşretmiştir. gene aynı değerce venlecek hapiı evleri, yabancı devletle- yllk balta indirdi. 

Bu ö?renek hnkümlerinden fiJm ve ilinlan göstermek, rin elçilikleri, konsoloslukları, Hakyeri, Amerika konf1ell 
kendilerini ilgi eyen taraflarını dnkklnlar, ecza evleri, gazino, bu gibi yerler ve kurumlar, nİD eadtiatri alanında verdiit 
okurlanmıza bildiriyoruz. lokanta ~bi bütün kamusal kendileri tarafından sayılacak- kararlarla Amerikan am yasa· 

1933 yıh ge"el nüı.14' uvımı verler büttin taşıt araçtan br. sını zorladığını, ondan dolayı 
önüml\zdeki hktetrinin 18inci kendilerine verilecek ilinlan Dmiryolu, posta, telgraf ve vercli;i hllkQmlerin, aldığı ted-
Cuma gtlnl blttln memlekette dOkkJnlarının en göze görünür telefod, yangın söndürme ve birlerin bükmil olmaclı;ını bil· 
birden yapı)a~ak, sabah saat bir yerine aımak yükümiinde polis gibi çalıımadan kalmaları dirmiş, bunları oy birli;i ile 
sekizde ha,'ıyacak olan ~ayım bulunacaktır. Aynca radyo is- doğru olmıyan kamu hizmetleri hiçe saymışhr. 
akşama kadar bitirilecektir. O tasyonlannca yayımlar yapıla· itçileri ve sayım günü sabahı Bu sanayi alanı ise, Ameri 
gün, sabah saat 11ekizden son• cak, konferanılar, konuımalar iş batında buJumaaıı gerekli rikaa kalkınma kanunwıun en 
ra, dı$Ul t:ıkabi•ecekleri bir yapılacaktır. olan su, elektrik, havagazı gibi caa alacak noktasıdır. 
maddede aapta 1111, oluo ellerine C:ayını günü her bilge bir kurumlann İfY"r ve işçileri, bu Kanunun bu üçüncii b61iimil 
ilbaylık veya ilçebayhk tara· ifyar tarafından yazılacajma kurumlar direkt&rlerinin sayım· baıkana endilatride önilrclq· 
fından cıkmak için izin belJ,?e'i ~ar~ bölge sayısı kadar İfyar dan en az on gün önce meği onamak ve abamak yet· 
verilenlerden haşka hiç kimse bulundurmn•a ca'ısdacak ve bun- bilclireteklefl Ji4eler iizerine kelerini vermekt•ycli. Kanmnm 
bulunduğu yerden dışan çıka- lardan akııt11ma kadar işini bi- sayım gllnli evlerindeu çı· bu balümünde en inenali hl-
mıyacak ve ancak, seç·m·n b·t- tiremi ecekleri anlaşılanlara kabileceklerdir. Bu kimse- ~- .... ,.akta. jamız kol-
ti;i top atı'mak veva davul ca- yardım etmek ve herhangi bir lere şahsa CSzgl olmak ~ lektif alış veriş ve pazarlall 
)anmak suretile ilin edildikten sebeoten dolayi ödev'eri ba,ına re bir izin kijıdJ verileCek-
ıonra herkeı çıkabilecektir. gelmiyenlerin yerini tutmak tir. Kiyl...,I• ,.m z çobanlar tarafları yedinci baltimde ba-

Her kes bulunduğu yerde ıa· için •erektiği kadaryedak işyar allrlllerial otlatm&k üzere sayım lunmaktadır. 
,_ kAittlanna ıeçirilecektir. da el altında bulundurulacaktır. ,anı çıkabileceklerdir. Şimdi llçtlncl b611m &ldlrl 
Aynı aileden olup ba,ka yerde Bir holgede yeter derecede Sayım gllnil trenlerden bat· Hbace &teki b&llmler de IWl-
balunan ar ., evin n6fusu ara• ıayıaa İfyan buJuuamaıa bir ka bUtiln tqıt araçlannm yola rllmllı oluyor.,, 
ıında yazılmıyuaiı gibi o ev.le bafta11 ıeçmemek prtile mek- çıkmaıı yuak olacaktır. Bir Gazete, burada yibek Mk 
komık olarak bul•an yabancı- teplelf azat ettinDek Ye tale- ılln önce yolca 6nq olup aa- yerinin •• pçter ~ 

- ~ o niD ateki imem.n beleri Jllll ifyarhğlnda kuf.. ,_ .... hareket edecek olan kurulunUll bqftll'IUll lberiM 
11.W -~· T~e top- lanwak da ilbay. ilçebay " um JOlcalak.....,...,. içinde· bu karan ...ı •anllibô --
..a&in lçhMle otana aJIUIZ k......_vlann yetkili içiac:le- ki nlfas bydedllclikten aonra 
herku 0 tlD alfua ayım kl· dir. yola çıkma•• idi •eril.cektir. azaclıya anlatbkten 80Dft di· 
iıtlanna yazıfmtt bulunacak Ye Sa,.. ifyarlannın imkAn il- SaJUD pi olacak 81ilm ve yor ki: 
hiç bir ferdin unutulmaması çlalade o balrede oturanlar- anit butaliklar için tehir Ye Bir kallomaa umudu ile n 
içia b&ylk bir özen verile· daa olmasına dikkat edilecek- kasabalarda ıerektiği kadar rulmut olaa N. R. A. lmlf' 
cektir. tir. llerıanıi bi- yerde 0 ye· ebe •• dektor ayrılarak bun- tir. Arbk ortaya atılacak olal 

Sayımdan &ıce içinde io14n rin laaUundan sayım iıyarhjı lar • balgenia po:iı merkezin. 700 kanan da bir tarafa ima• 
etaraa eY, apart•man, okul, Y•P\C&iı yeter derecede m,.. ela seçim sonuna kadar huar kılmıthr. 
tlnkkln, otel, hü gibi b6ttha bu.a11a bir ilin bir ~ bulondurulacak •• ibti~ olan Arbk 20 milyon itçinia il • 
•erler 1111111aralaDac6. ~e den ~erine .. ,.... itJarp ···- yerlere rhderileeektlr. Bu it atleri N. R. A. DID " ... "' 
1 d i,.;.. ~ ~ ••rilmi-~ .. buJa.. eeektir. ,_ r-• konmmatı altmda dejildır. 

d:enM,... _,.. luaft yeteldlr. her balge içla N. R. A. .._. ... bta ... 

. 
til.r,m, itçebaylar weya ka.• 

...... , .. , ..,.,.._ •JllD it
yan iclevi kenclileriae verilecek 
olaıalar ita lcl.Yi bW etmek ve 
,erine getirmek yllkt\olOnde
clirler. T6rtbnlll bir GzDrleri 
.-&it baJde bu ödevi kaltul 
etmiyen veya yapmıyaalarJa 

ijrenerek hDldbnlerine uy· 
gunım harekette bulananlardan 
S liradan 25 &raya kadar 
ve ayım iıyan aytamlan bu 
iti bbul etmemefe kıtkırtan
lardan on liradan elli liraya 
kadar para cezası alınacaktır. 
Bu ceralar aayım yapilan ye· 
rİD en bllytlk ıivil İfyarı tara
fından verileck ve itiraz ıötür· 
mez olacaktır. Bu para ceza
ııaı vermiyenler her lira için 
bir filn hapıedilecektir. 

Geael nifua sayımıma bafA· 
riyle bitmem, nufus Ayım def
terlerine yazacak olan sayım 

iıyu~~çokişi 
çok ....._.,, elinden İf 
..- ....... , o1 ..... ,,... ... lmhmd_... . ~~ 
ve kamunbaylar daha 6aceden 
bu işyarlın toplıyarak kendi-

ltSrİDe y,apacaldan itin ıayeaiai 
önemini, ne tekilde yap.ı.ca-

anlatacak ve oDlari llc;r 
llWlfı•l:..&Jdmlatacaklardır. 

Eit · den biri de 
savuaın lelleb '" gayesi hak
kında balkı aydualatQ1ak, bu 
sayımın yen· veısuer konulmak 
için yapıldığı teklinde bazı 
kimselerde uyanabilecek tip· 
belerin yenizlijini anlatmak 
için her çareye bat vur:mak
tır. Seçimin dotru ve baıa· 
nh bir Hnuç verebılmesi için 
laerkeain .orulacak sorulara 
iyi niyetle ve hiç çeki•medeD 
cwab vermesi tart oldujuna 
tir• halka seç.imin neden Ye 

nam yapalacail;Dı, neye yanya· 
cal'-. rlltermek &zere denm
la ıurette p~Janda yapı 

IRIMl••ır-1--~-'~ •Pi 
kiye tek Myaa 'W~tanıılll ...... 

ia.n naw.ı.c.ktlr. Ancak SaJUD ,a.ı lame • 
bu kl71erlD .. ,.. ,anı akp- 18 IOftdüp J a · 
lllM kad• battaa bqa .toı.- Sayua ,..a liil...dwıca ye-
,.Jıp yazdabilecek kadar WrW· rin adNli, acla " Hyadı, otur-
rine yakın olmuına dikkat ecli.. dap Watua cins:' hanıi dev· 
le~tir. Zorat halinde bir it· letill GJftllU olduğu, baaf1' 
yar ,.yım gibıllnden Bnce kay- balundu;u, •• clili, 

eli - dilinden ı..._,_...:.. ..... dı· öi dı"I lere gi "p aayım ıüıin ak...-a utlflUI' 911 •• 

hepsini bitirmit olacak,lardw. ••Ja dilller, n--• dotduğu 
Bu halde nüfaaun ebibiz g6riinGr aakathtı varaa ne 

yaulabilmesi için aayım ifyan• olduğu, kaclıa veya erkek 
nın geleceji g1n btit&a ntlfu- oldajıa, yqa, beklr mı, evli 
aun hazır buluamuı )&zumu mi, dul ••J• botanmıt mı ol-
daha 6nce kiyi.re bilclirile- duja, J barflererle okuyup 
cektir. Y.- Wlip bilmediği, ertiji 

a ... ketfenn mubtarJan ... ..,. ldeYi •e oldup:, eı1itl 
yım ıüall •onuna kadar olacak yoksa ne ile geçiacli~ 
nlfuı dejiıik&klerini ayno Saym ve ko ... ~anmn 
bildireceklerdir. Bu madde aa• sezecekleri kuf41arda oturup 
cak sayımı bir gtınde yapabi· konutmalan, ye•ek yemiden, 
lecek yeter sayım İf Jal'I lblan· içecek içm.terl .eya her ganıi 
mıyan yerlerde yeri~. fe· bir suretle kaybettirecek 
birlerde asli bu u•We başvu- haller• hl1mmalan yaaaktır. 
rulmıyacakbr. Bayltı &ir hali förülenler İ.f yan 

Şehir ve paabalvda ve abk4ymUf olanlarla beralter ce-
balge saygı fazla olan yerler zalandınlacaklardır. 
de bet sa)'llD b61geai içia bir Sayım ıl!D._. .JM~~ 
•JPD koatrol iıyan aylanacak· çıbnı oJap 
br. ıehir •.Y• blabaya gelenler 

K&yler için kontrol i'yan ayn •tterlere yazılacak, ıer-
kulfaQm•~ ylkllqaıeJ cleiiJdir. :tı yqayıp bir 6rtl 
Koat;.öl lfyarlannın aJtamanla· altiditla oturmıyanlatıa bulunup 
n aa sayım iayarlan libi, k•· kaydedilmelerine dikkat edile-
dilerine bir hafta he.e bildi· cekiir. 
rile,;ektir. Sayım ,O.laden önce yola 

ilbay' ilçebay Ye ka.._1ra,. çıkmıı olan tren veya vapur-
lar, aJnll ve kontrol İfArluı· )ar sayan tldli sabah saat 
nua kendilerine uymı rthila- sekirzdea aoara ilk Jirecelderi 
dea en es bir hafta evvel veril- llmaa veya istasyonda yata 
1Dİf olan 6j'reneği okuyup oku- •e İ:çillde adam oturan deniz 
madıkJanaı ve aalli1&P .. il!ıtl!i'P.t~•'- •.,.çlan da aynca ifyar 
dıklarını, sayımdan ıince bu jlilclenlımek suretile yazıla-
kimaelerle ıörüşerek anlaya· daldır. 
caklardır. Büyllk tehirlerde bir veya 
Sayım ve kontrol iıyarbtı bir kaç b61genin sayımı her 

parasızdır. Fakat keneli otur· bir 1ebeple diğerlerinden çok 
cltatu yMİD dıflD& rinderilen· recik•bek olursa o yerin dı• 
lere yol harcı venlir. Bu yol ter bllrel 1'ef•ti, .. yııiifti 
harcı ancak hakikii ihtiyacı ıonuna kadar polis ve jandar-
k....-hyacak kadar olacaktır. •a tarafından kesilerek diğer 
Fazla verilM paralar .... tlo- llalreler halkı özrü buakıla-
~br Sa~ ,_...._rtı: 

~ytayaıa bir bildİrifİtlcle -.. 
-•, .tıileldıarile pae 
muı olu lmraUua UJpn do 
, ........... iltenilftir. 

