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il Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab San~a .. 
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yelli Aarr matbaumcla ba_...... 

200 Bina er göndereceklermiş 
İhtikar değil - ..... ~ ...... ~·-.. -

eselede idare izlik 
varmış-

kıkart durumunun büyük 
Nlerin tlilek ve isteklerine 
a1lon olarak idare edilmesi 
~ bizi deiil bu itlerle il-
111 ol.uyanları da şqkınlak 
ltiade bırakmııb. Simerbank 
libi devletin eac:llabi plinının 
tatbikiai üıtüne almıı bir 
llueasaenin, köylünün ce-
'-nden yarım lira, bir lira 
fazla para almağa kalkışması 
daha açık olarak ihtikara sap
•ası bir türlü kafamıza ıığdı
ramapııı, Bu iş üzerinde araş
brmalarımıza devamı daha uy
gun bulmuştuk. Netekim Güm
rük idareainden faturaları &"Ö
rerek bu kükürtlerin İtalyadan 
kaça alındığını Öjtrenmek iste
dik. ihtiyacın büyüklüğü ve 
bağcıların korku içınde kalına
lan yüzünden Gümrük İdaresi 
6zel biryoldan, fatura Avrupa
dan gelınedıiinden görmeden 
•alların çıkanlmasını onayla
dığı için fatwaları ele geçir
mek milmldln ._amışb. 

Nıbayet 'lla faturalar da 
a•iı buı..dat-Mn bu İf 
laerinde tekrar durmak re
r•rekleıti. ÇOnki Sümerbank 
ihtıkar yapmak pn. 
IUÇ albncla i...._,orclu. Oz.ı 
bir sosyete ltelki fınat düş
künlüğü yapabilir. Fakat deY
let kapitali He çahpn bir ku
ruma ltu yakıfmaı: Y alnıı ya
lnşmaz delil ltir aı da çirkin 
olurdu. 

Son rtnlertle iıte ihtiklr 
•lmadığıaı birbirine INaih bua 
lclaresiılikler yiiz&nden bu du
rumun doidujunu öğrenmit 
'bulunuyoruz. Geçen yıl 46 - 47 
lirete ah11a11 klkirtJer bu yıl 
aıf lzmir değil ltalyada 51 kli
liir liret utın alınmış. Sebebini 
loracakeınız değil mi? Gayet 
ilolay; ltalyanlar takaala ve 
klerinı ile kükürt satmamağı 
onaylamıılar. Bizimkilerde ille 
lzr&r .ta.iz k almakta 
•Jak beauşlar. İt bayle iki 
)inden ayak diklemeler kar
llmnda hayli aürüklenmif. 

Bağlara kükürt atılmak vak
ti yaklapu , bu kerr onay
lanan özel bir kararla özgür 
döviz verilerek kükürt almamn 
Yollan aratbra m ıtır. it bu 
kerteye gelin t ccar a değıl 
acele ilçilik ve icaret ateıele
ri elile kaça kaç kukürt alın
lb ş, fazla p21 a ödemek yerin
de kahnmııtır. Bu suç vaktın
da iı bağ)ıyamıyanlarındır. 

Meaele çabuk mal retirmek 
Joluna daklllDce b. clefa de
Diz yollanade bile t•tkınlık 
alaterilmittir. Kükilrtler ltalya
dan latanbula ptirülmlif ora
dan aktarma ile lzmire getiriJ
-.ittir. Halbuki ltalyadan bura-
7• dofru vapurlar yardır. Y elcu 
Postalan almazaa bunu Pire
de aktanae etmek miimkünd&. 
Pireden l.tanbula, lstanbuldan 
lzmire dol•pnak bu kilkürtler 
için paramz •'Midin olmamış
br. Bu da ...U,.et tlejerlerini 
Jikultmittir. 47 lirete a lz
lair oferto edilirken hen•• 
elli kll6r lirete ltal1a' d• 

Kamutay dağılınca 
Başbakan ve içişleri bakanı bir 
Tetkik gezintisine çıkacaklar 

General ı~met Iuoniı 

Ekonomi bakanı ela Rusyaya gidecektir 
Ankara, 19 (Huausi) - Ka

mutayda çarşamba günü bit
çenin g~riişülmesine başlaaa. 
cakbr. Kamutay bütçe üzerin-
deki iÖrüşmelerini bir an önce 
bitirmek için bergün toplan -
caktır. Haz· ranın ilk hafta nda 
bütçe tetkikleri bitmiş bu una• 
cak ve Kamutay yaz tatili ya 
pacakbr. 
Başbakan lamet lnönü lçif

kri bakanı ile birlikte Kamu
tayın tatilinden sonra memle
kette tetkik aeyabatine çıka-
caktır. Bu seyabatın batı ille
rine de kapaallandınlar~k 
başbekanımızın lzmiri de şe
reflendireceklerdir. 

Ankara 18 (Hususi) - Eko
nomi bakanı B. Celil Bayar, 
Temmuz içinde Ruayaya 1ride
rek e•diatri bölgelerini geze
cektir. Ba pzinti yeni bet y1' 
hk enda.tri plAnımıda idi 
bulunacaktır. lçişleı·i bakanı bay Şı krti Kaya 

oldu 
Maksim Gorgi uçağı 
Parçalandı - 11 ölü 

düşerek 
vardır •• 

Moıkova, 19 (A.A) -
Büyük Maksim Gorgi 
•çaiı havada çarpışarak 
yere diltmüı yolculardan 
36 tayfalardan 11 kiti 
ölmüttiir. Kazaya sebep 
olan küçük uçajın pilo
tu da ölmüştür. 

Bu küçük uçak pi
lot Blaginin idaresin· 
de idi. Havada can
bazlık yaı.ai na ra;
men canbaziık yap
••i• başlamış ve b · r 
perande at e G -

Maksim Gorgi 1ıwğı 
ve kt.ımatıdattları ..... 

Gorgi uçaiı yedi bin knlr kan 
motörll biylk bir u~ ~l' tayfa ofarak 75 
yolcu ahnlı. Ajarlıtı 42 ton, bir kanadının 

• ucundan lblr ucuna kadar genitliji 63, uza• 
luiu 32 metre idi. Ölenlerin cıa.-lit deYI~ 

ki uçaıının kanadıaa çupmlfbr. Bunun ize- J heaabma kalcbnlacak ailelerine oa biner ruble 
riae Gorri parçalanarak Sokol ki,._ ..... verilerek aynca da aylık bailaaacaktır. 
.................................................................................................................................... 
almak ve aonra vaktında daY· ukhldar lıerintle duramh IU· nada 185 drahmiye yani iki 
ranmamak ve bir stlrtl muraf- çmı ki•de olduiunu alana yar- y6z otuz bir kurup .. blan kl-
lara boğulmak idareıialik deiil durmalı laiç olmazsa tekrarla- ldirdtı Tlrk a.tc:alumm 8fJlll 
de nedir ? Bu idaresidiğin ce• mamam Hbepleriai arafbnp - dörtyiz kurup ekle ede-
zaıını ltuna sebep olanlar bulmalıdır. bilmeleridir. Suçu Stm,erbanka 
değil bağcılar çekiyor. Bu yıl bizde ve halk ara- yllkleyemiyecetiz. Çlnktl Y•-
Bunaan dolayıdır ki ekonomi aıada uyanan bir acı verdır. naniatanda bu kadar ucuza ve 
itlerine yakından ilgi pıter- O da idaresizlik yüzünden ltal- IHzcle bukaclar bahahya sabl-
mek hatta bir çok itleri lu- yadan kükirt almak fibi buit ••llDID aebepleri arqbnlana 
rine almak yolunda bul•an •• bir itin bqanlmamuıdır. ortaya bqka ..çlalar ela plı-
au prenaip olarak buna onay- Ve bu yizdea Ymnistucla .. ktacbr. 
llyu clnlet adamlan IMa ak- tıorba torba bakkal dlkki81a- JH[aJg>s, C>oakoa.ı 

Rlllyel bah•ı : 

Yeni usul Rontkenin 
Harikulade tarafı •.. 

İki göz arasındaki mesafeyi büyülterek 
Alınan Rontken filmleri bir harikadır 

iki ilk için ......... ··- ...... 
Tele giz için RIHlyeftlr. 

• 1 ••••• 

Y-az:an ; :c>r; .Al:>d.'l l\&:u.h.'ta:r.:Bil.5:l::n.e• 

lloUyef ballsını çok ifliyeıı bfr alrnı: Lumı,ıet 
iki göz araaındaki mesafeyi da meYcut ise haltahldara 

hlyllterek alınan rontken 6- birbiriyle ka)'DAfllllf bir ıll-
lmleri birer harikadır. reler halitumdan bqka Wr 

Alelade roBtkea de maell ıey değildir. 
ciierlerin rumini aldaıımız bir Bayle bir reıimden mAal 
adamın elindeki fotoıraf diba- çıkarmak lauauaunda rontk ... 
düz bir reaimclir. Gapthı cinin ve hekimin dirayeti M 

içinde etlerin, kemiklerin amu- ıörgüsü it iÖrilr. Dirayet " 
eli fikarinia, kalbin, ciierlerin iÖJ'IÜ farklan iıe, ayn he-
yemek Ye ... bonalaiu11a, kimlerin, aynı reaimden birW-
damariann Ye bunlardan bqka &Ht1ı 3 iM arfada --
Pilsutskinin cenazesi 
bugün mü kaldırılacak 

---~tatörün halefleri olan generaller 
iş başına geçmiş bulunuyorlar .•• 

Pilaubkinin halefleri oı.. ... craüer 
General Kaapr.,,alri w ordu •AflllUfa 

V &l'fOVa, 19 (H.R) - M......ı ......... deruhte etmiftis. 
Pilludıkinin ceaaıeai taw• Bir clii•r geaeral da orda ..._ 
tren Krakovide ... •1sı " fettiti tayin edilmiıtir. Blyleee 
acuala k........_ C••• r-i aıkerlik bakımından ltu iki ,... 

1.,.. (ltasla) ,apdaCakbr. Ma- neral Polonyamn mukadde,.. 
..m. protrwda bazı deiifik- tını idare edecek olan IUDİYe-
likler yapılması da anahtemel- li rolüaü i6receldercllr. Bu Jla-
dir. den muhalefetin orduya ıı.,.. 

Pilaudaki, daha laayatmda inemli Wr rol firebileceği •· 
iken haleflerini tayin etmit ba- aılmıyor. Yeni batyaıa, 1 Ha-
landajundan, aiyasal eçnelere zi~ itibaren otomatio _. 
,.an, PolonyaDlll ıenel aiyua- rak tatltik alanma pecell
•118da detifiklik -.,...-. tir. Reiaicumhur, bu batJa-ı 
ts. PilwlMbb halefi ...... 1&Ja f6re, clikt.uı,..~ :·1!flllllll 
lbipiew Kupnycld ......,_ flrecektir. 



Soy adı .... 
Soy adlarını tescil 

ettirenler 
Soy ad annı tescil ettirenle

rin isimlerini yazmakta devam 
ediyoruz: 

Karantina mimar Kasım so
kakda Ali Riza Akçakır, ikinci 
Kordon 206 numarada Zeyneb 
Ayhekim, Göztepe Abdülezel 
Sokak 18 numarada Mahmud 
Celal Akmenik, Asans6T Dar 
sokak S numarda Galib Atuk, 
Mısırlı caddesi Kuruluş sokak 
9 oumarda Ahmed Atkaya, 
ikinci Karantina mahallesinde 
Raşid Başavı, Karantina Köprü 
sokak 90 numarada Fatma 
Balcı er. 
Servilimesçit Deraokak 70 nu
marada lbrahim Bayday, ikinci 
Osmaniye Molla Ahmet sokak 
15 numarada Mehmet Hüseyin 
Babayım, Pazar yerinde lbra
lüm Birol, Kal'flyakada 49 nu
marada Emin Birer, K.arııyaka 
Dilaver sokak SS numarada 
M. Samı Deagit, Halilefeacli 
mahallesi Hacı Hamza 110kak 
4 numarada Hla•Jİll Dilbaz, 
Eşrefpaşa Yunus sokak 10 nu
marada Demircan, Hastamescit 
13 numarada Mehmet Vasıf 
Demiryapan, Karatq Hacıbey 
sokak 27 numarada Hakkı De
nizbaa, AJiap mahallesi Musa 
sokak 2 numarada M. Faik 
Dalyanoğlu, Halil Rifat pap 
caddesi M. T~vfik Demiron
der, Birinci Beyler sokak 63 
No.da Mehmet Değirmencioğlu, 
Gaziler mahallesi 1 O numarada 
Hl.eyin DeYekıran, 550 sokak 
10 numarada Ce•det Dizgiden, 
Bozyaka Haua bahçeainde 
Nenat Ceme• Dapmre, Bar-
8'*a Meni-1'.+.ı. 105 w
racla Oamaa Rıfkı Dola, Uma 
1ol 108 numarada Cafer De
de_çli, AJaybey 8 numarada lb
rdim Hilmi Erkökaal, Dolaplı 
lhlyu 11 namaracla Süleyman 
&gediş, S.mıu.e.çit Topa• 
IOkak hoca 1tObk 13 numara
da AH Gürlek, Makarna sokak 
12 numarada Gülsüm GüngCSr
mez, Birinci Abdullah mahallesi 
haci Mustafa oğlu Ali Ger, 
Şeyh mahallesi seyit Mllkerre• 
.. uia tokak 4 numarada Sait 
Glzeliplikçi, Aziziye .kak 1 
a-.racla Mmtafa Şe•ki Genç 
boyacı, Mendiye mahallesi 15 
aumarada Muafafa Kayacan, 
ÇiYici ham•m mobk 6 numa
rada Bayram Katar, Kar11yaka 
Feryat sokak 25 n11m&racla 
Faik Karabudak, Bozyaka 
kuapbaıı 21 numarada Salih 
1'ayalık, Birinci Sakarya 33 
aamarada Abdalkerim Kara
slzll. Bucada Hüeyin Koday 
Yalmaz, EFefpqa 3 lnctl Os
-..n sokak 14 ll1llllUada Riza 
Kezlev, Altmdai k&Jlade 
-Cemal ojla Sadık Ka,,.,aikiei, 
Sanlaab .Ualleai Hulki ima 
Melihat Killi, Yumfdede cad
desi 198 numarada Hasan Kar
cıoğla, Üçilncü Sultaniye ikinci 
Havai sokak 12 numarada İb
rahim uzsitmez, Servili Mescit 
Kar.kapı ı t numarada lbra
bün Ôzilıq, Karşıyaka Met· 
rutiyet sokak 21 numarada M: 
Tevfik. ÔzmısırlıoğJu, Fenercı 
aokak 6 numarada Tahir Ôz
demirbaf, Bornova caddesi 29 
numarada Ramazan Ôzyeıilova, 
Cedit mahaHMI Dibelrbqı so
kak 67 numarada Haaaa otlu 
Ali Özeti, Alaybef 12 nwna
rada Ali Ôztiner, T emaphk, 
80 numarada lımail Ôzarpacı, 
Kamilpaıa caddesi . 106 nu
marada Dervit Özüuyanık, 
Mecidiye mahallesi Salih so
kak 20 nmnarada Hasan Basrı 
~=ular, Kallramnlar sokak 

n-.racla Ştlkril Sıktaf, 
• .... IJelİ 526 nu-

iiıı.tüıaaa Sadabq. lkin-
2 ........ 

