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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

ÇARfAMBA • llulNn ea• 

il 
HAKKI OCAKOGLU 

Haraççı 
KARI) EŞLER 
Mamulatı Sandal

yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

G'lt1nlım·iyeti1ı Ve OımıJıuJ'iyct EseJ'iuiıı Bekçisi, Sabahlan Qıkaı· Siyast Gaeetedfr Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Köylü borçları vekiller heyetinde 
TEHLİKE 
AZALMIYOR 

-----·~---
Şu on yılların gündelik ha

diselerini belirten bir gazetenin 
koleksiyonuna göz gezdiriniz, 
ber yıl içimızi kabartan tehli
kelerin benzerliğini daha eyi 
anlarsınız. Hele diplomasinin 
iki ) üzlü metodfarından vaz
geçmemiş o ması yüzünden ne 
kadar az verimli olduğuna şa
tarsınız. En kamçılayıcı hadise-

ler bııe,düııya barışını korumak 
İçin her şeyden önce içtemliğe, 
(ıam miyete)mantalite (zihniyet) 
değ' iki ine ihtiyaç olduğunu 
anı amamıstır.Dostlukların yö

ne} i değişmiş, andlaşmalar ço
ğalmış, barışın çivisi sayılan 
Ver y su ·a düşmüş, eski mi
litarizm h vası -korkunç bir 
~ora, bir kasırga şekline çev
tılnı·eotir. Fakat diplomasi us
lannıamıştı . O hala eski yo

lun yolcu udur. El altmdan i -
li en a ·an arı, gizli kurumları
n n üph i ergcler'J (maksat
ları i e) hi durma an l arıştı
rılan b·r evren (alem) içinde 
yaş oruz. 

iık uluslar, tarihlerinin 
lerinc ç· zd · ~ i yo d n geri 
ı a arı so · r. 

tarıb y u ban~ yo .tur 
acab ? Nereden g-eçer, nere-

de so bulur? Bu yol, sadece, 
her ulu un kendi ana yur
dunda nomal ~elııme yolu 
o dı, başka ulusların haya
tı a oz koyan, onların yaşama, 

ge ışme hakkını abamhyan iı
teklere yer vermeseydi ulusların 
l>irbirlerini anlamaları, uyuşları 
hu kadar zor olmıyacaktı. Böyle 
olması istenmediği içindir ki, 

tehlike sınırları genişlemiştir; 
Uluslar dişlerine kadar silah
lanmaktan başka çare bulma
nuslardır. Bugünkü kombine

zonlar, eski bazı tehlikeleri 
Önünü almış olsa bile, daha 
az korkunç olmıyan yemlerine 
hayat vermiştir. 

Şu halde en doğru yol, kom
binezonların sonrasızlığına inan 
IDıyarak, yarın ne olursa olsun 
başgöıterecek bütün hadiseleri 
karıılamağa hazır o'maktır. 
~un~an ötürüdür ki, barışı 
erkıtmek vargısı ile halkala

nan andlaşma'ar bile uluslara 
kollektif garantı sistemine bü
Yük değer vermekten ahkoya
ınıyor.Başıboş bir gidişin freni, 
r~nel bir andlaşma olacağı dü
ıunülüyor ve bu düşünce yan
ı.. d V'ld' 

T egı ır. Ancak ı.;u sonuca 
varmak için geniş bir sağ 
d~ygu ( aklı selim ) ister. Hiç 
hır ulusun, ne kadar güçlü 
(kuvvet i) ol rsa olsu 1 hcl<e
~o~ya davasım yürü tem·} ece-
gan . .. ı- -- -' oz ur ugunu, erkinliğini 
canla başla korumağa hazır 
~an u uslar arasında emperya-
ızmanm Y ri olamıyacağını an
i • ağa e verişli bir sağ duygu .. 
Sö !evlerinde sık sık bu ko
nuya {mev ua) dokunan devlet 
adamları içtem( am mi)olsalardı 
aranılan mantalitc degişikliği 
çoktan ba gô ter·r, siyasa yolu 
dikenlerinden temizlenirdi. He
nuz bu umudu be liyemiyoruz. 
Zira a-özlerim 'z önündr. duran 

Atatürk Ankara da 
iş kanunu kamutayın gelecek 
Toplantısına mı bırakılıyor? 

Ankara, 4 (Özel] - Atatürk 
refakatlerinde Dış işleri bakanı 
B. T. R. Aras olduğu halde 
lstanbuldan gelerek ıehrimizi 
ıereflendirmiştir. Durakta hü
kumet erkanı, meb'uslar ve 
ha 'k tarafından karşılanmıştır. 

KöylU borçları 
Ankara, 4 (Özel) - Ziraat 

bankasının köylü borçlarını on 
beş yıllık taksitlere bağlarnaın 
meselesi Vekil.er Heyetinde 
tedkik ediliyor. Bu meseleye 
pek yakında bir netice veril
mesi beklenilmektedir. 

I~ kanunu 
Ankara 4 (Özel) - İş ka

nununun daha olgun bir surette 
çıkmaRı ve memleketin bütün 
iş hayatına uygun olabilmesi 
için Kamutayın gelecek toplantı 
devre ine bırakılacagı söyleni
yor. 
200 bin lira vermemiş 

j t 1bul 4 (Özel) - Hava 

aı;&fi' 

inim a la11 
kurumuna 135 bin lira verm • ş 
olan B. Abdurahman Nacinin 
kardeşi müteahhit bay Nurin'n 
de hnvn kurumuna 2 O bin li-
ra verdı~i asıls zdır. Bay Nuri 
bu haberi t .z'p etrn' tir. 

L C1 i h 
mUc d 6 -

Ankara, 4 (A.A)- Sa 
soysal yardım b • nh- ı 

Konyanın s· Je n h 

il 

b11· ma 11 .. aı a 
bağlı Kirligiret köyünde lekeli 
humma hastalığı görülmesi üze
rine lazımgclcn bütün tedbirler 
alınmıştır. Ve yerinde bir ça
dırlı hastane açılarak hastalar 

orada tedaviye başlanmak üze
re bulunmuştur. 

Mücadele işlerine bakmak 
üzere bir sıhhat müfettişi ve 
birkaç mutahassıs doktor gön
d rilmi f r. 

it lya lara z edilmiş 
ARTIK HARP MUHAKKA / GORU ÜYORMUŞ ... 

lstanbul, 4 (Ozel) - Lond
radan bildirili yor: ltalya .. Ha
beşistan münasebatı yeniden 
en gergin bir devreye girmiş 
bulunuyor. Sınırda Habeşlilerin 

ltalyanlara taarruzlarının harple 
neticelenmesinden korkuluyor. 
Somali ve Eryetreye ltalyanm 
asker sevkıyatı artırılmıştır. 
Habeş s•nırında başgösteren 
bazı hadiseler Romada asabiyet 
uyandırmı~ bulunuyor. 

Adisababadan alın:ın haber
ler de ltalyanm ardı arkası kcs:J
meden sevki yatı yiizünden bütün 
memlekette hüküm siircn he
yecanı bildirmektedir. Habeı 
imparatoru, İtalya - Habeş de- • onıa luia 11crlilerin talimlel'i 
leı?elerinin Milanoada toplana- şidatını artırmasından mütevel- son hazırlıklarına cevap olarak 
rak bir uzlaşma zemini bulma- lit endişelerini bildirmiştir. Ha- ıeferberliğini a-enişletmege ka-
lan beklenirken İtalyanın tab- beşistan hükumeti de ltalyanın rar vermiıtir. ====================== 
bir çok hadiseler. iki yüzlülü- Almanyada 

1
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1
• sınıf 

ğün içtemliie list tutulduğunu 
gösterecek kadar canlıdır. Kii-

çük andlaşmayı, Balkan and· sı•la"' h altına çag"' Jrıldı 
}aşmasını sarsmak için el al-

tından işliyenlerin ne istedik- Viyana 4 (A.A) - ltalyan 
leri bellidir. Bunun gibi, Afri- siyasasında Avusturyaya karşı 
kada Çad gölüne kadar daya· bir değişiklik olduğuna dair 
nan koskoca bir koloni impa- yabancı lıaynaklardan verilen 

haberler resmi çevıelerde tek· 
ratorlu~ u kurmak daysaında zip edilmektedir. Bu çevrelerde 
olan ltalyamn, Habeıe karı• •öylendigine göre bu haber-
özgür ( erbe t) bulunabilmek Jerle hadiseler arasında tama-
ıç n Almanya ile uzlaşmağa men karışıklık vardır. 
çalışması imkansız değildir. Berlin 4 (A A) - Bütün ilan 
Belk. de yarın, Fransız-İtalyan kulüpler'nin üzerlerine 1914-15 
do tlu~un n yerini b'r Alman- doğum !arını silah altına çağı-
ltalyan elbirl'ğine bıraktığını ran kocaman ilanlar yaplştırıl-

1 · mı tır. Bu duğumlu•ar 17 Ha-
görecc - iz. Hava esinti erme ziranda Be lin askerlik büro-
göre y et (isti rnmet) değişti- larında yoklanacaklardır. 
renvel de ğirmenleri gibi, dö- Polis direktörünün imzasını 
nek bir siyasa, bugün aranan taşıyan bu ilanları halk me-
durluiu (istikrarı) sağlamlamak- rakla okumaktadır. Yirmi yıl· 
tan çok uzaktır. danberidir böyle ilinlar alrtU-

!iil•v .k.e"&; ~tıst:n. Lodendorı memiıtir. 

BOLUCISTAN ZELZELESi 
•• 
Olenlerin sayısı kırk 
Bini geçmiş bulunuyor 

Kelatta bir saray yıkıldı eski 
Bakanlardan Hams Şah öldü 

lstanba14 
(Özel) Lon 
dradan bil
diriliyor : 

Beluciı
tanda zel
zele kor
kunç tah
ribatına sa 
yısız feli
ketler ka
tarak de· 
vamediyor 
Halk zelze 
Je aabasın
aından tüy 
Jeri örper
tecek bir 
d:ıiınıkl 1 k 
içinde kaç
maktadır. 

Bir çok 
köyler ta
mam en 
mahvolmuı 
tur. Belu
cistanın en 
büyük ıe
birlerinden 
biri sayılan 
Ketta da 
raıtq Ostü 
ne kalma- Kelatta1ı'-i Eski amylm daıı l1 ı i 
mıı gibidir. Kelittan ve iilke- Kettada ölenler 26 bin kişıden 
nin her tarafından tahrik edi- fazladır. 
len yardım kolları felaket sa- Bclucistanın payitahtı olan 
hasından kaçanlara yardım et- Kelatta tarihi bir saray, birçok 
meğe, enkaz altında bulunan eski abideler yıkılmıştır. 
yaralılan toplamaia, cesetlerin Karaıi 3 ( A.A ) - Ketta 
tefessüh ederek kolera salgını- şimdi, güneyde Saria'ha kadar 
nın ıiddetini arttırmasına mani yedi mil ıeniıliğinde bir mezar 
olmak için de fevkalade sai- halini almıştır. 
hk tedbirleri &lmağa çalıımak- Askerler, açık havada mut-
tadır. Ölenlerin kırk bini aıtı- bak kurmuşlarsa da ölün:.:den 
iJ, biitnn feliket sabaıındaki kurtulanlar ağaç altlarına ç•· 
maddi sararın hentiz tesbit kilmiıler ve aiızlanna hiç bir 
edilmediği anlatılıyor. Y aJaız s nu 5 mci ay( ada ....................................................................................... 

- Yarım aaatbr kocamı arıyorum, gordünüz mü? 
- Y anm aaat ta çok mu? Yirmi y ldır bir koca anyo 



Sahife• 

Hava 
•••••••• 

Tehlikesini 
Bilenler .. 

Liste - 2 

Dün İzmirde hava kurumuna 
başvurarak ( hava tehlilcesini 
bilen) üye yazılan yurddaşların 
adlan ve veri•cekleri aşağıda 
yazılmışbr : 

Bay Avner borsacı oğlu sim
sar 20 lira 

Bay Naci Berlas Türk hava 
kurumu İzmir Ş. başkatibi 20 
lira 

Bay Saim Kesen Türk hava 
kurumu İzmir şubesi tahsildarı 
20 lira 

Bay AbduJlab Ôzkent Türk 
hava kurumu İzmir şubesi pi
yangosunda 20 lira 

Bay Emin Tecer Türk hava 
kurumu İzmir şubesi piyango
sunda 20 lira 

Bayan Nimet Derbı Türk 
hava kurumu İzmir şubesi pi
yangosunda 20 lira 

Bay D. Fransez E. Yerüşal
mi 30 lira 

Bay Salvatur Barki Hemıan 
iıpirer İzmir şubesi direklörlü-

iü 20 lira 
Nafiz Mustafa kağıt tüccarı 

30 lira 
Bay Mustafa Delen kiğıt 

tüccarı 20 lira 
Bay Davit M. Z. Sidi deri 

tüccarı 30 lira 
Bay S. Y. Nahum Danüb 

aigorta Türk anonim şirketi 
~zmir acentesi 20 lira 

İlk ok~İlarda 
Mezuniyet imtihanları 
İı:mirdeki ilk okullarda 7 

Haziran Cuma günü akşamına 
kadar derslere devam edile
cektir. KültQr direktörlüğü bir 
laildirim ile okullar baş öğret-

menlerine bildirilrte bulunmuş
tur. Haziranın ekizinci Cumar

tesi günü ilk okullarda son 
sınıfların me:runivet imtihanla
rına başlanacaktır. 

Kültür bakanlığı i tihan sı
rasında bilyilk mekteplerin bü

tün öğretmenlerinin imtihan 
salonunda bulunmıyarak yalnız 

beı öğretmenin bulundurulma-
51nı bildirmiıtir. 

Bütün okullarda ders yılının 
sonu münasebetiyle talebenin 

bir yıllık çalışma izerleri için 
aer~iler hazırlanmaktadır. 

Bir kadınsimsarı 
Bıçakla yaralandı 

Gece ~aat yirmi ikide lki
çeşmelikte Ali ağa sokağında 

bir vaka olmuştur. Mehmet oğ
lu Kerim, Ali oğlu Ali Ye. Ha-

lil oğlu Eşref, kendilerine ka
dın getirmesi için kadın sim-

sarı kör Rızaya 3 lira para 
vermişlerdir. Fakat Rıza, bun

lara kadm getirmediği gibi 
parayı da geri vermemiştir. 

Bu yüzden çıkan kavgada Rı
za bıçakla başından yaralan

mıştır. Zabıtaca tahkikat ya
pılmaktadir. 

1 1 - ••• 11 s.E: ,,.. 

Balıkçılar 
arasında 

Karşıyakada Salihpaşa cad

de inde deniz kıyısında balıkçı 
İsmail oğlu Şakir kayıkla balık 
avına gitmek için hazırlandığı 
sırada yanma sarhoı halde gi-

den İbrahim •ilu lımail ve 
Ahmet oilu Mehmet zorla ka
yığa binmek istemişlerdir. Bu 

yüzden kavga çıkmış ve üçü 
de denize düşmüşlerdir. Yeti
şen yüzücüler kendilerini kur
tarmışlardır. Balıkçı Şakir fazla 

su yuttuğundan evine kaldırıl

mıştır Diier suçlular tutulmuş
tur. 

1 

Aydın Hath Vasıf Çınar! Sjr katil ...... ....... .. .... 
Tesellüm muarne- için bugün bir Şehrimiz ağır 
lesine başlandı Tören vardır Cezasında muha
Aydın Hattının Devlet Dc

miryolları şebekesine geçmesi 
ile bütün Ege mıntakasının 
sevinç içinde olduğu malum
dur. Ankaradan Devİet Demir
yolları Umum Müdürlüğünden 
gönderilen Lir heyet hesabah 
tetkik edecekler ve hattı baş
tanbaşa dolaşacaklardır. Bir 
ay içinde bütün ,devir muame
le_,i de bitecektir. Kuvvetli bir 
ihtimale göre, temmuzun ilk 
gününden itibaren hat tama
men Türk memurlar tarafındcn 
idareye başlanacaktır. 

ullar __ _ 
imtihan günleri 

Kültür bakanlığı eski imtihan 
talimatnamesine göre liselerde 
yapılacak mezuniyet imtihan
larından riyaziye yoklaması 
gününü altı haziran pazar günü 
olarak tespit etmişti. Dün ba
kanlıktan kültür direktörlü
ğüne gelen bir telgrafta pazar 
günü hafta tatiline tesadüf et
tiği için riyaziye imtihanının 
on beş haziran cumartesi günü 
yapılmasını bildirmiştir. İmtiha
na saat sekizde b:oşlanacakbr. 

Bakanlıktan gelen bir tel
grafta cumartesi günlerine rast
lıyan imtihanlar için hafta tatili 
yasasına göre saat on üçte 
behemehal son verilm~si isten
miftir. 

Me ken yapmıya tei'Yil'\ 
Emlak bankası yeniden akar 

yapılmaması şartile mevcut bi
nalardan bankaca şayauı kabul 
olanlar üzerine ikrazat yap-

maktadır. İnşaat şeklindeki 
kredilerde yapılacak binanın 

bilhassa tek daireli ve yaptıran 
için mesken olabilecek vazi-

yette olanlar bankaca kabul 

edilmektedir. Gaye halkı yeni
den akar yapmıya değil mes
ken inşasına teşviktir. 

Gelmiyen 
Kadrolar 
Şanınız Finans ve polis kad

roları ile işyarların Haziran ay
lıkları hala verilememiş ir. İş
yarJar güç bir vziyette kalmış
lardır. kadro ve aylık havale!e-

rinin acele gönderılmesi için 
finans bakan! :,ın telgrafla mü
racaatta bulunulmuştur. 

E es eki e 
Ge el d·re 

risat 
törü 

Kültiir bakanlığı mesleki ve 
nik tedrisat genel müdürü bay 
Rüştü Uzel şarımıza gelmiştir. 

Genel müdür İzmirde Bir 
hafta kalacak ve mektepleri 
gezecektir. 

Dün ilbay ile kültür direl{
törünü ziyaret etmiştir. Bay 
Rüştü buradan Aydına giderek 
sanat mektebini görecektir. 

111 ••• ..,.... 

Feci bir kaza 
Arap Hasan mevk.iind~ Hü-

seyin oğlu Cemal Nadir ile 
Hüseyin oğlu 11 yaşlarında 
Ali mektep dıvarı üzerinde 
koşalarken Ali ayağı kayarak 
düşmüş ve başından ağır su
rette yaralanmıştır. Alinin ya
rası çok ağırdır. AdHyece 
tahkikata devam ediliyor ya
ralı, hastahaneye kaldırılmışbr. • 

Dün saat 16 da halkevinde 
İzmir öğretmenler idare hoyeti 
toplantı yaparak ölen bay Va
sıf Çınarın kardeşi bay Esatı 
heyet halinde ziyaret etmişler 

ve baş sağlığında bu!unmuş
lardır. Vasıf Çınarın Ankarada 
bulunmakta o'an a:~esi efradı
na da telyazı i'e baş sağ?:ğın"da 
bu!unulmuştur. 

Heyet bugün naat 13 de bü
tün lzmir öğretmenlerini h alke
vinde toplamağa karar vermiş 
tir. Bu toplantıda bir çok öğ
retmenler söz söy.eyecek ler ve 
ıcap eden törü yapı!acaktır. 

M - -hac·r erin ad· 
skan hak a ı 

Adi iskan hakkını haiz olan 
göçmenlerden bu haklarını ta
maman almamış olanfann 771 
sayılı tasfiye kanununun neş
rinden evvel işgal etmiş olduk
ları arazı ve saire para!iız tem
lik edilmek suretile hakları 
tamşmlanmış olacaktır. 

Bu gibilerin işgaUeri altında 
arazi yoksa adi iskan hakları 

işgalleri altında bulunmıyan 
araziden tamamlanır. Yalnız bu 
gibi arazi göçmenlere borçlan
ma suretile verilir: 

1771 numaralı kanunun neş
rinden sonra arazi i gal etmiş 
olan göçmenler için de yine bu 
şekilde muamele yapılacaktır. 
Bunun için içişler bakanlığın-

dan ilbay lığı bildirim gelmiştir. 
•• $Edllitl •Cı87wr 

sveç 
r onsolos anesinde 
Yarın İsveç hükumetinin bay

rak günüdür. Şehrimiz lsveç 
konsolosluğuna bayrak çekile
cek ve aync kabul töreni ya
pıimıyacaktır. 

Bay uat Yu taş 
llbaylık hukuk işleri direk

törü bay Fuat yurttaşın İç iş
leri bakanlığı tabiiyet işleri di-
rektörlüğüne tayin edileceği 
habor alınmıştır. 

Bir milyon incir 
istiyor 

Filadelfiy.ade bir firma mem
leketimizden incir satın alaca
ğını İstanbul Tecim ve Endüs
tri odasına bildirmiştir. Bu 
firma, iç.inde yedişer incir bu
lunan bir milyon sepet sabn 
almağa talib olmaktadır. Bu 
önemli istekle ilgilenen Tecim 
ve Endüstri odası keyfiyeti 
tedmenlcre bildirilmiştir. 

Buz çok 
Pa alı mı? 
Şehrimiz tecim ve endüstri 

odası buz fiatlara çevresinde 
araştırmalar yapmaktadır. f d-
dial ra nazaran lzmirde buz 
fiatları çolt pahalıdır. Halbuki 
belediyenin yaptığı tetkikat 
sonucunda buz işi çevresinde 
şu neticeye varılmıştır. 

Bundan iki yıl önce lzmir 
şehrinin gündelik buz safiyatı 
45-50 ton iken bugün 21-22 
tondur. 

Buna sebep gazino, lokanta 
ve otellerin bazı'arında Frigi
der kullanılmasıdır. Buzcular 
bu durumdan şikayet etmek
tedirler. Şehrimizdeki üç buz 
fabrikası iş hacminin küçül
mesinden bu yıl buz çıkarmı
yacaklardır. 

kem~ edilecek 
Menemenin Göktepe köyün

den Şerif oğlu Ali Osmanı 
tabadca kurşunu ile öldürmekle 
suç.lu ayni köyden Hasan oğlu 
rencber Şakir dün İzmire ge
tirilmiştir. Suçlu, şanmız ağır 
ceza hak yerinde muhakeme 
edilecektir. 

Tahkikata ğöre hadise şöyle 
o'mu~tur: Vnk'n günü Şakir 
ile Osman Göktepe köylü Ali 
onbaşının tarlasında arpa biçi
yorlardı. Ara arındn çıkan ufak 
bir ağız münckaşmn kavga ile 
netice~er.miş ve boğaz boğaza 
gelerek kend 'lerini dövmeğe 
ba -şlamı./ardır. Ornda bu!unan 
d:ğer çapacılnr kendilerini 
ayırmışlarsa da Şakir, y kı
nında bulunan caketi cebinden 
tabancasını almış ve Osmana 
müteaddit defalar ateş etmiştir. 

Osman ölmezden evvel suç
luya: 

- Yapma Şakir, bana kıy
ma diye bağırmış ise de gö· 
zünü kan bürüyen caniye din
letememiştir. Katil suçunu ta
mamen itiraf etmektedir. 

Bayındırlık için 
Arazi 

İzmirde iskan direktörlüğü 
tarafından 34 aileye 60 dekar 
arazi verilmiştir. Bu arazi mev
yclik olarak baymdırlatılacaktır. 

ığın bazı kazalannda d 
bir mikta r arazı ayni şekilde 
halka verilmiştir. Bayındırlat
mak maksadiyle arazi isteyip 
isk~n direktörlüğüne müracaat 
edenler çoktur. 

u ••••••• 

atbikat 
k 1 n a · 

Bu yıl özel hesaplar direk
törlüğü (hususi muhasebe) iş
yarlarındnn bir genç uzuğ (ih
tisas) tahsili için Ankara ma
liye tatbikat okuluna iÖnderi
lcccktir. Bu memur yakında 
İlbaylıkça diğer me111urlar ara
sında en çok muvaffak olanlar 
arasından seçilecektir. 