Patronların çojunu M. R. A. 
mn kurmuı oldup dlUıli •• 
hafua etmekten yaaaclırlu 
Fakat birazınhk ela vardar ~ 
bunlar hemen deirleri ~ 

- SOltM OHUNClı a<JM(etk 
........................................ 
kalan varsa bildirilmesi llzuaa 
halka ilh edilecektir. BIJl9 
imanlar çıkacak oluna lianlaı 

b6fteler dıtı defteriae yaza • 

~-
.. k Of itYarlan· 

nın ilbay, ilçebay ve kam•· 
baylara tealim edecekleri def. 
ter .. ..celdikçe baalar kayc:le· 
dlfe k •~ın bitmeaind• 
en geç bir saat sonraya ka
dar defterleri teslim etmiJea 
ityarlar aw.aııtmfzrc•klarchr. 

Köydeki defterlenn tiiS1• 
nıp merkeze gönderilmesind• 
muhtarlar IOl'&Vla olacak 

g3aderilecelderclir. 
Sayım defterlerinia 1aepai 

toplandıktu soara ilbay •• il
çeha7lar bulan t-W. sll· 
den ~erek il •eya Hçe 
merkezle • tatumı 

uyrı ayn toplayarak bir kalem· 
de Aobtada •tatiatik ıenel 
direkt6rllğtlne Mlclireceldwclq:. 
lıbayJar yalnız merkez we mer
keae batlı yerlerin ........... 
ilçebaylar da ilçeleriain bGtla 
n&fua t--.. bildireceklerdir. 
Kamunlar d.rterleriai olduja 
gibi ilçebaylara vereceklerdir. 
Sayım ıonacunda ittatiatilc 

renel direktlrl&pae bildiril .. 
aOfua miktan .. ın, ıeael direk
tlrl&kçe y&JIDl yapılmadaa la!"' 
ee lıiç bir HD veya plasa Ye• 

rilmeıi yaıakbr. 
Bt)tün sayım cehelleri kir 

ve tehirler ayn arn olanlr 
ABdıldara konalup ~ 
qel -·~tr91[tl 



OR 

- Evet Hem çok iyi tanı
yorum. D'nl Ro drik!.O n altıya 
önce bu k melekler kiliscs·
nin rnerd've ri üzerine bıra
kılmı ı. C nı ve a çak olan 
anne inin i renç koUarm ara
sında yaşıyordu. Bu a lçak \:::'l 
dın yavrusunu kilise merdi
venlerine bı rakmak vicdansızlı-
v • 1 k 
gım ı eme ten ürkmedi. lşidi-
yor musun? ... Anlıyor musun?. 

- Melekler klisesi.. Oh .. 
Evet hatırlıyorum A . nası .. . 

Evet anasıda Kontes al-
ma senin metrcsindi. Kli-
se d' mer ıvenlerine bırakılan 
ve oradan benim tarafımdan 
alınarak büyütülen bu genç 
kızın k' Jd v 

nıusun .. 
ım o ugunu anlıyor-

Yani senia kızın. Sen ki 
lcend' k ı ızını hayvansel duy-
iUlarınla onu kirletmek ister-
ken keadı' ı· 1 ''ld" .. b l e ın e o urmuş u-
;:~~orıun.. Anlıyor musun 

vrııya .. İşte şehvetle saldır-
dıgın üz . .. U.d'' v U k . erıne yur ug n ız 
senın kızındır. 

d Borjiyanın ayakları birhirine 
~l~4nıı4, Maganın sözleri bey-

bn~nı burgu ribi delmişti. Hiç
ırş-ey ·· ı· soy ıyemedi. Ağzından 

çıkan tek kelime fU oldu: 
- Kızın ha M ... 

aga intikam alıyordu. Daha 
açık bir sesle haykırdı: 

- Söyle.. Onu kurtarmak 
elimdedir. Kurtarmak istemc
diaimin sebeb' . d .. - k . • . ını c ogrenme 
ııter m11in? 

Borjiya bu sorguya cevab 
Y~rmediği gibi hiç bir t•Y de 
dınlemek iıtemeyordu.. Kor
kunç dütllnceler onu sarsmıı 
1

'=-yıltacak bir duruma ıetir-
di. 

<ıztlD.. Kızım ha.,. diye 
uıırıldana mırıldana magaradan 
çıktı, koşmaia baıladı .. 

Mahkeme kuruldu 
Rodrik Borjiya sinir ltuhra

nını dağıtmak, istırap içinde 
k~vra11an, parçalanan yüreğini 
dınlendirmek için dai taı di
•iyere atlıyor, kaçıyor, koşu
Yordu. Bir saat kadar böylece 
dağın baıında serseri gibi 
doJaftı. 

O esasen uzun boylu üzüntü 
çekmezdi. Yüreği vicdanı kap 
kara oJan bir adamın başka 
türlü davranmasına da imkan 
Yoktu. Kafasındaki düşünceler 
dağıldı. O da köşkün yolunu 
luttu. 

Her ne kadar olup bitenleri 
düşünmemek ıslıyordu. Fakat 
iıler o kadar karı mıştı ki is
temiyerek bazı t ablolar g-öz:eri 
önünde can'anıyordu . 

Bir a ca u u kont 
Almayı c e ırmek ıçin koş-
turduklarını düşündü. 

Kendi eliJe öldürdüğü kızın, 
kızkardeşi kontes Almanın 
diğer kızı olan kontes Beetrisi 
düıündü. Bu kızın tarafından 
lllUdafaa edilen Monte Forte 
kalesi üzerine yürümek üzere 
Sezarın asker topladığını ak
lına getirdi. Mırıldandı: 

- Uiur!lu:zluk, uğursuzluk 
Üstüne.. iki hanedan karşı kar
şı silaha sarılmış bulunuyor. 
ikisinden birı yok olacak. 

Bu düşiinceler altında ken-
disini .sakJamağa da lüzum 
iörmeyerek köşke girdi. 
Doğru Rozitanın odasına çı

karak ona ı::u defa aşık gözile 
değil bir baba sevıiıile bak
nıak istedi. Fakat bunu da 
yapmak için kcndi~:nde kuv
vet bulmadı . Doğru babası 
Anjelonun odasına gitti. 

Zavallı papası bu vakitsiz 
ziyarette ürkmüştü sordu: 

- Aman.,. Sakın kudsal 
papamız hasta mıdır ar?. 
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Hayır Anjelo hasta J e
ğıl m .. 

Böyl nece ~·arı ı de J l · 

ma 1c t dbir z ik değil mid'r? 
- S · .. rmek i f yo um da 

ond n .. Ş ınd kalkacak kilisede 
ölü çanı p i ı racaksınız. 

Ö lü çanımı?. Gece yarı
sı ha?. 

- Ben öyle istiyorum .. 
- Acaba ölenin kim oldu-

ğunu öirenebilir miyim? 
- Genç bir kız.. Hatta bir 

çocuk.. Hani şu Piyerina'nın 
romadan getirdiği kııcaiız ... 
Zavallı kız için çan çaldır. Bel
ki çektiğim ıstırab biraz din
lenir. 

- Buyruğunuz başım üstüne. 
Ne acı bir haber .. Kızcagız ne 
kadar da iÜzeldi. Tekrar sizi 
görmekliğim gerekleşecek mi? 

- Hayır dinlenmeğ ihtiya
cım çok. Haydi sen git .. 

Anjelo kiliseye koştu. Papa 
boynunu göğsüne eğdi.. ilk çan 
sesi onu düşüncelerinden uyan
dırabildi. Odasına iirmeğ'e ce
sareti yoktu. Bu çan sesleri 
yeniden onun kalbini burkmağa 
başlamışta. Hizmetçiler çan ses
lerile uyanmıflar ve ayaklan
mışlardı. Bunlara görünmeden 
özel bahçesiae indi. Orada 
ıreni4 nefes alarak, temiz hava 
koklıyarak aklım baıına top
ladı. 

İşte bu 11rada idi ki Ragaa
tan onu arkasından yakalamıı, 
ağzını tıkamıı, iple sımsıkı 
bağlıyarak babçevanıa odaınıa 
götümiüştii. 

Genç ıö•alye avını eline dil
tlrdtlkten a9nra onWI gUrllltl 
koıP.armaıına meydan verme
mek için gll{lmıiyerek ejilmif 
kulajına ıunlan fıaddUIUfb: 

Hiç ses çıkarmıyarak 
uslu uslu oturunuz.. Y okıa 
beni biraz daha boğazınızı 
sıkmaia mecbur edersiniz •• 
Bu hususta çok uıta olduğ'u
iumu oğlunuz Sezar daha iyi 
bilir. 8elki size anlatmıştır. 

Ragastaa Papayı bırakıp 
arkada4larını dııarıdan alıp 
geldikten sonra Papa ilç kişilik 
bir mahkemenin onüne çıkanl-
mıt gibiydi. . 

Üç arkadaı aandalyede otu
rarak papayı kaqılanna aldı
)ar.. Rafael çok dlltiinceli, ,a
valye serin kanlı, Makyavel ise 
bu meraklı macerayı takip eden 
bir adam vaziyetinde idi. 

İlk sözii Ragastan aldı: 
- Sözlerimi eyi dinleyiniz. 

Kudsal papa cenahları ! .. Şim
di ağzınızdan tıkacı çıkaraca
ğım. Size bir fenalık yapılaca
ğından korkunuz olmasın . Ger
çe biz adaleti yerine getirmek 
için gelmiş Uç kişiyiz ama .. 
Hiç bir ''akit katil deyiliz .. 
Sizi öJdürmeği düşünmediği
miz gibi, size karşı saygımız 
bulunduğunu da söylemcğe 

borçluyz. ( a nız sorduklarımııa 

doğru cev plar veriniz, bağır
mayınız. Bağırmak isterseniz, 
şu hançerimin üç parmak ka
dar boğazınıza gireceğinden 
şüpheniz olmasın. 

Papa. Ragastanın sozunu 
yerine gc İren bir adam oldu
ğunu bildigi iç n başile her 
şeyi kabul ettiğini işaret eyle
di . 

Papan•n ağzından tıkaç çı

karldı. O da rahatça oturacak 
şekilde } atağın içinde doğ-rul-

' du. 
ihtiyar Borjiy:ı canına dokunul-

mıyacağına in aı ıyordu. Etrafını 
bir 2özdan geç: , di Rafa ili gö· 
rünce biraz cC'sareti kırıldı. 

Amma bunu da "ezdirmemek 
Jılzımdı. Bi n şe} tanlığını top
ladı. Bahç vanı da İplerle ba~h 

haydu Ke al paşa 
-·-

avzer ç ğu k r· 
üfus işyarı 

lkayete cevap 
Veriyor 

Ru vc't ihtidar nıevkiini ele 
a'd k•<m sonra A er· ·nd;:ı hay
d utluöun aza d w• .nuhakl a •• tı r. 
Bunun a i eraber halk dü~manı 
şn ::erin faa İ} t~ bitm· de:·ı

d ir. Son günlerde Amerikada 
genel efkarım, heyecana sokan 
bir vak'a olmuştur. Vaşington 
devleti dahilinde T acoma' daki 
villasında oturan meşhur fab
rikatörlerden l\I. C. Gorj We
yerhavzcn:n çocuğu haydutlar 
tarafından kaçırılmıştır. Şakiler 
çocuğun serbest bırakılması 

için 200 bin dolar istemişlerdi. 
Amerika zabıtası işe vaz'ıyet 
etmiş ise de Jotj Veyer-
havzen, Lindberg vakasının 
acıklı hatırasına kapılarak zabı
taca yapılan takibabn netice.sini 
beklemeden 200 bin doları 
vermek suretile çocuğunu kur· 
tarmayı tercih etmiştir. Çocuk 

sağ ve salim olarak babasına 
teslim edilmiştir. Amerika bir 
kaç gün Lindbergin çocuğu 

çalındığı günleri andıran bir 

heyecan içinde çalkanmıf'ır. 
Fotoğraflarımız Tacomada A•c 

rikalı milyonerin köıkü ile 
m lyoner Jerj Havzcr ve kan

sını, takilerin kaçırdıkları ço
cuğu göstermektedir. En ke
nardaki resim de Amerikanın 
en korkunç haydutlarından Al-

vin Karpistir. Weyerhavzer 
çocuğunu bulduktan sonra mü-

tecavizin Alvin Karpis oldu

iunu ıöylemiıtir. Zabıta ıakiyi 

ele geçirmek için tedbirlerini 

çoialtmıfbr. Bunuala beraber 

Alma hail bir ıır, bir gölre 
sibi ele geçme& bir haldedir. 