(Anıd) Nasıl 
Yapılacak 

Vilayet meclisi idareleri,öz~ı 
kurumları tarafından dikilecek 
(anıt)ların her birine dmu,una 
deak ye deYrimize uygun ol
maaı, bunun için de yapılacak 
amtlann projelerinin Ankara
daki anıtlar komisyonunca 
araşbnJıp onaylandıktan sonra 
işe girişilmesi önce ilbaylığa 
bildirilmiştir. 

Dlln içişleri bakanlığından 
ilbayhia gelen bir bildirimde 
bazı ilbaybldardaki idarelerle 
kunmlann hu bildirimi göz 
anüade tutmayarak anıt inşa
sına kalkııtıklan bildirilmi,tir. 

Dün 19 Mayıs günü Halk 
Evinde kutlulandı 

Erkek Muallim Mektebi direktörü 
heyecanlı bir söylev söyledi 

Dün, Atatürkün 16 yıl evvel 1 Bund.an sonra Mondoros mü- vahk kıyılarında düşmana açı-
Samsuna ayak bastığı ve dev- ta~ekesale Osmanh imparator- lan ilk ateşin, göklere dağılan 
rimin ba:ıJadığı büyük .gündü. ı lugunun başına ~öken ağır ve dumanının göründüğünü f nönü 
Bu büyük glin, yurdun her bu- k.ara~lık feliketin askeri ve tepelerinde Anadolu toprakla-
cağında candan kutlulandı. sıyası safhalarını tebarüz ettir- rını istilaya kapayan kahra-
Halkevi heyet de bu münase- m.İŞ ve :ıldırım ordulan ku- manların kurduğu geçilmez 
b ti ·· ı b' t ı t mandanlıgından lstanboldaki setlerin heybetli manzarasını e e guze ır op an ı yapa- . . • k' ' 

k ı ·kı ı 19 M k t ınzıvagahına çe ılen Atatiir- Sakarya vadilerinde yangınlar ra şen ı er e ayıs ·u - .. O . 
ı l d kun parça anan smanh ım- ve kasırgaların girdibadı içinde 
u a ı. . t , v k .. · 

Merasime haikevi salonunda ımpaı a or.ugun an azı uzerın- Başkumandanın heybetli çeh-
tam saat 17 de sücl muzikanın de yer yer beliren, dar görüşlü resinin nasıl yiikseldiğini, Af-

siyasi cereyanlar ve keşmekeş- yon dağlanndan Anadolu ova-

Bundan bayle anıt inşasına 
teşebbüs eden idareler anıt 
için ayrılan tahsisatlarını ve 
d&şündükleri özel durumları 
Ankaradaki anıt komisyonuna 
bildireceklerdir. 1 ·-· - ' 

çaldıiı istiklil marşı ile baş- fer orl sında milli felaketi nasıl lanna inen muzaffer Türk or-
landı. lıtiklil marşının ayakta tam bir kavrayışla kavrayıp dulannın ve Akdeniz kıyılannda 

Ölüme sebebiyet 
Veren ana 

Geçenlerde Karşıyakada hu
kuku Hliriyet sokağında bayan 
Haticenin komşuya gittiği bir 
sırada eYde bırakbğı küçük 
kıza Seher avludaki kuyuya 
diferek boğulmuştu. Kuyunun 
ağzım açık bırakarak kızın ölü
müne sebebiyet verdiğinden 
bayan Hatice hakkında Müd
deiumumilikçe takibat yapıl
masına karar verilmiı ve evrak 
&çÜDcil sorıu ezemenliğine ve• 
rilmiştir. 

Balık muayene 
Edilmeden satılır mı? 

Birinci Kordonda balıkhane
de balıkçı Tahir oğlu Hüseyin 
ve kardeıi Ahmet, İstanbuldan 
aetirdikleri balıkları doktora 
muayene ettirmeden sabıa çı
karmak istemifler, buna mani 
olla balıkhane memuru bay 
Ali, Aluaet ve Cemile hakaret 
ettikleri iddia edilmit ve tah
kikata baılanmııhr. -
İskan müdürü 
iki aydanberi tnezunen An

kara lstaalMıl' da bulunan lakin 
direktir& bay Mihıir Dumlu 
imini bitirerek gelmiştir. -
Kansını balta 

ve saygı ile dinlenmesinden 0 mumtaz ruhunun istkili- atlarının dizginlerini çeken 
sonra küriye gelen erkek mu- lini muhafaza ederek gündelik köpürmüş suvarilerin göz ka· 
allim me tebı direktörü bay hadiselerin arkasından gitme- maştırıcı akşamının, Lozan gün-
Refet Tok çok heyecanlı bir diğni, Osmanlı imparatorluğu- leri, Ankara kalesinin arkasın-
söylev söyledi. nun artık tarihe mal olduğunu da bir sabah bir fecir gibi be-

Bay Refetin söylevi birçok anlıyarak yeni bir Türk dev- liren yeni cumhuriyetin ve in-
yerlerinde salonu dolduranlar Jetini korumak lüzumunu nasıl kılip tarihimizin cihanı hayrete 
tarafından alkışlarla kesildi. his ve ifade ettiğini anlata- düşüren müselsel vakayiin na-

16 yıl evvel dftnkü gün Ata- rak bizzat Atatürkün lisanından sıl birer heybetli dekor halin-
türkün Samsunda Anadolu top· bazı sözler naklederek Ana- de sıralandığını anlattı ve 
raklarına ayak basması ile Türk doluya geçişten evvel İstan- nihayet 19 Mayısın haya-
taribinde bir devrin kapandığı bulda kurtuluş planını nasıl ta, istıkbale ve yükselmeğe 
ve bir devrin açaldığını izah hazırladığını zah eylemiştir. doğru yola çıkan bir milletin 
etmiş ve milletlerin tarih1ndc Bundan sonra Atatürkün İs- dev adımlarile yllrtlyüşünü gös-
bayle devirler açıb kapıyan tanbuldin milfarekat ve seya- teren manzarayı aştap-ı ilive 
günler 'Varsa da 19 mayıs gü- haline ait menkabeler üzerinde ederek elini yukanya kaldır-
nllntln o~larla kıyas kabul et- duran hatip, 19 Mayıs tarihi- mış ve yaşa! Atattırk nidasile 
mez bir hususiyet ve muhtari- nin bir düğme olduğunu ve nibyet veamiştir. Bay Refet 
yet ifade ettiğini, çünkü bugün ona basıldığı zaman bir perde- Tok se>ylevinden sonra da söy-
bir mil!etin ll6mden hayata nin kalkbjmı ve birbiri arka- levi sırasında olduğu gibi da-
geçtiğini s&ylemiştir. smea Ballkt!!Sir mrtlannda, Ay- kikalarca alkıtlamnı,br. 

Afyoncu arın 
Muhakemesi 
BugUn devam edecektir 

Dün sabah saat onda ihtisas 
mahkemesinde, Badem kasa· 
larinda Havanaya Afyon kaçı
ranların muhakemelerine de-

l vam edilmiş ve suçluların mü
dafaa vekilleri müdafaalarını 
yapmıılardır. 

Gümrük komisyoncusu bay 
Oıman Nurinin avukatı ileri 
sürdüiii bir noktanın sorulması 
~e Afyon fiatlan hakkında Ti
caretodasından istenen listenin 
henlh gelmemit bulunmasından 
muhakell\e bugüne bırakılmışhr 

uhtarlar kursu 
Dün ilbay General Dirigin ilk 

Dersile açıldı 
Köy muhtarları kursu dün 

sabah saat sekizde Halkevinde 
açılmışhr. Kursa, ilbaylık için
deki köylerin muhtarlan ve 
köy kitipleri gelmiş bulunu
yorlardı. 

sırasile diğer daire şefleri ver
mişlerdir. Köy muhtarları kur
sunun çok verimli olacağı kuv
vetle umulmaktadır. Kurs 
dört gün sürecektir. Dünkü 
dersler birer saat idi. Ha -
vaların fazla sıcak olması 
haaebile ders müddetlerinin 
kırk beşer dakikaya indirilmesi 
kabul edilmiıtir. 

ile yaralamış Tire seyahatı 
Hacıbüseyinler'de yala so- Jçin hazırlıklara devan 

Öoce ilbay General Dirik, 
Tilrk devriminde kayciilük çev
resindeki ilk dersini vermiı ve 
bu ders tam bir saat devam 
etmittir. ilbay General, Cum
huriY.et idaresinde klylüye ve
rilen değeri anlatmıı. klyltinOn 

Bugtin saat onalbda muhtar 
Ye kay katipleri otobüslerle 
Bunıayaya giderek ziraat 

kağında 18 sayılı evde oturan Ediliyor 
karısı bayan Meryemi batın- Turing ve otomobil kulübü-
dan Mlta ile ap surette ya- ?1~ 6aim6zde!ü. Cuma S[iinü 
rahJU .Aranad Ba,ram dün ı •çm teı:t'p ~Ji: Tıre - f>qa-
a. ..ıu. __ ...:._~ ilk çepıeaı pzıntisı çok mükem-
nuu197 ._........._, Ye Mr• mel olacakbr. 
psa 1-...••fbr. Bayu Mer- lzmir - Tiıe yolu çok aizel 
yemİll yaruı çok atırdır. olduğu için •eyahat otobaalerle 
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Muıtafa, Sorel, Eırefpaşa Yu
suf dede 147 numarada Mer
yem, Türkten, Me-lez caddesi 
24 nıunarada Mustafa Tezeren 
Sinekli caddesi 154 numarada 
Snleyman Takta, G&ztepe 
Halit Ziya mahallesi Hibeyin 
oğlu Münip TWl&k, Kiğıthane 
sokak 78 numarada lunail 
TorsaJlı, Asmali meacid Ali 
Riza Yurdakoş, Karantina 
Azmi ıekak 24 numarada Ha
lil Yurkunç, Zeytin sokak 12 
maracla Ali Yırtar, Kahra-
manlar 94 numarada Haıan 
Yaylacık, Faikpqa Türbe 
sokak 22 numarada Sıtkı 
Yontuk, Turan Menemen cad
desı 36 numarada Antuvan 
Arılar Yalçı, Borç sokağı 161 
numarada lsmail Yönev, Kah
ramanlar 120 numerada Ah
met Sait Yakın soyadım al
ımtlardır .. 

yapılacaktır. Turistlerden isti-
yenler Tir - Aydın arasın"• 
açılan yoldan bir saatlık yolcu
luktan sonra Aydına da gidip 
gelebileceklerdir. 

ı ı ı • r ı ı r 

Tarihsel kıymeti 
Olmıyan evrak 
Taribt kıymeti olmıyan eski 

resmi evnkın yakılmak sure
tile imhası hakkmclaki yasanın 
tatbikine batlanması lçiıleri 
bakanhğından hbayhja bildi
rilmiıtir. Her daireden birer 
memur aynlarak komisyon 
teıkil edilmiştir. Bu komisyon 
eski resmi evrakı hususi ve 
tarihi değerlerine göre ayıra
cak, lilzumlu olanlar f lbayhk 
mahzeninde muhafaza edile
cektir. Lüzumsuz olan evrakın 
nevileri bir liıte halinde Aa· 
kara'daki yüksek komisyona 
bildirecek, oraca kestirimi ve
rildikten sonra yakılacakbr. 

refabe ulattırılmaıı için alman 
ve alınmakta bulunan tedbir 
ve kararlardan malısullerimizin 
dejer fiatle sablması için ne 
tekilde çahıddıjından, klyltl 
ile ıehirlinin elele Ye bir kalp 
halinde çalışması ltiztimundan 
bahsetmiştir. 

Ubay ifeneralm çok alkışla
nan dersinden sonra halkevi 
bahçesinde bir hatıra olarak 
resim çektirilmiştir. Daha sonra 
ikinci asilba Sedat Erim ve 

milcadele utasyonu ile Bornova 
Ziraat mektebini ziyaret ede
ceklerdir. 

Otomohil kazası 
GazeJ,aWa Et..-.... ... 

kağında Aydm bira fabri~ı 
fabrikatörlerinden Fayfur ida
resindeki otomobili Hüseyin 
oğlu Muıtafaya çarparak yara
lam•fbr. zabitaca tahkikata 
baf)lanmqbr. 
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KOŞEMDEN l , 

Yaşamanın zevki 
Vur patlasın, çal oynasın, 

nerde saz, nerde söz bizde 
orada değil bu zevk. 

Bilmem; nemelazım; bana 
göre böyle değil, her yigitin bir 
yoğurt yeyişi vardır. Kimisi 
bir türlü, kimisi bafka türlü 
:ıevklu arar. Sabahtan akşama 
akşamdan sabaha kadar kafa 
patlatıp iş uğruna didine'1ler 
bu yapmayı zevk sayarlar. 

Sabahhn akşama kadar ve
yahut bütün pn sürt Allah 
kerim gezenler, geceli, gün
düzlü masa başından, kadeh 
başından ayrılmayanlar, bu ya
.şayişlerini zevk •yarlar. 

Kalabalık illerde bannıp gii
rültü, şamata içinde yapyanlar, 
lüks hayatın gırtlağa kadar 
masraf Jarına boğulanlar bu ya
şayışlarını zevk sayarlar. 

Dedimya herkesin keyfine 
kimae k&hya olamaz. 

Eğer bir anket aç•pta yap
manın zevkını nasıl teJikki 
ediyorsunuz. Ve zevkle nasal 
yaşanır diye bir sorgu atsak 
ortaya, buna gelecek karşılığın 
hiç birisi birllirine uymaz sa
nının. 

Gel gelelim bana sorarsanız: 
Azizim beoım yaşamakta 

bulacaiım zevk bambaşka bir 
fey. hotunuza iiderse aynca 
bir hak talep edecek deiilim 
istimalinde .. 

Gürültüsüz, patırtısız bir 
Anadolu köşesi, temiz hava, 
te~iz su, dağ sırtı, çam or
manlığı, küçük bir kultibe 
- sakın eften püften sanmayın· 
tama vermiyen bir it, rahat 
kafa, soıarım size bundan Ali 
zevk olur mu ? 
Akı .rl'UI ay dojm' yo

rulmuş, yarılmışsın 11rtını çi-

menlere verip elektrik ampul& 
yerine çakmak çakmak yılcb:dan 
mor göfıll seyrediyonan ko-

lon ya yerine çam kokuları, iç
ki yerine ayraıı ve temiz su. 