Ballı balsıradan 
Zarar gören sebzeler 
Sebze bahçelerinde görülen 

Ballı Balsıra hastalığından bir 
çok sebzeler büyük zarar gör-

muştür. Bu hastalıktan Doma
tislerle taze Fasulyalarda çok 

zarara duçar olmuştur. Sebze 
bahçeleri snhibleri h stalığa 
karşı tedbir almakJaberaber 
hastalıklı fırün!cri kökleri ile 
çıkanb yakmışlar ve tarlaları
na yeni fidan dikmişlerdir. 

•••••••••••• 

eşmede Şaşal 
lzmir memurlar kooperatifi 

çeşmenin ılıca köyünde şaşal 

satış şubesi açacaktır. Bunun 
için köyde münasip bir yer 
aynlmıştır. ---

Takas anlaşmalarıı 
Birer müddet uzatddı 

Diin ekonomi bakanlığından 
ilbaylık takas heyetine gelen 
telgraflarda bazı ülkelerle ti
caret anlaşmalarının uzatıldığı 
bildirilmiştir. 

Türk - Bulgar takas anlaf
ması bir ay, Türk - Yunan ta
kas anlaşması iki ay, Türkiye 
ispanya takas mukavelesi daha ı 
on beş gün müddetle uzatıl
mııtır. 

Vergiler -.. -
Kazanç yasasın

da tadilat 
Kazanç vergisi kanununa ek 

olarak kamutayca onanan ka
nun finans bakanlığından ilbay
lığa gelmiştir. 

Kazanç vergisi kanunu 6 ve 
7 inci maddelerinde yazılı mü
kelleflerle 47inci maddesi ge
rekince beyanname vermeyi 
tercih eden mükellefler şu 
esaslara göre zahiri hazineler 
üzerinden asgari mükeJlefiyete 
tabi tutulacaklardır. 

Beyannamelerinde gayri safi 
karları olmadığını veya zarar 
ettiklerini gösteren mükellef
ler haklarında tahakkuk etti
ri miş oaan asgari mükellefinin 
varidat idaresine verecekleri 
ayrı bir beeanname ile mütea
kıp senenin umumi masrafları

na ithal edileceğini bildirebi
lirler. Bu beyannameler de 
kazanç kanununun kazanç be
yannameleri hakkında tayin 
ettiği itiraz ve temyiz hüküm
lerine tabidir. 

Kanun yeni finansiycl yıldan 
itibaren tatbika başlanmıştır. 

Şehir ve kasabalarla sair ma
haller ihtiva ettikleri nüfus sa
yısına ve sahil olup olmadık

larına göre 6 sınıfa ayrılmıştır. 
Birinci sınıf istanbuldur ve şar
baylık hızları içindeki yerler
dir. İkinci sınıf Ankara, 
lzmir, uçuncü sınıf, nüfu
su 50 binden yukarı yerler 
ile 20001 den elli bine kadar 
sahil olan yerler, dördüncü sı
nıf; nüfusu 20001 den elli bi
ne kadar olup ıahiJ olmıyan 
yerler ve 5001 den 20 bine 
kadar sahil olan yerler, beşin
ci aınıf nüfusu beş bin birden 
yirmi bine kadar sahil olmıyan 
yerler, altıncı sınıf; nüfusu beş 
bin v daha aşağı yerlerdir. 

Yeni nüfus sayımı yapıldık
tan sonra kanunun tatbikinde 
yeni sayım nazarı dikkate alı
nacakbr. 

Beyanname usulile kazanç 
vergisine tabi mükellefler bu 
kanunun tatbiki noktasından 
dört kısma ayrılmıştır. 

Kazanç vergisi bu sınıflara 
göre yeni kanundaki esaslar 
üzerinden alınacaktır. 

- 1 _.,.... 

Orak ipi buhranı 
Kalmamıştır 

Ekin biçimi başladığı için 
orak ipi buhranı başgöstermiş

ti. Bölge tarım direktkrliiğün
den öğrendiğimize göre bun
dan bir hafta önceye kadar 

piyasada görülen orak ipi buh
ranı gümrükten çıkarılan yirmi 

ton orak ipi sayesinde hemen 

hemen kalmamış gibidir. İhti
yacı olanlar bu iplerden temin 

etmişlerdir. Bugünlerde daha 
on ton orak ipi gelecek ve he-

men piyasaya çıkarılacaktır. 
Kükürt durumu da neıaketini 

kaybetmiştir. Son parti olarak 

İtalyadan gelecek kükürtler 
beki enmektedir. 

rr ıı ı • r.• • 

Tekaüt kanunu 
Süel ve mülki tekaüt kanu

nu ikinci maddesinin 2 ve3üncü 
fıkralarını değiştiren kanun 
ilbaylığa gelmiştir. Değişiklik 
şudur: Süel tıbbiye okulu tah
silini bitiren doktorların zabit 
nasbından dört sene evelki ta
rihten, askeri ec·lacılar, kimya-

' ker, diş tabibi ve baytarların 
zabit nasbından 3 sene evvelki 
tarihinden. 

5 Haziran 1s3s 
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Eyi Su ve fakir 
Dün dostlarımızdan birisiyle 

sulardan laf yürütüyorduk.Hani 
eskiden havaiyat dediğimiz 
laklak i~i yok mul Bizim de 
laklakımız. sudan oldu. 

Sudan dedisem başka laf 
bulamayıp ta çerden, çöpten 
atlıya atlıya söz yürütmek degil. 

İlk önce laf kumpanya suyun
dan açıldı. Kirecinden dert 
yandık, böbreklerin beton ar
me kaplandığına sevindik, der
ken Osman ağa suyunun met
lıin e giriştik, ziyan, Zebil ol
duğuna hayflandık. Suların krala 
Şaşala sıra geldi, yerinde sı
cak sıcak akan bu suyun bir 
çok devalı hallerini söylediler. 
Adının Şaşa} değ1J, ~ş kal ve 
yahut şiş al olduğunu, bu 
adın da hepinizin bildiği bir 
masal üzerine tak1ldığını an
lattılar. 

Durduk duramadık Yamanla
ra çıktık. Hazımda bir çok fay
daları anıldı. Ben Annöoluda 
gezdiğim, gördüğüm yayla, dai 
sularını içimi çeke çeke andım. 
Elhasıl bütün lafımız sıra ile 
ağızdan ağıza geçerek su üze
rine oldu. 

Y anıb~ımızda bir kulak mi
şafiri varmış meier! Herifcik 
durdu duramadı: 

- Hay bu methettiğiaiz su
lar yerin dibine batsın deme
sin mi? Allah, Allah neden der 
gibi hepimiz herifin gözüne 
bakıp susunca: 

- Ne olacak dedi. Benim 
gibi. bir fakir böyle sulan içerse 
iki yakası bir araya ıelmez. 

İşte şimdi: 
- Neden? Demek 
zorunda kaldım. 
- Neden olacak iki lokma 

ekmekle bir tıkım peynir, ya
hut bir baş soğan yiyerek kar
nımı doyurunca bu sulardan 
içersem beş dakika geçmeden 
bir daha acıkırım. Ben köylü
yüm, köyümüzün yakınında 
böxle bir su vnr fakat bu 

sudan bir türlü içemiyorum, 
korkuyorum, şöyle karnımda 
tas gibi duracak, iki su 
bir ekmek yerini tutar de-

dilderi sulardan arıyorum. Fu
karalık kardeşim fukaralık .. 
Benim gibi züğürtJer değil para 
ile bol bol bedava alana akan 
bu suların yanına sokulamaz
lar ne diyorsun sen?. 

Bu herifin sözü şaşalın, Ya
manlar suyunun inceden ince
ye tahlilini yapıp ta bir çok 
sıhhi faydalarını bildiren kim· 
yekerJerin tavsiyelerinden da· 
ha kuvvetii geldi bana. 

Tokdll 

Çocu bakım 
evinde 

Çocuk bakım evimizde mayıs 
935 ayı zarfında 145 çocuk 
muayene ve tedavi edilerok 
ilaçları parasız verilmiştir. 

-~---
Zabıta Haherlerh 

Bıçak taşıyanlar 
Kemerde Sürmeli sekağında 

lbrahim oğlu Hüseynin üzerin
de bir bıçak görülmüş ve ahn
mışbr. 

iki albn yUzUk çalmışlar 
lkiçeımelikte İzmirli soka

ğında Ticaret mahkemesi ya-
zarlarından bay Hasan Kay
makçının evine hırsız girmif, 
iki altın yüzük çaJmışhr. 

Hırsızlıi-ın deli İbrahim ta-
rafından yapıldığı zannedil-
mektedir. 

Esrarkeşler 
Kahramanlarda Ahmet oğlu 

ÜJmanın barakasına toplanan 
Mustafa, Ali Riza, Arap Yusuf, 
Şükrü ve İbrahim oğlu Ali es
rarlı si2'ara içtiklerinden tutul
muılardır. 
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Çapra-ıık Dul]3!lar 
Ya:z:a:n. : Fl.e:J:>l.a .Elilflir.Jn 
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Kaya ' Bu eser benim ilk heyecanım, 
ilk aslrımdır, diye haykırmak istiyordu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Of, Özer pançur1nrı aç, istiyordu.? Yoksa bir daveti 

burac;ı bol hava ve güneşten kabul etmekle ona böyle bir 
dolsun, ne karanlık. hak mı veriyordu? 

Özer itaat etti.. Odaya bir Birden döndü ma2rur bir ba · 
~nda ışık yağmuru yayıldı:. kışla: . . 

1 1 
- Kaya taburaya yaklaşa- - Bıl~?,or.um .. Nasıl kom-
k b b - d poze ettıgımı de anlatamam ra en uraya oturacagım e- I . . b ti t "h 

~ ·1 ·1 · d" .. k l . eser erımın u sure e eşrı 
gı mı ışte şım ı yu se en şı- d·ı - · . d h" db ·· 

1 • • e ı ecegını e ıç şunme-

rı tıları ıştıyo~um.. . dim. Ben üç yıl var, ilk eseri-
Kemal Şakır bır sıgara tel- mi ilk konserimde denedim. 

lendirerek: Buna Hasan YıJmazın dediği 
- Öyle ise haydi başla biz gibi bir emt!kleyiş demeli o 

de seni dinliyelim.. kadar .. 
Özer genç kızın yanına so- Özer başını eğdi ve sükut 

kuldu, birnz eğildi: etti .. 
-Çapraşık duygulardan baş- Kaya daha dalgın bir su-

layınız yalvarırım. dedi. Diğer- rette çalmıy başladı.Hançere-
leri de güzel, çekici bilmiyo- sinde sesinin eklentinleri ge-
rum sanat bakımından belkı riliyor, ınceliyor, hemen kopa-
çok d ha yüksektir Fakat cak gibi titriyordu. Kemal Şa-
bu, ;aima noksan: daima kir bu çalışın gayri tabiiliğine 
h l k 

. . hayretle bakıyordu. Kayaya ne 
u ma ıçın çarpışan ya- 1 t ? o muşu. 

rıın kalmış heveslerden bir Genç kız sarsıla sarsıla söy-
fey, bir hastalık varki ru- )emeğe ve çalmıya çalışıyordu. 
ha sokuluyor. düşündürüyor, Ah şimdi Erkul burada olsa, 
nefes aldırmıyor insanı hır- her çalışta onu düşündüğü bu 
çınlaştırıyor, parçalıvor, isyan mor.soyu dinlerken yine onu 
ettiriyor yine arkasından sü- anlasa omuzlanndan tutarnk: 
rüyor. "Yeter yavrucuğum, yeter ken-

ÔyJc .sanıyorum ki siz son dini harap ediyorsun,, diyerek 
damlalara başlamadan bu ilk onu bu idam sehpasından kal-
ateş·ı ·ılk 1 .• · ·ık h dıraa .. ' genç ıgı, ı eyecan-
ları duydunuz ve duyurmak is
tediniz. Ben de ilk duyduğum ge 
ccdenberi aşkın ilk sözünü onda 
buldum. Ben nıuz.iıyen değilim, 
nabkam da kuvvetli değil, an
latamıyorum bayan Kaya •• Fa
kat bu morso alelade bir çalıı 
değil, belki gençliğe ilk ıadım
dır, Onu •İ~ de- duydunaıı:, 
biUiln güçJtıldcrini açılmak u-
tiyen düğilmlerini birbir ko
P•t•ak içi• çarpışhnız, çar
pıfıyoraunuz. eier olmaaa 
egcr duymadan duyurmak İ•t•
aeniz çapraıık duy~ulara ver
diğiniz. emek bu kadar canlı 
olamazdı değil mi? 

Kaya titredi .. Genç kızın göz
leri önünde Erkulun hayali bil
yüyor, yaklaşıyor, baıını çekiyor 
rene bir an nefesl~ri kanııor, 
Kaya eriyor, oraya yıkılacak 
ribi ıallanıyor.. Ah heyecan, 
•tk! ve bu kudretli adam! 

Arbk yanı başında ıöyli
Yen ıcenci işitmiyor, kimseyi 
görmeyor Erkulu, öz benliğini 
Yaradan büyük dostunu, o 
ebedi yemini ettiği sevgiliyi 
arayor, onu bulmak için yanı
yordu . • Y agelmezse .. Yager
~ek yazdığı gibi bitti her şey 
bitti ise ... 

Yarab 1 ne acı ne çılgınlık 
Parmakları şuursuz bir kımıl
~anışla piyanoyu yokluyordu. 

Unut beni, unut beni ., keli
ınesile beyni yerinden fırlaya-

~ak gibi varlığı unutamadığı 
ılk busenin dadi!e yanıyordu .. 
Yanı başında söyleyen adam 

b~r düziye çapraşık duygular, 
dıyordu. Fakat bu yabancı, 
onun özden duygularına nasıl 
sokulabilirdi ? O da çapraşık 
duyguların karanlıklarındamı 
boğulmuş, o dn hu çıkmazları 
dolaşıp şaşırmış ilk aşkını kay-

bettiği için mi öyle ağlamıştı ? 
Eğ~r öyle İse birleşen duygu
larıle ona yaklaşmak, evet ben 
de senin gibi çapraşık duygular
ı arsıldım .. Bu eser benim ilk 
heyecanım, ilk aşkımdır diye 
haykırmak İstiyordu!. 

Parmakları ağir ağır oynıyor, 
o yabancı ses half yalvarıyordu. 

-- Yanılmıyorum, siz de bu
nu biliyorsunuz değil mi? 

Kaya 5İnirlenrnişti! Fakat bu 
yabancı ıı'!den onun içli emel
lerini anlamak ve sokulmak 

Erkulun değil fakat hocası
aın eli omuzuna dayandı. 

- Ne oluyorsun Kaya? •• 
Kaya iözlerini hocasına çevir
di derin bir ıoluk aldı : •. 

- Bilmem . . Sinirlerim pek 
gergin. Bayılacağım 1 . Kalbim 
çok fena çarpıyor •• 

- Firdera hanım. 
- Yemek fiıtüne 

. 
ıenı yor-

duk : vah vah sevgili çocuğum. 
Bir az şu pençere önüne ıeç 
hava ile açılırrsın .•• 

- Özer elinde kolonya 
tioeai ile &irdi • . Bir meııdil 
••latarak uzattı eli titreyordu. 
Çapraıık duyguları kendi iste
memiş, bu çarpıntıya omu se-
bıb olmuıtu .. 

Kaya gülmeğe çahıarak : 
- Geçti .. İşte bir şeyim kal

madı. T etekkür ederim hepini· 
ıi üzdüm.. Yine başlıyabilirim .• 

-Özer hayır hayır, biraz isti
rahat buyurunuz. Kabahat bi
zim.. Yorgunluğunuzu düşüne
cek, sizi yormıyacaktık .. 

Firdevs hanım genç kız.m 
ıakaklanna kolonya ovuyor, bir 
taraftan da alacağımız olsun 
yavrum başka bir gün de ba-
na son damlaları dinletirsin.. ,. 
Diyordu. 

Kemal Şakir : 
- Gördün mü yine angaja 

oldu, burada isek Kayanın bor
cunu unutmıyecağına ben ke
filim! .. Şimdi suun bülbülümün 
yerine bir az da ben çalayım 
bu suretle borcumuz azalır, .. 

- Çok lütüfkarsınız bay 
Şakir!.. 

Özer genç kızın arkasına 
bir yastık koydu. 

- Böyle iyimi?. 
- Teşekkür ederim. Yalva-

rırım artıl< benimle me<;gul ol-
mayınız. Artık hocamı dinliye
biliiz. Hafif bir bayğınhğın 

böyle güzel bir netice verme
sine memnun olmalıyım .. 

Özer müteessir: 
- Bu bayğınlığa çapraşık 

duygular üstünde hal<kile du
rarak isrnr etmekle sebep ol
duğumu sanıyor, kendimi affe
demiyorum ... 

Kaya tuhaf bir tavır ile: 
- Ne münasebet! Bu sizin 

kuruntunuz .. Ben de ne olduğu
mu anlamadım ki üstüme ani bir 
fenalık geldi. Bereket hocam 

- Sorıu \ aı -

Bulgaristanda komitacılar An~.~.~ada 
Jla va tehlikesini 

Elli Makedonyalı komitacı ölüm Ank•••~il7~.~;·_ H••• 

Cezasına çarpıldı-Goering Belgratta ü~!i~::!.b~len~:~.~·~:~~. 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 690 Bay a~an Nuri ldanb~ 

İstanbul 4 (Özel) - Sof.a- mitacı idam cezasına mahkum Göring bazı ileri gelenlerle gö- yeni postane karşısı_?da 
dan bildiriliyor: Makedonya. edildiler. Bu hüküm kralın tas- rüşmek Ü7.ere 6 Haziranda Bel- Kazesker han No. 8 mutc· 
komitacıları aleyhinde talcibat dikfoi müteakip infaz oluna- grada gidecektir. ahhit 20 Ç 
şiddetle devam ediyo~. Make Bükreş: 4 (A,A) - Kisinev 691 B. Salih Zeki Eiilmez . a· 
d ·h ·1 l k'l• d caktı. şarbayı kral Karol onuruna ialoğlu Nuri Osmanıyı 

onya ı tı a teş ı atın a yer cad. No. 35 mütekait 25 
almı• ve bir çok cinayetler işle- BeJgrat: 4 (A.A) - Bugün solen vermiştir. İç işleri bakanı B •t 

" 692 B. İzzet Gökdemir ayan miş olan 50 Makedonyalı ko- Dalmaçya kıyılarında bulunan B. Nolet kralı selamlamıştır. Mitat Pş. cad. No. 2 sabık 

o 

• 

Kastamonu valisi 20 
693 Türk kömür madenleri ano

nim şirketi 1000 
694 Antalya nakliyatı umumi

ye şirketı 500 
• 695 B. Mazhar Ôzbil Eskişehiı 

erın ın piyango bayii 24 
696 B. Hüsnü Erzene kültür 

• direktörü 24 
]f 697 B. Y nsuf Ziya Kösem Es· 

kişehir 24 . . 
ıgi İz t• caret a Jaşmas İmzalanmış IY 698 B. Nuri Celal ist, Sırkecı 

Mühürdar Z. han Nurka-
Ank ..... r ... , 4 (O .. zel) - Dünkü si, yani şeker fiatlerinin indi- fabrikadan alınma olarak · k t" ··d·· ·· •• ... lem limitet şır e ı mu uru 

telgratımda bildirdi"rim gibi rilmesi etrafındaki teklif ve teklif edilmektedir. Layiha ka- mühendis 25,000 
bugün toplanan Cumhuriyet liiyiha da görüşülmuştür. mutaya verilmiştir. 799 B. Hayri Kayadelen Ist, 
halk parti grubu Dış işleri ba- Bu lavihaya göre, şimdi 40 Ankara, 4 (Özel) - Uzun Sirkeci Mühürdar Z. han 
kanı bay Tevfik Rüştü ft rasın kuruşa satın aldığımız toz şe- müddettir devam edip gelen No. 27 müte ahb'it mühen-
Avrupa seyahatı hakkındaki kerinin fabrikadan alınma fiab Türk - İnglliz ticaret anlaşması dis 4000 
uzun izahatını dinlemiştir. 25 ve 43 kuruşa olan kesme müzakeresi nihayet bitmiş ve 700 B. Riza Malatya tüccar-

Bu toplantıda şeker mesele- şekerin fiatı da 28 kuruşa mukavele imzalanmıştır. larında~ ... ~~ ................ .. 

"f'~P·~ .. ··;~t~~y~···ni"y~;···ki; .. ···············Kamutay:-; da 
Yunanistanın krallığa dönmesi K .. 1 .. b k } "" d b• 
Imkcinsızdır - Venizelosun sözleri U tur a an ıgın a ır 
lstanbul, 4 (Özel) - Atina

dan bildiriliyor: Yunan mub~f 
fırka liderlerinden B. Papa.J:&S
tasyo bugün siyasal bir söylev 
vermiıtir. Sözer Yunanistanda 
rejim meselesinin tahrik edil-

reni::elos 
mesi büyük bir hata olduğu.nu, 
Yunan ulusunun büyiik çoklu
iu Cumhurluğa bağlı bulundu-

ğunu, krallığın Yunaniıtana 
dönmiyeceğini söylemiştir. 

Venlzelos neler 
söylemlt? 

T aymiı; gazetesinin Atina 
ayları bildiriyor: 

Elfteron Vima 2azetesi, Ve
nizelosla yaptığı bir görüşmede 
Giritli diplomatın artık sıyasa 

alanından çekilmek kararında 

olduğunu ve bundan dolayı li
beral partinin yeni seçimden 
geri duracağını söylediğini yaz
maktadır. 

Venizelos, bunu söylemekle 
beraber ne olursa olsun genel 
oy'un sonunda Cumhuriyetin 
kaldırılma"ı, yurda büyiik bir 
tehlike ve felaket getireceğini 
söylemekten geri durmamıştır. 

Zirrı, V eni1.e!osa göre son 
on yıl içinde işlenilen yanlışlık
lar ne o:ursa olsun, bu rejim 
memlekete nomal bir sıyasa 
hnyatı getirmiştir. 