Amerika gaıeteleriain ver
dikleri malumata bakıhru yal
nız bu t•kiyi ve arkadaılannı 
yakalamak vazifesini ilzerlerine 
almıı olan polis kuvveti iki bin 
kiıiye yalc n küçük bir ordu· 
dur. Araıtırma ve takip hare-

dolar verdi 

ı aco11acla milyo11eı·m koşl.u 

\'eyet·1ıa ı:zeu ve knn~u 

ketine tayyareler de yardım .. . Kaçn·ılaıı ~·ocul. 
etmektedir. llayd1tt .Alı•m R m·ıns 

ıger ara. an eyer avze· D... t ft V h rı'kaları aıkı bir poliı kordonu ı almak için yeni bir tccavüzün-

.?.? •. !~~~!~~~-~! .. ~~!~.~ .. i!~ .. !~~: ..... ~!!!?!.!~·!!!2!!!~~~ .. ~~!.~~~~!! .. ~~ ..... ~.~~ .. ~~~.i~.: ... ~.~!~ı:!~.~~~.~!~: ...... . 
Kavgadan sonra 
TUrklU§U tahkir etmlf 

Futbol heyetinde 

Sayın gazetenizin 6 haı:iran 
935 günlemcçli ve 895~ ·~~ 
nüsha ının 8 inci sahıfesının 
be~inci .s· tununda Kemalpaşa 
belcdıye leri ba, ığı altında
ki } zının on satırlarmı te-

ssüf e okudum. Dairemi va 
bilhas 3 şahsımı alakadar edea 
bu yazı münasebetiyle basın 
yasası mücibince yaı.mak mec

buriyetinde kaldığım b~ .ya~ıyı 
sütunlarınıza gcçirmenııı dıle-
r im. Bugün yarın 2'•1 sôıi 
kat'iyen doğru değildi~. Bö~
le sakim bir kaide tatbık edil
mediği gibi cüzdan almai• 
muvaffak olmaımş tek bir yurdq 
dahi yoktur. 

Müddet bitmiıtir deroekle 
bir yurddaıın işinin olmıyaca· 
ğı demek değildir. Cumhuri
yet bükümetinin yasalan. b~ 
müıkülün haJlini amırclir. 
Müddeti bitenlere yapılacak 
muamele başka bitmiyenleria 
muameleıi gene baıkadır. 

idare heyeti kararına ~kti
ran ettirilmesi icabedea ıtl•r 
için bu lazimeye riayet prtbr. 
Yasa aykırı muamele yap~k 
ve yurttaıın bu suretle ıfial 
bitirmiye kaJkıımak ltir ifyar 
için yaıifeyi ıuüatimal etmek 
demektir kı bu tarzı hareke
ti biç bir cumhuriyet mamu
ru yapmaz ve yapamaı. . im
zasını açık koymaktan çekınea 
yazı sahibi kimse buş-ü~ yana 
gel denildiğini ve kı•ı• cüz· 
dan almağa muvaffak olmadı· 
iını söyliyebilir mi? Bunu •6.Y: 
lediii takdirde hilrmetle elinı 
ıkacak ve bu kadar &mekle-s . 

i'imi çineyecek ve memunyet-
ten çekileceğim. Binaenaley 
doğru elmıyaıı o yaııyı tek
ıip ederken gazete •litualarma 
&a sibi ydl yazacak yurttaflan11 
biraı münsif olmalarını Ye do;· 
ruluktan aynlmamalar1111 taYsİ· 
ye etmeği nıife bildim. 

Kemalpaşa 11üfuı iıyarı 
H. EROL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kiiçük Haberler: 

Hava kurumuna 
Memurlar maaşlarının 
Yüzde ikisini vereeekler 

Türk hava kurumu ienel ku
rulu başkanlıjında• ilbaylıia 
bir teıkere ielmiştir. Bu tez-

lngiliz tabiiyetinde Lotr na
mıada biri hakkında zabitaca 
Türklüğü tahkir maddesinden 
tahkikata başlanmıştır. 

lzmirspor hükmen mağlup sayıldı. 
muhteliti geliyor .. Uşak 

kereye iöre devlet bütçesin
den veya özel kurumlarda 
maaş veya ücret alan i~yarlana 
her ay aylıklarından en az yliz· 
de ikisini hava kurumuna ver· 
meleri e!Cası teklif ve kabul 
edilmiştir burada da memurla• 

Lotr Alsancak Mesudiye 
caddesinde Saminin kahveha
nesinde garson Hasanla kah-

ve parası meselesinden kav
ga çıkarmış ve Hasan kendi

.sini Şerafettin bey ca ddesine 
kadar takıbetmiştir. Burada 
Lotr,kardeşi Con ve Yunan te

baalı Pavlo ve Hasaa arasında 
kavga tazelenmi, ve yoldan 

1reçen marangoz Ahmet te 

kavgaya karışmıştır. Hepsi de 
birbirini dövmüşlerdir. Bu ara
da Lotr Türklüğe hakaret ct
mi~tir. 
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ve ağzı tıkalı göriince söylendi: 
- Seni de mi bağladılar .. 

J 

Zavallı Bonifaçi m. Korkma 
benim sadık hizmetçim. Bu 
adamlar fır.sat dü~künü değil
dirler .. Senin g'bi zararı do-
kunmıyan bir adama iJişmez
Je • 

Papa bu sözlerle bahçevanın 
korkusunu yatı ştır ı ak · stiyor 
gibi görüniiyordu. Hakikatta 
dile2'i bahçevanın bu işteki ro
lünü öğrenmek meydana çı
karmaktı . 

R a astan bunun farkına var
dığı ıçin zavallı adacazı kur
tarmak yolunu tutmuştu .. 

0111 ım-

Dün akşam toplanan Futbol 
Heyeti bu hafta da yapılacak 

olan tayyare kurumu kupa dö
mifinal maçlarının saat ve ha
kemlerini tespit ettikten sonra 
daha bazı kararlar vermiştir . 

Geçen hafta Göztepe ile 
karşılaşan İzmirspor takımında 
yer nlan orta haf İsmaile ev
vele~ verilen cezanın henüz 
ikmal edilmemiş olması ve ku
lüp idare heyetinin de bu ce
zalı oyuncuyu oynatması yü-
zünden lzmirspor takımı hük
men nıağJüp addedilmiştir. 

Bu vaziyete göre pazar gü
nü Altayla Göztepe karşılaşa
calctır. Pazar giinü saat J 6 
da ilk maç Altmordu-Buca 
arasında ve hakem Bay Feh-
min idarasinde ikinci ma· 
ça saat 18 de Altay - Göz-
tepe arasında yapılacak 

ve bu maçı < a K. S. K. tan 
bay Esat idare edecektir. 

Bu maçla rdan evvel sabah
leyin saat 9 da Altay - Altı
nordu B. takımları finah yapı
lacaktır. Bu karşı laşmanın se
bebi de her iki takımın 38 er 
buvanla berabere vaziyette Jik
leri bitirmiş o!masıdır. Maçı bay 
Ahmet Öz2'irgin idare ede
cektir. 

Uşak mmtakası muhtelitinin 

haziran içinde İzmire gelerek 

muhtelitımizle bir maç yapması 

hakkındaki teklif te memnuni

yetle kabul edilmiş ve kendi

lerile 30 Haziran Pazar ~ünü 

maç yapılabilec~ği bildirilmiştir. 

Futbol heyeti bundan sonra

ki içtimaJarını tatil gününün 
Pazar ol•ası dolayısile Sali 

günleri saat 13 te yapmağa 
karar vermiştir. 

Torbalı - Ödemiş 
sporu 2 - O yendi 

T orbalıcia Pazar günü Tor
balı Yıldırım spor kulübü ile 

Ödemiş spor kulübü arasında 
ve hakem Ödemişli bay Eminin 
idaresinde icra edilen maçı 
Torbalı güzel bir oyundan 
sonra sıfıra karşı iki sayı ile 
kazanmıştır. - -
Kılık kanunu 

Kıyafet ka ununun tatbikine 
bugün başlanmı~tır. Bugün feh
rimizde bulunmakta olan Pa
pas ve sörler kıyafetlerini de
iiıtirmiılertlir. 

nn bu şekilde yazılmaları içiı 
vilayetten d cvair@ tebligat ya• 
pılmışlır. 

Çiçek hastahğı sönmu,ıu 
Torbalı kazasının Arpacı 

köyii koyunlarındaki dalak 
hastalığı sönmüştür. 

Rededlldl 
Urla cinayeti faili olub şüphe 

alhnda bulu•anların tahliye 
taleblui aiırceıaca rededil

miıtik. 

Arkada,ını yaraladı 

Evvelki iece saat 21 de Me
cidiye mahallesinde oturan Et
hem oilu Cezmi arlcadaşlarile 
birlikte Değirmen dağında Ha
sanın kahvehanesine gitmiş ve 
burada Abdullah oiJu Osman 
adında sarhoş biri tarafından 

bıçakla ve sol büiründen aiJr 
surette yaralanmıfhr. Osman 
kaçmıf ve soua yakalan1111fhr. 

7 5 Lira çalınmış 
lsmetpaşa mahallesinin Bo-

dur Ali sokağında Yuda Haıaa 
, kızı Matildanın evinden yetmif 
beş lira kıymetinde bir çift 

1 altın bilezikie 1 O banknotu ça
~ hnmıstır. 



arışının 

ersizliği 
. r 11 I Si l J il ı 

B.ıt&nyadaki u uılar sosyete
dostlan birliği genel sek-

,.n 
Lonclra 31 Mayıs - Bütün 

ı.-.ınn.. büyük devletlerinin er-
,... Wle yetecek olan ailih-

litMta bldcelerinin istatistikleri 
~-· ide ileride yapılacak olan 

lıarbıa korkunçluldannı tim-
kestirmek cleaeci yapda
o un, nlallann bay!e 
botazlaşması SODUCUD• 

aceba baıtan bqa yıkd
aeakt tat tısttlnde taş, ha-

llllllnde baş kalacak mıdır? 
._,ırm·unu İnlan bakh olarak 

~-llCli:aden sorar. Her Wkenin 
1,111111anma heaablanndaki ra• 

mlarclan, ister iatemez, iki 
-- mlibla dlaeltaaeğe kal
..,.. ..... n ilk çatqmanın her ••in de b&ıbtlttln ortadan 

!:"'~ta•nas·ı demek olacağı sonucu 
dlmaktadır. landan dolayıdır 

Mrbirlerine bqı beslenen 
tmlsaaçhk n korlmau, gtlYen· 

tin yersizliğini anlatabilmek 
"1ımca yapılmakta olu Iİ· 

~dama ,........a kuia ~ 
Yereceii bu anda llllln dla 

~W• ıvicdaauae ayta .. k ıerek
Ejer bant istiyorsan, har-

laam ol! Bu atas3zü, 1914 
kadar ıeçen yirmi bet 

•mele devletler tam 270 
~ lnıiliz Jiraaına mal ol-

=•r. Ba •na ~ 
!(J--lllll~ıDJDM•a laftfl ,....... 
._.._. tefecik ltir ıey fibi 

Bir hava pakbna doğru 
t Haziran tarlhll Taymls gazetesi "Bir hava 
pektin• dOiru" ba•lllı al ında ~azmıf oldu'u 
bir ba, betkede diyor ki: 