Kafan dinç, asabın demir 
gibi, kuvvetin yerinde, yüzüne 
bir fiske vursalar kan fııkıra• 
cak bir sağlamlak, kanhhk, has-
tahiın hiçbirisini bilmemek .•• 

Benim böyle hayal~ daldı
ğım zaman karım uyandınr. 

Bakta bakb da: 
-Bildimama hani bu dejirmeııi 

döndürecek su! Geçmiyecek 
duaya amin deme, dedi. Bir 
düşündüm. Demek ben sahi
den yelle su değirmeni dia-

dürmüı, yapamıyacağım bir ite 
kendimi yormuıum. Yormuşum 

ama bu yaşamanın uyali de 
bir zevk.. Zararsız 1tir hayal, 
olması imkin sımnndan dıtarı 
olmıyan bir zevk. Kim biyle 
ze.k •tirlyoraa dansı beaim ........ 

TOKDtL -
İzmir askerlik Şu
besi riyasetinden 

1 - 1 Haziran 93S tarihinde 
30· 6-934 tarihhle kadar lzmir 
askerlik şubesinde kayıtlı yerli 
ve yabancı ihtiyat subaylarla hiç 
kayclolunmamtf ihtiyat subay
lan bu mtlddet zarfmcla yelli 
nlfua etızdanlarile birh1d:e yok
lamalannr yaptır.ak bere her 
gün tubeye miracaatlan. 

2 - Şubemize kayıth olup ta 
vazifeten veyahut muhtelif -
retlerle batka ..ıaallenle ba
b1Mnlar da bulaaduldan mm
taka akerlik tubeleri vuata
lariyle yoldamalanm tubeye 
bildirmeleri. 

3 - Bu müddet zarfında 
yoklamaya mliracaat etmiyen
lerin baldannda kammi mua
mele yapılaca;ı ilb olunur. 



RtHlyel bahsı : 

Yeni usul Rontkenin 
Harikulide tarafı ••a 

İki göz arasındaki ınesaleyi hiiyiilterek 
Alınan Rontken fi)mJeri bir harikadır 

iki göz için hareket denilen mefhum 
Tek göz için RöliyefUr. 

Yanı asır sa11nw a 

/Kam~!ayda 
Buhran vergisine 

Ait kanun 
Yazan; :ı:::>r; .A...J?cl.i Iv.lulı"tarBtJ;;-~i:n..e:r ı 

nanistanda rejim işi 
Krallığı geri mi getirecekler? 
H .. kllmet: "Halk nasıl isterse ANl<A~A 18 (A.A) - Ka

mutay, bugün Fikret Silay'ın 
başkanlığında yaptığı toplantı-- Başteraıı bir inct sal111 eıte - rontkende asla görülmediği 

rine benzemiyen neticeler çı- halde, yeni rontkende cennet 
karmasına sebep olurlar. ormanları gibi zevkli heyecan-

Gözler arası kanunla~ına Iar sunan zevkli bir ~örünüş 
röre alınan yeni rontken fılm- arzediyorJar. 
lerinde ise vaziyet büsbütün Bunların birbirlerile çaprast-
baıkadır. laşmalarınrn yarattığı nokta 

Resme bakıhr bakılmaz hü- şeklinde gölgelerin eski ront-
tün göla-eler şahlanır ve ayağa ı kende bir çok adamları hak-
kalkarlar. Ortada gölgeden sız yere veremliler sınıfına sok-
eser kalmayıp eski resimde tuğu şimdi katiyetle aydınla-
gölgesi ıörünen unsurların ve nıyor. 

haılalıkların bizzat kendileri Verem için verdiğim bu kısa 
a-örünürler ve her biri kendi misal rontkcnle aranan diğer 
yerlerinde kendi ayrılıklariyle bütün hastalıklara da aynen 
görülürler. caridir. 

Burada her hekimin gördü- Kafa tasının içine gelince; 
ğü birbirinin aynıdır. Dirayet kafa tası filimleri sadece bir 
ve görgü gibi, adamına göre mucizedir. Fahrettin Işık bü-
değişen bir takdir unsuru ye- tün kıymeHni burada tamamen 
rine, vaziyeti kimseye göre göstermiştir. Kafa tasının içini 
değişmiyen hir iÖrünüş kaim görmeğe lüzum hissettiğim has-
olur. Ve görünen şeyin aza- taların, bana öyle filimlerini 
)aran gölgeleri değil, azaların yaratmıştır ki. bu filimleri bir 
kendisidir. Burada bir gölge defa gördükten sonra artık 
kömesinde vaziyetleri karışmış eski filimlere dönmeie imkan 
aza gölgeleri yerine, her biri kalmamıştır. 
kendi tabii yerini tutmuş ve Kafa tasının sahra mıntakası 
birbirine nazaran milimetresi kulak hekimlerini iltihaplarile 
bile oynamamış azaların ken- titreten ve görünmesi müşkil-
dileri görülmektedir. lerle dolu olan (Mastoit) ke-

Aradaki bu farkın hayret miklerinin içi ve iç taksimatı, 
ve heyecan veren mahiyeti Türk Semeri mıntakası gibi 
neticeleri itibariyle her türlü dahiliye hekimlerini titreten 
tahminin fevkindedir. güçlüklerle dolu sarp vadiler, 

Takdir ve tahminler yerine, 
Sinüs'Jer bütün güzellikleri ve 

gözle görmenin üstünlüğü ken -
dini o kadar kuvvetle ispat et- ferah verici bütün kolayhkla

rile şahlanıyorlar. 
miştir ki, verem olduklan, eski 
Rontken uaullerile tesbit edi- " Fen alemi " kendisini bü-

tün bu geçilmesi ve girilmesi 
len bazı kimselerin asla güç ve çetin manzaralara, ko-
verem olmadıkları yeni usulle )aylıkların en büyüğile götüren 
meydana çıkarıldığından Fran- Fransız rotkencisi (Diyokles) e 
sız bütçesinde müthiş yaralar bulduğu formüllerden dolayı 
açan azametli pansiyon masraf- ebediyyen minnet besliyecektir. 
lan bir çırpıda rahat bir nefeı 

Şeni usulde rontkenin şimdi 
almıştır. Rejiler, kömür sanayii d e en harikulade tarafına ge-
ve diğer pek büyük sanayi çiyorum. Cepheden rontkeni-
merkezlerinde verem teşhisi ni aldıran bir adamın resminde 
için bütün Rontken aletleri yeni 

en önde göğüs kemikleri, ar-
usulde kurulmuşlardır. k d k b a a al ve daha arkada ci-

y eni Rontken usulünde ve- ğcrler ve daha arkada amudu 
remli bir hastanın ciğerinde fikari görülür. Eski rontken 
görülen, iÖlge değil, veremin usulünde de bu böyledir. 
şahsen kendisidir. Fakat şimdi şu farkı diole-

Memleket hastanesi Rontken yiniz. Eski rontken filminde bu 
mutahassısı Fahreddin Işığın resim ne vaziyette alınmışsa o 
Rontken laboratuvarında, yeni vaziyetin resmi olarak baki 
Matematik formüllerle, yeni kalır. 
Jeometrik doneler üzerine ve- Yeni rontken resminde ise, 
remlilerin ciğerlerinden aldığı- fotoğrafa hiç dokunmadan, re-
mız filmler, birer şaheserdir. sim deki bütün azaların yerle-

F ahreddin Işığın bir taraftan rini tersine çevirmek ve değif-
k. tirmek mümkündür. tekniğe pervasız ha ·ımiyeti, 

diğer taraftan yeniliklere bağ- Amudu fikariyi yakından gör-
lanan derin heyecanı ve elin- mek isterseniz bir emrinizle en 
deki Materyelik ucsuz bucaksız- öne gelir ve ön kemiklerde en 
lıiı birlikte yautığımız tatbikata arkaya giderler. Kılb ve ciğer-
bolluklarla do'u imkfin!ar ver- ler de yerlerini değiştirirler. Bü-
miştir. tün vaziyetler tersine dönerler. 

Veremin yüzünü o lcadar eyi Ve en şayanı hayret olan ta-
ıanmz ki, onu hiç bir şeyle rafı yerler taban tabana zıd 
karıştırmak mümkiın olmadığı bir vaziyet aldıkları halde ara· 
gibi, h . ç bir şeyde artık onunla larındaki nispetler milimetre 
karıştırmak imkanı yoktur. bile bozulmadan kalırlar. Bu 

Artık veremin gölgesini değil hususı hadisenin, teşhiside ba-
şahsını tanımış olduğumuzdan ha biçilmez ayrıca bir kıymeti 

b vardı~ onun oyunu postunu ve.. ve .. 
ve de en harikalı tarafı onun Bu yeni mücessem rontkeni, 

ne bildiğimiz düz rontkenle ve 
hacmını tanıyoruz. ne de eski bildiğimiz mücessem 

Veremin ihtiyarı ve iencını rontkenle karıştırmamalıdır. 
yeni rontken, billur aydınhğile Buradaki yenilik rontkeni 
gösteriyo~·. Fakat en dikkate mücessem olarak almakta de-
cleğerJisi , veremin yavru halini yil, mücessem rontkeni istedi-
tanımak ve ondan da çok daha ğimiz kadar uzak mesafdeden 
değerlisi, doğmağa h2zırJanan mücessem almakta ve uzaktan 
rüşeym halinde veremi gözle aldığımız mücessemliği arzu 
JrÖrmek bariknsıdır. 

etiğimiz ve münasip gördüğü-
Daha harikalisi da vardır. 

Nefes borularının kıl kadar müz bir ayarda tutabilmektedir. 
· 1 

1 

Bu mühim yenilikten doian 
ınce şubeleri, ciğer eri besliyen neticeler o kadar bakir ve em-
ince damarlar ve bunların bir- ı d sa siz irler ki, rontkeni keşfet 
birlerile çapraşlaşmaJarı eski mekten daha büvük bir ehem-

öyle olacaktır,, diyor da, İstanbul saylavı Abdülhak 
Hamit and içmiş, gündeliğinde 
bulunan maddelerden bazı say
Javların ifadelerinin alınması 

teşrii masuniyetlerinin kaldırıl
ması için olan taleplerin seçim 
devresi sonuna bırakılmasını 
istiyen muhtelit encümen maı~ 

------------------------------------------------------Fakat kralcılar apaçık Cumhuriyet rejirrıini baltalıyorlar 
Atina, 18 (Hususi) - Yuna- I çarpışma alam olmasma müsa-

nistanda seçim çarpışması çok ade etmiyecektir! ,, 1 
Cumhuriyet şekli ile partilerin 
üstünde bir nazım bulunan meş
ruti kralhk hiç birbirine benze
mez. Bizde cumhur başkan
ları hep parti adamları olmuş
lardır. ve gelecekte de olacak
lardır. Bana göre Yunanis
tanda cumhuriyet ergeç dik
latatörlüğe saplanacaktır ve 

kanşık bir yolda ilerliyor. Bir Şimdi parti adamlarının söz-
hatalarını tasvip etmiştir. yandan, rejim işinin se- lerini dinliyelim. Başbakan B. 

çimde ortaya atılmıya- Çaldaris bugün Patras' ta av ır 
Devlet memurları ayhltları-

cağı hükumet tarafından söy- b l b. ·· ı k h~. . aş ı ır soy ev verere u-
lenırken. öteyandan bütün ya- _ .. v .. 

nın tevhid ve taaddülüne dair 
kanuna bağlı cetvelin sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaleti 

l l .. 1 ı .. kfımet isyandanberi guttugu 
zı an ar ve soy enen er şu reıım kısmında bazı değitiklikler ya

pılmasına ait kanun ile Posta üzerine, daha açık söyliyelim. 
kraliığm geri 2'etirilmesi üzerin
de top!anıyor. 

Gazetelere bir göz atalım: 

"Katimerini,, bugünkü sayısın
da, "Biz ve oteki!er,, adlı baş 
yazısında, Yunanislanın 1915 
den önceki duruma -krallığa~ 
döndürülmesini istiyor. Diğer 

yazısında da "Cesaret ister!,, 
başhiı altında diyor ki: 

"Atikya,, köylerinde köylü
ler, namzetlerinin resim!eri or
tasına kralın resmini asmışlar
dır. Demek ki bunlar, nam
zetlerle beraber kralı ve dinas· 
tiıini de seçim kutularına so
kacaklardır. 

Hükumet, ülkenin ne iste
diğini öğrenmek için bekfiye
cek mi, yoksa yapılması gerek 
olanı yapmak için önayak 
olacak mı ? ,, 

Karşı taraftan, " Aneksar
titos ,, gazetesini okuyalım : 

" Eğer uçurum önüne çık
mışsak. kabahat rejimin değil-

dir. Fırkacılığın ve parti me
todlarınındır. Krallık isteriz ! 
Cümhuriyet isteriz ! diye bağı
rıyorlar. Fakat çahşan halk 
ekmek istiyor, yaşamak İsti-
yor. F elaketP. sürüklenmemek 
istiyor! " Halk Yunanistanın 
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miyet taıımaktadırlar. 

Tekrar tebarüz ettiriyorum: 
buradaki yenilik mesafelere ta
hakkümden ve üçüncü buuda 
kat'i hakimiyetimizden doğan 
yeni ve en bereketli bir 11$lem,, 
açmış olmaktır. 

Bütün bu harikulade "lstere
ogramları,, görmek için huhusi 
aletler icat edilmiştir. Biz bu 
aletlerin hiç birisine mnhtaç 
olmadan fiziyolo jik döneler 
sayesinde istereoiramları en kü 
çük kıtasından en büyüğüne 
kadar çıplak gözle okumanın 
mümkün olduğun ilerde göste-
receğiz. 

HAMiŞ: İki gözü olmıyan 
kimselerin veyahut tek gözlü 
doktorlerın bu nimetten istifa
de etmeleri imkaııı yoktu; çün
kü bütün bu buluşlar, iki göz 
ve iki 1röz arası fizyolojisinden 
doğmuştu. 

Fransız fizisyenlerinden bir 
papaz, tek gözlü insanların 
mü.c:_~ssem görebileceğini iddia 
ettıgı zaman bütün dünya aka
demileri bunu hezeyan telakki 
etmişlerdi. 

Rahip "Taubeu,, şu hankula
de hakikati keşfetti. ıki göz 
için hareket denilen mefhum, 
tek göz için "Röliyef,, tir. 
Dünyayı kendi hayreti içine 

bırakan rahip, tek gözlü insan
ları bu nimetten istifade ettir
menin imkanını vermiş oldu. 

Bu hakikatı da Fahrettin 
Işığın labol'atuvarında tili ve 
ameli olarak tatbika muvaffak 
olduk. 