Venizclos, liberal partinin ba
şından çekildiiini Sofolis'e ya-

zıp bildirmiştir. Fakat bugünkü Ar genel dı·rekto··rıu··gu"" •• 
hükumet eğer, istediii şekilde 

özgenlik rejimini ayakta tut- Ankara 5 (A.A) _ Kamu- okullarda ve, okullar dı~ında 
ma~ haıarısını imkan altına tay bugün Nuri Cönkerin baı- dram.atik ~an a~larl~ _muzık ve 
alamazsa kendi.i bu uprda kanhğ'ında toplanarak günde- plastik san at ışlerının .. ~~uaal 
yeniden savaşmağa girme2'1 •v. 1 . ülküye uygun olarak yurume-

d bil • . Iııınde bulunan kanun ar üze- . l uluşun bu bir yüküm ve ö ev eceğını . .. .. _ b d sme ve yapı masına _ 
de ıöylemi~tir. rınde go~şmuı ve u ara a yönden yetişmesine ve yucel-

Bu savaşma parlamentonun lran devletıyle 1932 yılı So?- mesine çalııınak ve bu çal~ı-
teırinde Ankarada imza edıl- manan soysal eğitim bakımın-

içinde olmasa da gene yapı- miş olan emniyet, bitaraflık ve dan geregi iibi verimli olmaaı 
lacaktır. ekonomik emek birliği andlaı- yollarını aramak ve göstermek 

V enizelos son söz olarak ıun- l kt 
masını kabul etmiştir o aca ır. 

ları söylemiştir: _ v ' Özel okullar direktörlüğünde 
•• Eğer günün birinde kralın . Kültu~ bakanlıgını~ merkez kültür bakanlığının orta ve ilk 

diktatörlüğü demek olan kral- ör2ütlerı hakkında.kı k~nuna öğretim genel direktörlüğüne 
Jık rejimi tekrar memlekette ek olarak k_abul edılen bı~ ka- verilmiş olan işle~den özel_ okul-
diriltilmek istenilirse o zaman nunla da bır ar genel dırek- larla ilgili olan ışlerle ugraşa-
bütün Cumhuriy~tçi yurddaşlar, törlüğü, özel okullar beden caktır. 
kendi lialinde bir asker gibi eğitimi ve izcilik yayım direk- Kamutay yine bugünkü top-
beni de kendilerile beraber bu- törlükleri kurulmaktadır. Ar Jantısında sa_ğ'lık ve soysal yar-

d l d. '-t·· 1 .. _ .. .. . cleri dım bakanlıgı tarafından An-
lacaklar ır. " gene ıre..: or ugunun ıT k'-,·a merkez hıfzıssıhha mües-

--------------~._,.._. ________ ___ 
Galatada bir cinayet 

kıskançhkla Hazim 
birisini yaraladı 

sesesinin türlü bölümleri için 
gelireceii yabancı uzmanlarla 
müddeti beş yılı geçmemek 
üzere mukavele yapmaya me
zuniyet veren ve memleketi· 
mizde açılacak arsıulusal pana· 

Bir kadın 
Adlı 

l.=tanbul, 4 (Özel) - Bugün Galatada Mahmudiye caddesinde 
bir cinayet oldu. Gül'izar adlı bir kadın, Hazım adlı erkeği, 
kıskandığı bir kadın yüzünden sekiz kurşSnla ağır surette 
yaraladı. Yaralı hastaneye kaldınldı. Kadın yakalandı. Zabıta ve 
adliyece tahkikat yapılıyor. Gül'izrr büyük bir souk kanlılıkla 
cinayetini işlemiıtir. Vak'a Mahmudiyede telaş uyandırmıştır. 

yır ve sergilerin vergi ve re· 
simlerden muafiyetine dair ka
nunları onaylamış ve 4 Birinci 
Teşrin 1926 dan önce bulunan 
vakıflara ait tatbikat kanun 
layihasını görüşerek o.?•.~ışhr. 
Kamutay Çarşamba gunu top· 
!anacaktır. 

31&1 
TAYYARE 

Mevsin1in en 
B U 

büyük 

SİNEMASI 
G U N 
filmlerinden ikisi birden 

3151 

Aşkın 
.. ,lm ...... .mı ...... ~......... ~ 

Sesi Muhabbet ellalları 
Albert Prejean - Ralmu -

Fransanın en yüksek komicrinin oynadığı 
iki saatlık bir kahkaha filmi 

Herbert Ernst Groh-ilse Strobraua 
Gaşyedici taganniler, yüksek bir muzil 

güzel bir aşk hil(ayesi 

yrıco FOKS dünya havadisleri 
• k"'.>,t •• Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 
l Q mt!stesna hergün saat 16 da başlar 

Senns saatları: Hergün 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 12,30 - 14 - 16 ( tale
be seansıdır) Pazar günü 14 de ilave seans. 

[ Çarşamba, perşembe, cumn günleri son seansta " A 1kın Sesi ,, diğer günler " Muhabbet 
Tellalları ,, gösterilir. J . • . .. •. . . 

Serin bir salon - Ucuz fıyatlaz - lkı buyuk fılım 

25, 35, 50 kuruştur 
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Şemsi paşa zamanının bir çete tenkilcisi o uştu .. 
Kendisi orduca bu suretle tanınmış, çete harbının 

bütün icaplarını kavramış telakki ediliyordu .. 
Y~rası ağıroldu~undan mec

ruL!ar meyanında tedavi iç n 
İstanbulda Gümüşsuyu hasta
hanesine sevkedilmiştir. 

Bu tedavi dört ay devam 
etmiş ve yaraları geçince tek
rar cepheye sevkedilmiştir. 
fşte Şem:ııi paşanın İstanbul 
hakkındaki bütün gördükleri 
bildikleri şu dört aylık hayatı
na inhisar eder ki bu müddet
te bittabi hastananede geç
miştir. Paşa bundan başka 
hiçbir zaman ve hiç bir mü
nasebetle İstanbula gelmemiş 
lstanbuhm o zamanki muhiti
ne yakından alakadar olama
mıştır. 

Bu dört aylık görgünün onun 
saffetli ruhunda yaptıiı f ev
kalide büytıktür. Hilafet ma
kamının azemeti onun dindar 
yüreğinden her türlü pürüzden, 
ber türlü şaibeden müberra 
idi, 

Peygamber vekilinin bu mu
kaddes ikametgahı her türlü 
çirkeften azade idi. Rus mu
harebesinin hitamını müteakıp 
Tisalyada 18 nci alayın 2 inci 
taburu kolağalığına tayin olun
du. (Dikk!lt: Şipkadaki kah
ramanlığına ve yaralanmasına 

rağmen terfi etmemiştir. 
Çayağzı ve leftehor civarın

da ilk defa siyasi çete takibi~ 
ae memur edilen Şemıi Paşa 
Katerin kazasında eşkıya ta
hassungahı olan Livadya ve 
Milotam köylere memur edil
miıtir. 

Bu civardaki eşkiyanın gör
medikleri bir takibe maruz kal
maları üzerine kısa bir zaman
da kamilen dağılmağa mecbur 
kalmışlardı. 

Yunan hükumeti eşkıya ile 
it yapmaktan ümidini katedin
ce çeteleri külliyetli ve toplu 
olarak hududu tecavüze baş
ladı. 

Bu vaziyete karşı telaş eden 
hükumet Salih paşa namında 
bir mirlivayı üç taburla bu eı
kıyayı dağıtmaya memur etti. 
Şemsi paşa bu taburlardan 

birinin kumandam oldu. Bura
daki cesaret ve lıyakatı fevkala
de olduğundan Yunanlılar bu
radan da çetelerini geri almağa 
muztar kaldılar. Ve paşa Ka
terin civarında aşayişe memur 
tayin edilmişti . Fakat o aralık 
Naseliç, Kozana ve serfice 
civarında eşkıyanın çoğalması 
ve mezalim ve itisafa başlam~sı 
üzerine 6 ncı fırka kumandanı 
Recep paşa merhum (müşür) 
Şemsi paşayı kateri.nden celbe
derek eşkıyanın takibine me
mur etmiştir. 

Bu havalideki Şemsi paşanın 
yine gösterdiği gayret ve feda
karlık Recep paşanın büyük 
memnuniniyetini mucib oldu
ğundan paşaya itimat ve t evec
cühlerini göstermeye saik ol
muştur. 

Ve Recep paşa ta meşruti
yetin ilanına kadar Şemsi pa
şayı unutmamış daima muhabe
re etmiş hal ve hatırmı sor-
maktan geri kalmamıştır. 

O derecede ki; paşayı kendi 
hususiyetlerine de almış ve 
kendisı da paşanın aile husu
satile meşgul olmuştur. 

Netekim Semsi paşanın oğlu 
Müfidin ismini merhum Recep 
paşa koymuştur. Şemıi paşa 
Recep P•tanın mıntakasında 
tam otuz çete imha etmit •• 

Recep paşa tarafından binba
şılığa inha edilmiştir. Ve 12 
Ağustos 300 tarihinde 24 al;..
ym üçüncü taburu binbaşıhğına 
terfi etmiştir. 

rr' anıafih Recep paşanın bu 
inhası ilk inha değildir. Recep 
paşa kendisini altıncı fırka da
hilinde bir tabura tayin ede
bilmek için Manastırda ordu 
kumandanlığına mükerreren 
yazmış ise de is'af olunmamış

tır. 

24 üncü alaym 3 üncü ta
buru lşkodrada bulunduğnndan 
Şemsi paşa lşkodraya gitmişti. 

Gençlik hayahnı Karadağlı
ların mütecaviz eşkıyasile çar
pışarak ve olgunluk devresini 
de Rus hükfımetiuin bitmek 
tükenmek bilmiyen ordularına 
karşı koymakla ve Yunanlıların 
siyasi çetelerile boğuşmakla ge
çiren Şemsi paşa tekrar lşkod
raya gitmekle Karada~lılarla 
karşı karşıya geliyor demekti. 
lşkodranın Leş havalisinde eş
kıya takibine memur edilmiş, 
orasınl da çetelarden temizle
mişti. 

Şemsi paşa zamanının bir 
çete tenkilcisi olmuştu. Kendisi 
orduca bu suretle tanınmış, 

çete barbının bütün icaplarını 
kavramış telakki ediliyordu. 

Recep paşa müşürlükle Se
lanik, Kosva ve havalisine fev
kalade kumandan tayin olu
nunca herşeyden evel SeJanik 
ve havalisinin eşkıyadan tat
hiri lüzumuna ehemmiyet atfet
mişti. Bunun için Selanikte ni
zamiye esterli taburu namile 
altı bölüklük bir takip ta
buru teşkil etti. Ve Şem
si paşayı da <lerhal lşkodradan 
alarak bu takip taburunun ba
ıına koydu. 24 kanunsani 302 
de, Şemsi paşaya yeni bir sa
ha açılmıştı. Bahusus Recep 
paşa gibi mert, kahraman ve 
münevver bir amirede malikti. 
Eşkiya tenkilinde muvaffakı
yetler tevali edip duruyordu. 
O derecedeki, Recep paşa 
Şemsi paşayı artık yanından 

ayıramaz oldu. 
Selanikte bulunduğu sırada 

hemen her geceyi Recep pa
şanın konağında geçirmeğe 
mecburdu. Hatta Abdülhamit 
Recep paşayı İstanbula celbet

tiği zaman Recep paşa ailesini 
Şemsi paşaya emanet etmişti. 

Recep paşa Selanik jandar-
ma alay kumandanlığı vekale
tini de Şemsi paşaya vermişti. 

Besim bey dağa 
kaldırdmıştl 

Bu aralık Sdanik eşrafından 
Besim bt>yİ eşkiya dağa kal
dırmıştı. Paşa derhal faaliyete 
geçmiş Besim beyi kurtarmış 
olduğundan dördüncü rütbeden 
mecidi nişanını aJmışh. 
Paşa Selanikte boş kald ğı 

zamanları da meşguliyetle ge
çirebilmek için kışla yanındaki 
meydanlıklara büyük bir bahçe 
yapmağa başlamış ve müşiriyet 
makamına mahsus bir köşk 
inşa etmişti. 

Mlişir Hüseyin Feyzi paşanın 
üçüncü ordu müşiriyetine tayin 
ve Se!aniğe vürudundan bir 
müddet sonra eşkiya tarafm-
dan yağına edilen Y enicei var
dnr postasını tanıamile istir
dat ve eşkiyanın tutulması hu
susundaki gayretine mükifaten 
306 senesinde üçüncü rütbeden 
Oamaalı •itanı verilmişti. 

Bu vak'a tuhaftır. Şunu izah 
edeyim : 

Y enicei vardar postasının 
muhafazasına memur zaptiye
lerden biri öldürülmüş ~c di
ğeri de dokuz \'erinden yara
lanmış olduklarından mütecaviz 
eşkiynnın eşkali meçhul kal
mıştı. Şemsi pa"?a mütecaviz-
leri yakalamağı kendisine bir 
haysiyet meselesi edinmişti. 
Tam iki ay karlar, ve tipili 
fırtınalar içirıde dağlarda, ba-
yırlarda dolaştı duı du Fakat 
yine ümidi kesmedi. Müteca
vizleri yakalamak azminden bir 
dakika dönmedi. Nihayet bir 
gün yol üzerinde para sayan 
bir köylüııün Şemsi paşa müf
rezesini göriince kaçması pa
şanın nazarı dikkatım celbet-
mişti. Köylüyü çağırarak parayı 
nereden bulduğunu sormuş.Ta
bii köylü evvela yalan söylemek 
istemiş ise de paşanın nafiz na
zarından bu yalan kaçmamıştı. 
Usulen köylü sıkıştmlmıştı. 

Nihayet kendisi tevl<if edil-
mezse söyliyeceğini ifade 
eylemesi üzerine kendisi-
ne serbest bırakılacağı söz 
verilmişti. 

Köylü Y eniceivardar posta
sını yağma eden şakilerin gece 
köylerinde bulunduğu ve civarda 
bulunan esterli tabur kuman
danına haber vermemeleri için 
köylülere hallerine göre para 
verdiklerini söyledi. Bu malu
mattan sonra takibat sıkla.:: ı-

nldı bütün eşkıya t utuldu pos
tadaki paralar bitammuha g ... -
riye alınmıştı. 
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llhayııı teftişleri 

Denizli, 4 [ Özel ) - İlbay 
Fuad Tokal, kaza ve köylerde 
zirai, soy.sal, kültürel ve eko
nomal yönlerinden araştırma

lar yaptılar. Bu tetkikler so
nucunda balkın derdini ve di
leklerini yakından dinliyerek 
kolaylıklar gösterdiler. 

Maarif dlrektörUnUn 
Teftişi 

Denizli 4 ( Özel ) - Maarif 
diroktörfi bay Ziya kaza ve 
köylerde maarif işlerini ve hal
kın soysal vaziyetini, okulların 
verimini tetkik ve teftiş ettiler. 

Sıcak dalgası 
ve kurakhk 

Denizli 4 (Özel} -Denizlide 
sıcak dal2eları hüküm sürmek
tedir. Bu sıcak çiftçiyi düşün
dürmekte ve ekmek fiatı üze
rinde tesirini göstermektedir. 

Ekmek fiatı kiloda 20 para 
yükselmiştir. Kuraklık yüzün
den ekinler boy atamamıştır. 
Sıcak gölgede 30-35 dir. 
Şarbay Ankaradan geldi 

Denizli 4 (Özel) ilimiz için 
bazı dileklerin yerine getirilme 
si ve vilayetin menfaatlarının 
korunması yönünden Ankaraya 
gitmiş olan şarbay bay Nail 
geldi. 

lpekçlllk 
Denizli, 4 (Özel) - Bu yıl 

Denizlide hemen her evde 
ipekçilik yapılmaktadır. Tah
mine göre randıman yüksek 
olacaktır. 

Blslklet gez[ntlsl 
Denizli 4 ( Özel) - Halke

vi sopor komitasi temmuz ayı 
içinde büyük bir bisiklet ge- . 
zintisine çıkmak üzere ~imdi
den hazırhklarıoı yapmaktadır. 

SUtunlarda Seyahat: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Orango adasında 
Kadın saltanatı va 

-----------------------~----------------------------Delikanlılar evlerinde kendilerini 
Beğenecek görücü beklerler 

Kadınların elinde oyuncak olmuşlardır 
Portekiz ginesi boyunca da· 

ğılmış olan adalar içinde en 1 
cntresanı Büyük Orango adası 
olduğuna şüphe edilemez. Bu 
rıda yerlilerinin garip adetleri 
vardır. Öteki adalarınkine hiç 
benzemiyen, onlardan bambaş
ka bir yaşayiş tarzına malik
tirler. 

Buraya ayağımı bastığım 
g ün en çok beni şaşırtan şey 
Orango kaömlarının ve genç 
kızlarının bu havalide görülme
miş bir hürriyet içinde yaşa
maları ve bir çok imtiyazlar
dan istifade etmeleri idi. Son
radan öğrendim ki bu adada 
baldın olan erkeklerin nüfuzu 
değil kadınlardır. Orango aile 
bmyatında bütün nüfuz kadının 
elindedir. H&tta buraya komşu 
olan adalarda evlenme çağında 
olan erkekler karılarını kendi
leri seçerek aldıkları halde 
Orongoda kocasını seçen ve 
alan kadındır. Hürriyetin bu 
kadan Avrupada bile görülme
miştir, değil mi? Daha garibi 
bu kızgın güneşli adanın ateıli 
delikanlıları evlerinde koca 
bekliycn mahçup kızlarm ye
rine geçmişlerdir. Onlar gibi 
görücü beklerler. Bir genç kız 
tarafından beğenilmeye hasret 
çekerler ve bütün ömürlerince 
bekar kalmak istemezlerse ken
dilerini beğendirmeye mecbur

durlar. 
Boşama hakkı 

Bir genç kız tarafından be
yeniJerek kocalığa kabul edi
len erkek, sevgiltsirıin gözleri
ne daima sevimli görünmeye 
çalışır. Zira gözden düştüğü 
gün gönülden de diişerek kapı 
dışarı edilir. Erkekten ayrılma 
hakkı yalnız kadına aittir. Er· 
kek asla böyle bir iddiada bu
lunamaz. Kadın kocasını niçin 
boşandığını söylemiye bile 
mecbur değilir . Erkeğe ge
lince kendisini beyenerek 
alan kadından hoşnud olmıya
cak olursa bu betbahtlığını 
düzeltecek biç bir çaresi yok
tur. Hayatının sonuna kadar 
karısının esiri olarak yaşamağa 
mf'hkumdur. Elinde torutopu 
kullanabileceği biricik çare 
kendini mümkün olduğu kadar 
iğrenç ve sevimsiz bir bale ko
yarak karısının gözünden düş
meğe bakmakhr. Böylelikle 
bile hürriyetini kazanabilece
ğine emin olamaz. Kadının gö
nül eylendirme vasıtaları çok
tur. Erkek taktiğinde muvaffak 
olduğu gün de şöhretini kayb
eder. Bir daha kendisiyJe evle
necek bir kadın bulamaz. 

Kadının avansları 
Bir kadın flört i:ne, avansla

rına mukabele etmiyen, vur
dum c!uymaz görünen erkeği 
bekliyen akibct te budur. Er
keğin nazlanması, mukavemeti 
lcendi aleyhinedir. Böyle görü
nen bir erkek adanın bütün 
kadınlarınca boykot edilir, ya 
aşka veda etmesi, yahut ta 
adayı terketmcsi lazımdır. Bu
rada sevdiği erkeği zorla ka
çıran kadınlar da az •ayılamaz. 
Hatta genç kızlar arasında bu 
yüzden görültülü kavgalar bile 
olur. 

Bekarete bağhh5< 
Kızlarm bu kadar geniı hür

riyetleri içinde fuhıun yol al
dığı zannedilmemelidir. Oran
ıo oturanları arasında yerleı-

0,·augomrn scıllmıat siiı'e11 kadmlon 

miş bir itikat vardır. Evlenme- her ıey düşünülmüş git>idir. 
den bekaretini kaybeden kız Erkek ölünce bütün serveti dul 
derhal ölür. Fakat bir kere karısına kaldığı halde kadın 
evlenince işin rengi değiıir. öldüiü %aman koca onun ıer-
Evli kadın için çapkınlık mü- vetinden bir habbeyi bile te-
bah görülür. Erkek karısına varüs edemez. Servet kadınm 
kesin bir udakatla bağlı ol- çocuklarına kalır, Ev, erkek 
mıya zorlandığı halde kadının veya kız, kadının büyük ev-
hovardafık etmesine göz yu- lidına geçer. 
mulur. Diinyanm her tl\rafında Mimarlar ve yapıcılar 
bu hakkı e,ıkeğc çok görmi- Burada evleri yapanlar hep 
yenlerden Orango kadınları, kadındır. Fevkalade olarak et 

ke.dınlığın intikamını almak- yapmasını beceren bir erkeğe 
tadırlar. rastgelinirse onun cazibesi der-

Dostları boldur hal artar. Fvlenince evini ka-
Bu adada kaldığım müddet· nama hediye eder. Evin möb· 

çe öğrendim ki binlere• Oran- l l ı c eri, üz.umlu eşyası ve yeye· 
aolu evli kadın arasında dostu 
aşıkı olmıyan kadmlar yüzde cek dahi kadının malı sayılır. 
bir bile değildir. Bu hususta Yalnız meyvalar bundan istis-
karısından şikayete cür'et ede- na edilmiştir. Meyvaları ağaç-
cek olan koca çabuk pİfmanlık lardan koparan erkekler oldu-
getirir. Belki de 0 gün pılısını ğu için sahibi de erkeklerdir. 
pırtısını toplıyarak karı evini Bu soysal rejim büyük Oran· 
terke mecbur edilir. Buna mu- gonun hariçle münasebetlerinde 
kabil kansına ihanet eden ko- biç bir değişiklik yapmamıştır. 
canın vay haline.. Bütün ada Bu adada asayiş ötekilerinden 
halkı onu takbih edecek ve 
bulunduğu köyden muhakkak çok daha iyidir. Bu da kadınlar 
kovulacaktır. tarafından idare ediien bir ül-

Bizim anlayıtımıza hiç uymı
yan, erkeklik şanına yakışmı-
yan bu dütkün vaziyet Oran
goda saltanat süren ailenin 
erkek evladı olmaması yüzün
den saltanatın bir kadına geç-
mesiJe başlamıftır. Böylece ye
ni itiyatlar, yeni nizamlar ku
rulmuş, ve yıllarca cebren tat
bik edilen bu usul şimdi yer
leşmiş, bir ananaya cevrilmiş
tir. Kraliça erkeklerin hakla
rını tedrici olarak kendi hem-
ıireleri lehinde tahdit etmiştir. 
Bu Kralıça öleli haylı zaman
dır. Şimdi Orango tahtında 
bir erkek vardır. Böyle iken 
o bile karısının nüfuzu ve em
ri altındadır. 

Veraset kanunları 
Erkeğe hak bırakmamak için 

Önümüzdeki haziranın 

kenin daha barışsever olacağına 
delildir. Uzun boylu, güçlü ve 

çevik olan Orango kadınlar• 
erkeklerinden daha iyi vuru-

şurlar, Bir vuruşma olduğu za
man erkekleri göndermeği tercih 

ederler. Korkaklık ~östercnlcr 
nefretle karşılanırlar. Müsade-

meden muvaffakiyctle dönen 
kahramanlar Orango kadınla-

rının iltfatına mazhar olurlar. 
Maamnfi yıllardanberidir ki, bu 
adada hiçbir vuruşma olma
IJlıştır. Küçük korsan kayıkla
rından ibaret olan filolarmı 
Portekiz koloni kükümeti yok 
etmiştir. Orangohların en bü
yük dilekleri eski filolarını ihya 
edebilmektedir. 

Berna cık 

akşamı saaıt 21 de 

Şehir gazinosunda 
Biiyiik bir gece eğlencesi hazırJannııştır 

Eğlencenin mükemmeliyeti için herşey ynpılmıştır 
Şıkhk, zarafet ve dans müsabakaları, birçok 

sUrprlzler ve emsalsiz bir gece •• 
Hatta tatilini Pazara çeviren inkılap şerefine 

Önümüzdeki Cumartesi gecesi 
İlk eAlence gecesi olacaktıı-
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~ ·······························--·"" Tam saat on ikide, ckis-
re.sten daha çok sozündc du
ran kamyonet, nervej üslubun
da yapılmış bir köşk önünde 
durdu. Burası ihtiyar Ingilizin 
bildiği misafirhane idi. 

Buramn sahibi olan lskandi
n:ıvyalı, kim nasıl bir macera 
ile buraya düşmuş olup köşkü 
kendiıi, memleketinin usulün
ce yapmıftı. Fakat şimdi Si
yam usuliıyle yaşıyordu ve 
çocuklarında şimaHiye benzer 
birşey kalmamıştı. 

Misafirhanenin tam karşısın
da jandarma kıtlası: Fransa 
ite Siyam arasında imza edi
len bir muahede mucibince 
hududda iki tarafta asker 
Yıgıaamağı teahhüd etm_işler
dir. Şiyamhlar bunun önünde 
geçmek için askerlerine jan
darma diyorlar. Fansızlar ise 
lcendileriainkilerini Milis diye 
iösteriyorlar. 

Jandarmalarda, yerli ınilislcr· 
de yalınayak gezerler, fakat 
lllükcmmcl silahları vardır. 
Ksiyeng - Rayda kışla ile posta 
Yegane görülecek yerdi. Bir de 
Çarşı vardı. Sabah olur olmaz, 
çok souk bir hava alhnda 
l.f o ·g h" 1 k .. ı ·· · a ıra ay oy unun omuz-
!a~ına dayanmı~ bir sopanın 
ıkı ucuna asılı ağır sepetleri 
taşıyarak birbiri ardında yürü
düklerini görürdü. Böylece git
melerinin sebebi ise yılanlardan 
sakınmak · · d" S 

d 
. ıçıa ır. aranın ba· 

fın akı sag· ı· . 
k 

sa ım geçmce ar-
b tehlike yok d kt· eme ır. 