Avam kamarasının dünkü öteki imzalıyanların bu aaldı· 
top antısında hemen bütün ko- rana hücum etmelerini karar-
nuşma ve aytışmalar ileriye laıbran bir paktın elden geldiği 
ıürülmliı olan batı hava paktı kadar çabuk imvalanmasım, 
üzerinde olmut ve hak6metin hiç olmazsa esaslarının belirtil-
biraz ıeç te k..ıau. ol.a bu mesini istemektedir. 
öııem6 maeleye gene dönmüş Bir defa bu esas kabul 
ve ona ıereken deteri verdi- edildikten sonra, artık hiç bir 
ii ılrllmllttiir. hük6metin böyle bir saldınş 

Bu konuşmalardan sonra bu aoravını llzerine almapoa im 
konu üzerinde göriifmeler yap- kb kalmaz unmz. Blyle bir 
mak zamanıma yak•apnıı ol- premip berinde anlaıma, ha-
duğu arbk umulabilir. ailihlannın buc!andmlması iı:-

Dıpnifler Bakanı, parlamen- ne bir kök, bir temel olacak· 
toya hlkimetçe bilttln bir ener- tır. 
ji ile Ye biç zaman kaybetmek- Her ha de Sir Herbert Sa· 
aizin bu itin ardından gidilcl!· muel'in de gllzel söylevinde 
pi taylemif ve bu 16zlerine taylediti gibi hlkimetin bu 
bu konu üzerinde ilrili devlet- işte çok geniş davranarak eli-
ler aruında çıkacak yakın bir ne geçmiş olan b"r fırsatı ka-
aybfma ltulunmaclıp da kat· çırmıyacağlm umuyoruz. 
mlf Ye bundan çek evinmek- Her halde Con Saymen bu 
te oldajımu bildirmiftir. konutma1ann esasları hakkında 

Ortada ıerçek ohm bir nok· bir çok kararlan kafuında 
ta Yana o da hemen her ta• bahmdmmaktaclır. Hatti, cbt 
raftan b6yle bir baYa paktmm bakamnın bomba atmamı ka· 
••••• kl•Aii ılrll- nan dı.tı saymak gibi bir ıey 
....... tasarlamakta oldup da an-

Zaten ıeçen tubatta bu di- lqılmaktadır. Her halde bu 
Jek, Lonclra koJıUfllla)annda eaular, kamu tarafından 6de
Fraua Ye laptere tarafından nir teYler o'dup için bitin 

partilerin bunu onayhyacaldan 
ileriye alrilld&jii zaman Loku- " ..._ prc1m ,o.tencelderi 
no paktında imzw balunaa ı..,.kbr. Fakat un- ..W.-
6teld devletler tarafından ela ran bir devlete brp atelden-
uygun 16riilmlfttl. ltalya 9 fU• aba toptan btıcum etmeleri ua· 
batta cenp Yermif, Belçikanın mu laamhyacak olan olan bir 
içtemli ceyabJ da iki ı&n ıoma kakba ller .. yden ince Ye 
ıeJmiıti. AJ.aaya, 14 tubatta iteld maddeler için ıeciktiril· 
cevap giSndemıİf Ye din datif- ml1erek yapılnıuı gerektir. 
ler bakanamıan da 81Jı.diii Gerek Ba1 BaldYİDiD, ıerek 
gibi, o uman ..._ Bay Hitlerin llderinden anla· 
lberiae ~ yapılma· phyor ki lngiltere ile Alman· 
11 iftepmiııe de aomac1an ya haYa Jmnetleriaia 1500 L_._ bilcliriliade ileri il· uçakta baclwllrJl-a• JOlaa· 
-Al.:'- bitin •na-la.:.. L!-
l'UICll v -•~-- uar de Wr c~ . _,_..,: 
biriae bağla oW .... nokta- Yardır demek ymillf omu. 
tumda ayak dirediji için bu Sir Auatin Çemberleyn, söy· 
it pri kahn!fb. Dada doğrula 1emif olduia llderde Bay Hit· 
Rusya o unlarda dolu paktı lerin lkleriade iki tarafı an-
menlesiain bu hava pakb ile lafllllya JakJ8tbrac:ak aoktalar 
efit &nemde oldutmm *•• buhmiajaD• ye ba yolda Wr 
dola11 baa birlikte koa1lf'll- bquıta yarmak için bunlarm 
mua teNtiflni Fraua Ye in- laektmete yarclun edebilecejial 
ıUtere1• bildirmq, bu da dd anlabmfbr." 
meıelenin birlqtirilmesine se· T aymi9 gazetelİ, bu betkesin-
bep olmupu. de Bay Eden'bı de parlamentoya 

O ıun bupcillr aradan ı•· ıöylediji mlzlenle durmu 
~- clirt ay içeriaiade bir çok çöı:eledipi anlatbktan ..,.. 
incelemeler, arqbrmalar ya• bir defa blyle bir anlaımaya 
Plhmt, bu meselel.U. kotanl· lwaea pitmflliDi aahk veri-
masına uinfılmıtbr. yor 'fe betkesini a6yle bitiri-

Her ne kadar bu meselele- yor: 
rin hemen hepsi ayn ayn Bir defa bu anlqma yapJ-
önemli ise da bly\\k Britanya un, ondan sonra hava ıilih· 
bakımından en anemliai hsva Jannı buclandırmağa, buclan-
lobnaoau oldujımda şüphe dırma da bittikten sonra kar-
yektur. ıılıkh olarak bunlann sayılan· 

Bu memleket, imzaliyanJann- m indirmiye ura gelecektir. 
dan biritinin 6telri llzerine ha· Yalnız ıti çeciktirmemeğ ı•-
ndan salclırmuına kal'filik rektir . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
ı&rllen bir lrnek ı&stermek l tikt• __. 10D Yunan u-
iaterim: 1925 yılı ilk tqriDin keri Balpr topraklarından 

ltir paartelll .... ka· ı ...... Ye nltlr Wr k.._oa 
...... 11, ...... Wr uker IWgar Yanuaataam 45.000 lnliliz 
11mnnda vurulda. Oç gün son· l•ralık onanm vermesine karar 
ra da Yunan askerleri Bt•Igar vermişti. 
topra bqJa- Bu gibi utrafmaları uluslar 
dılar. sosyetesi bqarabildijiaden ile-

Uluslar sosyetesinin, bu anlqa ride de böyle veya buna .,__ 
mamazııi 12eaat içindo düzelte· •v .,seleler: baprak ~ibaya 
bilmeli için Bulgar genel ~ . .-W• albna aJabilece-' . ım• maaayo:u. Silihlaemanm 
kuraıaya. ıevıek bir savgamn b ıl d 1 ti b. ·ı 

L--.....6.. • in er Y ev e ere ır mı yar 
yapı ....... - emretti. Bulpr 0 1ngiliz lirasına malolduğunu ye 
~qvurmalan uluslar •o!yete- banı korumu için topu topu bu· 
ame sabahın bet buçugunda b. d b. • • - b. mil 00 

ld
. B · . p . nun ın e ın o ... n ır y 

ge ı. rıyan ertem azartesı 1 ·ı· · ••-- ld .. da 
gtlnil bir toplanb yapılacağım nıı lZ ırası Ml&llD o usunu 
saat on buçukta uluslar soıye• biliy~~z. DDnya ylzOnde Y!'flYaD 
tesi konseyinin btltün Oyeleri· her kıııye, uluslar s?ıyetem, LI-

• • • • heye ylice hakyen, arııulusal 
ne bild.irildı. Ayn~ zamanda da İf evi yılda bir kaç. peniden 
koDMJID Yereeefi karara ka· çop mal ohmyor; halbuki ıi-
~r ~·~ durduru~uı lahlanma bir ok ln,mz liruuu ıçm Yunam1tan ve Bulsrarıstan ı•yor. Bu çglrlf bile siWı-
kıbnda sirside buı..ım.. lanma yal'lflDlll yoni& bir 

Bu telyazw lıarbm Nııla"'M· i• ol~u 161terecek ve 
m için verilmek tkere olan dla,a Ulia8lana hmf itteii 
emirdeıı birkaç dekika ince çevresinde toplanmaia çalara· 
Atiaaya ftl'da. Alman sonucu cak bir~· 

ı 11a.u-1m-.ı 
""'!l;~..,_ .. ;-. 

on Dakika • • 
Görülecek hesaplar? 

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

Bay Mussolini meydan okuyor 
Kagliari söylevi çok tehditlidir 

Roma, 11 (Ô.D.)- Saboda fırkaıının Afri- ltalya:ra karta lngiliz gazeteleriDin hlcuaa 
kaya gitmek üzare vapura bindirilen kıtalanm bathyahdanberi laerkem alblaem olarak duy-
teftipen ıonra Muuoliai tara ıncla Kagliaride, duğu ıeyler Duce'nin nutkunda parlak olarak 
s6ylenen söylev gazeteler tarafından uzun uza- belirmiştir. Kark iki aylık cehennemi bir harb, 
dıya tefıir edilmektedir. Gazeteler ize) olarak 680,000 &ili, bir buçuk milyon yarah Ye mit· 
şu fıkra lzerinde duruyorlar: terek zafere yol açan Avuıturya orduunan 

"Kagliari kara ı&mleklileri- Sardenyama kah· aiahvolup biaim cenk yildald açığa YUtmut· 
raman ve cenkçi ırkına çok liyık olan giij&I ka· tur. Bundan batka nizamsız ve banp1z bit 
barba bir kunet ve disiplin nllmayifiade hazır dünyada biz on tıç ıenede timdi insanhtı de• 
bulundunuz.Saboda fırkamnm adı en iyi paroladar. iiftirmek Gı:ere olan mOkemmel bir hayat dem 
G&rlllecek eski, yeni heaaplanmıı: ftl'Cbr. Baa- kurduk. Mabetlerin kendini bU.emesinden do
lan keseceğiz. Sımrlanamn 6t.elİDde .a,t.._. ıan hftaretİer &zerine ileri sllrdüğlbaüz istem· 
Jere kulak umıyacağız. Bit menfaatleri'lidn ı...e huducllanmmn ltuiaden kanfdmaımı lra· 
blkbni, ıeleceğimizin kefiliyiz. Ve yalnız, mla- bul ec1 ... ,ı.. Baiafm asd mldafli malke.W 
haaıraa biz, biz ve bqkuı deyildir ki buna kanr takaa1ann hakiki maksatlı bunca milstemleke· 
verebilir. Buglln bize den ••rmekle beraber bir lerden ıoara yarın için bir yenisini de kendi· 
imparatorhik kurmak ve oau korumak l&mse- lerine hasretmekten ibarettir. 
lirken cltnyamn ne dllflndljlne hiç elıemmiyet Roma, 11 ( O. D. ) - OniYenitenin tropik 
yermıclilderini glstermit olulan harfi harfine 
taklit eclecejiz et• kara ı&nlekliler rejimi haataJıldan kiliaiti direktlrl aeDa10r Kaltellul, 
ltalya rençliğiai aiJ&lı altma çaj'ınyona öde'fi Şarki Afrikadalri ltalyan aıker; ahali Ye İffİ• 
oldup için ye bi,ak bir zanaret karpm.nde bahm· !erinin uhhl vaziyetini 16zden ı•çirmek hen 
duta lciai ppıyor. Blitün ltaJyan milleti balla Mouolini tarafından oraya ,anderilmiftir. Dl
da)'llJOr ye ltalJUID kaclret Ye tana ••Yma Dilflacl• ıuetelete Somali ve Eritretleki uker
bah"'-ca wıttıa ulu tek bir ada• tibi ayak- leriD mhhat bakammdan durumu laaklmada uma· 
lumja laamcbr." .ı efkArda batı&ateren llztlntüleri yabftıracak 

Gaieteler Duce tarafmdan .a,ıeaea llyleYİll tazler s6ylemiı, ilim dereceainin ltalyada ol· 
Inıiliı Ye Jtalyan gazeteleri arasıaclaki .-. dujaaclan qaiı oltluğuna bildirmiftir. Gilnet 
kataJa aibayet Yermek iatedijİDİ ltalyan 'JmlmDI "fUl'llluındaa, malarya Ye dizanteriden bul vak· 
efklnmn bu mlnakapdan çok aa cluydujua aJar olaaupa da ...... ye11kawt. Sahhi yardım 
kaydediyorlar ve tliyorlar ki: fulalqbnlacak•lf. 