İleride, bu mevzua dönece-
ğim. 

YENİ ASIRA: Benden röli
yef hakkında biraz izahat iste
miştiniz. Sizi kafi derecede tat
min ettiğimi sanıyorum hür
metler! 

siyasayi anlanmış ve temel ka

nununa sokulacak bir madde 

ile buna dokunan her işde hal
kın plebisit yoliJe oy verme-

sine yol açılacaimı ve rejim 

işinde de, yeni mecliı muhak· 
kak plebiste karar vereceğin
den, ulusuu doğrudan doğruya 
oy vrmeğe çağırılacagını, bu-

nun için bunu seçim çarpışma

sına karıştırmak yersiz olduğu
nu söylemiştir. 

Başbakan yardımcısı ve ordu 
bakanı general Kond ilis de, 
hükumetin yeni basın kanunun
dan 11 Cumhuriyet,, kelimesini 
çıkarmakJa rejim işinde durum 
takındığmı yazan bir akşam 

gazetesinin duyuiu dolayısile 
demiştir ki: 

uHükômetin düşilncesine göre 
rejim hakkıııda karar "Yermek, 
yeter derecede aydinlatıldıktan 
sonra, halka düşer. Ülkenin 
~eleceği için böyle önemli bir 
işi parti kavgalarile birfoştir

mek yersizdir. isyandan doğan 
düşünce karışıklığı yatışınca, 
bize göre ülkede normal bir 
hayat için en elvirişli rejimin 
hangisi olduğunu söylemekten 
çekinmiyeceğiz. ,, 

Kralcıların başına geçmiş 

olan general Metaksas şuna 
bu cevabı veriyor: 

"Yunanistanda tatbik edilen 

orduda kendi diktatörlüğü 

için aylardanberi propagan
da yapan B. Kondilis bu
nu pek iyi bilir . B. Kon~ 
dilis beni itidalsizlikle suçlula

yor. Fakat ben aristokrasi de
ğil, halkım. Kendimi ne büyük 

Napolyona, ne büyük İskcnde-
re, ne de Diriya benzetmiyo
rum. Benim dilim, halkın çok 

iyi anladığı halk dilidir.,, 
Bu yazılardan ve sözler-

den anlaşılıyor ki, hükumet 
isteıin veya istemesin, Yu
nan seçimi kerçe"cten Cüm-

huriyet - Krallık konusu üze 
rinde dönüp duruyor. Kal-

dı ki, hükumetin durumu da 
hiçbir suretle cümhuriyeti ko
ruma durumu olmayıp krallık 
sorumunu ileriye bırakmak 

durumu gibi gözüküyor. Buna, 
hükiimetin Londra, Paris ve 
Roma ile Balkan antanta hü-

kumet merkezlerinde krallığın 
sreri ıetirilmesi için "islimzac,, 
da bulunacağı hakkında yazı
lanlar da katıbrsa ! " Üç aya 
varmaz, Ynnanistanda krallı
iın geri getirildiğini ~örecek
siniz r ,, Diyen B. Venizelo:mn 
bu işte de görüşdcn geri kal
madıiı sanılabilir. Eğer hadi
selerbunu tekzip ederse ne iyi! 

Galatasaray mağliip 
sonra bu Beşiktaşın galebesinden 

mağlubiyet hiç beklenmiyordu 
İstanbuJ, 19 (Hususi) - Şehrimizde bulunan Yunanistanın belli 

başlı takımlarmdan Apollon bu~ün ikinci maçını Galatasaray 
takımile yaptı. 

Apollon takımının Cuma güukü Beşiktaşa olan 3-1 mağlup 
biyctin acısilc bug-ün iyi oynadığı g(}rülüyordu. 

Buna mukabil Galatasaray takımı pek berbad bir oyun oynı
yordu. Neticede Apollon takımı maçı 3 - O gibi iyi bir farkla 
kazamıştır. 

telgraf, telefon kanununa ek 
kanun layihalarının ikinci mü-
zakerelerini yaparak kabul et· 
miştir. 

Yine bu toplantıda, hududda 
çıkan ihtilafların tetkik ve hal
line müteallik Türkiye ve Sov
yet Rusya mukavelesi müdde
tinin altı ay uzatılması için 
imzalanan protokol iJe Türkiye 
Bulgaristan arasmda Sofya'da 
imzalanan protokolun Türkiye 
ile Yunanistan arasında Meriç· 
Evren ırmağının her iki kıyı· 
sında yapılacak idrolik tesisa· 
tın tanzimine ait itilafın tasdik· 
Jeri için olan kanunların ikinci 
müzakerelerini yapmış ve tas-
vip etmiştir. 

Kamutay bundan sonra ikb
sadi buhran vergisi kanununa 
ekli 2416 sayılı kanunların 
değiştirilmesine ait kanunu 
müzakere ederek kabul etmiş 
ve Pazartesı günü toplanmak 
üzere dağdmıştır. 

Ankara Güvenç 
Spor kulübü 

Ankara, 18 ( A.A) - Batı 
Anadolu tur una çıkan Ankara 
Güvenç spor kulübünden Tür-
kiye bisiklet şampiyonu Talat 
bugün Arifiyeden hareketle 
İzmite varmış ve orada İzmit 
bisikletçilerile temaslar yapmak 
üzer yoluna devam etmiyerek 
İzmitte kalmıştır. 

Ortaköyde 
Bir cinayet 
lstanbul, 19 (Hvsusi)- Orta

köye bir hahvcci çırağıborcu
nu vermemekte tnat eden ar
kadaşı Hiiseyini biçakla öldür
du. Katil yakalanarak adliyece 
veı-ildi. 

İstanbul' da 
Sıcsklar artb 

lstanbul : 19 (Hususi) - İki 
gündür sıcaklar arttı. Termo
metre otuz bire pktı. Plaj.ara 

başlamıştır. 
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TAYYARE SİNEMASI 

3'15'1 

Bütün izmir halkım~ 
B U G U N 

sabırsızlıkla beklemiş oldukları senenin büyük fiJimlerinden biri 

-~------"" . -
IJi.~ı.Yn ~üyT ~ı~!t.~ı !u!Y! ~.~filim 

•-.....ı. +-ı;w. *MS>IW' 1?·k'i'# 

JOAN GRA\'QFORD ve GARY COOPER ile birlikte •·vals 
ruyası,, ve "Deniz altmda cehennem filimierinin kahramanları : 

FRACHET TONE ve ROBERT YOUNG 
İki başlı bir aşkın ıstıra_pları içinde harp cepbeledne koşan 

bir kızın heyecanı aver macerası 
Ayrıca FOKS dünya havadisleri 

AT TAYYARE sineması bugünden itibaren fiyatlarını ucuz
l~~mıştır. Yaz y~rtasında bile birinci . viziyon en yüksek 

• fılımler geçnıegı vadeden Tayyare smeması buna rağmen 
tarifesini şu şekilde tesbit etmiştir. 

D 
Hergün her seansta 25 35 50 kuruştur 

Serin bir salon - yüksek bir 'filim ve ucuz 'bir tarife 
Her ün 15-17-19-21 15 Per embe 13-15 Talebe seansı Cuma 13 ilave seansı 





ao Mayıs 1935 

C.de 
·ıyon 

Ankara, 18 (A.A) - C. H. 
P. Kunıltaymda dilekler ko
misyonunun bayındırlik işleri 

ü:z.c.rindeki raporun görüşülme
ainde A, Çctinkaya söz ala
rak hayındırlık işleri etrafın
da komisyonda kafi derecede 
izahat yerdiğini fakat bu işle
rin herkesi ilgilediğinden ötü
rii knrultay heyeti umumiyesi 
karııaında da bunları bir de
fa daha anlatmayı yerinde 
gördüğünü kaydetmiş ve de
miştir ki: 

Dört yıllık fasıla esnasında 
Nafia bakanlığının yaptığı iş
leri söylemekle beraber daha 
evveline aid bazı işleri bir 
arada söylemek mecburiyetin
deyiz. Şimendifer yapmak ve 
işletmek bayındırJık bakanlığı
nın mühim ve esaslr va1ife
lerinden birisidir. Şimendifer 
yapmak siyaseti B. M. Mec
iisinin ikinci devresinde tama
men takarrür etmiş büyük 
başkanımızın esas siyasetlerin
den birisidir. Bu siyaset bü
tün ehemmiyetiyle ve hızıyla 
devam etmektedir. Bayındırlık 
bakanlığına ,tevdi olunan vazi
felerin diğer kısımları aynı de
rect-de ehemmiyetli olmakla 
hereber şimendifer işleri gc.· 
rek memleketin vahdeti ve 
gerek iktisadi içtimai. ticari 
zaruretleri ve memleketin mü
dafaa•ı noktai nazarından bi
rinci derecede hız ve kıymet 
verilmiye layik olan bir esas
tır. Ve bunu takıbetmekteyiz. 

1920 yılında memleketimiz
de mevcut hatlar şunlardı: 

Anadolu - Bağdat demir
yolu (Mersin - Adana dahi1)2046 

İzmir - Kasaba temdidi de-
miryolu 706 

İzmir - Aydın hattı 611 
Şark demiryolu 330 
Sankamıi hudut hattı 124 

kilometre, r~niş hatla 41 kilo
metre, Bursa .. Mudanya, 174 
kilometre, Erzurum - Sarıka
mış, 129 kilometrelik Ilıca hat· 
ları da buna ilave edilecek 
olursa hepsinin yekunu 4082 
kilometreden ibaret olduiu ı:ö
rülür. 

Şimdi mevcut yollar böyle 
olduğu halde cumhuriyet dev
rinde yapılanları 2refikler ve 
rakamlara dayanarak söyliye
ceğim, ne yollar yapıldı ve ka
ça maloldu göreceksiniz. 

Yeni hatlanmız 925 yılında 
203, 926 da 251. 927 de 513, 
928 de 595, 929 da 783, 930 da 
1233, 931 de 1392, 932 de 
1690, 933 te 1955, 934 te 2012 
935 te 2642 kilometreye balii 
olmuştur. 

Bunlara verilen paranın ye
künu 282 milyon liradır. Cum
huriyet devrinin demiryollan 
İçin hazineden sarfedilen pa
ranın yekünu budur. 935 Mayıs 
batında 6242 kilometreden iba
baret Qlan yollanmıza 130 ki
lometrelik D. Bekir kısmı, 94 
kilometreli" Samsun - Eskipa
zar 112 kilometrelik Si
vas - Erzurum 22 kilometrelik 
Afyon - Karaköy 24 kilometre
lik Burdur 13 kilometrelik, Bo
z.anönü - Isparta kısımlan ka
tılmak suretiyle 6760 kilomet
reye varacaktır. 

940 yılında da Sivas - Erzu
rum - Malatya - Kilyos _ Zon
guldak kısımlarının yapılmasiyle 
\'aracağı miktar da 7311 kiJo
nıetre olacaktır. 

Cumhuriyetin ilanında mem
lekette yapılmış olarak bulunan 

4 küsür bin kilometrelik hat 
ise tamamen denecek derecede 
Devlet demiryollan arasına gir
miş ve satın alınmışhr. ( Sü
rekli alkışlar ) 

İstiklaline sahip olan bir mem
leketin vaktiyle bir takim si
yasi tedbirler altında elde edi
len imtiyazlarla yapılan bir ta
kım hatlann iıletilmesine mü
samaha etmesine imkan gör
miyorduk. Çünkü bir taraftan 
tarifelerimizi memleketin ikti
sadi, içtimai hayatına göre tan
zim etmek isterken diğer ta
raftan bu tarife tenzilibnı on
I~r üzerinde tatbike imkan 
görmiyorduk. Zira mukaveleler 
buna müsait değildi. 

Kasaba ve Aydın 
Demlryolları 

Mesela Kasaba - Izmir hattı 
memleketin en nüfuslu ve ma
mur yerlerinden g i!çmektedir. 
Bunlar bir türlü tenzilitlı tari
femizi az çok kabul ederek 
tatbik etmeğe yanaşmamışlar· 

dır. Ayni umanda bunlarla son 
yapılmış olan bir mukavele ile 
kendilerinin yaptıkları he
saplarct göre masraflannın 

zararlannı ödemek esası kabul 
edilmişti. Bu kumpanya ile 
satın alma mUzakeresine giriş
tiğimiz sırada yılda beş yüz 
bin küsur lira zarar ödemek 
mecburiyetinde kalıyorduk.Ya
ni birkaç yıl e\'\•el başlamış 

olan yeni m kavele ile yıldan 
yıla ödenmeye başlanan zarar 
~ittikçe artmıı ve en son yıl 
bu zarar beş yüz bin liraya 
vardığı için bu hattı almaya 
karar verdik. Ve bu memleke· 
tin esas hatlan arasına girdi. 
(Alkışlar) 

Son Aydın hattı da biliyor· 
ıunuz, memleketin en feyizli 
yerlerinden geçmektedir.Afyon 
Antalya hatt1m ynpmağa mec
bur olduiumuz zaman tabiatile 
bu hattın temas ettiği nokta
larda aramızda ihtilaf hasıl 
oldu. Nihayet görüştük, hattı 
bize satmağa muvafakat etti
ler. Biz de almak istedik ve 
bu hattı da aldık. Bu satın 
alma muamelesinin esas şerai
tini de kısaı:t! arz.edeyim . 

Bir defa ilk mukavele yü
zünden şirkete altı yüı. elli bin 
İngiliz lirası bir borcumuz var
dı. Sonra barbmrnumide hat 
işgalimiz altına alınmıştır. Bu
nun zarar ziyanı birkaç yıl 

evvel rüyet edilmişti. Neticede 
altı yüz elli bin lira da 
dahil olduğu halde bir ıril
yon küsur İngiliz lirası ka
dar esas tesis masrafına 
zam olunduktan sonra altı mil-

yoaa yakın İngiliz lirası olmak 
üzere bir kiymeti vardı. Bunun 
borçlanndan sarfınazar etmek 
üzere hattın inşa kıymeti olan 
Uç buçuk milyon lira üzerinde 
müzakereleri devam ettirdik. 
Ve en nihayet mürettebah H

neviye esası üzerinde yüzde 
y~di buçuk faizle Ye lrırlc yıl
da odenmek üzere bir milyon 
sekiz yüz elli bin liralık bir 
kıymet üzerinde anlaıbk ve 
mukavelenameyi imzaladık. 

(Alklflar) 
Bu alım 1atıma aid mukave

leyi yakında Kamulaya getir
mek üzereyiz. Onların da ma
yıs 25 de heyeti umumiyele
rine tasdik ettirilmeleri me
muldür. Şu halde memlekette 
ecnebi hatlan hemen kalma
mış gibidir. Şark demiryollan 
vardır. Mülkiyeti bize aiddir. 