Bu za va Hı köylu·· k d 1 d 
b a ın ar an 
azıları gecedenberi b- 1 

il . . oy ece 
yo arda ıdıler Morga k d" · mern 
e. ıp bunları çarşıya kadar ta-
kıp etti. Kadınlar, havanın so
ukluğuna rağmen çıplak omuz· 
lar.ını gösteriyorlardı. Fakat 
cyı tarannııı, yıkanmışlardı 
Erkeklerin ise srözleri u kud · 
. . .. b 1 Y an 

şışmış, ust aş arı çok p" t" 
M 

ıs ı. 

orga düşündü : 

- Kadınlar muhakkak er
keklerden üstündürler ve yarı 
vahşi memleketlerde bu daha 
çok göze çarpıyor. 

Biricik •epıuru ·tabii- bir 
kadın olan ve az b" 1 . r ırşey ngı-
ızce bilen postada Morga ker-
r~t cetvelinin henüz Siyama 
gırmediiini anlayabildi. Hesap 
Yapmak İçin dört köşeli bir 
ı,adro u""zer· ·ı . . . 1 _ . ıne gcrı mış cısım er 
uı.erıne geçirilmiş boncuklan 
~ullamyorlardı. Kahvelerde bi-
lardo hesabı için kullan 1 
tablo gibi birşey. ı an 

Bir ·· b" gun, ır telgraf gönder-
mek · t" ıs ıyen Morga memurları 
h~ engerek yılanını defetmcğc 
ugraşırken buldu. Bu iatenmi
Yen mü t • k" - 1 t.rı ışeler açılmazdan 
once her nasılsa mektup ku
tusuna girmişti. 

Her sabah misafirhane m·· _ 
t ·ı uş 
erı eri jandarmalarm borularilc 

•0~anıyorlardı. Şık üniformasa 
ıçın~~ ~öıterişli bir hali olan 
zabıtın ida · 1 • resı atında kısa bır 
manevradan aonra tabur silah 
omuzda, dereye koıuyo,'ve bir 
&!yak banyosu alıyordu. Bun
l arın ayakkaplannı boyatmak 
usulü idi. 

~kşam saat dokuz.da zabit 
•Telıyo ··b · 
«> r, no etçıler selam duru-
y~rl~rdı. Sonra akşam duasını 
soylıyor ve hep birden milli 
marşı terennUnı ediyorlardı . 

Bundan Konra yat borusu ça
lıyor ve zabit arkasını çevirince 
kışlanın etrafında kadın ha _ 
letleri beliriyordu. Bazıları y:a 
~~reyi ıreçmiyor1nrdı. Nöbetçi 
ıçın böylelikle nöbet daha lusa 
görünUr olmalıydı. 

Kıiven2 Rayda bir hizmetçi 

arayıp ta bulamayınca, Morga 
ve Renuçi bizzat Ksiyeng -
Sene gidip haber almağa karar 
verdiler. işte bu seyahat esna
sındadır ki a\'cılar ilk fillerile 
karıılaş caldardır. 

Bir bataklığa dalmış olan fil 
onlara aptalca bakıyordu. Re· 
nuçi ateş etmek üzere iken 
klaguzJarı onu durdurdu. Bu 
av onlara pahalıya mal olnbi
lirdi, zira bu ehli bir fildi. 
Eğer bir dakika beklemek is
terJerse, hayvanın bir ağaç kü
tüğünü hortumuyla kıyıya çek
tiğini ıöreceklerdi. 

Renuçi hayret etti: 
- Dur bakalım dedi, bu 

memlekette pullar üzerinde 
resmi olanlardan başka yaban 
fili var mı hiç? 

Kam cevap verdi: 
- Yok 2'ibi. Laosta da öy

ledir. Luang - Prabagda kala-
cak yerde, Dalat Yakını-
na Lang-Biyanga inseniz 
daha ederseniz. Orada adam 
alcıllı fil avı vardır. 

Yolda bir aralık kamyonet 
durup ta Laoslu kız muz 
almağa indiği sırada Renuçi · 
Morganın kulağına eğildi: 

- Sizin şu Kam kendi 
memleketinde durmamızı pek 
istemiyor gibi: 

Delikanh cevap vermedi. O 
da, metresinde, Luang-Pra
bangdan bahsettikçe, muka
vemete benz.er birşey duymuştu. 

Çok !evgili olduğu dakika
larda bile, ona _oradaki haya-
tından söz açtığı zaman yüzü
nün çattığını farkediyordu. 
Kamın neden çekindiğini 

çok defa düşünmüştü. Niha
yet şu kanaate vardı; Batisti
nin eıki metresi ba§ka bir 
Avrupalı ile memlekf'te dön
mesinin sebep olacağı dediko
dulardan ürküyor -0Jmalıydı. 

Bu mühim bir şey değildi. 
Dedikodular ilelcbed devam 
edecek değildi. 

Soııu var -

····ç .. ······1arım·ız 
Bütün memle
kette coşkun bir 
Yardım havası 
Zoniuldak, 4 (A.A) - Ha

va tehlikesini bilenler kuru
muna üye yazılmak üzere Zon
guldak ilbayının başkanlığı 
altında C. H. Partisinde bir 
toplantı yapılmıştır. Finansal 
kurumlar ve halk büyük bir 
heyecanla üye yazılmaktadır. 

Bafra, 4 (A.A) - Hava 
tehlikesine karşı yurdu koru
mak için her tarafta olduğu 
gibi burada da çalışmalara 
baılanmıştır. Merkez ve bağ
lantı okulları öğretimleri ay
lıklarından yüzde birini her 
ay vermeyi yUkenlenmiştir. 

Bursa, 4 (A.A) - C. H. 
Partisinin öncülüğü ile hava 
tehlikesini bilenler kurumu
nun kurulması için perşembe 
ıünü Cumhuriyet alanında 
bir toplantı yapılacakbr. 

ismet lnönünün değerli söy
levinden sonra Bursalılar Uzer
lerine düşeni üstünlükle ba
şarmağa çalışmaktadırlar. -·-Belucistan ze]zelesi 

Başfara/ı J ı'rı ci sa1ıift de-
şey koymamak kararını ver
mişlerdir. 

Askerler, yalnız bir gün için
de 3000 cesed meydana çıkar-
mışlardır. Depremden ölenler 
arasında " Kelat ,, da eski ba· 
kanlardan Sir Hams Şah ve 
karısı vardır. 

Yıkılan bölgelerde, kolera 
başgöstermektedir. Şurada bu
rada başhyan küçük yangınlar 
kendi kendine sönmlif..ttlr. 

Yenı A•ır SahHe e 

Tuna Hava tehlikesine karşı ...... -
Paktı ve Balkanlar 

Kupa maçlarının· programı .. -
Bir Yugoslav gazetesinin 

l\lütaleası 
Zagrepte çıkan Novosti ya

zıyor: 

Tuna paktı meselestnde 
Balkan devletlerini siyasal men
faatlan uzun uzadıya incelen
miş ve bu pakta ne gibi şart
larla girebilecekleri hususunda 
gönü! birliği ile kararlar veril
miştir. Bu şartlarla barış anlaş
malarile vücut bulmuş olan du
rumun kuvvetlendirilmesi ve sü
rümlü olması istendiği açıktı. 
Bu bakımda gözümüzde bulu
nan başlıca iki mesele vardır: 
Macaristanın silahlanması ve 
Avusturya legitimistliği. Bal
kan andlaşması devlet adam
ları bu iki meseleyi, bu iki dev
let normal ilişikleri tehlikeye 
koyuyor ve arsıulusal tesanüdü 
sarıııar diye onaylamamaktadır
lar. Herkesten önce İtalya
ca İltenen Tuna andlaşması 
bu andla,maya Balkan and
laşması ve küçük andlaşma 

devletleri pürüzsüzce işbirliğin
de bulunmaz ise yerinde ve 

tesirli bir şey olamaz. Bunun 
içn Tuna andlaşmasının geniş 

bir çerçeve içinde ve Balkan 
andlaşması, küçük andlaşma 

ve Polonya'nın işbirli~i ile ya
yılacağı umulabilir. Yalnız, gö
rünüşe bakılır ise, Almanya 

Tuna andlaşmasınm dışında ka
lacaktır ki, bu da çok yazık 
olacaktır. 

Fransa - Sovyetler andfaşma-

sının Bükreş konferansı, Av
rupada barışa uygun süriimlü 

bir duruma yardım eden arsı

ulusal bir iş olarak alkışlanmış· 
br. 

Bu pakt yüzünden komşu 

memleketlerden bazılarında 
egemen olan korku ve endişe 

haklı değildir. Doiru değildir, 
çünkü. Mussolini - Laval pakti 

I 
Fransa ve hal ya devletlerinin 
arsıulusal siyasalarını öyle çerçe

velemiıtir ki, bu pakt dosdoğ
ru ve göntıılden dileklerle tat
bik olundukça ve Balkan and
laşması siyasası ile başbaşa 
gittikçe Fransa • Sovyet paktı 
başka devletler menfaatlarını 

katiyen tehlikeye koymaz. Bal
kan andlaşması Sovyet - Fran

sa paktını, güttüğü sıyasanın 
teyidci diye onaylar ve ona 
Balkan andlaşması ittifakının 
çetin bir dayanma yeri gözüy

)e bakar. Şu da unutulmama
Jıdır ki, Balkan devletleri tesa-

nüdü bugün her zamandan da
ha güçlüdür, ve kendi menfa-

atlannın ve emniyetlerinin ko
runmuı için birleşmiş bulunan 
güçleri birbirinden ayıramaz. 

Balkan andlaıması ile küçük 
anlaşma arasındaki bağlar öyle 

aıkdaşbrılmıştır ki, bunların ayni 
dilekleri günden ve bir tek 

arsıulusal siyasa temeli iizerin
de iıliyen devleiler olduğu ıöy
lenilebilir. Balkan andlaımaıı 
sürümlü olmasını gereklendircn 

tarihsel ödevine karıı o kadar 

bilyilk bir inan taıımaktadır ki, 

iyi mebeblere dayanarak Bal· 
kanlarda çetinlenmesini bekle
diğini ortaya atmıştır. 

Bülcreş konferansına 2'İden 
Balkan devlet adamlarınm kar• 

şısında kendi aralarındaki ili
tikler bakımmdan düzelmemiş 
hiçbir mesele ile karşılaşış de
ğildir. Bunun için hemen arala-

rındaki ekonomik ilişiklerin 
ileriletilmesi işine koyulmuşlar-
dır. Şimdiye değin bu iş için 
gerek ve yarablmış bulunan 
ilk tartlar renitletilmit ve ta
mamlandınlmıttır. Ticaret ili· 

iiç hafta sürecek olan hn nıaçlara 9 Haziran Pazar giin ii 
Başlanıyor-Final 23 Haziranda yapıJacal{tır 

Memleket müdafaasında en 
mühim rolü olan havacılık kal
kınmasına: ufak bir yardım ya
pabilmek düşüncesile harekete 
geçen İzmir sporcuları dün 
mıntaka merkezinde kulüplerin 
iönderdiklcri murrahhaslar ve 
futbol merkez. hcyetlerile bir
likte toplanarak bu heyetlarin 
evelcc vermiş oldukları karara 
göre önlimüzdeki pazar günün· 
den başhyarak üç hafta süre
cek kupa maçlannın progra
mını hazırlamışlardır. Altı ku
lübün iştirak edeceği bu maç
lara ait programa göre maçlar 
liklerde olduiu ~bi cereyan 
edecek yalnız berabere kalın
dığı takdirde yarım saat uzatı

ilk maçı yapacak olmı Allay 
edecek ve kendi kontrolü al- tır. Bu maçluın proiramı kur'a 
tında bulunduracaktır. ile ıu suretle tespit edilmiıtir. 

lacaktır. Havalann 9 Haziran Pazar saat 16 da 

llk maçı yapacak olem 1\ . .". K . 

Maçların idaresi dolayısile maçlara öğleden 
Tasfiye usulile yapılacak olan sonra saat 16 da başlanacak 

bu maçları futbol heyeti idare ve haftada iki maç yapılacak-

K.S.K - Altay Hakem Mustafa 

9 Haziran Pa:ıar saat 18 de 
lzmırspor - Göztf'pe hakem Eaat 

16 Haziran Pazar saat 16 da 
Alınordu - Buca Hakem Fehmi 

16 Haziran Paı:ar saat 18 de 
K.S.K - Altay galibi - lzmir
spor - Göztepe galibi. 

23 Haziran Pazar - Final 

Bu maçlarda sabaya girmek 
hakkını haiz olan bütün spor 
idarecileri bilet almak suretile 
ıirmeği kabal etmi~lerdir. Ha
kemlerde hakeınlik tazmi•atı 
almıyacaklardır. 

Bu maçların şampiyonuna mın· 
taka merkez heyetince kıymetli 
bir kupa verilecektir. 

Yelken yarışları 
Mevsimin ilk Şarpi yarışı Cumar

tesi Günü yapılacaktır 
Deniz mevsımının başlamış n 

olması dolayısilc mıntaka De- ·ı 
nizcilk Heyeti ilk yelken yan-
şını önümüzdeki cumartesi gii· 
nü saat 17 de yapmağa karar 
vermiştir. Her sene Karşıya· 

kadn yapılan bu yarışları bu 
defa 1zmirde oturauların da 
takib edebilmeleri için yeni 
kurulan Deniz Sporları yurdu 
önünde başlanacak ve yine 
orada neticelendirecektir. Ya
pılan programa JlÖre saat 17 de 
başlayacak olan bu yarıılann Geçeıı setıeki ym·tşlaı-a gfreıı Şm·pitenleu. 
çıkışı ku]üb önünden Konak Riıa, denizcilik heyeti başkanı yaları ve .federasyonun bu bi· 
istikametine olacak ve mende- hakem: denizcilik heyetinden rincilere iÖndadiği şild ile C. 
rek için tarpiler Konak önUa- bay Esad, hakem: deniz ıpor- H. P. ıenel ıekreterlij'inin he· 
deki menderek fenerinden lan yurdundan Adil Boga, ha- diye etmiş olduğu kıymetli birer 
dönerek, Liman dışından kem: deniz sporlan yurdundan kol saab 
bayrakh istikametinde ve Ay· Ahmed Ôzgirgin, hakem: de- C: 934 mıntaka yüzme bi· 
dm demiryolu iıklesinin açığm- ni:ı ıpor yurdundan Niyazi Dinç rincileriain madalyaları. 
daki ıamandrayı da sancakla- Saat on dokuza kadar de- Ç: 934 Türkiye yüzme bi-
nnda bırakmak suretile çıkıt vam edecek olan deniz yanı· rinciliklerinde derece alan lı-
yerine · gelerek yanıı bitirecek- larından ıonra saat yirmi bire mir yüzücülerinin madaJyalm. 
lerdir. Yanıları hakem heyeti kadar istirahat edilecek ve bu D: Geçen sene lıtanbuldı 
kulüp binasından idare edecek saattan senra da bu yantlar yapılan Türkiye atletizm birin· 
yalnız takip hakemleri motör)e ıerefine tertib edilen gece ej-- ciliğind• bet bin ve on biı 
ıarpileri ·takip edeceklerdir.Bu lencelerine başlanacaktır. metre Tilrkiye birinciliğini ka· 
yarııJar için seçilen hakem Saat 22 de yanşta derece zanan K.S.K.Jı fbrahime C. H. 
heyeti: alanların 934 mıntaka ve Tt1r- P. geenel sekreterliğinin bu 

Karar hakemleri: Liman reisi kiye birincilerinin madalya ve iki koşu için hediye ettiği iki 
Zühtü, tayyare alay K. bay Şe- mükifatları verilecektir. kol saabnın verilmesi. 
fik, deniz kumandanı bay Fikri. Mükafat dağıtma proğramı: Mükafatların verilmesi bittik-
Baş hakem Mayin gurup K. A: Şarpi birincilerinin ma- ten sonra geç vakte kadar de-
bay F cyzi, hakem muavini bay dalyaları. niz sporları yurdunda kulüp 
Ali Sabri kaptan, hakem Uya- B: 934 Türkiye yelken bi- mensuplarile bütün denizciler 
nık gemisi kumandam bin- rincisi bay Refik ve flokçusu ve davetlileri tertip edilen 
başı bay Nazif, hakem Muhlis bay Fehminin birincilik madal- programa göre eğleneceklerdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şiklerinin kuvvetlendirilmeleri, 
münakale işlerinin düzenlendi
rilmesi, arsıulusal para alışve-

rişinin kolay1a§brı ması, posta

telsrraf - telefon anlaşmasının 
yapılması ve daha canb eko
nomik if birliği için ıerek olan 
iılerin ~rllm•ai bu~ arbk _ 

yalnız iyi isteklerden doğmuı 

kararlar olmayıp, çabukça so
nuçlar verecek yarahlmıı şey
lerdir. 

Balkan andlaşmuı bu and
laımaya ~irmit olan devletle
rin ne kadar doiru it yapmıf 
oldaldannı 261termi~. 

Bafra da feyizli 
Yağmurlar 

Bafra, 4 (A.A) - Buiece 
şehrimize yağmur düşmüştür. 
Çoktanberi beklenen yağm11· 
run üriine faydah ola 
mak~clır. 



Safine e 
e 

ask ele •• 
• omobi in en ıne en 

Otomobılden inerken, yüzün
deki kırmızı kadife maske ço
zu!dJ ve özle kaş arasında, ... 

.i.da c\.ıran bir kaç başıboş 
onu far ıJı:ar: "Bohuati, tayya
reçi Bo ıuati ! orada • . Go~a 
ko tümi!e .,, 

Çabucak maskesini düzeltti 
vt.· koca merdivenin mermer 

ba :ıma'd.:ırını çıktı. Salona 
girdiği vakit, maskeli balo kay
na ıyordu. Pembe ışıklar altın-

da, ipek tuv Jetler, ve çiçek
ler, elmaslar pırıl pırıl yanıyor
du. Henuz dans etmiyorlar, 
dolaşıyorlar .. 

Bir sütun arkasına sığınmış 
olan kara beyaz satrançlı do
mina kılıklı bir kadın uzaktan 
bir şeyler gözetleyordu. Bir 
aralık kocaman piste yalilaşb 
"Ye '>u çifte okadar ısrarla bak
hki kadın. Goşa kıyafetli ada
ma fısıldadı ! .. Dikkat . . Sa
ğa bakınız .. Biz:i gözetliyorlar. 
Dinleyorlar ... ,. 
Goşo başını çevirdiği vakit 

ıı-özcü kalabalık arasında kayıb 
olmuştu . 

Uçman balmati sabaha ka
dar dans etti. çıkarken kolz
na asılı olan ayni kadın, balo
da kendilerini gözetlemiş olan 
karalı beya:ı.lı domino izlerini 
takib cdiyormuı gibi birkaç 
defa arkasına döndü. 

Güneı doğuyordu. Ayni gü
nün akşamı aat beşe doğru, 
bir bayan bir büyük mağaza 
önünde otomobilden inib hal-

l.ıu ara ına. Faka tezgahlara 
göz bile atmadan. başka bir 
kapıdan çıktı ve yakmdaki bir 
zemin katına ses~iz adımlarla 
yaklaşarak orada kayboldu. 

Bir dakika vücudundan ür
perme!er geçti. Nihayet yü
zünd\!ki viali kaldırınca bir ay
nada genç yüzünün s~rarmış 

hayalini kördü. Burası bir aşk 
.Y uvas;di. Baron es Blövental 
içerideki çok iyi tanıdığ eş
yaya Lir göz attı. Her birinin 
hatlı bir hatırası vardı. Fakat 
gcccdenberi, sütün arkasında 

nöbet bekliyerek keşfettiği 
hadise, kalbine öldürücü bir 
kıskançlık sokmuştu. 

B'rkaç dakika sonra uçman 
Baluatı içeri girdiği zaman, 
kadın kendini toplamış, gülüm
siyordu. Kucaklaştılar. Artık 
bundan başka birşey yuktu. 
Kadın birinci olarak kollarını 
açtı: 

Beni seviyor musun, söyle. 
Canımdan çok. 

İlk gun kndar m? 
- Tapmıyorum sann. 
- T amştığımız bir yıldan 

beri bunu lmç kadına söyle· 
din ? 
~örünüşte şakaya benzeyen 

bu sözlerin ne kadar koökunç 
bir acıdan doğduğunu nasıl bi
lecekti? Önünde diz çökerek 
tekrarladı; 

- Seviyorum seni. Dünyada 
tek bir icadın var! Sen! 

- Arkandan koşanlar o ka
dadar çol,. ki... Gençsin, tanın
mışsm ... Seni benden krpmak 
istiyenler çok. 

Sonra gülümsiyerek devam 
etti: 

- Blanş bu sabah bena te
lefon ederek opera balosunu 
anlattı. Seni goşo kılığınla her-

kes tanımış. Hatta yanında 
senden ayılmıyan bir kadın bile 
varmış. Aşıkla maşuk sanmış
lar sizi. 

Gülüyor, fakat içi yanıyordu. 
Ne cevap verecek? Balmati 
gölerini çevirmişti. 

- Benı aldattığına emmım. 
Fakat yine gorkuyorum. yemin 
min ei bena ki o kadının aşıkı 
deyilsin. 

- Yemin ederim. 
- Biliyorsun ki senin asale-

tine inanım var. Namusun üze
rine yemin ediyor musun? 

- Ediyorum. 
Hiddetle doğruldu ve muhab

bet maskesini yüzünden attı: 
- Alçak, o kadının aşıkısm 

sen. Biliyor m, sizleri gördüıa. 

Kendi gözümle ben de baloda 
!dim. Çıkarken otomobilim 
otomobillerinizi takib etti. Onun 
evine girdin ve bu saatta onun 
kolları arasındnn çıkıyors1Jn. 

Eğer doğruyu söy:eseyd'n affe
derdim. Fnkat namusunu yalan 
yere yemin için kul'andın. Bir 
hırsız gibi. Sen... Sen ki o 
kadar yüksel .. tin benim ~c. .üm
de. Btn sana hiç yalan ... öyle
dim mi? Senin ıçın kocamı, 
dostlarımı, herşcyi bıraktım. 
Sen hepsinin yerını tuttun. 
Şimdi ise bitti. Her ~ey bitti ... 

Balmoti sert bir tnvur t .. kmdı: 
- Evet, sana yalan söyle· 

dim. Beni kaybetmekten kor
kuyordum. Sensiz yaşayacağımı 
bilirsin. 

- Fdrat ben artık seni 
sevmiyorum. Göziimden düştün. 
Adyo! 

Kapıya doğru ilerledi. Erkek1 

çıkarsa, bit daha onu göremi
"':!ceğini anladı. Önüne geçti: 

- Çıkmıvacaksın. Cıkmanı 

istemiyorum. 
Birkaç kelime fısıldadı. Ka

dın acıklı bir istihza ile bun
ları karşıladı: 

- Sen mi hend;ni öldüre
ceksin? Haydi oradan.. Bunu 
yapamıyacn . kadar korlrnksm 
sen!.. Bırak gid~yim .. 

Balmntı irkı 1di v~ sojuk b:r 
sesle: 

- Pe·~ iyi.. Git! Şimdi ~·t
meni ben İ"tiyorum!. 

Ve nrkas n.! n kupayı ka
padı. 

Ayni n 1 
'i .. m Daron B!ovental 

s:ıat sekize clo -·nı seyahatten 
dönmüştü. Karıc.nm iyi olma
dığını ve kims~yi görmek i te
mediğini söyledi er. Yalnızca 
yemeğe gitti. Ertesi ve daha 
ertesi gün ryni dilek tekrar
landı. Baronsi ancak üçüncü 
gün adasından çıktı. Kocasına: 

- Beni mazur görünüz, de
di. Çok sinirliyim bugünlarde. 