____ ._._ ...... M~t+IMM~ ....... .----

Çin Japon ültimatomuna boyun eğdi 
~oca iilke biF Japo.n kolonisi g}uyor 
Paril 11 (Ô.R) - Çin hik6metinin btlt&n Japon prtlanm kabül ettiii bildiriliyor. Oltimatumiı 

ayp. ....... Çia on1ua Peklli sn, • .çw .ıc..-mtaaı parm u. -• 
,a.ı.ldllv kwamu daid;dmafbr. hdnci ve 35 inci ÇiD .... ,. cenuba dojra ıerlleilaeldedirler. 
Nilaayet JapoaJUlll iatefiaa UJl'Jll olarak hllklmet ıilidemini deiiftinaetl de Çin kabGI et.ittir 

Jnpiz pzeteleri arbk derece derece Çini el• ~ektıa hiç bir ıeyin Japo•J•JI meaede9i· 
yecejini yuayorlar. Zaten Jebolun zaptmdaa .... mllıim Şirli eyaleti llzeria• de Japonyanm el 
atma11 bekleniyordu. Bu it te timdi ıet • ~ldufuadan Japealarm ft Şa•tungu almalan beklene· 
bilir. 

Nonnandi'nin dönüş rekoru.. 
Bir filo vapuru karş 1 yor 

Paril, ı' (():R')-Dlnlt seferiae de•am eti• Nonaaacli apara 694 mil aa..U.yi 30,17 mil 
.... tt sGr'aOe katederek yeni bir rekor kmmuflm'. ~ mtte 30 91 mil imla fnntuta dopa 
ilerilemektedir. Bu limandan bir mil makta duracak içinde ltelediye reisi de bulaaan Wr 
filotila onu sellmlamağa çıkacakbr. 

Roma, 1 ı (Ô.R)- •Reb" trauatlaatlk ~anı Atlantik deaia·m perlak IMINtte ıeçerek 
••Yi kordelayı kazanan •Normandi" ....,..e bir tebrik telgrafı ~kmiftlr. ltalyanlann .. Koate 
c:1t Savoya" transatlaatik remiliaia Nermandi tarafmdan kurulan rekoru kınnap çahpcaja 
bllcliriByor. 

Sa tapmak 
Dr. Göbels Almanya'nın Rusya'ya 
Karşı maksatlannı anlabyor .. 

Loadra, 11 fO.I.>;- .. Deyi iatemeL Zira tarlla bize ,a.- nini kazan•ıı •• l.atlba ulua 
KromKI" gazetesi diplomah termiftlr ki bir devletin top- arkamada tophyacak kanetli 
muhabirinin Alman propaganda raklannda p&ancı ukerlerbl Wr adam W .... cbkça ba aa• 
bakam B. Gobela ile mlhim mllttefik ..tatile bile ltahmmua latmanan im kim yoktur. Al· 
bir mGllkabm mpediJor. Al· 0 deYlete sarar Yermekten ıeri manya Lelıittanla an1qabi1m: • 
man bakam AlmUyanın Fransa kalmamıt~· :::~ t=~ tir, zira Lebiatamn batmQa 
ile anlafl"aia hazar olduğunu, ~~i:ba 11

1anlmak IAnm Yb Pilaucbki gibi çelik bilekli bir 
RU1yaya gelince eski Alman :.:.,.- bir ranti k 

18 
" adam ..... Franunıa batna· 

h&kameti tarafından SoYJetlere lçlade birl•c!ı: btltlln ~ da blyle bir •dam olmam .. 
•erilen teminata yeni rejimin Jetler tarafından teMia edilll•· acmmaia deter, lira zamaa 
de sadık kaldığım habrlatmıı lidir. ıeçtikçe Alman - Franu aa-
ve demittir ki: .. Sovyet Ru- Mllharrir aormuftur : " Bir lqmua pttlkçe daha ç .. 
yaya ıatqmak emelimiz olma- Alman - Framız anlatması ya• sDçlepıektedir. 
makla beraber brphkh yar· pdmadıkça Almanya ile t.,1- Tekrar A'man - S.YJet ml-
dım miıaklan bize hiç pe• tere arwıula da bir anh.-a• webetleriade• babsederk• 
vmniyor. nın m ... ldıa olamı,acapı IH- B. Gabela Almanyaam Raa,.· 

Almuya bir tecaYlb Ulinde lıyor musunuz? ya karp hiç bir taama iatetl 
keadi.me yardım et.ek Ye - Evet, biliyorum. Almanya be.a..edijini •• utm b .... 
tmDamlJednl koramaklçla Mle Frama ile anlapaak ister, fa· mit ola bile •ltterek ... 
Fi ,,..... .. .... nt.11· lan .......... Wr 
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• umu 
z o sası ktan çıkıyor 