Yeni Asıl" 

Bir kısım bat vardır ki, onun 
da mülkiyeti bizdedir. İşletil
mesi onlara eiddir. Artık mes
ele esas itibarile halledilmiş 
demekdir. Şimdi bunlar aldık
tan sonra bu hatları memleke
tin ihtiyacına ve ekonomik va
ziyetine, halkın menfaat ve do
layısile refahına doğru işlete
bilmek sure ' ile faydalı kılmak 
esasını hükümet prensib olarak 
kabul etmiştir. 

Tarife meselası 
Bilhassa başkanımızın bana 

sureti mahsusada emirleri böy
ledir. Bayındırlık bakanlığına 
E'elib işe başladıktan sonra bil
hassa tarife meselesini ıslah 
ettik ve zannederim ki, azçok 
halkımız memnun edilebilecek 
bir şekil verdik. 

(Alkışlar) 
Varidat artıyor 

lunir - Kasaba hatbnı aldı
ğımız vakıt bu hattın 933 yı
lındaki varidab iki buçuk mil
yon lira idi. Bu yıl bu battan 
üç buçuk milyon lira gelir elde 
ettik, }Bravo sesleri) 

Belki trafik bir mesele de
ğilsede üçte bir nisbetinde 
fazla olmuştur. Cetvelleri ista
tistikleri vardır. Fakat vakıt 
dar oldu için faz.la rahatsiz et
mek istemiyorum. 
Aydın hatbm da elimize ge

çirdiğimiz vakıt bu hattı da 
derhal devlet demiryollanna 
ilhak edeceğiz. İzmir - Bandır
ma, fzmir - Afyon kısımlarında 
devlet demiryollarmda kullan
dığımız, dört dingilli vağonfa

rımızdan kullanmağa başladık. 
Daha bazı ufak tefek eksikle
ri de tamamlamak azmindeyiz. 

Antalya yolu 
Bir kısım arkadaşlanmızm 

şurada burada demiryolları ya
pılması hakkında talepleri var
dı. Onlara cevap verdim. Top 
yekun olmak üzere yine söy
liyeJim ki demiryollarımızı hu
dutlarımıza vardırmak esas 
prensiplerimizdir. Bunun üz.e
rinde duruyoruz. Antalyaya da 
tabii buradan sonra varacağız. 
Şimal hattı gibi ikinci ehem
miyette tasavvur ettiğimiz bir 
kısım hatlar da vardır. Bolu -
Çankın Amasya - K. Hisarışar
ki gibi diğer bir kısım yer e
rimiz de demiryolu feyzinden 
istifade ettirmek azmindeyiz. 
(Alkışlar) 

KöprUlerlmlz 
Köprülere geçiyorum. Cum

huriyetin ilanına kadar mem
lekette esaslı kirgir köprü 105 
idi. Cumhuriyet devrinde yap
tığımız köprüler 934 yılına ka
dar 55, 935 yılına kadar da 14 
köprü yapılmıştır ki ceman 
yeküıa 69 kirgir köprü ediyor. 
Bununla vermek istediğimiz 
fikir pdur: 

Yoı ·meselesl 
Fazla hız göstermediğimiz• 

rapen 69 klryir köprü yapıJ
mıfbr. (Allnılar) Asırlarca 105 
k6pr9 yapılmasına mukabil 
Cumhuriyet devrinde 69 klrE"ir 
köprii yapılmıştır. Bir kı11m 
arkadaşlanmız encümende ve 

burada yol meselesi üzerinde 
durdular. 

Memleketi yeniden 
yapmak vazif : si 

Arkadaşlar, Memleketi yalnız 
kurtarmış olmakla iftihar et
mekliğimiz ve tarihimize şe
refli bir hizmet yapmış olmak
lığımız bu nesil için kafi değil
dir. Bu nesil için memleketi 
yeniden yapmak vazifeıi .,..,_ 

• er 
· ·n 282 
·ştir 

dır. Bunu küçüğümüzden en 
büyüğümüze kadar kudsi bir 
vazife olarak bilmek ve yap
mak mecburiyetindeyiz. Bu de· 
vir acizlere, zayıflara merha· 
met etmiyen bir devirdir. Onun 
için zamandan istifade ederek 
ve bu hwmızda devam ederek 
memleketi bir an evvel imar 
etmek mecburiyetindeyiz. Bunu 
yapmadığımız vakıt yannki 
nesle kaFJ• vazifemizi ek•ik 
yapmış bir vaziyette kalmlf 
oluruz. 

Yol paralan 
1930 da Nafia vekilliğinde 

iken arkadaşım B. Recep Pek
er tarafından bir kanun teklif 
edilmişti. Buna göre, yol para
sının yüzde ellisinin Nafia Yc
kaletine verilmesi kabul edil
mişti. Toptan elde edilmiş olan 
bu para ile biraz önce mem
nuniyetle zikrettiğimiz köprüler 
yapılmııbr. Yani bunlar o za
manın eseridir. Ele toplu bir 
para geçince muvaffakıyetle 
fazla iş yapmak imkanı hasıl 
olur. O zamandan başlamak 

üzere yapılmış olan iki büyük 
yolumuzda vardır. Bunlardan 
birisi Trabzon -Erzurum - Kara 
köse yoludur ki uzunluğu 500 
kUsur kilometredir. Ve mühim 
bir transit yoludur. İran ile 
olan bütün münakaleler bu 
yoldan yapılmaktadır. Bu yola 
üç milyon lira sarfedilmiı ve 
şimdiye kadar bir kısmı yapıl
mıştır. Ve dij'er kısımlarının 
da } apılmasına devam edil
mektedir. Yine bu ele geçen 
toplu paradan istifade ederek 
yenice yaphıcbğımız Çanakkale 
Balıkesir yolu yapılmıştır. Bu
nun iktısadi ve müdafaa nok
tasından ne kadar ehemmiyetli 
bir yol olac:.ağını heyeti umu
miyeniz takdir eder. Yine bu 
paradan istifade ederek Anka
r a'mn asfalt yolları yapılmıştır. 
Bu biıim için bir emri vakıdir, 
emri zaruridir. Çünkü burası 

merkezi hükfunet olunca dosta 
diifmana karşı burayı yükselt
mek bir an evvel imaretmek 
yeni devletin ıerefi iktiı:aıın
dandır. ( Alkıılar ) 

Su lflerl 
Nafia bakanlıitnın üzerinde

ki mllhim itlerden biriai de su 
işleridir. Biliyorsunuz ki au iı
leri memleketimizde ötedenberi 
ihmal cdilmiı bir vaziyettedir. 
Halbuki topraklarımızın f eyıin
den istifade edebilmek için be
hemehal •11 meselesini hallet
mek demek memlekette g6J, 
dere, bataklık auya ait ae var
sa bunlana haritaaını yapmak, 
yeni bir sayan lıayab nedir, 
yazın kıım ne kadar ıu top
lanıyor, nasıl tebahhur ediyor, 
nasıl Te nereleri aulanabilir, ne 
türlü kullanılarak istifade edi
lebilir? Bunu tetkik etmek il· 
zımdır. Bu aynca ve tamamen 
bir fen itidir. Bunun içi• de 

Nafia Vekileti yeni yapbiı teı 
kilitta au işlerine de esa•lı 
ehemmiyet Yermiştir. Memleke
ti muhtelif mıntakalara ayıra· 
rak bpkı nafianın milhendisle
rinde olduiu gibi su işleri için 
muhtelif memurlar tayin etmiı 
ve bunlar şimdilik 12 mıntaka
da çalışmağa başlamışlardır. 
Bu 12 mıntaka dahiJinde bu
lunanlar çok iyi bilirler, çahı
malarımızdan birçok eserler 
meydana geldi. Küçük Mende
reste 100 bin hektarlık araziye 
Cellat gölü ıiddetle tahribat 
yapmaktadır. Bunun önüne ~eç-

Sahife 11 
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OZ DiL S ZLÜGÜ 
Hergün beş kelime ... -·· Üçüncü )iste 5 - Teminat - İnanca 

l - İtimad - Güven 
İtimad etmek - Güvenmek 
Asayiş ve emniyet-Güvenlik 
2 - Huzur ve sükun - Bay-

sallık 

Yurdda güvenlik Ye baysal
lık, ülkümüzdür. 

Not : Güven ve güvenç ke
limelerinde şu aynma dikkat 
edilmelidir. 

1 - Orduya ıü•enimiz var
dır. 

2 - Ordu bizim pYenci
mi:r:dir. 

( Medan emniyet •e itiaa-
dımızdır. ) 

3 - Temin etmek : 
1 - fnaçlamak, inan •ermek 
2 - Sailamak, 
3 - Elde etmek 
Misaller : 
1 - Bu işin böyle olduğuna 

sizi inaçlanm, 
Bu işin böyle olmadığı hak

kında kendisine inan venneğe 
( kendisini temin etmeğe) ça
Jışbm. 

2 - 1şimi, aacak, Banka yo
liyle sağlıyabildim. 

3 - Temin ettiğimiz aetice
ler - Elde ettijimiz sonuçlar. 

Dördüncü liste 
1 - Abide - Anıt 
Örnekler : İstanbul bir anıd· 

Jar şehridir. 
İstanbul, Atatürk için, hey

kelli bir anıt yaptırmaia karar 
verdi. 

2 - Müstacel - Evgin 
Örnekler : Yurdu bayındır

mak, evgin işlerimizin başında 
felir. 

Dün Ankaradan bir evıin 

telgraf aldım. 
3 - Terbiye etmek - Eğit

mek 
Terbiye ( education ) - Eti

tim 
Mürebbi - Eğitmen 

4 Mektep - Okul (okula) 
5 - Muallim - Öğr~tmea 
Örnekler : Cumhuriyet okal

lannın 2enç kaf ah eğitmenlere 
ihtiyacı vardır. 

Her öiretmen, ejitim usul
lerini bilmez. 

Biz çoktanberi gençliii yeni 
zamanlar için egibnek istiyoruz. 

Not: 
Gazetemize gönderilecek ya

zılarda bu kelimelerin Otman
lıcalan kullanılmamasını rica 

4 - Sonuç - Netice ederiz. ......................................................................................... 
meğe çalışıyoruz. Nisanın aoa 
günlerinde bilfiil ameliyata 
başlanmıştır. Samsun tarafında 
bir çok işler yapılmaktadır ve 
yapılacaktır. Antalyada bir ç.ok 
mühim işleri bqanlmışhr. Ta
katımız nisbetinde idarenin ve 
mahalli yardımlarile daha fay
dalı işler göreceğimize kanii:ı. 
Hem de bu tekilde yardımı 
yapanlar bu fay dalı itlerden 
iatifadeye istihkak kazanacaklar 
dır. Burada da bir paraj ya
pılmıştır. Bu yıl bitecektir. Bu-
na mümasil au işlerini yola 
koymağa izami gayretimizle 
çalıımaktayız. Fırsat bulduğu
muz zaman hazineden fada 
para alüsak memleketin diğer 
bütün eksikliklerini de kolayca 
tamamlıyacağız. Posta, telgraf 
ve telefon iılerine gelince, 

Şirketi er 
Bunlara bu yıldan itibaren 

ehemmiyet Yererek gelecek yıl 
bir takım itlere gİrifmek üzere 
kaaunlannı tertip ettik. Ve 
tetbirler aldık. Gelecek yıl po•
ta ve telgraf ve telefon itinde 
mühim adım atmış bulunacaiız. 
Nafia bakanlığının üzerinde 
bilhassa uğraşmak mecburiye
tinde kaldıiım mühim işlerden 
demeğe mecbur oldapm ıir
ketler İfİ Yardır. 

Bu tirketJerin ekserisi Yaktile 
Abdülmecit umanındanberi 
maaleıef bir taraflı olmak üzere 
kurulmuıtur. Sonradan bunlara 
bazı kanunlarla Türk firketi 
namı veril.mitse de eıaı mahi
yeti tahripklrdır. Sırf para re
tinnek kaıuç temin et.ek 
cibetiaden kurulmUfhu'. Halkm 
menfaab noktasından bunlara 
karp hiç birtey yapW.amaflır. 
Vekllete geldiğim giiaclealteri 
bu ea çok bizi igal ede• ..... 
ele olmuttur. Yeni TGrkiye 
devletinin şerefli bikimiyeti bu 
qi de halletmeye klfi relmi,
tir. (Alkıılar) 

Sermayenin aleyhinde 
Dellllz 

Takibeitiğimiz siyuet badar. 
liri taraflı halk ve menfaat ya• 
ni •ermayenin aleyhinde deji
JD.. Fakat aynı zamanda halkın 
menfeab da vardır. Onlarla da 
yavaı yan.J anlqmağa muvaf
fak olmaktayız.Nafia işlerini bu 
suretle takibederek ehemmiyet 
verdiğim işlerden birisi de 
mekteplerdir. Yüksek •ühen
dis mektebi, fen mektebi gibi 
bunların bilhassa Cumhuriyet 
de-rinde yetişelerin feyizli bir 
eserlerini görmekteyim. Fakat 
nafianın memleketteki rolü 
itibarile memur yetiftirecek 
bazı mekteplerin de i1'veai 

li:ıımdır . Bilhuaa p o s t a 
telgraf ve telefon bilirsiniz ki 
doirudan doğruya fen esasına 
istina eder. Onun için mühen
dis mektebinde posta telgraf 
ve telefon memuru yetiıtirmek 
üzere bir şube açbk. Ayni 
:ıamanda üniversite de elektro
kanik kısmı bize verdi. Bu kı
ıım için de bir iki ecneı.i mü
hendisi getireceğiz. Demek ki 
bundan sonra me•leketimizde 
elektrikçi ve makinacı yetiftir· 
meie de ehemmiyet vermiş 
oluyoruz. 

Botun itler TUrk ellle 
Yapıhyor 

ilaveten şunu da arzedeyim 
ki, son zamanlarda •emleke
timizde bu kadar nafia faali· 
yetleri arasında artJk ecnebi 
elile yapılacak itimiz kalma
mııtır. (Alkışlar) Bu işler doi
rudan doğruya müteahhitleri 
mühendisleri mimarlar lıerteyi, 
sermayesi Türk olarak yapıl
maktadır. (Alkışlar) 

lşimi:zc bu suretle cle•am 
edeceğiz. Eauen nafia meae
Jenin ilmi ehliyetini tamamea 
iapat etmittir.Ve kemale doğru 
gitmektedir. Bunu da iftiharla 
arzediyorum. (Şiddetli alkıtJar) 
Bakanın bu izababndan ao .. 

ra baymdırlık hakkındaki eli· 
lekler reye koD&rak kabal 
edilmif "• &j-led•• aoara top
lanmak üzere celse tatil ola•· 
nıuttur. 