Merasimle elini öptü. Uzun 

bir manevi ihtizarla büzülmüş 
olan bu yüze dikkat bile et
meksizin: 

- Bu akşn:n sızı Voryek 
tiyatrosundaki ilk temsile ge
tirmek isterdim. 

- Ne halde olduğuma bir 
bakınız .. 

- Ne sebeple bunu istedi
ğimi bilseniz reddetmezdiniz. 
Bu sırada bir uşak girdi. Ba
yana bir kart uznttı: 

- Bu bayan bir dakika si
zinle görüşmek istiyor. isme 
bir göz attı. Bir an tereddüt
ten sonra: 

- Peki gcHyorum. ( Koca
sına dönerek ) müsaade eder 
misiniz? 

- Bu ziyaretçi i!e işiniz bi
tince konuşmamıza devam ede · 
riz. Bu meşhur bank~rin, ıstis

nai olarak, bugün öğledetı 

sonra yapacak bir işi yoktu. 
Oda içinde dolaşışından sabır
sızlığı a11laşılıyordu. 

Az sonra karısı geldi! 
- Sizden ayrılmıya mecbu

rum. Hemen çıkmaklığım lazım. 
- Size söyliycceğim ild ke

limedir. Geç bırakmıya gel
mez. 

- Peki, çabuk söyleyiniz. 
- İptida cunu hatırlatayım 

l;:i benimle birlikte tiyatroya 
ge'meniz deme•~ ki imkan~ız de
değilmiş. Zira işte şimdi l•en
diniz bir ziyarete gidecek ka· 
dar kendinizde kuvvet bulu
yorsunuz. 

- Ağır yaralı bir adamın 
yanına gidiyorum. 

Sesi o kadar ağır, o kadar 
bozuktu ki dudakları arasından 
çıkan heceleri anlamak bile 
güçtü. Baron masa üzerinde 
duran Zİ) aretç.inin kartını gös
terdi: 

- Bu ismi okuyunca i in 
ne oldufrunu anfomı hm. Uç
man Bnlmati size kız karde
şini göııdcrmi . olmalı. T esa
düfe bakınız, ben de size on
dan bahsedecektim. Bir kaza 
geçirdiğini gazetelerde okudum. 

Biraz tereddütten sonra: 
- Bana öyle geliyor ki ba

zı dedikodulara nihayet vermek 
sırası gelın' .,.tir. Maksadımı an
lıyorsunuz değil mi ? 

- Devam ediniz ve çabuk 
olunuz? 
- Müsaadenizle karşılıklı va

ziyetimizi hatırlatayım : Sizinle 
evlendij'im vakıt fakirdiniz.Ben 
sizden ıev2'İnizi dei'iJ, dostlu-
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ğunuzu istedim. Bana güzelli
ğinizin, inceliğinizin dekorunu 
verdiniz. Ben de taaahhütleri
me sadı'{ kaldım. Sizin dost
larınız var. Benimkilerde bili
yordam ki do.:;tlarınızdnn birisi 
di_:er:crinden dalı!! samimi 
o'ursa, rrörünücü kurtarmağı 
l endin"ze bir borç .:;anacaktınız. 
Yaz k ld, f;'zin ihtiy tlarınıza 
rn~me!l, bazı hnl!er dedikodu 
mevzuu o1du. I:rr müddetten 
beri r'z'n · m· ,·z, yani benim 
arlı!':', B~hr- ti r.1 na çok y<ıpJ
~·k du u·, or. Bu bir dedikodu 
idi, henüz rezalet derecesini 
bu)mam•c;tı. Ben rezaletten 
ko:kar m. Bizim .ilemimiz l'e
za!eti affetmez ve ben alemin 
dediğin e ço!: deö-er veririm. 

Amirane bir sesle devam etti: 
- Hulasa, bugün biitün Ba

riste Balmotinin uçak kazasın
dan başka söz yoktur. Eğer 
hastanede onun başı ucunda 
sizi görürlerse ben rezil rüs
vay o!acağım. Bnnun için bu
radan kunıldamamanızı dilt!yor, 
bat1:ii icap edeı se emrediyo
rum. 

Bu emri haklı göstermek için 
şehirde dolaşan bir dedi ko
duyu hatırlattı. 

- Baluati sizin için kendi
ni öldürmek istemiş diye bir 
şeyler söyleyorlar. Işte bu ak
şam benimle tiyatroya gelmek
le bu dedi koduyu boğmuş 
olacaksınız. 

Kadın sendeledi. Bayılacaktı. 
Yüreksiz kocası bir an ge

çici bir merhamet duydu: 
- Istersen=z bir kaç kelime 

yaz ki onn. Ben göndertirim. 
- O benim kusurumu isti

yor. Bırakınız da "'lümü olsun 

tatlı yapayım. 

- Öleceğini kim demiş? O 
ağır yaralı bile değil. Dok
torlar onu kurtaracaklarını 
umuyorlar. 

Yalan söyıüyordu. Karısı da 
yalan söylediğini biliyordu. 
Fakat kendi l endini aldatan 
ümide kapıldı! 

- Öyle ise çabuk bana 
kaleın veriniz. Birkaç satır 

lrnraladı! "Çıkmek imkansız. 
Kocam bırakmıyor. Bütün dü
şünccın sizde. Bu kağıdı 
hemen yakınız.,, 

- Baron kağıdı aldı. Gi-
derken: 

- Saat yedi oldu. Tiyatro 
için ancak hazırlanacak vakti-
nız var .. 

Oda hizmetçileri ayakta bir 
ceset gibi olan zavallı kadını 
giydirdiler. Yüzü balmumu gibi 
idi. Başsız gözlerinde bir deli 
bakışı vnrd ı. Yakıt vakıt vücu
du örpermelcrla sarsılıyordu. 
Akşam "maskeler,. piyesinin 

birinci perdesi henüz başlamış· 
ti ki Baron Blövental ile kansı 
localarına girdiler. Orkestra 
koltuklarında balkonda ve ön 
localarda bir kımıldanış oldu. 
Yüzlerce baş kalktı, eğildi. 
Uçkan kazasından o karlar çok 
bahsedilmişti ki! 

Demek Baronsu bilmiyordu. 
Nasıl olur? Öyle ise yanılmış
lardı demek!Uçman onun sadece 
bir arkadaşı idi. Fazla bir şey 
değil. Şu Parisde de ne kadar 
iftiracılar var. 

Bununla beraber bu mum 
gibi sararmıf yüz, içindeki 
dramı tahmin edenler, korku 
veriyordu. 

Perde arasında muhavereler 
yürüyordu: 

Anlaşılan onun için ken· 

::.s Haziran· 1eaa 

dini öldürmek istemiş. 
- Haydi canım. 

m 
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- Bir az sonra Baronla ko-
nuşmağa çıkacağım, ne yapa
caiına eyice dikkat eein. 

- Onunkisi de duygusuı:luk 
doğrusu. 

- E6er söylenilen doğru ise 
utanmazlık. .. 

- Evet, amma doğru mu? 
Ansızın sinema perdesine bir 

hayal geçti. Halk arasından bir 
fısıltı yükseldi. 
Uçmanın resmi altında şu bir 

kaç sa ır vnrdı. " Uçman Bala-
ti, müthi kazasından ~onra, 
şimdi hastahanede ölmüştür." 

Baron Blovekl bütün seyir-
cilerin endişeli ve tehditkar 
tecessüsünü kendi Üzerlerinde 
duydu. Şimdi ani bir lcorku, 
bir korkaklık bir işke~ceciği 
kaçmağa sevkediyordu; kan· 
sına: 

- Çıkalım, ded.i. Burada da 
boğulasıya sıya sıcak var. 

Ona döndü. Yüzünün çizileri 
kazımış; ağn büzülmüş olarak 
b ran ona byktı earısi. Zanal
lmın yerinden kımıldıyamıyaca• 
ğını anladı. Kulağına fısıldadı: 

- Kınııldamayınız. Biraz ce• 
ıı.arct, dostum sonra ne derler •• 
Bize bakıyor]ar ... 

·································-··············,································· 
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Paris, 4 (A.A) - Normandi vapuru dahil jfü seyahatında Mavi kordelayı kazanmqbr. 

Vapur Atlantik denizindeki bu seyahatı yüz yedi saat 33 dakikada yaparak evvelce Italyan 
bandıralı Hex vapuru tarafından 109 saat 58 dakika olarak elde edilmiş olan rekoru kırnufbr. 
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Bmerikalıların "yeni,, olduk

ları ve anana yolu taşımadık
ları yazı!ır ve söylenir. Yanlış
tır. Amerikeliların genç bir an
anaları var. Kendi doğdukları, 
okudukları yeri severler. Me
sela Yol üniversitesi seneden 
seneye mükemmelleşi> orsa bu 
ananaya olan derin s:ıysrı saye
sindedir. 

EntcElakU.ieU"rin 
cör ~tu~ı 

Avrupoda seevetini umumi 
ınüeesese•cre bırakanlar azdır. 
Aınerikada i e pek çoktur. 
Bir ü iversite mezt.nu, hayatta 
servet l.azanınca, yalnız bir 
gaye takip eder: Üniversitenin 
Şeref salonunda, cömert• yar
dınıcılar arasında kendi resmi
ni de görmek. İşte büyük Ame
rika üniversitelerinin halklaş
ması böylece mümkün olmak
tadır. 

Karşılıklı yardım, k rdeşlik 
~ınerikada boş söz değildir. 
Ovıe Üniversite talebeleri gör
~üru ki ayni " kardeşliğin ,, 
11Y .. 'eridir. Yani her kolleJ0 de b• 
ır cemiyet kuruludur. Bunun 

e~a ı he-r I· ~~in ayni hayatı 
s~ı-nesid'r. Ne zen$?'İn, ne fa
kır ! hepsı avni "Kardeşlik,, 
talebeleri. Ve bu yardımlaşma 
kollarla bitmez. Hayatta de
vanı eder. 

C:enç Amerikalı sporu bir 
san at 'b· . gı ı sever. Dünyanın 
hıç bir ünive •t . d A . rsı esın e merı-

kada kiler kadar ~por yapılmaz. 
Fakat bu onlan f"k· . l · 

ı ır ış erme 
ça!ışmaktan alıkoyamaz. 

'Dereceli,, v "Dere
ce izi .. r ., 

. _Şu halde Amerikalılara karşı 
ıttıhambrm sebebi ? Çünki A
rrıeı ika üniversiteleri derece-
lidir ve Avrupadakilerden 
dıha sonra diploma ahr-
hır. Orada gençlik daha 
n:run sürer. Bir üniversiteden 
ancak 22 yaşında çıkanlar 
çoktur. 

Halbuki 16- j 9 yaşında bir 
Fransız ·· · · ı· · · unıversıte ısı aynı yaş-
ta A ·k merı an arkadaşıyle mu-
~ay~se ederseniz şaşmamağa 
ırnkan yoktur. Amerikalı her 
nkşam sadece stadyuma, havza 
Vey •• "k a Jımnastı salonuna gi-
der. Fransız ise, gitse gitse, 
b. ıı perşembe akşamları. Bunu 
' 

1 erk Amerikalı Üniversiteli
nin cahil olduğuna hül<meden
ler var. Halbuki bundan bü
yük hata olınaz. Zira " Spor 
h " enüz dereceli ofmıvan Üniver-
siteliler için bir km _o, derece
liler iç'n ·ı ·, derer_de kalır. 
Ve ancak t ıı devrededir ki 
Amerikan Ünıversite talebesi 
~izimkilerle mukayese edilebi
hr ve mesleğinde ihtisaş ıçın 
çalışır. 

Amerikan u .. ulünün faydaları 
Yok muda? Bizim liselerde üç 
senede ôğrenı!en şeyi onlar f eş altı neye taksim ediyor-
ar. Pek fena mı·/ 

Amerikalılar spora neden 
bu ~ercce bağlanıyorlar ? 
A~lata.ım! Amerika'da kol
~e! ~ususi bir Il}Üesse .. edir. Bir 
1!1n yürümesi için mü~teri 
lazımdır. Her üniversite müm-
k.. ld un ° uğu kadar çok talebe 
bulmak İster. "Müşteri,, yi na
sıl çekmeli? l"" endinden bahset
tirınelde? l"' endinden bahset
tirmek için de en iyi futbol 
takımına, en mükemmel şam
piyonlara malik olmalı? 

Her spor yarı ı on bin-
lerce seyirci çeker. Gaze-
teler U7.un uzun bahsederler. 
Bir mektep burada şühret sa
hibi olması için futbol veya 
basket takımının zaferler ka-
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zauması şarttır. işte bunun, ' işine geliyor. Mektep Heri gi-
için, iş adamı olan Amerika- diyor ve talebe de spor disip-
hlar, sporu bir manivela gibi linine tabi olmakla bir şey kay-
kullanmaktan geri kalmıyorlar. betmiyor. Bilakis ... 

Ve ne fenalığı var? Herkesin (Pötl urnal) 
......•....................•...••.•.••...•••.•..•••...••••....•.......... , ............ . 

abeş ülkes·nde 
aha b·r çok ma 

al !n lat·n ve 
e er va dır 

Amerika Birleşik hükumet

lerinin Habeş merkezi Adisa
babadaki elçiliğindeki altı 
buçuk sene katiplik eden Bay 
Jomes Loder Rark Amerika 
coğrafya mecmuasına bir ma
kale yazarak Habcşistanda 
gördüklerini anlatmıştır. Bu 
hülasa ediyoruz. 

On yıl önce Adendc bulun
duğum sırcıda, ilk defa olarak 
Habeşistanı gezip dolaştım. 
Daha sonra Habeşistanın mer
kezi olan Adi"ababada altı 
buçuk yıl oturdum. 

Bütün Afrika içinde ancak 
Mısır ile Habeşistan ve Li
berye, erl.in birer memleket

tirler. Habeşistan halkı, öz
genliğini l<ısl"anan insanlardır. 
Adisababa. 70.000 nüfuslu 
bir şehird;r, Zaten burası im
parator Mcnelik tarafındau 
1892 de :n, a o'undu. mpara

to?' buras•nı ın~a edere!. ıhla
mur ağaç arı da dıklirmiş ve 
bunlar büyüle büyiiye c:el.ri 
göfgelendi,r.iye başlam:ştır. m
paratorun ~arayı, yüksek bir 
tepe üzerindedir. Sarayın ya
nıbaŞ.nda parliimento binnsı 
görünür. Şebir geniş ve binalar 
çok scyre'r olduju için otomo
bili olınıyanlnr bir yerden 
bir yere 1rnlay ko!ay gidemez
ler. 

Akşamları bütün yerliler ev

lerine dönerler. Yabancılar bu 
yasaktan müstesnadırlar. Bu
nunla beraber saat sekizden 
sonra şehri sükun kaplar ve 
kulağı ancak sırtianlann ve 
köpeklerin sesleri tırmalar. 
Bugün Adisababanın yolları 
düzelmiş, elektrikJe aydınlan-

mış, sular borularla şehrin her 
tarafına götbrülmüş, eğlence 
yerleri de açılmıştır. 

Menelik devleti birleştirmiş, 
bugünkü imparator ise ulusal 

şuuru geliştirmek için çalışıyor. 
Münevver bir adam olan impa
rator bu işi başarmağa canla 
başla uğraşıyor. Bunun ıçın 

1 kendisi bir parlamento vücude 
getirdi ve bu suretle bütün 

dünyadan mutlakiyet kalktı. 
İmparatorun emeli parlamento 
ile halkı birle tirıncktir. 

Tayyareler Habeşistnn.n her 
tarafını dolaştığı için bugünkü 
imparatorun tesirinden uzak 
kalmış hiç bir habeşli yok gi
bidir. 

İmparator h~lkı aydınlatmak 
jçin asri mektepler de açmakta 
d r. 1 falihazırda Habeşislanln 
Maarif Bnkanlığı Müsteşarı 
Amerikalıdır. 

Bundan baslrn Amerika, İn
giltere, Frnnsa ve İsv:çreyc bir 
çok Habeşliler gönderilmiştir. 

İmparator birçok hastaneler
de nçmış ve buninra ArnerikaJı 
döktorlar tayin etmiştir. 

Son üç sene içinde hükumet 
yol yapmağa da çok ehemmi
yet verdi ve memleketin iç ta
raflarını Adisababnya bağla
m<ık için birçok fedakarhkları 
göze aldı. 

İmpar tor Haile, taç giydiği 
zaman onun başına konan taç, 
yerli altındandı... Habe.s-istanın . 
Batı ve Güney ülkelerinde al-
tın vardır. Ve halk bunu top
lamaktadır. Bundan başka bu 
memlekette platin vardır. Ha~ 
beşiştanda mika, kömür, demir, 
potas ve daha başka madenler 
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Yun an bahriye bakanı Ami

ral bay Dusmanisin bir gün 
Türk ve Yunan <lonanm:ıları

nınm müşrcrek manevralar 
yapmnları ihtimaline dair söy
ladiği sözler yazılmıştı. 

Atinada çıkan Laikos Ağon 

aazetesi, Yunan Bahriye ba-
M 

kanının bu beyanatını aldık-
tan sonra diyor ki. 

"Yunan bahriye Bakanının 

beyanatında en çok ehemmi
yct!i olan ve Bafüanlardan baş
ka hariçte de akisler uyandı

ran nokta, Türk-Yunan dost- ' 
Iuğunu Türk Yunan donanma-

ları arasında müşterek manev

ralar yapılmasına kadar yay
ması ve ileriletmesidir. 

Yunan Bahriye Bakanının bu 
sözler-i, tabii elarak akisler 
uyandırmıştır. Bu fikrin tahak-

kuku, Balkanlarda başka çalış

ma birliklerine de yol açacak 
bir durum doğuracaktır. 

TUrk ve Yunan donanmala
rı, gerek gemi ve gerek harp 
kuvveti itibarile ayni derecede 
bulunuyorl r(!) 

J ur/. clmıruw 
sonra !saatte ehernmiyetlı bir 
süratle seyredebileceği halde 
bizim Averof kruvazorümüz 22 
milden yukarı bir sür'atle sey-

redememektedir. Bundan baş-
ka Averof, gerek tonaj ve 

gerek tok itibariyle de Ya-
vuzdan aşağıdır. Yunan do-
nanması küçük gemi itibariyle 

son alınan dört torpido muhri
binden sonra Türk donanma
sından daha üstün olmasa bi
ci aynı kuvvettedir. 

Fakat Yunan bahriye neza
reti, Yunan kıyılarının müda
faasında sahih bir kale gibi 
kullanacağı Klikiş zırhlısını 

tamire ve yeni iki torpide 
muhribi yaptırmağa karar ver~ 
dikten onra Yunan filosu, 

tayyaresi ve Türk dononmasi
Ie birlikte Türk-Yunan sahille
rini müdafaa edebilecek bir 
kuvvet olacaktır. 

Averof 
Yalnız Yavuz ile Averof ara Türk ve Yunan donanması-

sında birfark vardır. Yavuz nın birlikte çahşmaları tahak-
zırhhsı kendisini hemen he- kuk ederse, bu birlikte çalış-
men yenileştiren tamirden ma Türk-Yunan sahillerinin 

Kayonun 
Beyanat 

a 
r 

1ı-;111tlan }aı·u.: 

müdafası yohında müşterek 
manevralar yapılabilir. 

Bu manevralara Yavuz, Ave
rof kruvazörlerile iki donanma
nın yeni muhripleri, tahtelba
hirleri, ve büyük bir rol oyna
yan hava kuvvetleri iştirak 
edeceklerdir. 

Manevralar belki de Ada
lardenizinde Midilli adasiic 
Anadolu $ahilleri arasında iki 
filo kumandanının nezareti al
tında yapılacaktır. 

iki donanmanın biribirinc 
yakınlaşması Yun n manevra 

filo unun Anadolu sahillerini 
ziyaret etmesi ile başlıyacakhr. 
Elli kruvazörile Hidra sistemin
de iki muhrip Leon sisteminde üç 

muhrip, üç denizaltı gemisi ve bir 
deniz hava filosundan mürek
kep Yunan rnan~vra filoları, 

önümüzeki ayın ortalarına doğ
ru Akdcnizde manevralara çı-' . 
kacak, ondan sonra lzmiri zir 
yaret edecek orada Türk hal
kı ve donanması tarafından kar
şılanacaktır. Yunan filosunun 
İzmiri ziyaretini bir Türk filo-

sunun yaz mevsiminde, yahut 
sonbaharda Faleri ziyaret et
mesi suretilc karşılaması ihti
mali vardır. 
Şunu açıkça söylemeliyiz ki, 

hiç kim e, iki filonun birlikte 
çalışmasına kadar varacak bir 
samimiyeti bek emiyordu. Bu 
hadise, Elli muharebesinin en 
belli baılı amillerinden birinin 
Yunan donanmasının başında 
bulunmasile daha büyük bir 
önem kazanıyor. ,, 

• 
1 PARIS 4 (A.A) - Finans 

bakam Caillaux paralarını ge
nel dvriuğuna yanat olduğunu 

fakat bu meseleyi konuşmak 

için arsıulusal bir konferans 

toplamak yetkesini kendinde 
~örmediğini söylemiştir. 

Loyd Corc 
cografya 

n .k etnogra ya ve 
Aga Harıdı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

de bulunuyor. 
Fakat bunların nerede ve ne 

miktarda bulunduğunu bilen 
yok gibiydi. Habeş hükümeti 
yeni bir kanun ile bunları ara
yıp bu!mayı teşvik ediyor. 

Bir Hebeşlinin en çok sev
diği şey, bir tüfeğe sahip ol· 
maktır. Onu elde etmek için 
hiç bir fedakarlıktan kaçınmaz 
Hebcşistanda en kuvvetli sınıf 
a 1.eri reisleridir. Oonlardan 
sonra lderikallar gelir. 

Hebcşistan 330 senesinden 
beri hıristiyan olan bir memle 
kettir. Adis Ababanın en bü
yük binası bir kilisedir. Ve bu 
kilise Adovo. zaferini kut1ula
ma k için yapılmıştır. 

Habeşistanda adalet resmi 
hakyerler tarafındnn dağıtılırsa 
da haJii hüküm süren kanun 
Musanın şcriatidir. 

Buııunla beraber imparator 
memlel<eti aydınlatmak ve iler
letmek için mütemadiyen çalış
makta ve muvaffak olmaktadır. 

hocası 
Marianne yazıyor: İngiliz 

kralının yirmi beşind yıl
dönümü münasebetiyle, 
Aga Hana Mihrnca (kral) 
ünvanı vcrilıı esj mevzuu· 
bahistir. Agn Hnn sndcce 
efsanevi sayılacak bir ser-
vetin sahibi olmakla kal
maz. O aynı zamanda İngi-
liz siyasasının te~~yülatı 
üzerinde nüfuz salubı olan 
bir adamdır. 