Pamu ia ları ın yü 
ıv e satışlar geç 
ahsulü den aliv e 

b leniyor. incir üzerine yapılan 
·a lardan üstünm .. dür? 1935 üzüm 

İzmir ticaret ve zahire bor-
sasınca 5-6-935 t "h" d l1 6 arı ın en 

• -935 tarihine kadar neşre
dilmiot ·· d lik 
1 

. "il gun e satıı muamele-
erıne ··t d · mu c aır bültenlere göre 
~~~kur tarihlerin teşkil eyle-
ıgı en son hafta içinde bor 

•ada y J apı mıı olan alım ve sa-
:•m muamele miktarlarile fiat-

,~~l ~f~ğıdaki ıurette tesbit 
ı mıştır: 

1 s_atılan eşyanın: 
•rnı Miktarı Hafta. f i ah 

M enaz ençok 
~,h.buğ. 18629 Ç. 3,45 5 

arpa 152 " 3 3 
Ba.~la hazır 14 " 4,50 4,50 

vadeli 1941 " 4,625 4,6875 
Akdarı 105 " 3,3125 3,375 
Mısırdan 20 B .... 1 " 3,50 3,50 

oru ce 39 " 4 4 
Pam. Pr.1ci 63SB.48 50 

11 

'' 2ci 66 "47 49 
" çekir. 6000 ki 2 30 2 30 

Yapağı 37747 "42' 47' 50 
Pal. muh. 2225 k 180 430' 
Çam fıstığı 946 ki 31 31 
Çe. üzüm 5457 Ç. 7 17 
~·~~ğı.sı . 42000 ki 25,375 25,375 

vade 25000 "25,25 25,25 
Ha~talılc borsa satııı bu su

retle ıcmal ettikten sonra bu 
eşya arasından belli başh ih
racat ~evaddını teşkil eyli
yenlerın son haftaya ait piyasa 
dnrumlariJe bunlann geçen haf
ta ve geçen senenin bu haf· 
tasındaki durumlarını da mu
kayesili olarak aşağıya derce
~iyoruz: 

Arpa 
Geçea haftaki neıriyatımızda 

Yazdığımız 2ibi İzmir ihracat 
evlerinin buıusi teşkilatları ile 
arpa mahsullerini doğrudan 
doğruya iıtihsal çevrelerinden 
nıübayea eylemekte olması ba
aebile İzmir piyasasında ve bor· 
sada arpa i~lerinde hayli dur-
2unluk lıisaedilmei• başlan· 
nıışhr. Fiatlarda da ayni hal 
görünmekted:r. Ve gün gün 
ıantim dütkünlükleri kaydedil
ıııektedir. 

İhracat evlerinin şu şekildeki 
iıareketlerinin rencber ve müs· 
tahsilin leh veya aleyhe bir 
hareket olabileceğini cayi sual 
olmakla beraber bu ciheti, 
nıakamatı aidesine terk ile 
Yalnız müstakil ve mühim bir 
arpa piyasası olan İzmir şeh
rinin günden g üne ve gayet 
ljür'ath adımlarla bu sıfatını 

kaybetmekte olduğunu kayit 
ile iktifa edeceğiz. 

Bu münasebetle İzmir borsa· 
ıında yapılmakta olan arp3 
muamelelerinin azhk ve ehem· 
rniyctsizliğine binaen herhangi 
bir sual veya talebe karşı İz
mir arpalarının hakiki piyasa 
fiyatı hakkında muameleye 
müstenit bir cevap verilmesi 
İnıkinı olmadığnu ve bunun da 
hususi teşkilat ile doğrudan 
doğruya müstahsil elinden ahn
rnakta ola:l arpaların nasıl bir 
fiyat ve ne 2ibi şerait ile JftÜ

bayaa edildiğinin bilinmeme
sinden ileri 2eldiği söylene
bilir. 

Eski telakki edilemiyecek 
kadar yakın bir mazide İzmir 
kordonundan vüklenen aroala-

!arın döküntüleri birçok fuka
ranın geçinmesine hizmet ey
lediği ve bu yüzden geçinen 
aileler bulunduğu halde son 
senelerde birçok aileyi değil 

hatta güvercinleri bile doyu
rabilecek miktarda arpa dö
küntülerine tesadüf edileme
mesi İzmirde yapılan arpa 
muamelelerinin miktar ve ehem
miyeti hakkında bir fikir ve
rebilecek mahiyeti haiz bir 
haldir. 

Son hafta zarfında borsada 
muamele görmüş olan arpa 
miktarı 152 çuval yerli ma
lından olup beher kilosu üç 
kuruş arasında satılmıştır. 

Geçen hafta ise 125 çuval 
yerli arpa satışı olmuş ve fi
yatlar 2,875 - 3,25 kuruş ara
sında bulunmuştu. Geçen se
nenin bu haftasında da 1.80-2 
arasında fiyatlarla 192 çuval 
yerli arpa satııı olmuştu. 

Haftalık arpa piyasası gayet 
durguu geçmış ve fiyatlarda 
geçen haftaya nisbetle heıten 
on paraya kadar bir düşkün
lük kaydedilmiştir. 

Kuvvetli ihracat evlerinin pi
yasaya çıkmaması ve mubaya
atm yalnız şehir ihracatı için 
esnaf tarafından yapılmakta ol
ması yukanda yazıldığı gibi 
İzmirde bir arpa piyasası tesi
sini güçleştirmektedir. Şimdi

lik arpa itleri durgun olup fi
yatlerde istikrar görünmek
tedir. 

Bakla 
Borsamızın ne~reyJediği bül

tenlere göre son hafta içinde 
kilosu 4,50 kuruştan fiyatla 14 
çuval hazır ve 46875 - 4,625 
arasında fiyatlerle de 1941 çu
val vadeli balda satışı olmuştur. 
Geçen hafta ise 4,75 kuruştan 
30 çuval hazır ve 4,5625 - 4,75 
kuruş arasında fiyatlerle de 
5581 çuval vadeli bakla satışı 
olmuştu. Geçen senenın bu 
haftasında henüz alivre satış
lara başlanmamış ve yalnız 
2,875 kuruştan 13 çuval hal.ır 
mal muamelesi olmuştu. 

Yeni mahsulün günden giine 
piyasaya arzına başlanmak za
manının geldiğine binaen aliv
re satışlarda geçen haftalara 
nisbellc sükunet beli;miş · ve 

aynı zamanda fiyatlerde de 
hafif bir düşkiinlük görünme

ğe başlamıştır. 

İspekülasiyoncular şimdilik 
piyasadan çekilmemiş olmakla 
beraber teklif ettikleri fiyatler· 
le mal &atmak istiyenler ~örül
memekte ve piyasaya fazla mal 
inmesine intizaren satıcılar şim
dilik muamelata girişmemekte
dirlcr. Bakla piyasası vaziyetin 
önümüzdeki haftalar içinde ta
vazzuh edeceği kanaatı umu• 
midir. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 48 

-50 kurut arasında fiatlarJa635 
balye prese ikirinci pamuk mu
ameJesi yapıldığı borsa bületen
lerinde görülmüftür. 

Geçen hafta ııe 198 balye 
prese birinci 49-50 kuru9tan 
qauamele 2.Örmüs.. ve o~eu .se-

a 
neni bu haftasmda 42 Irnruş
tan 250 balya birinci ve eski 
satış kaydile keza 42 kuruştan 

46 harar kaba birinci ve 32 
kuruştan 5 harar k~ba ikinci 
pamuk muamelesi olmuştu. 

Son hafta pamuk piyasasın
da cüz'i bir durgunluk hissedil
miş ve stokların hergün azal
makta olmasına karşı fiatlar
da 0,5-1 kuruş kadar düşkün
lük kaydedilmiştir. 

İhracat işlerinin durması ge
çen hafta içinde 50 kuruşa ka
dar çıkmış olan pamuk fiatla
rının son hafta içinde 48 ku
ruşa kadar düşmesini intaç ey
lemiş ve bittabi bu fiat üzerin
den kuvvetli satıcılar mal sat
mamışlardır. 

Piyasa vaziyeti geçen haftaki 
neşriyatımızda yazdığımız müş

külü be hafta da aynen muha
faza etmiştir. eldeki stokun 
ehemmiyetsizliği fiatlar hak
kında endişeyi İcab ettirecek 
bir şey olınıyacağı kanaatını 

doğurmaktadır. Bu münasebet
le mevcut durgunluğa rağmen 
pıyasaya sağlam nazarile ba
kılmakta ve kyçük talepler kar
şısında fiatların yükseleceği 
kuvvetle limit olunmaktadır. 

Palamut 
Hafta satışları icmaline mü

tedair yııkarıya koyduğumuz 

rakamlardan da anla§cfacağı 
üzere son hafta içinde borsa
da yapılan palamut satışları 
miktar ve fiat itibarile aşağı

daki surette tefrik edilmiştir. 

Nevi Kental 
Tırnak 1266 
Tırnaklı 409 
Kaba 500 
., engin 21 

Rofuz 29 
Y elcun 2225 

Haftalık fiatı 
En az En çok 
380 430 
280 290 

2775 2775 
190 190 
180 180 

Geçen hafta ise: 1112 tırnak 
380 - 430 dan, 1630 kental k a
ba 280 - 270, 190 dan 200 ken
tal kaba cngın, 220 kuruştan 
27 kental kamantina ve 170 -
195 kuruştan 443 kental rofuz 
ki cemen 3412 kental muhtelif 
pnhımut satışı olmuştu. 

Geçen senenin bu haft:ısın 
da; 312 - 331,5 kuruştan 220 
kental tırnak, 214,S - 253,5 ku
ruştan 535 kental kaba ve 
175 - 185 kuruştan 231 kental 
rofuz palamut •abşı olmuştu. 

Son haftaya ait palamut pi
yasasında geçen haftaki hara
ret görülmemiş olmakla bera
ber piyasa hareketi genel ba
kımdan ve mcvsıme nazaran 
normal olarak kabul edilmek
tedir. Son hafta tırnak paJa
mut fiyatlarında eski fiatlara 
nispetle fazlaca düşkünlük gö
rülmüş ise de yaptığımız tah
kikat bu dütkünlük nevı far
kından ve malların karışıklık 
veya temizliğinden ileri netice 
sini vermiş olup vaziyet geçen 
haftakinin ayni olarak kabul 
olunabilir. 

Zeytinyağı 
Son hafta zeytinyağı işleri 

Borsa neşriyatına göre kilosu 
25,25 kuruştan vadeli kaydile 
2500 kilo laoant ve 25.20 ku-

• ibeş bin çuvalı geçmiştir 
ruştan 42000 kilo sıramalı 
zeytinyağı muamelesinden iba
rettir. 

Geçen hafta ve geçen se
nenin bu haftasında ise Bor
sada zeytinyağı üzerine iş ya
pılmamıştı. 

İzmirde zeytinyağı piyasası 
kuvvetli bir durgunluk devresi 
geçirmektedir. Borsa haricin
de yapılan işler perakende 
bazı muamelata inhisar etmek
tedir. ihracat itleri için kuv
vetti mu •meleler yapıJmadıi-ın
dan esaslı bir piyaıa teessüs 
edememektedir. 

Fiatlerin ihracata elverişli 
bir hadde gelmesinden eYvel 
zeytinyağı piyasasında görül
mekte olan durpnluğu zail 
olmıyacağı söylenmektedir. 

Afyon 
Son ve geçen hafta ile ge

çen senenin bu haftasında Bor
sada Afyon üzerine muamele 
yapılmamı' olduğu anlaşılmı,
tır. 

Piyasa durgundur. Yeni 
mahsullerin fevkalade olarak 
yetişmekte olduiuna dair ha
berler alınmaktadır. 

Uyuıturucu maddeler ınhisa
rının son zamanlarda afyon 
işleri hakkında gazete sütun
larına geçen ilanları afyon 
müstahsil ve tüccarım yakın
dan alakadar kılmıt ve gerek 
eski ve gerek yeni mahsuller 
için ittihaz olunması Jazımge
len hattı hareketin tayini için 
düşünüJmei'e başlanmıştır. 

Afyon piyasasında haftalar-
danberi görülen durgunluk 
elan devam etmektedir. 

• 

incir 
Alman en son haberlere ~öre, 

incir mıntakasında doğuş iti
barile incir rekoltesi hakkında 
henüz ltat'i rakamlar söylene
memekte isede Ağaçların bu
günkü vaziyeti ve havaların ol
dukça iyi gitmekte olması ha
sebile bu sene rekoltesinin ge
çen seneden aşağı olmıyacağı 

ve mahsullerin kalite noktasın
dan belkide geçen seneden 
üstün olacaiı anlaşılmaktadır. 

İlk rekolte tahmininin önü
müzdeki hafta yapılabileceği 
ve mahsulün bu seneki mıktarı 
hakkında hakikata karip ra
kamlar ifade edilebileceii ümit 
olunuyor. lzmir piyasasında el
yevm istok mal yoktur. Bu 
münasebetle de incir piyasası 
mevcut değildir. 

Son zamanlarda bazı ihra
catçılar tarafından müstehlik 
piyasalara ucuz fiatle alivre 
incir satıldığı meselesi piyasa
~ söylenilmiş ve bu haber 
ıncır müstahsilleri üzerinde 
haylı tesir ıcra eylemişti. 

Alakadarları nezdinde yap
tığımız tahminattan ierçi bazı 
ihracat evleri mevsjmi olmak 
itibarile ecnebi piyasalara aliY
re satışJar yapmışlarsa da fi
atlerin geçen sene alivre fiat
lerinden üstün olduğu ve böyle 
olmasa bile küçük partiler 
halinde ve iı a~mak ıçm ya
pılmıt olan bu itleri• esası 
incir piyua11 üzerinde müessir 

olmıyacağı anlaşılmıştır. 

Meselenin şekil ve mahiyeti 
ne oluna olsun müs•ahsıli İz
rar edecek muamelelerin ya
pılması makamatı aidesince 
bittabi tecviz edilemiyece_ in
den meselenin ciddiyet:e takip 
edilmekte olduğuna umumi 
kanaat mevcuttur. 

Şehrimiz ticaret ve zahire 
borsasından alınmış olan malu
mata iÖre son hafta içinde bor
sada gündelik itibarile yapılmıt 
olan çekirdeksiz üzüm satııları 
aıaiıdaki gibidir: 
Satış tarihi 
5·6-935 

6 it " 

7 " .,, 
8 " ,. 

10 " " 
11 .. ., 
Yekfm. 

miktar 
539 

1162 1 T. 
427 

1534 4 
728 81 

1068 
5458 85 

Bu nafta içinde sahlan iıbu 
miktar çekirdeksiz üzüm nevı 

ve fiat noktalarından aşaiıdaki 
surette cereyan etmiştir. 
No. çuval T. fiat 
6 114 7,00 
7 753 8,50 
8 605 1 9 25 
9 2388 9,75 

10 1323 81 10,50 
11 264 3 12,25 
12 11 14 

Y ekün 54 58 85 

9,00 
10,50 
11,00 
12,00 
13,50 
15 
17 

Geçen hafta borseda yapıl
mıı olan çekirdeksiz üzüm sa
tışları ıse nevı ve Hat son 
hafta içinde çekirdeksiz üzüm 
piyasasında oldukça hareket 
ve faaliyet görülmüş ve hafta 
içinde fiaUarda muhtelif yük
selme görülmüştür. 

Fiatlar 4-6-935 tarihine nis
petle 5-6-935 de og 25, 7-6-35 
de keza oO 25, 8-6-35 de % 5 
ve 10-6-35 de keza 0 'o50 san
timlik bir yükselme göster
miştir. 

FiatJarın bir hafta zarfındaki 
tereffü miktarının daha kolay
lıkla anlaş•lmasını temin ıçm 

5 ve 10-6-935 tarihlerihlerine 
aid fiatları aşağıya derccdiyo· 
ruz: 

Fi at 
No. S-6-93Sde 11-6935de 

En az, en çok 
7 8,35 900 
8 9,25 950 
9 9,75 1025 

10 10,50 1200 
11 12,50 1375 

en az, en çok 
9.25 1050 

10,25 1100 
10,75 1 'lOO 
12,00 1350 
13,75 1050 

Son haftanın birinci ve so
nuncu günlerine aid o]an yuka
rı"" nki işaretli fiatlann muka
yescsı hnlinde hafta başına 
başına göre hafta nihayetin-:!e 
ki yfıkselme miktarı bilhesab 
aşağıdalci neticeyi verccektır: 

Hafta başına nispetle hafta 
sonunda fiat yükselmesi: 

Miktarı 
No. En az en az 
7 100 150 
8 100 150 
9 100 175 

10 150 175 
11 150 300 