•••••••••••• 

C.H. Partisi 
iller bafk...,arı 

Ankara 18 ( A.A ) - C.H. 
Partisi genel bababk clinm 
bazı iller başkanlıima qatıda 
isimleri yazıh arlradaı1an se~
miftir: 

Bu yarifcler buıün ilfililere 
bildirilmiştir. Eaki bayındırlık 
bakanı . Seyhan aaylavı Hilmi 
Uran Iıtanbul, Çorum saylaYJ 
Ali Riza Özenç Çonıma, De
nizli ıaylavı Dr. Hamdi Berk
man DenizJiye, Zonguldak say
lavı Halil Karatavsu Kocaeliye, 
Kütahya aaylavı Dr. Lütfi Kır
dar Balikesire, Samsun saylavı 
Mehmet AH Yörüker Samsuna, 
Malatya saylavı general Osman 
Koptagel Erzurum, İzmir parti 
başkanı ve Yozgat saylavı 
Avni Doğan İı.mir baıkanbiı 
da üstlinde kalmak üzere Ma-



Buğday • 
sıyasamız .. 

Tanın bakanı bakanlık işleri 
Üzerinde kamutaya izahat verdi 

Bu yıl da altı büyük silo yapılacaktır. Tohumları 
Düzelterek verimlerini arttırma yolunda devam edilecek 

Ankara, 18 (A.A}-Kamuta
ym öğleden sonraki telaesinde 
tarım bakam bay Muhlis Erk
m n bu bakanlık işleri üzerinde 
ozun ızahat vermiştir. 

Ba' an baytsr işleri hakkında 
Jemiştır ki: 

Memleketimizde hayvan mev
_u:lu memleketimizin vüsabna 
nazaran çok azdır ve yıllarca 
ihmal yüzünden vasıflan bozul
muş dejenere o)muıtur. Fakat 
buna rağmen yine uJusaJ eko· 
AOmik varlıiımızın içerisinde 
J;,qhcaJannclan biridir. Ba ve
rimi koruma n Yarlak verimini 
uttumak, canlandumak ve 
tilhuaa daha elveritli daha va-

saflan dilzgla hayvanlar yetif
tirmek imkin ve allnın• temin 
edebilmek için tanm bakanh· 
tmuz hayvan hastahklan ile 
...... in diziye almış ve işle
.rinin batında saymııbr. 

Harvan hastallkları 
Memleketimizde hayvan has· 

laJaiı kalma•lfbr diye bir id
diada bulunacak detiJim, bili· 
kil birçok aeri hutabklar vu· 
..... Ve battA savaşı tamam
Jn•amıt .ı.nJar da vardır. 
Fakat bm rapen camhari· ,.ti• ilk demle timdiki zama• 
• bir taW..•u yapacak 

olanak • ·-- bu alucla MlJlk ad b-r' nı .....,.._ 
11rtirk YnWa ...,....,_ ai• 
,.. ,.,.. ................ iki 
9' yddaalteri eser kal•amıfhr. 
(Alklflar) 
ım Ja1mc1a 1952 mihrak 

_ .. b. ....,,. teDit edil· 
........ ..,., "°da 380. 
famit 9SS ta ..m olmllfhu'. 
1928 de Jdda yirmi bet bm 
hay.an YM•Jİ bakarinia kar
bam olarken " &u Tebuua 
lirayetiai lalemek içha Wsde 
' - 10 bia ... ,. ... lflrk• -
..... 1950 da Od -· ... 

...... (Al-

hayvan aşılanmıştır. 
Bakan bundan sonra yapmak

ta olduğumuz serumlan ihraç 
dahi etmekte oJdupmuzu kay• 
detmif ve hayvan hastalıklarına 
mini olmak içiu sınır )arda da 
ehemmiyetli kontrol yapılmakta 
olduğunu bildirmiftir. 

Damızlıklar 111uelesine te· 
mu eden bakan bu yolda ah· 
nacak tedbirleri liçe ayırmıt 
ve demittir ki: 

Evveli damızlıkları temin et
mek bunlann isinden elveriş
li olmıyanlan ortadan kaldır
mak ve nihayet cins hayvan· 
lan iyi ıurette yetiftinnek ve 
ba iti tqvik etmektedir. 

Bakan, bup ihti,-ca klfi 
gelmemekle beraber altıyüz, 
yedi ylz damızlık havan 
bulundutunu kayd etmiı 
ve sıfat miktarlan 930 yıhnda 
yalnız 9000 iken bugün 22,500 
sıfat yapaldığını ve 930 da iki 
hara varken S haraya malik 
bulunduğumuzu bildirmiştir. 
Merinos koyunlarının da ıslahı 
itinin ehemmiyetle takıbedil
diğini söyliyen bakan, hayvan 
ıslihı hakkındaki beyanatını 
fU cilmJelerle bitinDiftir: 

At ve hayvan ...... , 
Arkaclqlarua, at ve ıallh•na 

aid mueleleri biterken bunun 
uemmiyet - blylk bir dik .. 
katle _,__ --.k ... ıallh 

wdnaeal tetldl --- mre
tiyle bu işi eline almış oJan 
baıkanımız ve şefim İsmet 
lnan0nı habrlatmayı büyük bir 
borç sayana. (Alkıtlar) Bu 
borcu yabm hakan ohMklı· 
jaa dolaY1117le deiiJ. haJY&1a• 
ca•W. iftilal etmeklijim, bi
...... , mulejim iiibariyle 
de ldemek isterim. 

T obam ..wı. mueleaiıae te
mu eden bak&1a, bu yoldan 
demiftir ki: 

Tarua •ka•hiı tohgmlan 
dlultmek onlana TerimlerİDİ 
artbrmak JOlandaki ifleri çok 
tlildratle talabebaektedir. 932 
de aabtelf Tilayetlere ıln· 
derilen Mlektorlann tuiri az 
D•uda sirlllmtlttnr. IJk yıl 
ancak alb Jtb bin kilo temiz· 
lecliji halele son yıllarda 4 
milyon kilo temizlemiftir. 

Tohamlaturonl-. 
Baku.toll..iatMJOalarma 

twa _,__ chzitffr ki: ....... ":~· ·= 
"'!& ·"- --- kil. N • • ,__k iataay-
ile Aatalyadaki aıc:ak ddüaler 
istuyoalan yeni aç1lmlfbr. Bun
lar tec:rlbe iatuyonJand1r. Bun 
lama elde e~ tohumlar da
iddaufbr. ·ıehir iıtatyo-
,mda dajatdanf tohum miktan 
300 Wn klWar. ..._ 30 biD 
cliprleri de 20-50 ......... . 
t.ı.h iatuyoalaruMla tola ... , 
tecrlbe edilmektedir. Burada 
mutlak muwahk bir netice aha· 
dıktan aonra tekair dftlilderine 
ılaclerilmekte ve fazla iatihaal 
edilenler IWka dajablmaktaclır. 
..... Hfclay alım kanunu 
i .. ııiıle lilo iflerine de tema• 
e1erek ..... ki: .. ,. ..•. 

1"9 ........ kilaaren 
ltatd&J bl,ak .. llr'itle .. 
me;e bqluuftı. O ~an ki
loaa on iki kurut olan ba;day 
iki yirmi bete kadar d8paiif
tlr. Ba ıOr'at cliier ilrilDlerin 
ftrllllarl• ela clltlrebilirdi. Bu 

dayı tehlıkeye koyabilirdi.Bunu 
ilk defa gören partimiz buğday 
meselesi üzerine elini koydu 
ve buğday kanununu çıkardı. 
Buğday kanuuu üç yıldanberi 
mevki tatbiktedir, diyebilirim 
ki 929 danberi düşüş tamamen 
hlenmİf hem müstehlik ve hem 
de müstahsilin zararına olan 
düşüklükler ortadan kaldınl
mıfbr. Vasati olmak üzere dört 
kuruş etrafında bir fiyat istik· 
rarı yapmıştır. Köylü harman 
sonu elindeki buğdayını her 
ne bahanna olursa olsun çı
k...-mak mecburiyetindedir. Bu 
suretle harman sonu muayyen 
bir ay zarfında elindeki bui· 
dayını piyasaya arzettiği için 
fiyat düşüyordu. 1931-32 yılı· 
mn beş ayhk vasatisini 7 .25 
arada J .66 ya dOştüğü vakidir. 
Halbuki mlstabailin elinden 
çıkıp ta mutavassıtJann eliyle 
mü1ıtehJikJere intikalinde bet 
kurut oluyordu. Yedi kuru· 
rup çıktığı glln)er de vardı. 
Bu suretle bir tarafta 
7 diier tarafta 1,66 oluyordu. 
Bu tarafın vaaatiıi 5 öbir ta
rafında ilçtü. Kanunun tatbi
kine bqlanddıktan ıonra alım 
fiatımn tııtilnde ve albnda pek 
az dalgalar olmufbır. 933 - 34 
yab mah.Wll bereketli okluğun
dan bizi daha fazla mllf)dlllta 
.artıklecli. Alma yerleri 11-kea 
2'l-ye çıkankla. Halan *ilk 
yerlere gitmek külfeti tehacüm 
vaziyeti arada fiatierin teşek
külü gibi bazı mahzurlar haı 
ıöıterdi. Bunun için bu yıl 
bu mıkdan da elliye çıkardık. 
Bu iki buçuk yılda üç ytız 
milyon kilo kadar buidar 
ahnllllfbr. Bu buğdayın cami 
fibi, bazı fena ftnbar gibi ıe· 
raiti haiz olinıyan yerlerde 
muhafaza edildijini dOtlnlne· 
niz itin azametini kestirebilir· 
ainiz. Ba naktayı nazardan 
bazı lrGçlk yolauzluldara rağ
men ziraat bakanımn bu yolda 
ıa.termif oldaju faaliyeti ve 
alAkaya &arada huzurumwla ha
brlatma11 bir borç Te bir iuaf 
borcu bilirim. Baiday kanunu
nun yalmz faydası bu ıure•le 
bir fiyat istikranna ait kalmaz 
memJeketiD de muhtelif yıllar· 
claki baiday istiulatuu ...... 
ilinek ...... ki .,... ... 
ra .._..., mildva çok deti· 
. ....... tss-16 ,...._ 

...... S5 ~ .... ekildi. 
24 .... ,. la.artar almdı. Hal
beki m ,.ada 22 milyon dl
... ekildi ancak 13 milJon 
hektar abadı. V ~ diter yıllara 
böyle on ilç milyonJa otuz ve 
otuz bet milyon ara81Dda tefe
Yut eden bir miktar karta-· 
da kaluımqtı. Onan içindir ki 
1,. alb ,.& pi k.,. bir zaman 
iliM• lııeu .. ,. laariçten az 
miktarda baidaJ ptinaek 
mecburiyetiade kahamlfbr. 
DarJık yıllaruıda bir miktar 
bariçttn buğday ıetirildi. Bol
luk yıllarmda da fiyatlann düt
k~de aaloobcla lralmaftı. 
25 ve 28 yı)Janada 120 milJOll 
kilo buida1 ıetirildiji halde 
bu yıl ~raat &akanınaa eliyle 
100 milyon kiloya yakın bui
day memleket dıtına çıkanl
~' (Alk .... r) 

Bu itibarla l»ajday mevzuun
da iki mlbim ....ı. vardır. 
Bu yıllardaki mahaulle dar yıl
lan karfılamak ve bol yıllarda 
barice ihraç vasıtaları hazırla

ltu makucla nail ola· 

Buldan Prevantoryomu 
Esas yapıya son baharda başlanacak 
Prevantoryom 50 yataklı olacaktır 
Baldan, 18 (Huıuai) - Sa

rayk6yden Poyraza doğru uza· 
nan güzel bir şose üzerinde 
ilerliyoruz. Kırk dakika kadar 
yol aldıktan sonra, sırtını dağa 
yaslamış bir kasab~ gördük: 
Buldan... 500 rakımında olan 
kasabanın içindeyiz. Buldanh 
tanıdıklar: 

- Burada neyi yazacaksın, 
diyorlardı, dokumacılığımızı mı, 
Prevantoriyom veya yaylamızı 
mı? 

Prevantoriyum sözü kulakla
rımda çınladı. Türkiycnin Jsviç· 
resi mesabesinde olan Buldanda 
böyle bir müessese kuruluyor 
da görmemek olur mu?. Ot- lJultlmı umumi mauzm·a8r 

Bıtlda11: Süleymaııiye yaylası 
retmen bay lbrahimin yoldq- d&1a Kelecek yavrulara da ku· 
lığı ile müstakbel ınatoryomu l cak açacak.. idare doğrudan 
ıarmek llzere kuabanın dlflna doiruya " Çocukları koruma 
çıkarak bir yamaca brmanma- k 
.. b·-ı dık urula ,. nua kanatlan albnda-
ıa ~· • 

Yo! bay lbrabiaı anlahı:or: dar. ŞhndiHk ba utlu 
tahiabn he· 

nerck yarattığı müstesna bir 

köşedir. İçtij'imiz su kireçsiz .. 
teneffO• ettijimiz hava saftır. 
Yaz pleri herkes bu yamaç• 
tan daha ileriye, lıattl yaylaya 
çıkar. Bizim tabii uJfiyelerillli• 
hayat kaynajlclır • 

Buranın cenup kısmı şimal 

rllzılrlanndan maun oldupa· 
da klllak lçia; ..,.... y&ıdeki 
lll8ltni ..... tla yazlık olarak 
aJft)ac:akbr. 

Doktor, eaaa yapıya sonba
harda baılamcajun, elli yataklı 

olacağını, tabsisabn viliyet ve 
belediye bütçelerinden temin 
edileceğini iyzab etti. 

Bu iyzahattan anlatıldığına 
göre müesseseyi yararla bir 

hale getirmek için epiy paraya 
ihtiyaç vardır. Bunun için de 
Denizli' Din gayyur valiai bay 
F uada bel bailanıyor. 

Gıdasızlıktan vereme müs· 
teit, daha doğrusu içinde bu· 

lunduklan şerait Ye fakirli~ 

yiizünden bünyeleri harap olan 
birçok yavrulanmızı ölümden 

kurtarmak ba~ıadan böyle 
saf havali bir yaylada biı 

prevantoıyoanm vtlc:at bulma· 
amdaki faydaları yazmak il· 
zumsuzdur. Fuat Toksahn vi· 

liyetin birçok ilatiyaçlannl 

karııladıiı kadar bu hayırb 

• clıe muvaffak eliai koyaca
ğı flptı....... . iıl .... 

ları devam ettikçe Prevantor-

yom, sonra aonra sanalol'J'Om 

haline lcalMdllecetiaden JUi'· 
dun bu cennet kaıesinde aı-

mez bir eser yaratılmış ola· 
cakhr. 

HulGel GUne, Dlrt yOz metre kadar br• 

manmıtbk. Preventoriyom ye·. ======================== 
riae vardık. 

Bafy lbrahim dedi ki: 
- Hllk6met doktorumm ba 

İf Ozerinde durmadan çah11yor. 