1919 müznkerc!eri üze-
rindeki faaliyeti, istişari 
olmasına rağmen büyüktü. 
Hatta denebilir ki, Aga 
Han o tarihte Loyd Cor
cun cografya hocası idi. 
Etnografi ve demografiya ait 
bahlarda Loyd Corcun tama
men cahil olduğu malumdur. 
Aga han, sözünü en çok d;n
lediği bir müşavirdi. 1919 da 
Bassano'da Lady Rootmcrin 
evinde Gallı sehirbaza Fiyuma 
meselesini ve Italyan lrredan
tasını o anlatabilmiştir. 

r !f Cl lJ (IH ce /:m' U• t 

Bu görüşme İngiliz başveki· 
linin fikirlerinde kesin bir de
ğişiklik yapmış ve İtalya - Yu
gosl vya ayraşmasında bilinen 
sonucu vermiştir. Bugün bile 
uluslar arasındaki münasebet
leri ilgilendiren hiçbir mühim 

mesele yoktur ki Aga Hanın 
fikrine başvurulmamış olsun • 



üzüm sabşları başlamışbr. üzüm işle
vardır 

yükselecektir 

sıcaklık ve ~ sağlamlık 
Pamuk fiyatları dalgalı ise de ihracat başlayınca 

Şelır.müz ticaret ve uWre 
aumın 29-S-935 tarihinden 
935 tarihine kadar nqrey-

Jei'Dlt oldutu ı&ndelik sahş ve 
~11Uaele bn.ltealerine ıöre son 

a içinde boruda yapdmıt 
ahm ve satımlar miktar 

fiat itibariyle qajıya koyu
,., " ~dan belli .... 

cat efJUIBI teJldl eyliyen
hakkmda allkadarlan nez-
• ,aptıtımız tabkikat üae
edinditimiı malCımati da 

........... dereeyliJONs: 
S- haftaya ait bona sa-

miktar fiat 
En az En çok 

1041 ç. 3,70 4.10 
ilrpa 125 " 2,81S 3, 

~ ... 19826 " 4,5625 4,75 
249 .. 4.25 4,25 

-.111P.B.197 bal. 49,00 50,00 
kÇ.90545 kilo 2,30 2,30 

1111'111 ..... 33251 • 44 47 ,so 
" 3412 k•.170 430 
" 3866çuval 7 ,50 13 

.... 30 " 4,75 4,15 
dan 18 " 3,3125 3,3125 

SO • 1o,2S 10,25 

Arpa 
Yakanda ipreteyledfpiz 

~~rln tetkll eylediği son 
lplde ....... 2.SS ile 

lır9'!... .......... ...... R-
lılllwla 12S çuYal yerli arpa 
•melui olmuıtur. Geçen 

p niabetJe arpa fiatJa-
biru cllfklbalilk byde

llllll.ıtl1e •• abt veriflercle Wr 
s6rllmekte iMcle 

-.aı arpa ilarocatçdarmm 
.-D&Y1ea ifleriai dojruclu 
lılıiiİ'llV.a istilıaal mıntakalanna 

elmalanu atfeclil
llellte ve b•lz piyaı••u 
.... yeldin te.,kil edecek 

yeni malıaul d6iüJme
oı.uma laa.&ot.makta-
• 

--.ı. beraber piyasama-
lula miktarda arpa ıel

n evvel fiatlann alacaja 
haklnnu rimdilik müta· 

ylriltOlmemektedir. 

Bakla 

la piyasası hafta içinde aayet 
ııcak geçmittir. Fiatlarda bu
ıün için yOkseJme meyli ı&r81-
mektedir. 

Pamuk 

1 ümidi srösterilmektAfyon 

Muamele yoktur. Vaziyet ge
şen haftakinin aynidir. Uyuı
turucu maddeler inhisarında 

12 " 19 14 15 
Yekiin !866 

Pamuk piya.... 90n hafta mübayeat hususunda henüz bir 

lhracatcılar tarafında"! yapı· 
lan mGbayaatın harareti ve 
fiat huauauda ihracatcılarla 
kolayca uyutmak imkimnın 
mevcudiyetini g&ren sabcılar 
4 • 6 • 935 tarihinde fiatlan bir 
az yikaeltmek iatemiflene de 
burada mezkur tarihte u mu· 
amele olmuını intaç •tmit Ye 

heyeU umamiye nokta•.,la• 
fiatlar ayni valiydi muhafua 
etnıittir • 

içinde biraz se•tek seÇlllİftir. faaliyet gGrillmemek•edir. El-
Geçen haftama 49 • 50 kunt deki stoklara rağmen busenc 
fiatlarla ablauf 1245 balye mahsullerinin kemmiyet ve key-
preae birinci mal pamuğa karşı fiyet nokta?anndan görül0tekte 
aon haftaki .. bf yekünu 198 olata vaziyeti rençber ve mlla-
balyeye minha11r kalmışbr. talıaili dlbilndürmekte ise de 

Hafta bqlannda ıeçen haf- halin 9u fekiJde devam· edemi· 
taki Taziyeti aynen muhafaza yeceği ve afyoa müstahsilleri lzmir ihracatcılaruun uala

nnda karariqtırdıldan fiatlarla 
hep birden AJmanya •eaaİr 
müstehlik pİJaaalara teklif et• 
tikleri fiatlar ora piyualanacla 
bidayette bir duraklama hamle 
getirmİf İle de vuiyetia ciddi· 
yetini aaran dikkate alan ah· 
cılar biO.a•a a&Yre olarak hayh 
mikclar aal mlbayaa etmifler· 
dir. Ahaanyadan alınan aon 
haberlere sere Alman piyua
ıında old.kca atek vardir. e. 
atoldaqa meyeudiyeti ora piya• 
saları &zerinde ıimdilik teıir 
icrasmcl. hali kalmamakta iae
de &unan aliweler iıeriade 
müealir olmadığı anlaplmak· 
tadu. 

eden fiatlar hafta ortalannda ••zİJetİD yakın aünlerde de-
gevıemit ve bu geYpyİf te it ••İn aidesince dikkatle göze 
yapdmamumı lausale a•tirmif· ı •hnacajı tabii telikki edilmek· 
tir. tedir. 

Hafta nrfında esasen küçük Z t • v 

bir iki parti muamelesi ibra· ey ID) agı 
catçılar tarafmdnn yapılmış ve Piyasada durgunluk devam 
son gGnlerde mübayaa dur- ediyor. lmıirde ihracat için 
muştur. Piyasada ancak iıpe· memnuniyet verici muamelelere 
külasyonculaı görünmektedir. teıadti edilmediti gibi bona 
Bunlann SOll gOnlerde teklif kayıtlannda da hafta içinde 
ettikleri fiyatın 48,S kurut ol- borsoya zeytinyağı satııı yaz-
duiu f'e fakat bu fiyatla ıahcı dınldı;.na dair bir ipret gö-
bulunmadığı öğrenilmi,tir. rülmemiftir. 

T abkikat ve tetkikabmıza Geçen hafta da bonada zey• 
ıöre bu ıene rekoltaiaden tinJ&ia laeriae hiçbir muamele 
İzmir dahil •• haricinde heniz ol .. mtfb. 
•evcut olarak buhmu pamuk Flatlanmma clipr iatihaal 
miktan azami cl&t bin _.,. memleketleri fiatlanndan ylk· 
kadar tah.U. edilaaekteclir. ıek bulunmakta olmau ihracat
On&mlzdejo rekolteye aç ar- çı ...... b.ir piıau.-.n ..ı 
du fala bir ••• ......_ ~· .-.ı.ı ie,RtetbU 
ğuna ıare bu miktann alcibeti Mru rlçlettirmektedlr. Baa• 

ihracat tacirleriWd• aon •e 
geçea hafta ipad• yaptıkJan 
toplanblar.s.; Jellİ rekolte 
Gzümlerimi& hakkında mühim 
kararı..- ittihaz eylediğini cl8a
kü nüshamızda yazmıştık. ıimdilik emin görülüyor. Sabcı· için üç haftadanberi borsa . 

Jann fiyatlan dütiinnemek hu· bilJtenJerind ~ borsaya yağ sa
IUIUDdaki d6fbce •e kanaat· btı tescil ettirildithıe dair hir 
lanma baadaa ileri ıelcliti de kayt prWmemiftir. 
muhakkak olarak girillmekte- Piyaada me•~t. kanaat; 
dir. Hafta piyuua 49 k111'11fla &atlana biru tenzili halinde 

Hab,.- aldı;ı.aza söre, diia 
yapılan bir teplaelMla incir 
mahaulll 11"""9 yaptlac:ak aliwe 
fiatleri ıneaeleai ıörilfillmüt ve 
incir ihracat evlerinin de üzüm 
ihracatçılan tarafından yapıldıfı 
gibi tekliflerini bir fiat liıerin
den yapmalan iti f

0

ÖrüşiUerek 
kararlqtınlmıttır. 

Ye 80Uk kapullllfbr. piruamısda muamele olacatma 

P 1 dair olup J•i maliyet fiatlan-
a amut D1D ytlbeJdiji İse bu kanaatin 

Son laafta içinde pal•mat tahalckukaa iBlkln vermiyecek 
iflerinde pçea •• dUa enelki hir ftdyet l(letermektedir. 
haftalara nispetle hararet 16- İncir Umumi vaziyet 
rlilmüttilr. Borsa bUltenlerincl• 
toplacbpız rakkamlara söre 
hafta sabflan qa;ıc:laki ıu· 
rette icmal olunabilir: 
Nevi kental baftahk 

Tırnak 1112 
Kaba 1130 

" eaıin 200 
Kamantina 'l7 
Refoz 443 
Yekin 3412 

az çok 
380 430 
180 265 
190 100 
220 220 
170 195 

Geçen hafta içinde borsaya 
p&clınlmlf olan palamut satıt
lan - ~ .. kilde top....... 
T-U rn 11.....a 4QO 4.10 
Kalla 293 " 26S 275 
Yek6n 620 
Ba rakamlara P. ıoa haf

ta maameleleri geçen haftaya 
llİlbetle fazladır. Fiyat nokta
..- ite yualmum• değer 
bir .. Y yokhn'. Vuiret geçen 
laaftMiNa •Jlll pbi olarak ka· 
bul ecli6r. 

Palamutla •likadar tllccar
dan edindijimiz malimata ıa
re; son haftalarda palamut pi
yuaunda 16rülen durgunluk 
Ye borsaya yazdanlu palamut 
eabflanmn azhğı bom idare
ehain dikkat gözilnil çekmit •e 
m ....... ria tamamea bor1a
da J•hp yuchnJmea için te
t•hhlata .~. Soa hafta 
içinde bona sabf ,eken•• 
gösterditf yGkıeklik bu tepb
biilatın tabii bir aeticeai ola
rak telakki olunabilir. 
~diBk pallmat piy ... 

bcaalltkl 

Şehrimiz piyaaaunda aoD baf
Mal yotkur. Bu mllnasebetle ta içinde bilbaua alivre balda 

de timdilik piyua mevcut de- ve vapajı herine ba,U m•· 
iilc:lir. mel; ohnUf Ye fiatler tailam 

Allkadarlanndan yapbğımız • kahnıştır.. O:ılhn ifleriade de 
tahkikattan incir ajaçlannın aağlaaılık ye ..-khk vardır. 
bugünıü vaziyeti pek mem- Zahair ve hububat piyasa
nunipt verici bir haldedir. lan normal ıeçmiftir. Esasen 
Ancak henüz mahsul belirme- hercinı hububat ve zahairin 
diği ve (ilek) ilik atıldıiı için idrlk mevaimi olduiundan valİ 
mabauJ . hakkında tah•i~i ela~ 1 mikyaıta muamelelere te1adtlf 
olaa bır ıey a6yl~emıyecega edilememektedir. Bayle olmakla 
anlaıılmıtbr. Mamafih bu hu· beraber hercina ve ani eva 
ıuaun HaıirD ortalanDd.u son- f fiatJeri sağlam Ye mutaldr 
ra •'a•h Hia telemja ediliyor. olarak kabul edileltilir. 

Ç. üzüm Buflln için ,.mu pamuk fi • 

şehrimiz ti t --"-!- atleri dalgalı olarak liabu edi-
care Ye __.. H M ---~ Qdıac:at •• 

borsaaının nepeylediji gfinde· yor. aiUlllPı lfl 0 • 

J k 
. duğu takdirde flatlerin J1k1e-

muamele büJtenJenne ıöre 1 .:ır.; uhakbktar. s !L! 
L-fta •. _... -n-.a-ek i . ece5 • m oa nu 

•
0

• 1111 IÇl ... e •-wa ti• lıaftuıa lldm Rhf vui tlerl 
harUe yapl•ı oln çeldrdeluıis d rmal olarak _._..f_e 
l ..r..- a..I .. daki .bid" e DO •-u-.Jor• 

•uua •~an rpgı 11 ar: * 
Sa .. • tariW r_ •-- mikt • • . ._. .-tı11111 ar Geçen haftama iae bomda 

'8Ya) torba ya-•-·• .... --L!....1-L.-:- ...... 
29-5-935 119 .,....... ~ ..... 

~ •bflan qoplald 30 ,, ., ~v 
1-6-935 887 70 etmiftl: 

N 'I Haftahk fiat 
3 " " 1394 ev 1 Azami 
4 " " 338 aamara ÇUY82 a 
y ekün 3866 7o 6 9 

Yine mezlrür billtealer mlbs- 7 472 7,50 
dericatına gire ifbu hafta •· 8 431 8,25 
tıtlan aevi n fiyat itiMrile 9 1881 8,7S 
qajıdaki ıekilde icmal olun- 10 1249 9,75 
muştur : 11 249 11,50 

Haftahk fist 12 4 ıs 

asgari 
7,50 
8,50 
8,75 
9,75 

11,SO 
13,25 
ıs 

Nev'i 
6 No. 

Az Çok Yek6n 4368 
7 SO 7 SO Yakanda koyduğumuı. sO•· 
7 75 9 12S nelik ıatlf miktarım gl.tena 
8 625 9 SO tablodan da u ...... catı lzere 
8 875 10 25 IOD hafta çekinfem ldm .. . 

10 12 ...... -.ktar ....... ... ,._ .... 

BORJIYA 
-··-Birdenbire irkildi. Uzaktan paoyada da bulundun mu? 

hafif bir ayak seai ititir gibi Koca kan Papanın beyeca-
olmuttu: Dını teıkin edece~ l:air aoiuk 

- iste! . . . Birkaç dakika kanlılıkla tekrarladı: 
sonra benim kim olduğumu o - Evet ... Fakat bilhaaaa 
öğrenecektir. Bir itmede ar- italyada, Ti•olide bilgilerimi 
tık Roza'nın aşıkı Rodirik beni arthrdım: 
yok edecektir. Otları iyi tanırım. Haatalara 

Datane, dtlf6ne tekrar ma- aağlak verecek, iaunlan öldll· 
jaraya girdi, yanan çıranın kar- recek, otlann özlerini tanırım 
twnda çeaeaiai dizlerine daya- ve yapanm. 
yarak boznldtı. = Sevgi hastalıiını ıyi eder-

Maga aldanmamııb. Biriai miliaiz? 
ıeliyordu bu ıeleade ihtiyar - Atk ve ill\a! Bunlann 
Borjiya idi. Derhal kayalan her iki•i de birbiriae yakın ve 
dolqb ve uçurumu ıaz ucile batta birbirinde. daha fena, 
tetkik ettikten aoara magaraam Ye daha korkunçtur. 
kapısma ıeldi. llap bquu - Ne kadar acı a6ylüyonua. 
kaldaimaclaa ihtiyar zİJaretP - Çüaki ben de bu ylzd• 
.....,_ Pdi. M...,.... lak-- pek çok ildldilm, çok çek •• 
WerW hlJ1dl .... lld ...,. - $i..U ............. mı? 
tqclaa Wrlae Gtwlu. - Bir az ıonra büıbilrla 
Maıa domnllt Wr he,kel bu itkeace •• üzüntiiden kur-

ıibi ayakcla daruyonlu. Papa tulacağım. 
ıldl açtı: - Negarip kadımınl... Niçia 

· - Demek Romadan aynJcla- bu kadar ıihirbulıkJa uirqtua. 
mz Maga? Ne dtittınce ile bu yola ela· 

- Sızi burada iteklemek klildlln: 
için geldim. - Eveti Şimdiye kadar beai 

- Benim haraya ıeldijimi yaşatan bir n.lkll •ardı: intikam.. 
nual ulaclm. Sen pipten ha· Papa bu defa daha kunetli 
ber ahyomm plibal. bir titreme ile irkildi. Maıama 

Masa ommlaruu kalchrclL ne kadar korkunç bir kadın 
Ve bafUU bir tarafa efdil oldupnu timdi anhyordu. Ba 

- Her aene Tivoliye ıeli· kad1D1n sözlerinden kendim 
yor muıunuz? Şimdi oralarda için de bazı korkular belircli-
bir kaç balta geçirmek adeti- jini seziyordu. 8quaı ullaya· 
Diz cleiil mi? rak dedi ki: 

Papa alay eder bir stlltl• - Maga! Romada iken ba· 
cevap verdi : na bır ilaç için a6z vermiftinis. 

- Doğnı. s..a 8ibirltuh· Hatırladınız mı? Bana bir ka-
ğın f Yakından" 1:auı llidiae· dınm ıevmeli için bir aevp 
leri iyi s&rltllaclen batka bir ilica fonalilü verecektiniz. Ben· 
pı delll· Fakat ten baıkaları- den ltir ay müddet iatemifti· 
• ..... tlrleri ıeyleri de., bi· Diz, bparladınq delil m? 
liyorsun. - Evet hazırladım. 

- Evet, bazı otlann tesir- Koc•kan diifünclü. Diittln-
leriadea anlanm.. difl .. Y çele korkunçtu. Ata· 

- Banlan nendea Jiren- lanı, çocaldarunn balMaaıoı " 
diniz? Mısırda mı? seaelerdenberi kendisine iıti· 

- Hayır ispanyada. rap çektiren Roclrik BorjiyaJI 
- lıpany• ? S- Is· öldürmek.. lalam l:air caaa•ann 

...... ................................... vücudunu ortadan kaldırmaktı. 
fiatlarda Mr miktar ylkıeklik Bor jiya mağaranın ıiriı yerine 

~Starilüade ona tekacl- dojru çekilirken (berine abla· 
dem eden gln]ere niıbetle l1dm calc Ye bir İbfte oau uçanaaa 
fiatlannda gBr&len yibelme yuvarhyacakb. Evet.. intikam 
nziyeti 3/6/b35 taribiae kadar caniyi •urma nktı gelmiftl. 
olchıtu gibi deftlll et.it ve 51 Atz,nc:lan ateı paskirerek Rod-
6f93S de her HYİ izimde 20 nida ~ kopanp camm 

alacakh. 
parabk &ir iereffn dalla kay- işte sihirbaz kannın kafa-
dedilmiftir. 
...son on bet ... •arfmdaki aında dolapnlar bunlardı. Va-

fiyat tletifOdUderi hakkında kıt kaunmak ip. llkırdı11 
okayuculanmza rakamlara itti• natb: 
naden malimat ...... Olmak - lliç hazır ... Demek timdi 
için 10D oa .... 11a1D •ahte- Romaya avdet edecekaı 
il .... .._ alt 6yatlan der- lyle mı"? 
eediyonız. - EYet Romaya d6necet1a. 

22/51935 Fiyatlan - Bana bu illcm reaamıa 
N;. ~: ~ cnla•drl i' skel, r~ lmıa 
8 ı 25 ı 615 ,..ı faıwa ._ kalbine •Yti 
9 1 75 9 50 .. ılamak için 0''4- da .a,. 

10 9 75 11 00 lemİftİDİZ deiiJ mı7 
11 11 50 11 50 - E•et 1 çok dopu. Fakat 

25151955 Fi,.tları Roaaya --et• llb1lm blma-
7 
8 
9 

7 75 8 50 dı. ÇIDki o fw aa im ... 
• '25 8 75 ltaradadar. 

10 
11 

10
1 17

05
5 9 75 Ba Ilı kadmm lzeriade ,.ı-

10 50 tl 75 12 dırım teairini yapb. Koca ka-
3/61955 Fl,.tm. nma her tarafı tir tir titre-

7 8 so 9125 ,.... 
8 9 25 9 50 
9 9 75 10 25 

10 ıo so 11 
11 12 50 13 
Şu heaaba ıln 2'J/5J935 ta· 

rihine ıBre 4/6/935 tarihinde 
fiyatlar &f&ğlda ipretli Jlk· 
tekliti glatermiftir. 

Ylbeklik miktan 
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ct75 ı 
o 75 1 
1 • 

- Sot11ı Var - • 
........... .. .......................... . 

Çekos akya 
Bovyellere Kredi 
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PRAG 4 ( A.A ) - Çekoe· 

lonk ltankal&n kouoniyomu 
SOYJet ıt..yaya 250 Milyon 
kronluk bir kredi açan 1011 and
lapnayı imza ehaiftir. 
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.na liseaini ... ,.......... B. 
._.. dit it1uJ 1.uanhjmda 



··züle matbuatımıza ·bakı~ 
Sini ve karakter inkişafında matbuatlın rolü nedir ? 
Basın kongresine verilen üç rapordan ikincisini yazıyoruz Profesör 

Dr. F ahrettin Kerim gazetelerimizin nasıl olmasını istiyor? 
Tıb dünyası ve içki düşmanı 

gibi iki mecmuanın sahih ve 
naşiri olmak, yıllardanberi Türk 
bnsım alemi çalışmalarına ya
zılarımla iştirak etmek gibi bir 
emekdarJık bana kongre me
saisile yakından alakadar ol
mak fırsabm vermiş bulunu
yor. Ulusların kültürsel ilerile
yişinde matb~atın oynadığı rol 
üzerinde burada söz söylemek 
zaittir. Fakat sinir ve ruh man
zumesinin patolojik tezahürle
rile uğraşan bir arkadaşınız sı
fatile matbuabn sinir cümlesi 
ve karakter inkişafındaki tesiri 
hakkında hazırladıj'ım bu ra
porun alakayı çekecciine ina
nıyorum. Raporun esaslarını 

•eriri müşabedelerimizden ve 
diğer uluslar uzmanlarının gör
gülerinden aldım. 

Tabii ve marazi psikoloji 
alanında otoritesi acunca ta
nınnııı bilginlerden Ziehen ka
rekterolo ji adla eserinde; gaze
~elerin siyasi ve fikri sahadaki 
ışlerini ıükranla andıkdan son· 
ra halk karekterlerinin teıek
klllündeki tesirlerini ehemmi
Y•tle kaydeder ve onların yan
lıı neşriyatı yüzünden ahlaki 
du!~~ların hasara uğrayabile
cegını, billıaua mahkemelerde 
cereyan eden mllzakereleri ulu 
orta. gazete •Gtunlarına geçir
menın ahlaki cı"dd· ti b d 
w • ıye oz u-
gunu ışaret eder. Gazetelerin 
yanı bquada tiyatro . 

Ye 81-
nemanın da ahlak .. . uzenn-
deki tesirini eıtetkik ve 
~yaal aörüflerden tiyatro ve 
sınemanın rohhaı 1··-h b . -- •e un-
Iann ebk noktasından muvaf-
fak olmaları için kazançlannda 
zarar varsa hükümetlerce alb
vansione edilmelerini ilive et
nıekte~ir. 

Sinema ve tiyatro sahnesini 
bir ahlAk müessesesi olarak 
telakki etmek icap edeceğini 
kazaaç. bakımından orada es
t tile e . mantosu altında pomo-
~rafıye müsaade edilmemek 
ıcap tti .. · · e gını açık surette kay-
detmektedir. Çocuk dünyaya 
gözünü açbğı zaman ana ba
basile ondan evelkilerin 

1 

irsi 
vuıflanua yUklenmittir. Bu va
sıfta• iyilerini arttırmak k .. -
tüler!~i söküp atmak terbi~e :. 
muhıtin vazifesidir. "Hygiene 
rnentale" dediğimiz akıl hıfzıs
sıhhası teşkilatı bu vazifeyi 
kendisine büyük ülkü olarak 
almışhr. 

Herıeyden evel bilinmesi la
zımdır ki; doğan çocuk yalnız 
baba Vf'. ananın değil ulusun 
ve devletindir. ilk günden iti-

baren bu hakikatı göz önünde 
bulundurmak icap eder. Bu 
esası göz önünde tutarak ve
r.le~ terbiyenin tesiri doğduğu 
dakıkadan ölünceye kadar de
vam eder. Her ferdin kendine 
has karakterleri vardır. Terbi
ve muhitin ferdin bu karakteri 
üzerindeki tesiri ve onun reak
siyonları ayrı ayrıdır. Ferdlerin 
şahsı saadetini temin ve men
"Up olduğu cemiyetin müşterek 
ahengini tanzim vazifesini üze
r' ne alan terbiyeciler, ı uhiyat
çılar, yazıcılar bu cihetleri göz 
Önünde tutmakla mükelliftirler. 