Şu hesaba göre son hafta 

fiatları geçen hafta fiatlarma 
nisbctle 1-1,5 kuruş arasında 
bir tereffu göstermiş bulun-
maktar olup miktar 

nuniyeti calip iörünmekteclir. 
Çekirdeksiz üzüm piyasasmda 
oldukça hararet mevcut ol~p 
fiatlara timdilık yükselm•ı• 
meyyal gözile bakılmaktadır. 

yeni mahsul hakkında alınan 
haberler müsaittir. 

İhracatçılarımızın müstehlik 
piyasalarda bilhassra Almanya
da alivre muameleleri denm 
etmektedir. Şehrimiz kuru 
meyva ihracatçıları birli~in~e 
son toplantıda tesbit edı!~ 
olan alivre satıt fiatlara bırhk 
azasını teıkil eden baıı ibra· 
catçılar tarafından riayet. edil
memekte olduğu ve bu fiatlar· 
dan asaiı fiatlarla mal satıldığı 
piyasada söylenmektedir. 

Memleket mahsullerinin de· 
ğer fiatla aablması hem muh
temel ve hem de tüccarımıı 
için hayırlı neticeler tevlit ede· 
bilecek bir keyfiyet olmasına 
karşı bazı ihracatçıların bu•• 
tebiyet etmemesi dikkatJa göıt 
ahnmağa değer bir haldir. 

Salahiyeti mahdut olan borsa 
idaresini bu mesele üzerLrıd~ 
takip edeceği hattı hareketi~ 
ne olabiJeceii hakkında bu 
dütllncemiz yok ise de her ih· 
racatçının henüz istihsal edile· 
memiş bir malı ecnebi piyasa· 
larda memleket tüccarının hey 
eti umumiyeıine yakın bir ele 
seriyetin tesbit eylemi' oldu3 
fiatlardan aıağı aatması ne de 
recelere kadar doğru olabile 
ceği düşünülme~e sezatdır. 

lzmir kuru meyva ihracatçı 
lan bjrlij'ini teşkil eden kuv 
vetJi müeueselerin gerek kend 
ve gerek memleket menafii nok· 
tasından ittihaz edilip tatbikinı 
tesbit eyledikleri n_:urel bi 
karar hilafına vaki olacak he 
hangi bir hareketi kendi men 
faatlerini ihlil eden bir iş ha 
linde börecekleri tabii olaı 
bir tek azasının aşağı fia 
teklif edenleri bu sahada seı 
best bırakmıyacakJarı tabiidi 

Bu hal üzüm fiatlarımızı 

günden ~ne düşmesine s' 
bep ve amil olmasıncian baık 

bir şeye yaramıyacak ve neh 
ce itibariyle •Üstahsil hor ı<i 
recektir. 

istikbalde mabsulii11 alaca~ 
şekil hakkında şmdiden be 
yanı mütalea iml<inıızlığır 
itiraf etmekle beraber hM 
500-600 bin çu\•al raddesiı .ı 
tahmin edilmekte olan çekir 
deksiz üzüm rekoltesinın b 
azameti karşıımda sırf faz! 
alivre satmak hevesile fiatlaı 
lüzümundan pek fazla bir mi~ 
darda kırmak memleket me 
leket menafii noktasından ca 
iz goı ülmiyecek bir harele~ 

olaa ~erektir. 
1934 rekoltesinin 350000 çu 

val olmasına kar,ı malın elde 
çıkarılması ıçın sarfoluna 
emekler ve ittihaz olunan ted 
birler ortada iken busen 
tahmin edilmekte olan muaı 
zam rekolte fiatJarmın bugün 
den dii~ürülmeıi mahsu ün id 
rakinden sonra piyasamızd 

istenilen hallerin husulüne se 
bep olacak ve yıne birço 
rençper ve mllatahıilia bot e 



, Sahile 10 
*=~ 

Borsa Habeı·leri 
Dün Borsada 

Yapllan Satlflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

194 T Dcbas 
Fiat 

10 12 
12 25 13 173 M J Taranto 

152 H Z Ahmet 11 
146 S Süleyman 10 

132 Ş Riza Halef 11 

12 50 
13 50 
12 25 

117 K A Kazım 11 75 14 
80 N Ali Haydar 12 14 

29 Jiro ve Şü. 11 13 
20 Beşikçi Z M 12 12 
11 S Gomel 10 10 
9 Koo ittihat 12 
5 S Emin 9 

1068 Yckün 
Zeytinyağı 

12 

10 25 

Kilo Alıcı Fiat 
12000 K ve Mateis 25 37 25 37 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
554 Buğday 4 25 5 

75 Akdarı 3 37 3 37 
f364 kilo yapak 45 46 
100 balye pamuk 50 50 

Para Piyasası 
11-6-1935 

Alış Sataş 

Mark 50 56 51 
İsterlin 613 50 619 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 79 70 
Belga 21 25 21 75 
İtalyan lireti 10 35 10 42 
İsviçre Fran. 40 95 41 20 
Florin 84 87 85 25 
Kr. Çekoslo. S 24 5 27 
Austr. Şilini 23 50 24 

ile ge!ecek yılı beklemelerini 
intaç eyliyecektir. 

1935 senesi mahsulüneen 
olan alivreler hakkında muh
telif ihracat evlerinden yapb
ğımız thkikattan; kuru meyva 
ihracatçılar birliğinin tesbit 
eylemiş olduğu fiatlardan aşa-
ğı mal satmak ıçın müs-
tehlik piyualarda ve bil-
has:ı Almanyada türlü tür
lü kombinezonlarla hare
ket ve ,.J altından satış
lar yapılmakta olduiu için 
hakiki miktarın teabit ve 
tayinine imkan olamıyacağı öğ-

renilmiştir. Maamafih 1935 
mahsulünden alivre satışların 
yirmi beş bin çuvalı geçmiı ol
duğu muhakkak olarak hesap
lanmaktadır. 

Ancak satııların kısmen yu
karıda yazdığımız şekilde de
vam ve cereyan ettirilmekte 
olması hasebile ekseriyet e bir
likçe tesbit edilmiş fiatlardan 
aşajı olduğuna muhakkak gö
zile bakılıyor. 

Halbuki kuru meyve ihracat
çılar birliğince tesbit edilen 
fiatların ezun düşünmeler ve 
esaslı tetkikler neticesi oldu
ğuna göre bundan a§ağı mal 
satmak isinin memleket ticareti 
noktasındnn hıuvafık olmadı
ğına ve binnennleyh müstahsili 
yakından alakadar kılan bu 
vaziyet karşısında Türkofis ve 
Ticaretodasınca teşebbüsat.a 
~eçmek zamanının 2elmiş bu
lunduğuna kanidir. 

Ticari menfaatlarını müstah
silin menafii ile müşterek gör
mekte ve bu suretle hareket 
etmekte bulunduğuna şehrimiz 
kdru meyve ihr~catçıları birJi
ğinin biitün ihracatçıları aynı 

suret ve şekilde harekete mec
bur kılacak kararlar ittihaz ve 
tatbik eylemeıi de memleket 
menfaatı namına ıayanı arzu
dur. Bu cihetin ilk toplantıda 
temin edildiği kuvvetle ü111it 
olunmaktadır. 

Umumi piyasa vaziyeti 
Buğday alıt verişleri ve mev

sim icabı elYa muamelelerinde 
g6rülcn durgunluklar müstesna 
oJ.ak üzere piyasa beyetj umu-
mive noktaıından • 

))eniz kuşları ve 
Genıilerin yağ 

7akınası 
Berliner Tageblatt'dan: 
ıngiliılerin çok meıhur ,ah

ıiyetleriooen bazıları Ye bunlar 
arasında Lord Robert Cecil 
ve Ramsay Mac Donald'ın oilu 
aşağıdaki talep ve temenni ile 
Times gazetesine müracaat et
mişlerdir: 

" Yağ yakan iemiler yağ 
arbklarını denize akıttıkların-
dan bu yüzden deniz kaşları 
arasında büyük telefata se-
bep olmaktadırlar. Denize da.
lan kuşların bu yağ artıkları 
ile vücutları ağırlaşıyor. Bu 
ağırlık onlnrın uçmaların mani 
oluyor. Hatta zavalJı kuşlar bu 
sebeple hareket kabiliyetlerini 
kaybederek yavaş ve iztirablı 
bir ölüme duçar oluyorlar, sa· 
hillerimiz böylece ölen yahut 
can çekiştirmekte olan kuşlarla 
kaplanmıştır." 

Bu şikayet mektubunda yağ 
artıkları içinden muzır madde
leri separatörler vasıtaşıtasile 
uzaklaştırmanın mümkün oldu
ğu ve batta bu sayede yağ 
dahi tasarruf edileceği ve bu 
tasarrufun separatörlerin mas
rafını koruyaca~ı kaydedilmek~ 
te bununla beraber bu bapta 
arsıulusal bir anlaşma yapılma-
dan evci seyrisefain şirketleri
nin her birinin böyle yapmaları 
beklenemiyeceği f ngiliz bükü· 
melinin bu bapta uluslar sosyete
sine müracaat ettiği ve sosye
tenin de muhtelif devletlere 
bu bapta birer sual varaka~ı 
gönderdiği, fakat işin şimdiye 
kadar müsbet bir sonuca bağ
lanaJlladığı yazılarak şikayet
nameyı imza edenlerin dünya
nın denizci milletleri arasinda 
birinci yeri alan lngiliz efkarı 
umumiye~ine ve İngiliz matbu
atına yeniden müracaat mec
buriyetende kaldıkları bildiril
mektedir. 

Yeni Aeır 

Amerika da 
- Baı ta10fı 6 ınet sahrede -

meğe, gündelikleri kırmağa 
girişecekler, bunun ıonucunda 
da memlekette bir karraşalığa 
yol açılacaktır. 

Sena üyesi Harrison, kon
grenin yüksek hakyerini mem
nun edecek bir karar ve ka
mın yapabileceğini söylemiştir. 
Fakat bunun için pek az umud 
vardır. Hakyeri, kongrenin 
cumuriyet başkanlığına delege
lik yetkisini veremiyeceği hük
münü de vermiş bulunuyor. 

O halde N. R. A. yı kurta
rabilmek için 700 kanunu yap-
mak ve çıkarmak gerektir. 

Bundan baaka sena'da iki ttlrlU 
düıünUtt• olan Uyeler Yardır. 
Onu• için ıiyasal bakımdan 
bu itin ileri götUrlilmeai pek 
te imklalı 2örülmez. 

Buaun karıısında başkan 
belki de N. R. A. nın iyi yft
rümediiini, onun için bu pç
lüklerin çıkhğını, ona yeni bir 
yürüyüı Termek gerektiğini 
söyliyerek bir kotarım yolu 
bulmak iıtiyeccktir. 

Fakat bu yolda söylenen 
ıöz, N. R. A. başanğı, baıa
rıksızlığından daha ileri ve 
daha çok olsaydı, gerçek ola
bilirdi. Bugünkü durum ise 
öyle değildir. 

...... TAZE ....... E .... IZ .... üCü:Z-...... 
JLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

am i üz et 

ıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karsısında 

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

lzmir Kadastro ~ üdürlüğün
den: 
Pazaryeri, Göztepe, Güze yalı mahallelerinin luldastrolarmın 

yapılmasına 1 Temmuz 935 günü başlanacaktır. Bu mahalleler 
içinde gayri menkul malları veya iayri menkul mallar üzerinde 
ayni hakları bulunanlar 1 T emınuzdan sonra bir hafta içinde bu 
mahallede bulunacak kadastro postalarına müracaatla beyanna
me almaları ve bunları aldıktan sonra doldurup veya posta me
murlarına doldurtup en çok bir ay içinde tekrar postalara tapu 
senedi nüfu" kağıdı veya sair vesikaları da göstererek geri ver
meleri aksi takdirde gayri menk~l mallarla bunlar üzerindeki 
ayni haklar 2613 sayılı kanunun yırminci maddesinin C. fıkrası 
mucibince vukuf erbabından alınacak malumata istinaden tahdit 
ve tesbit edileceği bu mahallelerde gayrimenkul veya gayrimen
kul mallar üzerinde ayni haklara bulunan kimselerin malumu ol-
mak üzere ilan olunur. 1709 (821) 

30 n1ayıs perşembeden itibaren 

Park gazinosunda Bahri baba 

Büyük ' • yenilikler ! ! .. 
İzmirlilerin musikiye olan rağbetlerini bilen müessesemiz İstanbulun 

(B l ••) VE (Ç•ft•k k) gazinolarının senelerden beri alkış e vu 1 1 par toplıyan sazını çok büyük fedakarlıkla 

şmeıhzrei- ilk defa olarak getirmeğe muvaffak olmuştur 

SAZ : Meşhur bestekar, Kemençe, Aleko, piyanist Yorgi, kemani Necati 

banco, Cevdet, dünbelek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmure Handan 

Küçük Nezihe Suat, Siyansad~ Belma, İzmir 
yıldızı Şükran, sahneler yıldızı F aide ... 

Sizde hu cazibeye malik olmak isterseniz 
( KREM PERTEV ) kullanınız 

12Hazıran ıesa 

ilan 
lzmir Tramvay ve Elektrik 

Sosyetes·nden: 
Şebeke ameliy11tı dolayısile cereyanın bu ayın 13, 14 ve 15-

inci günleri ıaat 8 den 17 ye kadın kesileceği sayın aboneleri
mizce bilinmek üzere ilan olunur. 

§ 16 haziran 1935 ten itibaren sureti muvakkatede olarak ve 
yeni bir iş'ara değin aşadaki fiatlarla 25 şer biletlik tramvay 
bilet karneleri !atılığa çıkarılacağı tramvay yolculannca bilin
mek üzere ilan olunur: 

Güz.elyah - Konak 
veya dönüı 

Keza 

veya dönüş 

1 nci mevki 

ikinci mevki 
1 nci mevki 

Bilet başına 
fi at 

[aşağı yukarı] 
7 3-4 Kurut 

5 3-4 
5 3-4 " 

" 

karne 
fi at 

Lira 
1,90 

1,45 
1,45 

Keza ikinci mevki 3 3-4 ,, 0,95 
Bu karneler, Sosyetemizin Bahribaba.daki gişelerinde, Konak 

ve tramvay depolarındaki plnntonl r ile kontrol memurları nez-
dinde satılmaktadır. [ 1-4 ] 

lzm r ~~illi Emlak müdürlüğün
den: 
İkinci Karantina namı diğer Köprü mahallesinin Mııırlı caddesinde 
825 ada 4 parsel numarasında 325 metre murabbaı arsa 130 lira. 

ikinci Karantina namı diğer köprü M. Mısırlı C. 381, 383, 385 
kapı numaralı 1737 ada 65 parsel numarasında 127,,0 metre 
murabbaı arsa 51 lira. 

Birinci Karantina Dilaver ve yıldıztepe sokaklarından cephe alıp 
ve Dilaver sokağından 44, 46, 48 kapı numaralı 723 ada 1 par· 

sel numara 499 metre murabbaı arsa 623 lira 75 kuruş. 
Karataş İhsaniye sokağında 5 - 1 lcapı 9 numaratajlı 147,50 metre 
murabbaı arsa 220 lira 50 kuruş. 

uçüncü Karataş Giritli Burhaniye sokağında 693 ada 13 parsel 
numa:ah 105 metre murabbaı arsa 26 lira 25 kuruş. 

Seydiköyünde çay sokağmda İbrahim çavuşun işgalinde bulunan 
226,60 metre murabbaı hane arsası 45 lira 32 kuruş 
Sevdiköyünde Atıf sokağında bila numaralı 122 metre murabbaı 
arsa 36 lira 60 kuruş 
Seydiköyünde Yeşil mahallede bilii numaralı 699,62 murabbaı 
arsa 175 lira. 
Tepecik Kağıthane caddesinde 190 eski 200 taj numaralı 122,12 
metre murabbaı arsa 73 lira 30 kuruş. 
Tepecik Kağıthane caddesinde 202 eski 214 taj numaralı arsa· 
dan müfrez 80,82 metre murabbaı arsa 40 lira 41 kuruş. 