Şimdi de kencliaini burada .bu
lacatız· 

Bu •ırada kulaldanmıza, 

Borsa Haberleri 
Din ........ . 

Y ............. r 
'O *1:1!i!tDoıo-...... 

Çu. Ahca F"ıat 
ağaçhklar araıınclan bir aeı IOS H Z AL--..a. 

Fen harikası 
Bir lnriliz tayyareciai Lon· 

dra tcbri Ozerinde 5000 metre 
irtifaına ylkselerek Eafraraj 

kltıdı ile Pariateki Eyfel ku· 
lainin fotografını çekmiftir. 

ıeldi: .........., 8 8 SO 
_ Buyurun!. 62 Ş Riza Halef a 75 8 75 .------ ---. 
Bir dakika •onra.~ B. 23 L Reciyo 11 11 so Para Piyasası 

Altdullab ile kaqakaqıyaJIZ. S S Slleymano 11 11 19_S-l9lS 
Buradan •tala• okadar cazib 193 Yek6n Ahf Sabf 
ıBrQDlyor ki, k••'- ile b.a- Zlllllre Borsası Mark so 20 so 11 
ber bitin bir owa ayakaltıada. Çu. Ahcı Fiat laterlin 617 622 
Gizler uzaklara çevriliac~ Sa- 437 e.td&1 4 15 4 45 Fr. Frangı 8 28 8 30 
raykly ve DaidJi .de .... 94 ,...,_ 7 62 162 Dolar 80 10 79 SO 
•ek 1110mkln oluyor. Healz 80 AWan S 31 ~Si ~ 21 20 21 70 
solak almadan doktw bizi sez- 10 Su... 10 10 ltatyan Brett10 SS ti '42" 
cm.eğe hatlaclı. Api zamanda 565 ton Bula 4 25 4 25 lsviçre Fran. 40 62 40 87 
qlabyorda: 826 K Palamut 255 430 Florin 85 12 85 37 

- M8uaeaeQ1i1 yalnız mek· 8 balye pamuk 43 43 Kr. Çekoalo. S 24 S 'D 
teb çocuklarına değil, cbprı- 25 ff yapak 45 45 50 Auatr. · · • 23 50 24 

................................................................................................................................... 
bilmek için lilolar yapalmifb. I clea ibarettir. Halbuki bir mem· kelime ile ifadaiDİ yapmak 
Zannediyoruz ki bu ailolar lekette ormu normal olarak iaterim. Bu baWa ••kteplere 
bize bu imkülı vermiftir. Si- o memleketin vua'abmn IAllkal çok ehelDllliyet YermekteJiz. 
lolar Cumhuriyet cleYriade ilk JI* 33 1 DiaP,etinde olmalı- Tili mektepler, kuralar a99ak 
defa olarak yapnlmlfbr. 4 dane mr. O halde ormaalan•ıan teferruabna firmiYeceiüD· Ge-
dlrt bin tonluk silo yapılmqbr. hadclJ tabüain üçte biri kadar-. rek eleman yetiftirmek ve s•· 
Ba yalda 6 ıilo yapıJacaktır. dır. Ormanlanmız keyfiyet ita- rek •emlekebn ziraat Wlaiım· 
Silo yapmak iakbı oldukça kımıadaa da fakirdir. yap .. k ve yaratmak için C-· 
tdıakkuk ettirileceji tabüclir. Bakan ormanın ehemmiyetini huriyetia ve ,.,..ili• Wr .,.n 
Oıman itlerine temu eden cliier memleketlerden abua elan yüksek ziraat eutitldnal 
be~an bu divamn bizdeki miullarle tebanaz .ettirdikten babrlatacağ11n. 
ehemmiyetini anlatm11 ve f11 ve tahripc:ilitin ıararlan üze- (GardOk sealeri) 
izahatı vennlftir: rinde iarar eyledikten • .,. Arkaclaflanm orayı teref· 

Ornuanlar.1tnız bu laumıta çaı..Jmakta oldu· lendirdiler, bacllleriae mite-
Memleketimizde 8 buçuk ~ bildnait ve 81zb6 tu pılrlpr ve miunettanm. ip te-

milyon hektar orman Yar der- clbalelerle bitirmittir: fenuabna girmiyeceiim fakat 
ler. Banun iki liç milyon hek- Bu meaelekri mevzuababae· btttnn dünya ilim alemİlldeld 
tan baltalık aazhk, koruluk, derken çok zaman eleman ib- telikkileri bilcliiim için itacle 
çamhk ve fundahkbr. Funda- tiyacından bahsettim. Eleman -etmek isterim ki partimiz laa· 
lıklar da dahil olarak orman- yetiıtirmek (noktaımdaki bazı kikaten bu eıeri ile kıv....W-
~ memleketin Jüzde 11 İn· teaebltllleıimizin de bir kaç Ur. lvlbaebilir. ( t 



nın. 
• • 

sırı: Barut kadın ••• 
Hayat en şeytan romancıdır .Bazan öyle meraklı mace 
ralar yarabr ki en kudretli hayal bile ona yetişem 
F asta yerli başkanlardan birini sevdiği için kendi ırkına yüz çeviren 

Bir lngiliz kızının başından geçen heyecanlı bir seyahat .. 
Hayat en ıeytao romancadır 

ve bazan 6yle meraklı mace
ralar yaratır ki en kudretli 
laayal bile onlara yetifemez. 
Faı'da, yerli baıkanlardan 
birini ıevdiii için, kendi ırkına 
arka çeviren fU heyecanlı se
yahat, ıerçek bir vak 'ac:br. 
Dinleyiaiz : 

- Bu akpm •• yapacak
nu:, kızım? 

Hel• babasına döndü. Can 
llkmbh Wr ..ıe : 

- Akp•a dojru Harri, 
Deyzi Hapkiaı ve kocasile te
llİa oynamağa gideceiüa. 

- Ol Rayt ! Bende daireye 
ve Ç&l'fıya uğradıktan sonra 
çay için sizinle birletirim. 

Yaz llODU olmasına ragmen 
güneş hala yakıyordu ve koyu 
mavi gök yGz&. ilk bahar gi
bi, açıktı. 

Saat dörde dofra Helen 
arkadaşlarile buluıtu. Bir 
az oynadıktan ıonra, İagilizleria 
An' anesi olan çay içia. 

o tuklara yerleştiler. Harri, 
~ ,. .... ça flört yaptığı Helene 
dotru koltut-• yaklaıtırdı; 
t1ze1 ve kuvvetli bir delikanh 
idi, fakat Helea -. pek i1si 
bealemiyordu. 

- Sevgili Helen, bugünlerde 
pek hülyaıa..mz. 
yorsunuz? 

- Oraya it~ek hllyuın
dayım. 

Parmaiı, ufukta berrak ıe
rnaya dojru laeybetli yı;ınını 

yükselten Atlu datlanm ıös
terdi. 

Hani ıtlmete ı.,a.cL: 
- Bu otelin ralaat n llbl· 

ali çabuk aranuuz. 
Merak .. teki Mamoaya oteli, 

portakal, bunu, zeytia ajaç
lan ar••Ma• fıtlaraa fıskiye· 
lerile prçeldea HYİIDli bir 
yerdi. 

- Bıkbm artık ıiıin bu me
deniyetinizden! Biraz da sahra• 
nın vallfilitiai tatmak, yahm 
başıma datlanaa brmanmak 
ıst-eriJD. Bir at, birkaç kabr, 
brr pıdsr brecak, •• 
balac:ak, atq yabc:ak iç 7erl 
yanımda olaun yeteri.. Bir ele 
hakiki ..... 

- iyi amma Şl6h denilen 
•alati clağıharıa karıııaşsrsanız. 

- Aman 1en del Oalar Fru 
......... .....,....Bir laıi
h laDM tiM C ·wler. 

- Ola, .ı. Wr ficlyei ne• 
cat ilteler. 

- Babam da o ela WWirir, 
• çakar!.. 

Arkalannda net'li bir kab-
kalaa çınlada: 

- Hiç de =Mskhk deiil ,...,..., 
Y. H. Penoua te8izce içeri 

alrmitti. Harriye yaka.fb: 
- Bu 11,tediti alWlea H

... plene bia. Sac1ak Aftı. 
aaecli JUIDA veririm. Emiam 

ki ~ yonalar, ·- .... 
, .... llaaret çek•. 

- Baba& 16ıtblk4ha cayma· 
JIDIL 

- hı ...... llal.. 
• 1. H. Pa...._ ıll.llimeyerek 

Wr koltup zenp 
'-bubat ve ya. ~ 
lcaaam faer hewelİDi ,... _.. 
._.ye allflllllh. Bu 19'l0yahn
.. laer 7al olduiu ribi. acen

İfİll, F-~~- -

bir kaç hafta geçiriyordu.Henllz 
23 yaşına giren Helen, ıezmeyi 
çok sevdiii için, birlikte gel
miıti. 
Açık pzlll ve parlak tenli. 

çok slzel ve sporcu bir san• 
..... Şimdiye kadar biç bir 
edtefe gönül vermemişti. Za-

... HuthWa AfkİJle de •Jle-1 
ai,onla. 

Birkaç ftb1 ...... kenaa 
dat 10llanaa ıirmifti. Hela, 
çok HYİllİJOr, Sadak Alam..U. 
yumcla at k~ Yol
da avlam,orda. Birçok keklik· 
ler wrcla. Hattl p-•· bir 
yaban domm bile tepeledi. 

Otle •akb, dmle-=ek •e 
1e...U yimek içia bl,ak apç
ı.nn altında dururlardı. Gece 
olunca çadır ve ıef er karyolası 
kuruJur, Abmetle iki kabrcı 
kuru odunlar topbyarak bllytlk 
bir •tef yabrludı. Yolcular 
etraiına toplamrlarcla. Yemek
ten aoara, Helen bira ...... 
diji arapça ile, arlwlqlaruwl 
hikaye ve masallannı dinlerdi. 

Bir sabah, Helen dOrbtinü· 
nlla ucunda yeşil meıe ajaç
ları altmcla cotka bir tellll• 
k-.fetti.0_. ...... 
ait Wr •adi açalayonlu. 

- Ahm~t, bu alqam orada· 
ki •iaçlarm albnda, o serin 
ıayan yananda koncakhyahm. 

Ahme.t batmı salladı: 
- Yok, Loillah! Çok teh

like&. Kartıdald cebelde, kor
kuaç ce11rl.,erler _.. Ayt • 
HatlW. •a...,.Alaı var. 

.,,_ ...,.. ...., ..... 
Ş. datlanla ceaeİll top OJDl
JOr• Oraya pecek ve t0nra 
Marakqe dineceiiz. 

Bin i&çllllde nyun yanma 
vardılar. Nefis ltir k6pydi. 
Yuvarlak kayalar Ozerincle aa 
tqtaa tata siçrayor ve •i•ç
lann altında çok bot bir se
rinlik hllküm sür~yordu. Ak
tam bumca, dajlalara görn1-
meaaek icin, Ahmet ateı ya
lalaaamaaaa1 i tecli: 
-o... ... 

Jeri de karanbğı deler. bir cey
llndan daha az gOrilltü yapar
lar ve yel gibi bızhdırlar. 

Helen alay etti: 
- K.,rkuyor musun Ahmet? 

Bir Dukalımn bir Berberiden 
korkacağını sanmıyorum. 

Ahmet kızdı. Hemen odun 

toplayıp pzel bir alet ,uta. 
Uzaktan bir aplta •,.alda. 
Hel• titredi. 

- AY pefinde bir çak• 
Yaftf J&•at bir 111lm Hele

m .az liapaldaruu '"patta. 
ICabıaıar, haraaalanaa unlmat 
deria deria up7onlular. Kil 
,.+aklan lserillde atet parça· 
...... ballajı branhtı ,.,.. 
, ..... Almet claa ecli~ .. 
Nihayet o da uyukladı. iki 
omuzu ar&11aa endiril• sert 
bir yamrukla uyudı, ıtır bir 
... laa7lunyordu: 

- Ayata kalk, k6pek t 
iki kol onu im-kıvrak tatta. 

Birimi ..... ahit. KatırCdıar 

da aYDI alabete afracblu. 
Glirultliden uyan• Helen p• 
clınn kapıa111a çaktı. S. lahkte 
ne kadar sevimli Wi ? Saçlan 
dalplaaıyor, pijamaııma yan
tmdaa s6• kamqbran ıapl
n6n yuvarlaklıiı ıklklyordu: 

- Alamet 1 Alamet 1. 
Gelenlerin batkanı olacak 

adam ona dindll : 
- 8auem (Sual) dedi. O..ç 

kıza yaklqb, bilejinden tuta· 
rak kuv•etle kendine çekti.. 

Hela, ancak fimdi, bafma 
..-ı kawacli. Atarmata bat· 
.... ..... ,...-. laafff .. al-
bnda ••hti ,azıo on bdar 
ceuılveria ortNmda bajlaDWlf 
olu Almet ve kabralan Ilı· 
mOıtn. Her biıiade hızh atqli 
bir tllfenk vardı. Genç kız 
Arapça 10rdu: 

- Ne latiyonun? 
Baıkanın verdiji ltir emir 

tilerine çadır devrildi. Katırlar 
eğerlenerek Üzerlerine yük ko· 
nuldu. 

Helen tekrar protesto etti: 
- 8-i ralaat baraka Bea 

iatl7oram. Eier iatedip.is pa· 
ra iH nririm. Babam tla ftl'ir. 

Batkaa alayla gll&maedi: 
- Para ile ı&aet ac1 .. u1 

Dedi. 
Hela aar ılbi kılardı. içi· 

ne de korku girdi. 
- Allab-eJ-kerim ap•M 111• 

rak beni! 
Batkın oma .ukerek yola 

çalmak emrini •erdi •. 
Saatlarca, daia bl'FWlan 

dar bir keçi yolundan ıeçtiler. 
Ôlle vakti danlWar· ffeJ.ca· 
da ve JO~ Wt.a 
Helen bir kaya oJUiuna so
kuldu. Ona arpa unuadan ıert 
bir pekıemet uıattılar. lıteae· 
eli. Bafbn, yine omuz silkerek 
kendisi iftah ile yidi limidi. 

Yolun HD ln1mında Helenin 
yanında ylrlmlftll. Kız ona 
clikbtla albe hileli. Boylk, 
........... ademdi. Ga
.. harunlu ylzt dtizgGndli. 
Acık bakıtlı karanhk pzleri 
parlak difli ....... Wr •i
Zi ve iradeli tilr çeaai fttdı. 