Fransa Akıl HıfziHıhbası 
cemiyeti reisi Or. T oulouae 
pek haklı olarak diyor ki : 
(Ruhi hayatın heyeti mecmuası 
ictimai faaliyetin esas şartla
r1111 ............ içtimai verim an-

cak hali tabiide bir çalışma 

ile mümkün olur. Bu çalışma 

içinde uzviyetin ve bilhassa 
ruhun salim olması şarttır. O. 
salim olmazsa içtimai heyetde 
anormaller zuhur eder. Beşeri 
heyetin muntazam bir şekilde 
seyyüt akimülüne manı o!ur, 
atisosyal hareketler, cinsi dla
letler, ekonomik hayatın bozul
ması yüzünden ~enel sefalet 
başgösterir.). 

Bu satarlar teklerin sinir bo-
zukluğu yüzünden cemiyetin 
uğrayacağı felAketi çok eyi 
izah etmektedir. Çocuk doğ
duğu dakikadan itibaren aile, 
mekteb ve muhitin tahtı tesi
rindedir. Muhitin içerisindeki 
amillerden bir kısmı temaslar 
neticesinde doğrudan doğruya 
çocuk üzerinde müessir olur. 
Bir kısımlan ise okumak, işit
mek, görmek, temaşa gibi bil
vasıta tesir eden amillerdir. 
Çocu'c tekimülübeşer cemiye
tinin tekamülüne benzer. 

1-6 Yaşında iken validesi
ne düıkün, herşeyi tahsına 
bai-lamak isteyen "egocentri
que,, bir haletiruhiyeye malik
tir. Beslenmek, itiyat, giyinme 
müdafaa, ilah .• Gaynşuuri bir 
tarzda kendi uzviyetine hizmet 
ıeldindedir. 

6-12 Yaşında ikinci devre 
ki : otoriteye muhtaçhr. Kaide 
kanun, itaat, taklit ihtiyaçları 
içersinde ruhi, ailevi ve cemi 
intizam arar. Bal/adan veyahut 
aileden herhangi bir otoriteden 
mahrum olanlar diğer bir şef 
arar, ona bağlanırlar. 

12 - 18 yaşında bütün oto
riteye iayan eder, olgunluk 
ferdiyeti ltqlar. Şef rolil oy
namak ve hadsi kudretle aıllf-
terek zihniyetleri yakalamak 
ister. Bu zamanda onların hu
susi meyillerini arayıp bulmak 
lizimdır. İçtimai inkişaflan 
ehemmiyetlidir. 

18 - 21 yaşında fikri yenilen
me olur, devamla ve mütebellir 
ıekilde tesanüt kaidesine ria
yet eder, hak mefhumu üze
rinde konuşur, içtimai pin 
üzerinde gençlik cemiyetleri ve 
vatani işlerle uğraşır, hakiki 
surette dostluk bailanna bağ~ 
!anır. Çocuk terbiyesile meşgul 
olanlar çocuğun bu yaşlarını 
gözönünde tutmakla mükellef
tirler. Çocuklara bu yaşlarma 

göre kitap hazırlamak da ya-

zanların vazifesidir. Ailede, 
mektepte, yukarıda işaret etti-
2-im gibi tekmil fertler üze
rinde hakim olması zaruri ve 
kat'i olan cemiyet çocuk ve 
gençlerin okuma arzularında 
yaşlarının ihtiyacına göre ki-

taplar hazırlamak ve onları 

kontrol etmekle mükelleftir. 
Beşer şahsiyetini tetkik ede·· 
cek o'usak şuur, şuur altı ve 
Jaşuurdan terekküp ettiğimizi 
görürüz. Çoclikluk yaşından 
itibaren bu üç hazine, muhit
ten aldıkları ile zenginleşir. 
Bir kısım şeyler bedii ve içti
mai sebepler dolayısile şuur 

tarafından şuur altına if lir. 
Şuur altında biriken bu şeyler 
bazen ruyada meydana çıkar. 

Bazen ısc şahsın benliğinde 

daimi rahatsızlık veren bir kurt 
gibi onu tırmalar, ruhi huzur
suzluk ve sinirliklere sebep 
olur. Çocuklnk yaşından itibaren 
manasız korkular, ihtiraslar 
heyeeaalar ve bilhaua ciaıl 

heyecanlar tahteşşuurda yer 
eder. Çocukların dedeni ve 
ruhi inkişaflarını bozar. 

(J.j. Rousseau) nun pek haklı 
olarak ferdin hayatı ikinci do
ğuşu adını verdiği bülüğ za
manında bu gibi heyecanların 
tesiri daha fazladır. Bu devir
de çocuğa cinsi terbiye ver
mek, heyecanlarını idare .et
mek, cinsi hayatını bozacak 
kahve, bar gibi yerJerden uzak 
bulundurm k, tesemmümata 
alışmasını temin etmek ilah ... 
Lazımdır, Bülüg yaşınd<ıki ço
cuğu şu üç itiyada alıştırmak 

icap eder. Biri ahlaki ak~ül

amel, ikincisi cemaata karşı 

ahlaklılık, üçüncüsü ruhi mu
vazenedir. Normal bir adam 
hariçten gelen tenbihlere karşı 
tesir duyar, onu fikir değirme
n!nde üğütür, bilahara irade 
kanahle karşılar. işte bu devir· 
de okutulacak eserlerden irade 
terbiyesine ehemmiyet vermek 
icap eder. Bundan dolayıdır ki; 
bugünkü terbiye .sisteminde 
çocuklaJa cinsi ihtiyaçları ol
duğu gibi anlatmak esası ka
bul edilmiştir. Bunun ya
nı başında çocuklarda ve 
oliunlarda cinsi teheyyücü 
davet edecek neşriyatın matbu
atta yer bulmaması bilhassa 
mühimdir. Devletçilik prensibini 
kabul eden milletlerin ilk yap· 
tıkları bu gibi neşriyata ateş 
vermek olmuıtur ki, buitda çok 
haklıdırlar. Bizim matbuat 
umum müdürlüğünün geçen yıl 
bu yönden gösterdiği hassasi
yeti burada bir sinir ve ruh 
hekimi sıfatile kutlularım. Fena 
edebiyat ve matbuatın çocuk 
sinirleri üzerine yaphiı fena 
tesiri aeririyat ve poliklinik
lerde daima aörUyoruz. Edebi
yatı, korkunç macera neşriyatı, 
seksül hisleri gıcıklıyan por
nografik eserler çocuk tahteş
şuurunda birer diken ı?ibi ben
liğini tırmalıyan haller teşkil 

etmektedir. Bu füzden cesa
retleri kırılmış korkak çocuk
lar, istimnaya alışmak nevras
tenik gençler görüyoruz. Kri
minal Psychopathologie iUerin
de yaphğı tetkiklerde ,ahret 
kazanan (Kari Bimbaum) pı
sikofizik değişme sabası olan 
bülüğ çağında matbuat tiyatro 
ve sinemalardaki fena misal
lerin her vakıttan fazla müte
essir olduğunu istatistiklerle 
iddia etmektedir. Bu devirde 
tcessüriyet faz1adır. Fantazi 
meyli çoktur, telkine her va
kıttan fazla istidat vardır. Tel
kin ve zihni sirayetin insanlar• 
da ruhi hadiselerin, batta ce
miyetlerde ihtilallerin doğuşun
daki rolünü göz önüııe ıetirir-

sek bu devirde ne kadar 
dikkatlı bulunmaklığımız icap 
ettiii kolaylıkla anlaşılır. Her 

kes bilir ki bir yerde oturul
duğu zaman bir kişi aksırınca 
öksürünce diğeri birçok aksır
ma, öksürme ve esnemeler onu 
kovalar. Bilhassa bu nevi tel
kin ve ıirayetler isterikler ara
sında pek çoktur.Tarihte apan
disit salgınları, mezhebi salgın
ları,dans salgınları,düello intihar 
katil salgınları, din muhare
beleri salgmlan meşhurdur. 

Bilhassa intihar salgınlan 
üzerinde bu hidiselerın ıaze
telerde uzun uzadiye neşir ve 
ve izah edilmem çok müeuir 
olna~. ~ 

metinin bu gibi neşriyah ya
sak eden kanunu bugün di
ğer milletler tarafından da 
imrenilerek tatbike başlanm,ş-
br. İki sene evvel Romada 
toplanan Avrupa akn hıfzıs• 
sıhhası kongresinde bu kanu
numuzan bahsettiğimiz zaman 
Avusturya, İtalya delegeleri 
söz aldılar ve f ıkırlerimizi tas-
vib ettiler. İtalyada bu nevi 
intihar neşriyatını yasak et-
miştir. Diğer memleketlerdeki 
Hijyen mental cemiyetleri ma
cera edebiyatına karşı hassas 
bulunmalarını çocuk baba ve 
analarına tavsiye etmektedir. 

Viyana ruhiyat mektebinin 
ileri gelen üstadlarından Ad
ler bütün çocuk curum ve 
kabahatlarını muhit yaratır, 
diyor. (Milieu) krimineller için 
bir tenbih kaynaj'ıdır. 

(Cruhle) namındaki Alman 
ruh hekimi sosyal amillere, 
terbiyede kusur, fena misalle
re bilhassa ehemmiyet ver-
mektedir. Sosyal pedegoji 
noktasından esken aeserilik 
vakitsiz fuhaı, kundankçıhk, 
katil hadiselerinde muhitin te-

l sirini kaydetmektedir. 
(Karafftebiuı) kültürel c-e 

1 
sosyal tesirlere ayn bir kıy
met veriyor. (Mithomanie) de
diğimiz yalancılığın teşekkü

lünde ve bir kısım sıhhat ve· 
kaiinde bu nevi edebiyatan 
müessir oltluğu görülmüıtür. 

Bunlar zamanla ihtiyad haline 
geçmektedir. 

(Freud) çocukluk yaşında 
hissedilmiş cınsı traumlann 
cümlei asabiyeyi bozacağmı ve 
bir çok sinir hastalıkJarinı tek
vin edeceğini kaydediyor. Bun
dan dolayıdırki şchvi edebiyat 
bilhassa zararlıdır. Faydası ise 
hiç yoktur. (Durkheim) terbi
yeyi yetişkin nesillerin henüz 
içtimai hayat için olgun olma
yan nesiller üzerinde yaptıkla
rı resirdir diye tarif eder. Şu 
halde yetişkinlerin yazılarında 
ahlaki rolü nazarıdikkate al
maları, estetik mantoşuna bü
rünerek pornografiye sapma
maları icabeder. Bu nevi ede
biyahn doğurduğu cinai delA
letler arasında sadizim gibi 
zalim şehvi hisler mazohizm, 
f etişizim, omoseksüalite gibi 
çarpıkhklara şahid olduk. Bu 
yüzden enerji ve iradesini za
yıflatmış ğençler ıördük. Bu 
nevi konferansların bile çocuk
ta mevcut tecessüs hislerini gı
cıkladığmı göz önilnde tutarak 
konferansçı ve yazıcıların din
leyen ve okuyanları bu cihet
ten ikaz etmeleri IAzımdır. 

Matbuat neşriyatında dikkat 
edilmesi icap eden diğer nok
ta da heyecanların cümlei asa
biye üzerindeki tesirini göz 
önünde bulundurmaktır. Bazı 
milli hadiselerde okuyucu küt
lesinin tecessüs ,.e merakını 

davet etmek bir gazetecinin 
belki hakkı olabilir; fakat ba
sit bir cinayet vak'asının gaze
tenın ilk sayfasında 36 puntu
luk harflerle mübalagalandır

makta ne gibi bir faide ınev
cuddur? Her neşriyatın bir ga
yesi olması lazım ise burada 
ne gibi bir fayda beklenmek-
tedir? Lüzumsuz zamanlarda 
ikinci bnsıtlar yapmak dün
ya siya!aaı hakkında hergiia 
harb olacak, harb çımak üzere 
1UU1yoael .llnacliller vermek 

dadimi surette okuyucu kütlesi-
nın sinirlerini germek ruhi 
trauma tesirini yapmakta ve 
bir çok halkta daülmeraki fi
kirlerin uyanmasına sebebiyet 
vem1ektedir. Bu nevi mütema· 
mütemadi heyecanlar, korkular 
cemiyet muvazenesini bozmak 
ruhlarda manevi panikler ya
ratmak, binnetice iktisadi ha
va üzerinde faliç bir tesir hu
aule gdirmekten başka birşey 
yapamamaktadır. Son altı ay 
içerisinde bu nevi neşriyat se
sebile işleri bozularak ruhi ia
tat ve nevrasteni hamlesile mü
racaat eden haslalar bulundu
ğunu matbuatımızık sınır ve 

karaktere meydan veren de
ğerli üyelerine hahrlatmayı bir 
meslek vazifesi bilirim. Bu gibi 
neşriyatın zararları hakkında 

bir misal verebilmiş olmak için 
ıu vakayı nakledeyim: Bundan 
yedi sene evvel çok ııcak bir 
yaz gününde sıcaklann sinirler 
üzerinde tesiri olup olmadığını 
soran bir gaıeteciye verdiğ'im 
bir cevapta bazı memleketlerde 
bu yüzd~n delilik artbğını aöy
lemiıti~. Ertesi gün beni yolda 
gören bir hastan (Or. bizi kor
kuya düşürdün, dün gece uyu
yamadım) dedi. Binaenaleyh 
mülakatlarımda daima bu cihet
lere dikkat ederımHatta gaze
telerdeki uğhk bilgisi yazıla
nnda, radyo konferan•lannda 
biJe bu cihetleri dOşllnmek ge
rektir. Mesela "delilikte irsiye
tin tesiri nardır, frenginin so
nunda delilik çıkar, verem öl
dürücü hastalıktır, menejit 
salgını batladı, kanıer sa
ridir,, gibi sözlerin kayıtsız 
ve istinatsız ortaya konulması 
okuyucu ve dinleyici cümlei 
asabiyesini bozmaktadır. Yazı
da, sözde, halk ruhiyatına 
ehemmiyet vermek İi.zımdır. 
Büyük zelzelelerin, harpların, 
ihtilallerin insan cümlei asabi
yesi üzerinde tesiri çok rnü
himmir. Ruhi sademeler ruhi 
traumlar da o nispette ehem
miyetlipir. Bu noktalarda ba
zan hekimlerin de hati ettik
lerı görülmektedir. Mesli tabii 
şekilde seyreden bir kalb haa
taaı ruhiyafa dikkat etmiyen 
hekiminin ulu orta ıözü yüzün
aylarca evinde kalmıya mah
küm ol01uştur. Bu iibi dikkat
sizlikler yüzünden sahaddüs 
eden ruhi depresyonlar, isteri 
buhranları, nevrestni tezahu
ratı ehemmiyetlidir. Hastalarda 
" Uber ertige ideen ,, dedik
leri fazla kıymet verilmiş fikir
lerin doğmaıına, ipokondoryak· 
lar, antisosyallu, paranoid he
zeyanların çıkmasına sebcb 

Türk matbuatının son sene
ler içerisinde milli meselelerde 
oynadığı faydalı ve canlı rolü 

her Türk şükranla anar. Mat
buatımızda bilgi ve ihtisasa 
mühim yer ayrılmıştır. Bizde 
ve bizimle birlikte dünya mat
buatında henüz ehemmiyet ve· 

rilmiyen birşey vardır ki, o da 
sınır ve karakter cümlesidir. 
Diyecek~iniı. ki, gazetelere bi· 
rer sınır mutahassısı ahb on
larla istişare mi edelim? Hayır 
böyle bir iddiada bulunmıyo· 
rum. Yukarıda fikirlerimi teş
rih ettim. Sanıayonel, cinai 
ve macera edebiyatana yer vn
memek, ıeksüel biıleri gıcık

hyan tehvi tablo ve yazılan 
koYaak, okuyucu 

heyecanım lüzumsuz yere 
mütemadiyen tcnbib etme-
mek muhtelif ya,lar İçİll 
yanİar haı:ırlamak bi1baa;9 
gazetelerimizi okuyucu kütl~· 
ni yormayacak estetik zevkaaı 
tenmiye edecek şekil vermek 
gerektir. Romanlarda, hikiy~ 
lcrde ahlaki Conclusionlara yer 
ayırmak, cemiyetde bedii bit
lerin uyaomas•. ve inkişafına 
müeuir olacak yazılar koymak 
icabeder. Türk cemiyeti Yt 

Türk kültürünü yükseltmek mO
kellef yazılarım•:ı. yazılarında 
mevzuları seçerken bu nokta
ları RÖZ önünde bulundurarak 
iayri ahlaki şeniye:tleri yüksek 
edebi kudretlerile fenahp 
canlandırarak okuyucuya au
narlarsa çok hayırlı İf görmiit 
olurlar. Bu yönden devletçe 
gazete, mecmua ve piyealll'İll 
himaye görmeleri icabeder. 

Ehemmiyetle tenkid edece· 
ğim bir nokta da memleketi

l mixde çıkan mecmuaların ömlr
i süz olmalandır. Bu hal genç-

l
i lik arasında maymun iştahlılar 
yetişmesine sebep oluyor. Mec
mua çıkaracaklar mevcut mec-

f 
muaları kendi dayanma kudret
lerini evvelden ölçerek ve iyi-
ce hazırlanarak ortaya çıkma
lıdırlar. Bu nokta umumi irade 
terbiyesile alakadardır: Binae
naleyh matbuat meselesi ve 
koUektif psikoloji meselesidır. 

işte bu meseleyi mümkün ol
duğu kadar realiteye iıtinad 
ederek teşrih ettim. Kendi 16r-
1ülerime muhtelif dünya mUel
liflerinin kanaatlerini ekliyerek 
hazırladığım bu raporun sami
mi bir şekilde kartılanacağını 
ümid eder saygılarımı sunarım. 

Prof. Or. 
Fahreddin Kerim Oökar 

( 
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Borsa Haberleri ! . 
DUn Borsada 

Yapllan &atıflar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı 
93 H Z Ahmet 
82 Jiro ve ŞU. 
49 T Debbas 
45 M J Taranto 
23 H Alyoti 
20 Y 1 Talat 
14 J Kohen 
10 J Taranto M 

338 Yekun 

Fiat 
9 25 11 

10 12 
9 9 

10 10 2 
10 25 11 
10 10 
7 75 8 2 

10 50 10 s 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
399 Buğday 3 80 4 1 

51 Arpa 3 25 2 ~. 
96 Nohut 4 50 4 5{ 
18 Akdarı 3 31 3 3 
50 Susam 10 25 10 2. 

650 P. çekirdeği 2 30 2 3 
20 Bakla 4 7.) 4 7. 
92 ton Bakla 4 68 4 6t 

150 balye pamuk 49 48 
150 K Palamut 270 270 

2964 kilo yapak 43 50 46 , \ 
Para Piyasası 

4-6-1935 
Alış 

Mark 50 37 50 87 
isterlin 612 50 619 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 20 79 75 
BeJga 21 20 21 SO 
İtalyan lireti 1 O .30 1 O 37 
İsviçre Fran. 40 70 41 
Florin 84 55 84 87 
Kr. Çekoslo. S 24 S ti 

'lini 
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TAÇLI 
DELiLER 

Ticaret 
Mektebinde 
Mezuniyet imtihanları 
Ticaret mektebinin bu ders 

yılı mezuniyet yoklamalan lSS -
Tarihi Tefrika 

Haziranda baılayacak Te ay 
sonunda bitecektir. 

Dl\n kl\lttır bakanlığindan 
ıehrimiz Tecim ve endistüri ikinci Kısım No. "a2,, 
odasına gelen •bir mektubda 

Kraliça Elizabet Katoliklere karşı 
Cepe almıştı 

lzmir Ticaret Mektebinin nok
sanları hakkında odanın muta
laası sorulmuştur. 

Memleketimizin Ekonumsal 
hayatile ilgili resmi ve özel 
müesseselerin Ticaret Mekteb 
}erimizin daha eyi bir randu
man verebilmesi için alınması 

lazım gelen tetbirler hakkında
ki mütalaaları küJtür bakanlı
ğına bildirilecektir. 

EJizabct ne yazdığını, ne is
tediğini biliyordu. Bu 25 ya
tındaki f cttan kadının, teshir 
edici cazibesine güvenerek ara
dığı şey koca değildi. Dünya
nın her tarafında İngiliz nüfuz 
ve kuvvetini artıracak nüfuz 
mmtakaları idi. İngiliz sarayının 
ıittikçe büyi.iyen ve genişliyen 
entrikalarından İngiliz empcr
yalizması başgösteriyordu. T e
zatlar, şüpheler, yalan vaadlar 
hep onun içindi. 

Hariçte işler yolunda gidi
yordu. 

Memleket içine gelince, Eli
zabetin bütün eyi niyetli çalış
malarının tersine olarak din 
kavgası blı "idükçe büyüyordu. 

Papanın tahrikatına boyun 
eğen Katolik papaslar, katolik 
prensiplerinin üstünlüğüne kra
liçeyi inandırmak için bir he
yeti harekete geçirmişlerdi. 
Katoliklerin bir çok istedikleri 
vardı. Elizabet kendisini ziya
rete gelen katoJik kilisesi he
yetine kurnazca, diplomatça 
cevaplar veriyordu. Hemıiresi
nin vazettiği esaslan değiştir
mek istemez iİbi iÖrünüyor
du. Katolik mürahhaslar tatmin 
eclilmit olar•k çekiliyorlardı. 
Onlar sarayın bir kapıaından 
pkarken öteki kapıaındaa 
Protestanlann heyeti giriyordu. 
Ba heyetin orijinal bir göıte
rİfİ vardı. Önlerinde boyun
lanna ipler bağlanmıı dört 
mevkuf ilerliyordu. Huzura ka
bul olununca kraliçanın ayak
lar na kapanarak •Merhamet, 
merhamet,, diye bağırdılar. 
Bunlarda dileklerini anlattılar. 
Ayinlerini latince değil, ln2iliz
ce yapmak istediklerini aöyie
diler. 

Taç geyme resminde hangi 
robu üzerine giyeceiini düşü
nen Elizabet için bu dil meae
leıi ehemmiyeti haiz değildi. 
Madam ki gelenler f ngilizce 
iyin yapmak istiyorlardı. Bun
da bir mahzur görmedi~ini söy
ledi. Latincenin tannaniyeti 
varsa İngilizcenin de sevimliliği 
vardı. Onun için asıl mühim 
mesele Genova kadifesinden 
yaptırdıiı saray mantosunun üze 
rine iyi gelmesi idi.Ziyaretçileri 
yavaşça kapıya kadar getirdi. 
Fakat onların daha söyliye
cekleri vardı. Sekizinci Hanri 
ve altıncı Edvardın mezhebini 
korumak için çok istirap çek
tiklerini anlattılar. Romen ki
lisensinin varisi olmak, onların 
yerine geçmek istiyorlardı. 

Elizabet bu istei'i de hoş 
gördü. Luter mezhebinde olan
ların kendi felil.,t arkadaş-
lan olduklarını lmutmadığını 
aöyledi. Kendilerine sevgili 
kardeşler, klisenin gözde ev 
litları olarak baktığını ilave 
etti. 

Papa ile ilk çatışma 
Elizabetin Vatikan nezdinde

ki Sir Edvard Karn, papa dör
düncü Pol tarafından kabul 
edilince soğuklukla karşılandı. 
Papa, Elizabetin kraliçe ünva
vanını, kendi muvafakatı ol-
maksızın daruhte etmesini cü
retkarhk saydığını söylemiş ve 
ıu sözleri ilave etmişti: "Anne 
Boleynin sekizinci Hanri ile 
evlenmesi Vatikanca tasdik 
edilmemiş bulunduğuna göre 
Elizabetin lnıiliz tahtına geç
meie H11iatiyanlık bakımından 
hakkı 1oktur." 