Tepecik Kağıthane C. 202 eski 214 taj numaralı arsadan milfreı 
336,75 metre murabbaı arsa 168 lira 40 kuruş. 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere 16/6/935 pazar günü saat 11 de ihale edilmek üzere mü· 

zayedeye konulmuştur. Taliplerin o saatte Milli emlak müdürlü· 
ğüne müracaatları. 1581 (752) 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

PARiSLt BİR KiMYAGERlN 
K~Ş~.l SA VESİNDE : ŞİMDI 
BUTUN KADINLAR GÜZEL 

BİR CİLDE MALİK 
OLABiLiRLER 

Güzel bir 
Cilt 

Gayri kabili mukavemet 
Bir mıknatistlr •.• 

Evvela sevimliliğiniz teninizden ncş'et etmiyor mu ? O halde, 
herkesin nazarı takdirini celbetmek çaresine tevessül ediniz. 
C~ldinizin güzel ve nermin olması için TENEFFÜS ETMESi 
LAZIMDIR. Halihazırda bunu temin edecek yalnız bir krem 
va~dır. ~eşhur mütehassıs JEAN DE PARYS'in son keşfi olan 
GUNDUZ CREME SİAMOISE, şeffaf olmıyan sair kremlerin 
hilafına olarak havada şeffaftır. GECE CREME SİAMOİSE; da 
yiizü emsalsiz ve tabii bir ten ren2ile süsler. Cildinizi tasfiye v• 
takviye. i~in GECE CREME SİAMOİSE.ı ( cold crem ) kulJanı
n~z, tesırınden o derece eminiz ki memnun kalmadığınız tak
dırde paranızın derhal iadesini ıraranti ediyoruz. 

CREME SiAMOi E 
HER YERDE SATILIR 



't 

1• lhazlran 1935 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

sıCAK,ycdiğiniz bütia .)e•klerde mik
replar değurırr. SOGUI(, bu mikropları öldürür. lunun için bir 
elektrik soğuk h:ı~a do•abi .salıı al•alısınız \ C btanu alırken en 
<'.)isini se~isiniL 

. Bu 'igortayı temin eder. 
Fıyatı - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBİNİN SESi ] Samaniskelesi 

"V estinghouse,, Refrijatörleri 
(BUZ DOLAPLARI) 

Soutma 
Perfeksiyonu .•. 

Ekonomi 
Emniyet 

Ve 
o matik 

~:e:: t.~f, buz aolabı satın almadan önce 
GHOUSE buz dolaplarını bir kere görünüz 

Sari P. Raladur vt• şiirekası 
IJi ri nei Kordor da - lznıir 

1-10 (749) h - 3 

ftJ 
....... .._.r"'""":""'W .... ~.,._~ 

1 01"'EL BRI TOL 
Yurdumuzun en güzel 

tra, bıçağ-ı 

kIRM ZI AY 
Tıraf bıçaiıdır. 

L Cildinin sıbbatını HYen
~r başka bıçak kuUanma
lllalıdır. Denemesi paraaızclır. 

Umumi deposu : Kuauoj'lu 

:: Antalyalı Sait 
llıılağazası Numara 29 

--
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütiin lzınirliler burada buluşurlar 

==== Tepe başı Beyoğlu ==:::::: 
MUsteclrl: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

Yeni Asır 

~ 
2 ve 20 lc:omprimelık ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde haJis

liğin timsali olan © markasını arayınız 

Nihayet... Sabırsızlıkla beklenen bir radyo markası : 
Telsiz telefonun en yüksek zirvesi 

ATVATER KENT 
Bir zarafet ve mezivet hariası 

Kararmztm•ı Han
~i radyoyu almah. 
TeknİIJ•• olma

dıkça bir seçim ya
pamıyacaksınız. 

Bunun içindir ki 
teknik kalitesine 
dayanarak her im
tihandan muvaffa
layetl• çakm1t bir 
marka una. 
4-S-6-8 laaba her 

cüu mewaler. 
EmHlaiı seçkinlik 

•• gizel ıeslitik 
mOlremmel kanayıı 

Arzuya göre ayar 
edilebilen seı hac
mi Anti - fading 

Dünyanın en birinci markası olan A~l VA TER 
KENT Radyosunu sahn alınız. 

Sarahat - Giizellik... Fiyat itidali " Atvater - Kent " 
radyosunu denemek onu kabul etmekle beraberdir. 

Daimi sergisi: GiORGiO P. KOllSiNi 
Yen! Manlfaturacllar caddesi ( Eski 

Orosdi - Bak karşısı ) 

.. Juvantin Saç Foyaiarı 
NIGILJZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanın Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalannı kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emaiyetJi markadır. 

Eaanelerde ve ıtrıyat maja~ 

y E X TRA 

Bıçaklara Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERfDÇILER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

w rtz 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye MütehUSISI 

Muayenehanesini 2 nci Be1-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiftir. Tel 3956 

EYi Kaiantina tramv•J cad
de8İ No. S9' Tel. 2S4S 

~---"' aris a ii lesin en "p om 
oı, tablplerl ve 
Operatllrlerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal (.;etindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan bathyarak 
Beyler - Numaa zade S. 21 
numrah muayeaehaaeleriade 
kabul ederler. 

Teleton : 3921 
Pazar ve sah 9 dan 11 e 

kadar memleket hastanesinde 

sabah ... 9 
SAAT 

Bugün arbk tekrar Pud
ralanmağa lüzunı yoktur 

Erkekler bir kadının sık sık 

pudralandıimı görmeii sev
mezler. Fakat birden fazlası 

cildin parlamasına mani olmak 
için bundan başka bir çare ol-

madığım zanneder. Şunu da 
nazan itibara almalıdır ki; 
krem köpüklü T okalon pud
rasında olduiu gibi iyi bir 
pudra, krem köpüğile karıfb· 

rıldığı takdiree; rüzgarlı, Y•i· 
murlu havalarda ve hatta sıcak 
balo salonunda bile bütün pn 
sabit lcahr. 

Krem köpüklü T okalon pud
rası, yap11kan ve gayri mer'i 
olduğu kadar ciJd için ıayanı
hayret bir mukavvidir. Beşere
yi tahrik eder. Fakat mesamah 
kat'iyyen kapamaz. Şimdi bü-
tün genç kızların arzu ve bü
tün eıl..elderio nazan takdirle 
seyrettikleri yumutak. açık ve 
nazik bir cildim vardır. 

Son günlerde beni zevceliğe 
talip olan zat, kendisiai her 
tcydeo evvel tetbir edea cildim 
ve tenim olduj'unu söylüyor. 
Yağla bir cilt için Pero Toka
lon pudrasını ve kuru bir cilt 
için Petalia T okalon pudrasını 
kullanınız. Günde yalnız bir 
defa pudralanmanız kafidir. 
Zira Tokalon pudraSJ ciddu 
ubit kalır 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 3 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SATURNUS vapuru 12 hazi
randa gelip y,.künü boşalttıktan 
ıonra Burgas, V arna ve Kös
tence limanları için yük ala
cakbr. 

UL YSSES vapuru 15 ha
ziranda gelip 23 mayısta An
Yers, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

NORDLANDvapuru 4 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaklir. 

ROLAND motörü 22 hazi-
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenha~e, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve iskandinav
ya )imanları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 

N. V. 
W. F. ll. Van Der 

Zee & Co. 
ARMENT H .. SCHULDT 

HAMBURG 
TISZA vapuru 5 ha7.İranda 

bekleniyor. Budapcftc, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziran?a 
bekleniyor. Budapeşte, Bratıs
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

JOBNSON WARREN Lines LTD 
Livcrpool 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük aJacakbr. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

ızmir - Ncvyork arasında I 
ayda bir muntazam sefer 

T AMESIS vupuru 18 hazi-

sss•ac= + 
lloktor 

A. Hiza Uneln randa lzmırden (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. . 
SERVİCE MARİTIM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
hir muntaz am sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
ıiranda gelip 21 haziranda Malta 

Ccnova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

pJip 15 temmuzda Malta,Mar
ıilya ve Barcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

ılindaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

aliyet kabul etm.cz. . 
Fazla tafsilat için ıkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLl 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza \.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 •• 

Ooktoı .. 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül has

tahkları mlltahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. , ______ _ 

Zong-·nldak 
IV:ider~ Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende sahş kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Maj'azasmda bulacaksınız 

Telefon 3937 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMl)AR ÇJKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber a,ağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon .. ,. P. K. No. aa• IZMIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCI 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

OPORTO vapuru 5 haziran
da Liverpool ve Syansea'dan 
beklenmektedir. 

THURSO vapuru haziran 
ortasında HuH, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede bu· 
lunacak ve aynı zamanda Lon
dra ve Hull i.çin yük alacaktır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 

liyet kabul edilm ez. 

Eczacabaş. 
Süleyman Ferit 

Si fa . 
Eczanesi 

izmirin en temiz en ucuz ve 
en taze ilaç satan tıbbi lüks 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 
Sıhhi korsalar 

Barometre 
Tuvalet çeşitleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan ilaç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

R••tken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavilcri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
T clefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) .i ______ __ 

Eczacı f;,. emal Aktaş 

Kolonya ve esanSları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir l·oku bulup 
göstermek imkanını ver.miyorum. 

ıZMıRLILER 

Şahidimsiniz değilmi ? 
Gönül, Babarçiçeği, Altınruya, Yasemin, 

Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonhatırn, 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50- 75 - 100 
200 kuruşluk şişeler. 

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

ikincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

isimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

· 1 lmİr En razı Sariye hastanesi 
Başta ha bet inden: 

Hastanenin senelik ihtiyacından yevmiye 1 ila 30 kilo süt ile 
1 ili 20 kilo yoğurt, 1 ila 25 kilo et, 1 ila 40 kilo ekmek, 1 ili 
25 kilo taze sebze ve meyve ile .senelik 35 ton kok kömürü. 
3000 kilo pirincin açık eksiltme suretile ve 600 kilo ubuıı, 5000 
kilo kepek, 3000 kilo arpa, 3700 kilo saman, 500 kilo soda, 
1300 kilo şeker, 300 kilo buğday unu, 150 kilo pirinç unu, 100 
kilo zeytin, 400 kilo kuru fasulya, 10 ton odun, 200 kilo merci
mek, 200 kilo nohut, 2000 kilo ağaç kömüru, 25 kilo çay, 100 
kilo domat salçası, 300 kilo tuz, 300 kilo makarna, pazarlık su
retile satın alınacağından isteklilerin şeraiti anlamak üzere her,.Un 
Tepecikte Emrazı Sariye hastanesi idaresine ve ıüt yoiurt et 
ekmek taze sebze kok kömür ile pirincin kat'i ihale rünü olan 
2 Temmuz 935 Sah günü saat 12 de ve sabun ıoda ıeker, un, 
pirinç unu, zeytin, kuru faaulye, mercimek, nohut ve çayın 9 
Temmuz 935 Salı ıünü aaat 12 de ve kepek, arpa, saman, edua 
ağaç kiSmürü ve domat Kalças• ve tuz ile •akamanın 16 Tem
muz 935 Sali güaü aaat 12 de lzmir Sıhhat müdürllliü binumda 
to luan k · , ... • aaaatlan. 12-17-22-27 1704 (829) 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

Ll.KTİ~ 
ile baflayınız. 

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

LA kt • Çocukta hazımsızlık, 

a iD sancı, ishal ve ku~mal:ır 
varsa onları gıderır. 

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

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA DEPO~U , 

Kırıklık, baş airısı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz •eya sizde bir ıiıe alınız 
Her eczanede vardır 

~---------------' 

Muvaffakıyetin 

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

sırrı 

Bir yandan dişteri beyazlatıp leke ve kirleri iza e e er, 
dişlere tatlı bir parlaklık verir, nefesi tatlılaştmrken 
gi2'er taraftan dit etlerini de tedavi eder ve kuvvet
lendirir, dişlerin en büyük düşmanı hamızlarla müca-

1 dele eden tükrliÇ sojalbr, mikroplan öldürür. 

BADYOLII\T 

Umum Hastalarm ıl!azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

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
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinüı gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fa.hrl Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öileden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakam Mibat bey caddesi No. 20 
(355 S.7 