Bu izler kraliçeye bildirilince 
omuzlarını kaldırmış, fakat 
o akşam Edvard Kama yeni 
talimatını göndererek bundan 
sonra takip edeceği din siya
sasının veçhesini tayin etmiş 
bulunduğunu bildirmiştir. Ayni 
zamanda hemşiresinin tedfin 
merasimınde resmiğ nutkun 
müfritlerden Thomas White 
tarafından söylenmesin istemiş
tir. Thomas o gün kür.siye çı
kınca bir hadise çıkarmak ni
yetinde idi. Söze şöyle başladı: 

" - Kraliçe Mary bize me
ziyetlerini yakından bildiğimiz 
bir hemşire bıraktı. Bundan 
sonra bu yeni hükümdarın 
emri altında çalışacağız. Fakat 
bu zene· rlerden bizi kurtaranı 
ı.ınutturmıyacaktır. Tnbiatın nan 
kör kanunlarına göre yaşıyan 
bir kopek ölü bir aslandan 
fazla değerde ise de biz ölü
lerin :ışıyanlardan zi~ade say
iıya layık olduklarını biliriz. ,, 

Thomas White bu sözleri 
b~tirince kolları bağlı ve kafası 
dık olarak Kraliçenin önünden 
geçmiştir. Bu şaşırtıcı sözler
den sonra Sen Pöl katederalı 
kapatıldı. Kraliçenin bir emri 
burada ayin yapılmasını yasak 
ediyordu. Katolik Papaslar 
derhal toplandılar. Ve Va ti kan 
ile birJik olarak Kraliçenin taç 
giyme gününde hazır bulunma
mağa karar verdiler. 

- Sonte t•m· -

Bu maksatla Ticaret okulu
nun mezuniyet yoklamalarında 
odayı temsilen bilgili mucizler 
bulunduru!ması ve yoklamafar
dan sonra görülen noksanla
rın bir raporla tespit edilerek 
l<ültür bakan ığ na bildirilmesi 
istenmiştir. 

Yurdumuzun en güzel 
traş bıçağı 

KIR ZI AY 
Tıraş bıçağıdır. 

Cildinin sıhbatını seven
ler başka bıçak kullanma
malıdır. Denemesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoğlu 

~~~Antalyalı Sait 
maiazası Numara 29 

'> ., 

lzmir Sicilli Ticaret Memurlu
ğundan: 

fzmir Gazi Bulvarında silahçı Ali Salim binasında 22 numara
.la muamele yapan " Tarika biraderler, ıubesi ,, nin ödünç pa
ra verme iılerile uğraıtığına mütedair beyannamesi 2279 numa
ralı kanun hükümlerine tevfikan sicillin 1414 numarasına kayt 
ve tesçil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicilli ticaret m. reımi mührü imza F. Tenik 
1 Beyanname 
2 Vesika 

lzmlr Vll .! yeti YUksek Makamına 
Ödünç para verme iılerile iıtiğal eden müessesemizin 1116/933 

tarih ve 2279 numaralı kanun mucibince vermekle mükellef 
olduğu 

BEYANNAME 
Müessesenin unvanı 
Kanuni ikametgahı 

Ticari ikametl[ihı 
Tabiiyeti 
Tarihi teessüsü 
Sermayesi 
Alınacak faizin en yüksek 
haddi 
Yapılacak muamelenin 
nevileri 

Adı 

Kanuni ikametgahı 

Ticari ikametgahı 
Tabiiyeti 
Sermayesi 

İZiN 

Alınacak faizin en yüksek 
haddi 
Yapılacak muamelenin 

T arika biraderler 
Karantina Kava1alı Hasan bey 
apartımanı 4 No. da 
Gazi Bulvarı No. 22 
Tıırk 

1931 
T. L. 20.000 
00 12 

Ticari senedat üzerine iskonto 
emtea mukabilinde avanslar ke
falet milteselsile ile esham ve 
tahvilat üzerine avanslar. 
16 Mayıs 1935 16 K. Pul Ta
rika biraderler imza okunamadı 

VESİKASI 
Tarika biraderler 
Karantina Kavalalı Hasan Nuri 
apartımam No. 4 
Gaı.i Bulvarı No. 22 
Türk 
20.000 Türk Lirası 
O(ı }2 

Ticari senedat üzerine iskonto 
emtea mukabilinde avanslar ke
falet ve kefaleti müteselsile ile 
esham ve tahvilat üzerine 
avanslar, 

11/6/934 tarih ve 2279 numaralı kanuna tevfikan verilmesi Ja
zımgelen beyannameler Tar ka biraderler efendiden alnıarak 
kendisinin ödünç para verme işlerile uğraşmasına müsaade edil-
miştir. 

23 Mayıs 1935 İzmir Valisi N. 
S. ERİM 

4/6/935 
Aslı gibidir. 30 kuruı pul 
İ2mir sicilli ticaret m. Reami mühürü ımza F. Tenik 

1619 (785) 

Pertev şurubu memleketimizin doktorla
nnın takdiratına mazhar olmuştur 

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

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina tramn?Tt cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Devlet Demiryol
larından: 

18 ile 28 yaş arası gençle
rin askerlikle alikası olmıyan 

ve bedenleri sağlam görülen

lerden imtibala hareket şakirai 
alınacaktır. 

Girmek istiyenler orta mek
tepten diplomalı olacaklardır. 

Liıe diploması bulunanlar mü
sabakasız alınırlar. 

Müsabaka imtihanı 20/6/935 
perşembe günü Ankarada umu-

mi müdürlükte, Haydarpaşa, 
lzmir, Kayseri ve Adanada 

iıletme müfettişliklerinde yapı
lacaktır. 

İsteklilerden orta mektep 
diploması gösterenlerin bu te
hirlere imtihan için gidip gel
meleri parasız yapılır. İstidalar 
Ye diploma suretleri bulunduk
ları yerin polis veya zabıta 
imirinden alacakları iyi huy 
kağıdını ve askerlik vesikala
rım yukarıdaki makamlara 
15-6-935 e kadar gönderilmit 
ve nereden trene binecekleri 
bildirilmiş olmalıdır. 

imtihanda kazananlara şim
dilik otuz bir lira kadar ücret 
verilecektir. Altı ay sonra tel
graf imtihanı verenlerin aylık
ları 45 liraya arttırılacakbr. 

S-6 1631 (778) 

Aydın Demiryolu Kumpanyası 
Şirket biaaodvlan umumi heyetini" 26 -Haziraı;a- 1935 çar

flUDb& ~nll aaat 12 de Londrada Olt Brod Sitritte Vinçeater 
Havzda kiin Şirket idarehaneainde fevkalade hir içtimaı akte
dileceği ilin olunur. 

Bu ıçtimada 1 -haziran- 1935 tarihinde Tilrkiyede meYcut 
Aydın demiryolu iıletme ve şirketin bilumum menkul ve gayri 
menkul mallarıyla her türlü hukuk ve menafiinia (aşağıda babae
dilen satıı mukavelesinde yazılı kaaa mevcutlan, banka mevduatı, 
esham ve tahvilat ve üçüncü ıahıslardan ıirketin ala~ları ha
riç) 1 -haziran· 1935 tarihinden itibaran 40 sene içinde tediye 
veya kura keıideıi suretiyle itfa oulunacak ve 1 -haziran~ 943 
tarihinden evvei erken ödeme veya konversiyona tabi tutulmı-
yacak olan itibari resülmali (1,825.840) İngiliz liaalık (yüzde 
yedi buçuk faizli Türk borcu tahvilleri) namiyle çıkarılacak tah
viller mukabilinde Türkiye Cumhuriyeti hükumetine devir ve 
temliki hakkında, Türkiye Cumhuriyeti hüumeti ile ıirket ara
sında tasdika muallak olarak aktedilen 1 -mayıs- 1935 tarihli 
mukavele müzakere edilecek ve, muvafık görüldüğü takdirde, 
tasdiki için karar verilecektir. 

İçtimaa iştirak edecek hissedarların içtima tarihinden liakal 
on dört gün evvel hisse senetlerini, şirketin Londrada Olt 
Brod Sitritte Vinçester Havzda 100 numarada kiin ıirket ida
rehanesine veya İzmirde Alsancakta kiin ıirket idarehanesine 
veya İstanbul osmanlı bankasına tevdi etmeleri lazımdır. 

Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisince ve ierekse Şirketin 
hisse ve tahvilat sahipleri umumi heyetince tasdik edilmesi 
metrut bulunan bu mukavelenamenin suretleri, hisse senetlerini• 
tevdi mahalli olarak yukarıda yazılı yerlerin her hangi birinde 
görülebilir. 

25 -Mayıs- 1935 

İdare meclisi emrile genel aekreter 
R. P. W. Adeane 

2-2 (772) 

lzmir linıan işleri alımsatım 
komis ~ onundan: 

1936 yılı Mayıs sonuna deiin İzmir limanına gelecek 
vapurlardan idarece yaptırılacak boşaltma ve yükleme işinden 
ambarla vinç ara:sı hizmetle şatta yapılacak iş ayn ayrı fiat ve
rilmek üzere beher ton ücreti açık eksiltmeğe konulmuştur. 
Açık eksiltme Hı:ıziranm yirminci Perşembe günü saat on beşte 

yapılacaktır. 

Eksiltmeğe iirmek için ambarla vinç arası hizmet için iki bin 
ve şat işleri için iki bin lira depozito veya bu kadarlık banka 
mektubu vermek şarttır. 

E!! 

Şartnameyi görmek istiyonler komisyona baş vurmalıdır. 
1633 (777) 

Çeşrı..e heledi}we re·sliğinden: 
Çeşme belediyesine ait ve ılıcanın yıldız burnu mevkiinde 

bulunan 913 metre murabbaındaki arsanın mülkiyeti satııa 

çıkarılmııtır. 
İhale g\lnü 15/6/935 Cumartesidir. Şeraiti anlamak istiyenlerin 

Çt'şme belediyesine müracaatları ilin olunur. 5-7-9 1616 (784) 



~Haziran ıe21s 

Yety EXTRA 

Hı~·akları Eş~izd'r 
Türkiye için deposu : 

M. V c R Ak belen 
ŞERIDÇ.LER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

Dol<tor 

a 
lırnir Memleket Hastanesi 

Re•tken mütehaassısı 
lier Nevi R NTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

VR~Ş1TlK çocuklara Uitra -
•ole tatbık ve Rontken 

il~ KEL tedav:Ieri yapılır. 
ıı . 

• 1nci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
T c.lcfon: 2542 

H 3. 1-13 f281) 

lzsnir bele iyesinden: 
- Beleaı} emizio 65 lira aylıklı 
ıyar rnc l w 

· aıur ugu açıktır. Bu 
lf• askhliö-ın' . b't' . 1· 
llıezunu alı 

• ı ı ırmtŞ ıse 

bir h ft . 0.acaktır. isteklilerin 

h 
a a ıçınde belediye mu

asebeciligin 
Y•zd 

1 
e gelerek adlarını 

ırma arı ilin ol 
"nur. 
1 'l~4 f7Rl) 

1 - 4850 Lira U,!,u 

hammcncli Günd w 

. ogdu me"·· 
ınde Dr. ''Mustafa cadd . d 
62 d 8 esın e 

a a. arsa üzerindeki i-
Yango için 1 p 

• yapı mış ve peşin 
~ara ile ve belediye baş ka-
hı 'ığindeki şartnamesi veçhle 
l 1 - 6 - 935 salı günü saat 16 

dcı aç.ık arbrma ile satılmak 
Uı:re temdit edilmiştir. 
k iştirak için 364 lira muvak-
at teminat ile söylenen gün 

J~e. saata kadar kömisyona ge
ınır. 

h 2 - l660 lira bedeli mu
) aaımeneli Kahramanlar mahal-
eainin Ça 1 b h 94 yır 1 a çc cıvarmda 

ada 37 arsa üzerine piyan-

~o çın yapılmış ev peşin para 
ı €.' ve belediye bas La·..: 1· w. d . " K '·P ıgın-
ekı şartnamesi veçhlc 11-6-35 

•ah günü saat 16 da açık ar-
tırrn ·ı 1m a ı e sah ak üzere tem-
d t ed'I . . . . . 
1. 

1 mıştir. Jştira · ıçin 125 
ta lnU\ak'kn ... tpm'n t ·ıc söy-
enen · 
ın· gun '""' .. wı ka ar l.o-
ısyona ge.ın.r. j 
3 

- 150 Lira bedeli muham- i 
=~~eli Kemer caddeainde te- 1 

ıı ik hanı karsısındaki benzin 
•~tış binası belediye baş ka-
tıp!'~. . 
l ıgındekı şartnamesi veçhle 
l-G-935 sah günü saat 16 da 

•çık artırma ile bir senelik ki-

ra~a verilmek üzere temdit 
edil . t• I 
lll nıış ır. ttirak iç.in 12 lira 

uvakat teminatla ·· ı fii soy enen 
.n. ve saata kadar komisyona 

glınır. 

4 - 46 Lira bedeli muharn
~cneli Kerestecilerde Vakıf 
ooca k v d .. so agın a l S numaralı 
d"kkanın içerisindeki 49 metre 
lburabbaı aralık mahal belediye 
ba k ~ t' ı· v • d ş a ıp ıgın eki şartnamesi 
•eçhle 11-6-935 salı günü saat 
16 da açık artırma iJe bir se
llelik kiraya verilmek .. uzere 
t~dit edilmiştir. 

Iştirak için 4 lira muvakkat 
lea:ıinatla :söylenen gün ve sa
•ta kadar komisyona gelinir. 

1617 (783) 

1 

ı 
Sabit Dair a a Tabii • 

aı 

\ 

' 

Juvant·n '"aç ova arı 
İNGİLİZ KANZUK eczanesi labcratuarlarında hazır'anan Ju

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

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

Eczanelerde ve ıtrıyat ma~azalarında .arayınız. 

Satılık gaz •• •• motoru 
Onaltı beygir kuvvetindedir. Pek az gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasınm en meşhur mo..ı.elidir. Temiz baktlmışhr. En 

ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 17-26 (636l 

RADYOLIN 
Laboratuvarlarda insan dişleri 
iizer'nde yapılan binlerce te!kik ve 
! crübenin mahsulü oiduğll için : 

liir ) andan dişlen bP.yaz!atıp ıeke ve l irlera iz.r.le ede,·, 
djşlere tatlı bir parlaklık verir, nefesi tatlıJa .. tırırken 
giğer taraftan diş etlerini de tedavi eder ve kuvvet
lcnd'riı·. dişJe .. in en büyi.'k c! · n.anı hamızlarla müca-

1 dele eden Pkrü«ü ço ia tır, ıı• ' t·o >'arı öldürür. 1 
?!WS' t#ttijj 

.... ---....- -. 

lznı.ir 
l\r emurlu2"undao: 
BedeJisabıkı 

L. 
60 ikinci Kordon 2 nuınara'ı dükkan 
20 Aras Mektebi altı 35 numaralı dükkan 
40 Alipaşa M~ydanı 26 numanılı dükkan 

130 Alipaşa Mc:ydanı 30 num~ralı dükk4in 
Yukarıda numara ve mevkileri yazılı akaratm bir ay içinde 

pazarlık suretile kiraya verilmeleri için isteklilerin pazar ve çar
şamba günleri encümene müracaat eylemeleri ilan edilmişse de, 
ahiren cuma tatilinin pazara alınması yüzünden Vilayet Encü
meni pazartesi ve perşembe günleri toplanacaktır. isteklilerin 
encümenin toplandıkları her pazartesi ve perşembe 2ünleri saat 
9 dan 1 e kadar encümene müracaatları. 1624 [779] 

30 mayıs perşembeden .itibaren 

Bahri baba Park gazinosunda 
·.. . . -.... • .... " . ~ : . <İfr . ,. • • • . ~ ~ t . . ~ • . . . . 

Büyük yenilikler ! ! ! 
İzmirJiJerin musikiye olan rağbetlerini bilen müessesemiz lstnnbulun 

(B ı ••) VE (Ç.fJ•k k) gaz.inolannın senelerden beri alkıt e vu ı ı par toplıyan sazını çok büyük fedakirbkla 

şehri- llk d f mize e a olarak- getirmeğe muvaffak olmuştur 

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

banco, Cevdet, dün~elelc Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmure Handan 

Küçük Nezihe Suat, Siyansade Belrnn, İzmir 
yıldızı .Şükran, sahne! r yıldızı Faide ... 

1 

i kat Aldanmayınız•. 
Keçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 

ltalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 
Memurlar kooperatifinde perakende satılıyor 

"V estinghouse,, Refrijatörleri 
(BUZ DOLAPLARI) 

Soutma 
Perfeksiyonu .•. 

Ekonomi 
Emniyet 

Ve 
otomatik 

Bir elektrik buz dolabı satın almadan önce 
VESTINGHOUSE buz dolaplarını bir kere görünüz 

Şarl P. Baladur ve şürekası 

Pari~ fakü!t~sindcn diplomah 
Diş a fp er· ve 
Oper~törleri 

MuzaHer Eroğul 
1{en al Çetindağ 
Hnsta!arını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Nuınan z.adc S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Teleton : 3921 
Pazar ve salı 9 dan 11 e 

kaJzr memleket hastanesinde 
jÇiJ --- l)oktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasUI has

tahkları mlltahassısı 

Kemera)tı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Birinci Kordonda • lzıuir 

A ao 
lzm·r ~ u asebei Hususiye Mü
dürlü"" n .. ·en: 
Bedeli Sabık VerHen Bedel 
L L 

125 70 Kemer caddesi 3/1 numaralı dükkan 
71 30 " " 312 " il 

110 50 " " 315 ., " 
52 O Namazgab 34 11 .. 

30 o " 46 .. il 

70 O Irgat pazarı 164 " ,, 
110 O lkiçeşmelik caddesi 351 No. lı kahvehane 
11 O O Kemer cadeeıi 3/6 ,, düknin 

Yukarıda numara ve mevkileri yaı.ılı akaratın üç yıl kiraya 
~rilmek üzere 2-6-935 pazar ıünü arttırmalan ilin edilmiş 
idi. Ahiren tebliğ olunan 2739 numaralı kanunla cuma tatilinin 
pazara tahvili yüzünden artbrmalar yapılamamışbr. İsteklilerin 
bu ayın 10 uncu pazartesi 2'iinü Maat 9 dan bire kadar Encü-
mene müracaatları. 1625 (780) 

iz İr defterdar.ığ111dan: 
Seferihisar kazası sahılleri 935 yılı balık rüsumu hakkında 

açık arttırmada verilen bedeller az görüldüğünden 27 /5/935 gün
Jemecinden itibaren Hr ay zarfında pazarlık :surctiJe ihale edi
lecektir. 

Taliplerin mahalli ma!müdürlüiüne müracaatları ilan olunur. 
1622 (782) 



-anne 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 3 haziranda 

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

SATURNUS vapuru 12 hazi
randa geJip y ..ı künü boşalttıktan 

sonra Burgas, Varna ve Kös
tence lim'1nları için yük ala
caktır. 

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

NORDLANDvapuru 4 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen

hagc, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 22 hazi
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Ncvyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 18 hazi-

randa fzmırdcn (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

'bir muntaz am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 20 ha 

tiranda geiip 21 haziranda Malta 

Cenova Marsilya ,Barselon ve 

Cezaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden ncenta mes

uliyet kabul e tmez. 
Fnz!a tafsilat için ikinci kor-

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

Telefon: 2004-2050 

v. J 
• 

~ . F. il. \ 7an Der 
Zee & Co. 

DEUTSCH ELEV ANTE LINIE 
AKKA v<Jpuru 19 mayısta 

bekleniyor. Hamburg TC An
versten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapuru 27 mayısta 

bekleniyor. 30 mayısa kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 21 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 

Am•ersten yük çıl..aracaktır. 

TISZA vapuru 5 ha7.İranda 

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

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

l caktır. 

JOBNSON W ARREN Lines L TDj 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 18 

mayısta bekleniyor. Liverpool 1 
dan yük çıkaracak ve Burgas 

Varna, Köstence, Galaç ve 1 

Braila için yiik alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION. 

EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. H&nri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

J)oktor 

A. Hiza · · nlen 
Kestelli caddes· f' 10. 62 

Doktor Ali Riza u nlen 
DOGUM VE CER AHI 
KADIN .HASTALIKLAR 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

ft:ZS!il:!2~3ml:m-ırıı• 

Zongnl 
~a eı.a Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakend~ satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mağ-azasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NA~lllAR ÇJKRIGI 

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

Adres : 

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

Telefon No. 2413 p. K. No. 234 IZMIR 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

~~J7Z72Z7..72'Z7ZZ7/77YJ'..7..7.ZJ. , 

ilk ve orta nıektep 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

POLO vapuru 30 mayısta 
Anvers ve Londradan gelip 
tahliyede bulunacak ve aynı 
zamanda Londra ve Hull için 
yük alaca ktır. 

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

THURSO v:ıpuru haziran 
ortasında HuU, Anvers ve 
Londradan gel ıp tahliyede bu· 
lunacak \: e aynı zamanda Lon-
dra ve HulJ için yük alacaktır. 

NOT: Vürut fa .. ihleri ve 
vapurfarın isimleri üzer:ne rr.esu' 

liyet kabul edilmez. 

l'alehe velilerine 
~ f Jk ve orta mektep tale
N heleri yetiştirmeğe muktedir 
N bir muallim hususi ders vcr
N mcktedir. Arzu edenler(Y eni 
~ Asır ) da S. C. adresine 
~ müracaat etmelidirler. 
~ 1 - 5 
~~"73ıf'{777777'~~'i 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (229) 

•••1 c111•1•1e1a•l•111•••111a11~•1•••~• 111118111••• 1•••••ıııııaı•ııııı1 . .. . .. . . . . TAZE TEıVIIZ ucuz 
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ll.1f\Ç 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

&am i ./it. üzhet 

r h hat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu ham karşısında 

•a•a11a11111111111111111111111111111•1l•lllll111s1•111•111111111at11•1 

İzmirin en temiz en ucuz ve 
en tnze i ~ ç sıwm tıbbi lüks 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 
Sıhhi korsalar 

Barometre 
Tuvalet ç"!şitleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan ilaç çeşitleri 

daima birinci mc:ıl ve her yer
den çok ucuzdur. 

--~ 

IE .-,..~ +w - •w .... 
*''*'*" -n 

,~~L-·ks Otel 
1 ffH l@ Efi 

lliitiin lzınirliler burada buluşurlar 

==== T epebaşı Beyoğlu ==::=: 
fıAUsteclri: BUtUn lzmlriilerln teveccUhUnU 

kazanmış ÖMER LÜTFÜ'dür 

aslaların azan Dikkatine 
~n s.on sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesı lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğ~n çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıklan neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak iç:n korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklaf. talebelerin çalışma esnasında ~ır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalnr. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
LE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

J 

Bey tarafından yapılır 

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

A.DRES: İzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
(355) S.7 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

L.İKTİ 
ile başlayınız. 

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

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

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

Umumi Depo: 

IJUTFi KROl\1 
EOZA DEJ->06 U 

~ ................................ , 
Kırıklık, baş a~rısı 

ve bilhassa 
SITMAYI 

karşılamak ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimcleri8İ 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli huluıımak · 

ina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz Teya siz.de bir şişe alınız 
Her czanede vardır 

c c '? ema Akta , 
e 

Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

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

fşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 

.göstermek imkanını vermiyorum. 
ıZMıRLİLER 

Şahidimsiniz değilmi ? 
Gönül, Baharçiçeği, Albnruya, Yasemin, 

Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonhabra , 
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. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini sröstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

n 

Kava a ı asan Nuri 
tioarethaneEIİIJA müracnııt euirıı z 

ÇiftftE TO 
Çub k emip ve her ner J çiç .. 

Çmi ve levazımı sıhhiyeden lfivltalar ve bunıarm 
te/eırüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve fler cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların. teferruatı vesaire ... 

Fıyatlar rekabet kabul etmez 
Yarli Çimentol r, BUtün Markalar 

' En Müsait Şeraitla 
Mağazamızda Satılır 