Çeflk ve adleli olan bu 
adem, ttlfengi omuzunda çap· 
r&tlaDIDlf oldafu halde, 
una adımlarla ylr&yorda. 
Alaca karuhkta, fakir 
bir mer'a içWe keçi•• HJUD 
llrllf'rinia otlacLjı bir botaza 
varclalar. Bir kayanın tepelİlle 

çaba Cl .. Yel' -- Wr mak 
çalda. Oteden clipr Wr ~ 
cenrlverler sevinçle cevap ver· 
diler buna. Gece butıit için, 
kafile etrafı byahkh bir mey· 
dana firdi. Burada reiain ça
dın etrafına kurulmut bir çok 
çadırlar varda. Her taraftan 
gelenlere dojru k09uyor.lar ve 
giizel cenıiverin emirlerine 
......., Helenia etrafma ifil· 

rupab kadın görmemişlerdi. Al
tan saçlan onları hayrette hı· 
rakh. 

İhtiyarlar ona küfürler 
yatdınyor, klfirin ateıte 
yakılmasını isteyorlardı. 

Nihayet Helen ortadaki 
çadıra ayak baah. 
Yorgunluktan, dunmau· n• aaldıhtandaa 

hali kabnamıfb. Et
yasım açıp glllllıe gil 
lüşe paylaşblar.Hele 
nin gözlerinden yaş 
ırmakları akıyordu. 
Ditsiz bir ibüyar 
acuze onu boğa-

cak gibi ellerini 
uzatb. Reis ona 
uarhyarak uzak· 
lqtırdı. Yavq 
yavaş yerlilerin 
tecessüsü ıe•· 

pdi. Elir im dıprda yanan 
ltir atefia hafifçe •kleclıit 
çadırcla ,...... blda. 

Bir -t seçil. Rei9 bir tep
lide pr'nldda iki afeak PJ 
fiacam bıllJllll bir imla beraber 
reldi. im balan yen l:ıuak
bktan aoara, içinde ....... 
•ifil biç de İftİha vermiyea 
bir çorba titen bir çimlekle 
ıeldi 

Reia kaha ybli bir hala 
açb, Heleae ç&melmui içia 
...,_. tlalla lliı' fiacaa autb: 

- $1'.oW ~) 
lkra1ima · rajma içti. a.., içi-

ne taze aue kanftınJmlf, faz· 
laca ftkerli bir çayda. 

Herif, Arapça devam etti: 
- Adllll U. Skatidir. 
Helen titredi. Atl&11a ea 

korlainÇ bir c:enpveri diye iN 
ad._ çek duy111111tıa. 

- Eter baban fidyei ..cata 
idene ı..U. içla korbcak bir 
teJ yok. Yoba eu;.. (qiret 
•ftM) ..,. karar verine ıa
aa o yapdacak. 

Yani ya öliim, yahut ölGm
dea bclter olan uaret .. 

- labam ödiyecek.. 
0aa bir IU bJeaai ile .... 

rekkep ptidiler. • 
parçall .... -- ...... ,. 
,uc1ı. Km ....... ... 
p•rı atarak Ç1kb ıiti-

AflaJs•a rapen Helen ye
•ei• el ...,.edi ve mantoauna 
unlarak kendini uykuya bırak
ta. Şafakla beraber, kipek 
uluaalanna kar1tan giiriltlller 
ile uyandı. Genç yerli kız, ttir 
ç&mlek ipade tekrar tereyağh 
bir butday çorbası ıetirdi. 
ikrah.ana raimen, ıençkız biraz 
içti. Glbaq dojunca U. Sbati 
içeri iWi- Y azd+ aektaba 

için birkaç gtbı lizımdı. llr 
milyon frank iltiyorlqcb. 

Zavallı Joz • • 
içinde çırpmıyordu. babua bir' 
le yüksek bir parayi ~ 
nasıl toplayacaktı? P...._ 
~mezse bu esaret hayab lda 
bilir daba ne kadar ılrecektl. 

Onu ....... iPııMleclelel 
makta lerbe8t ~ 
Bir ipek mendil Ye bir bil.U. 
hediye ederek gönlünil aldaia 
yerli genç lm lto OD• laima,e. 
ediyordu. 

Helen, şimdi oaclaa a,,.ı-. 
yor ve kaha ylall bir W 
dokurken de onan ,...... 
duruyordu. Oalar fİbl _.. 
pekı-et. ymaarta. buaa da 
a• eti yiyordu, koketliji imli· 
lan Yermifti. Ne paclra, • 
euaı, ne sabun 1 Kartalacaiı 
glinli dilf6nerek teaelli ....._ 
yordu. 

U-Slnmti ODU - - Iİyarel 
ec:liyor •e •na ıe-teri1onl& 
5aderinde ve tavar.laruıcla oka
dar yijitlik vardı, a,ıe erkek 
iÜzeli idi ki " Rama,a .. 
- yabancı kız - da .U.,.t 
bunun lesin albnda 'blch. 
Bir gün kaynaktu lto ile ba-

l raber su ahyerlardı. U • Slmati 
yanlanadan ıeçerk• kont
ma.c...,. ..._. 

Ba mracla kocama• Wr mil 
kayaya koadu. Helen ........ 
yerek nİfUl ahyor ıiW ~ 
randı. U - Skunti aeaaizce tl
feapi uatb. Helen aipa alaf 
çekti .. lalt Wr abfta .......... 
Hayran kalan reili paç ima 
elini tuttu, kalbine •'" .laclak· 
larıaa ,etlrerek: 

llulat • el • BaraetL. (bant 
kraliçeli!) dedi. Bir alrp• 
reri ıelcli. Heman U : Sbali
aha çadmu ıirdi- !ldiparllıa 
topladılar. 

Umaamaamlaabpetll
ler.Reia,çabk ıuratla dlfan 

- Baban mektubu karaW 
kU11Uduma vermİf. • 
elli .... ,..... teldlf .., •• 
Yolıma a-fter .ad 
............FakatW. 
..... korlmaJIL ......... 
da, IİWlı olan kraWlrl. .... 
akıl vermek aeDia W.. Iİll 
qiretin ibtiyarlan ~ 

Yeai Mr .-mP tladerclll-. 
fl:W. .. aefer S00,000 t...
Wiprlardı. 

Glbaler ıeçti. Helea 
dathlann dilbü iJice ....... .,\ 
liyordu. 'Kendi elbirhri Jirtil
claimdan datlalar siW ıirW· 
yordu. a....- ve C.-p ,... 
linin mrclatı telli l•.P.•rrıı 
vekanatll .. ..., 

OM 
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Ul 1 Bayramı 
Amcara, 18 (A.A) - Nor

NCİD ... INayramı .wu;tm
llD reiaimmhr Kamil A~ 
• Not_ftÇ balı ~ ta 
tel yazdan~ 

Noneç kr&lı Samajef;e 7e• .. ~ 



Son Dakika: 
Şeker 

Tenzilit 
fiatlarında 
yapılacaktır 

- • ·-·-· 1 

Yurddaşlara kolaylık olmak üzere 
Vergi rehberleri yapılacak 

Ankara 19 (Hususi) - Şe- subay kıtalan hakkındaki ta-
ker istihıİıwü arttumak mak· limatname bakanlar heyetinde 
· görütülerek kabul edildi. Sınıf 
sadı ile şeker fıatlannm ucuz- 2 eçmek ve mektepten mezun 
laJılması tetkikleri devam edi· olmak için süel derslerden 
yor. Bu amaçla istihlik vergi· iyi numara almak şarttır. Va-
sinin indirileceği söyleniyor. hancı okulalara devam eden 
Bu husasta kesin olarak bir Türk çocukları da süel ders
tey söylenemez. Zira araştır

malar heaiiz bitmif dejiJdir. 
Ankara 19 (Hususi) - As

kerliğe baarhk dersleri ile 
ıüel ehliyetnameler ve yedek 

leri göreceklerdir. 
Ankara, 19 (Huıui) -

Yurddqlara kolaylık olmak 
&zere vergi rehberleri yapıla
cak, veıperi toplama kural
ları kolaylaşbrılacaktır. 

Laval-Gö~~ggörüşmesi 
Mş. Pilsudskinin cenazesinde tesadüf 

iki devlet adamı karşılaştılaı:· 
Paris, 19 (Ô.R) - Krako

viden bildirildiiine g6re Fran
ıa dıt işleri bakam 8. Laval 
Almanya hava bakam Gene
ral Garing Gç defa birbirlerile 
görÜflDiiflerdir. 

Bu mülikat fesadnfi olmuş
tur. Mareşal Pilaadakinin ce
naze alayından sonra, bil-
tlln Delepayoa bqkanJan 
bir lokantada yemeğe ğit
mişdiler. Burada yemekler 
küçük küçDk masalarda veri
liyordu. i eaadüfen Laval ve 
G6rinsr•in •aulan birbirine 
yakın dtittl Ye iki devlet 

adamı nezaketen birbirini se
limlamaktan KCrİ kalmadılar. 
Öğleden sonra, B. Lava!, 

kont Podyozki'nin ;atosunu 
kızıle birlikte gezerken B. 
Göringin,de gelcliji bildiril
di. Ziyaret esnasında iki diplo-
mat karşılaştılar ve görüşmeye 
baıladılar. Mülikat ilkili bir 
şekil almıt olacak ki iki bakan 
akpm Karakuvi otellerinden 
birinde yeniden buluşmağa ka
rar verdiler. Bu ilçüncii müli
kat saat 17 ile 21,45 arasında 
oldu. 

8. Laval bu sabah Karaku
viden hareket etmiştir. .... ....... 

Bir Japon genci 
lstanbul, 19 (H..W) - Ai .... aeçtiii bir ln.zia evlemaek 

istemiy• bir Ja~ geaci Tok,oilaatanMye W.~ M~ 
çıkmııtı. Ba paç bupn (dün) şehrimize geleli. Tekrar memle· 
leketine döneceğini söyledi. 

lngilizlerle ticaret müzakeresi 
Ankara, 19 (Hususi) - Cumhuriyet Halk Partisi yeni umu

mi itlare h.,eti ilk toplanbsını yaph. 
İngilizlerle ticaret mlzakeresi iJeriJiyor. Milzakere 

bitecektir. 

Gangsterler kralı 
Al Ka~onun maceralan 

-33-

Baskından sonra 
Tuzağa düşmüş bulunuyorduk 

Askerler etrafımızı sarmışlardı 

Aşkının esiri : Barut kadın ... 
- Ba.'! tarafı 7 inci aahifeile

ve Helen bunu derhal koluna 
geçirdi. 

Fakat istihbarat zabitinin 
cevabı geciktikçe gecikiyordu. 

Bir 2ece Helen derin uy· 
kuda iken, sert bir elin 
ağzına dayandığını ev bir 
vücudun, bütün ağırlığile üze
rine abandığını duydu. Genç 
kız şiddetle çırpındı ise de 
herif kuvvetli idi ! Helen bir 
çığlık kopardı ! Başına ycdiji 
bir yumrukla sersemledi. Artık 
dayancı kırılmak üzere iken 
birdenbire kendini ergin buldu. 

U-Skunti onu duymuş, bir 
sıçrayışta yanına vararak bas
kmcıyı şiddetle yakalamış, ye
re atarak saldırmasını çek
miıti : 

- Köpek oğ:u köpek! Ana-
nın ru una lanet ! , . 

Kolu havaya kalkh. 
Helen çabucak araya girdi : 
- Öldürme, U-Skunti 1 • Bu 

da sizdendir, bir karde l ! .. 
-- Git! yüzün utançtan sa

rarsın! Bu esir, silah hakki!e, 
benimdir... Ona dokunacağın 
vay haline!.. 

Herif utanç içinde karanlığa 
daldı ve kayboldu. Helen, ar
tık sinirlerini tutamıyarak, hıç
kıra hıçkıra ağlamağa baş!adı. 

- Neden lrnrkuyorsun artık? 
Başkan benim burada!.. 

Bu anda, erkeğin gururu 
içinde, o gerçekten güzeldi. 
Helen, t katsızlığına bakmıya· 
rak, coşkunlukla ona yaklaştı, 
başını onun sert omuzuna da
yadı. içine. day;ınıfmaz, tuhaf 
bir duygu duyuluyordu. 

Kuvvetli bir kol omuzlarına 

dolandı ve onu arkaya eğiltti. 
Gözlerini açta: U. Skunti, alevli 
bir bakııla, ona eiilmlfti. Bir 
sıcaklık dalgası vücudunu kap-
ladı; o da ona ıanldı, beraber
ce kalın hah üzerine devrildi
ler ve bırakb kendini... 

Bir hafta geçti. . . . . . . . . . 
Dışarıda, islim Evreninin te

miz ve lekesiz gökyüzlhıde yıl
dızlar sessiz sessiz koŞUfuyor
lerdı. Büyük ı~sızlık içinde, bir 
sevgi iniltisi yavaşça şakıdı ve 
sessizlik içinde sönüv;)rdi, 

Nihayet elçi geldi. Comaa 
toplandı ve ~elen bitik okundu. 
250 bin frankhk kurtuluş kar
şılığı vermeğ'i kabul ediyorlar-
dı. U - Skunti reddediyordu. 
F 2kat diğerleri onaylayorlardı. 
İki yüz elli bin frank az para 
değil. Bu kadını ne yapacak
lardı. U. Skunti çokluk ya· 
sasına uydu ve Helene baba
sına ğönderileceğini hildirmeğe 
koştu. 

Genç kadın yüreğinden vu
rulmuştu sanki. Çok vakıt bek

' lediği bu sevinç duyumu artık 
onu sevindirmiyordu. Ona 
sokuldu: 

- Sevgilim benim, vücu
dum ve yüreğim senindir. Bizi 
bir şey ayıramaz. Gitmiyece· 
ğim oraya. lalam olmağa ve 
Allah razı olursa, senin ço
cuk1anum annesi olmağa and 
içiyorum. 

U-Skunti sevincinden ve kı
vancından deli gibi olarak 
bütün Duan topladı v'! "her 
şeye gücil yetenin,, yaptığı 
mucizeyi bildirdi. Barut abıllile 

baıtan başa bu duyuk kutlu
landı. Artık Rumiya kabilenin 
kızı olmuı geçmiş unutulmuş
tu!.. Helen Hodda olmuştu 

Ertesi gün 0.Skunti bu2ihı 
hediyelerini almak için Abna 
atladı ve Suka koştu. Ağzın
dan şu şarkı dökülüyordu: 

Senin ağzın ey Hodda 
Kaynaktan bile serin! 
Orada gidereceğim 
Jstelderimin susuzluğunu 
Ve yiireğ'imin ısını 

* •• 
Sevşitiler, evlendiler ve ço-

cukları o!du. 
Fransız zabitleri, bu Avru

palı kadını kandırarak egemen 
dağlılara boyun eğdirmeğe ça-
~~ladılar. Fakat irinliğt- için 
ıçın bağlı ve istilaya düşmüş 
olduğu için, o müstemlekeciliğe 
karşı kinini haykırarak cevap 
verdi. 

1925 te Abdülkerim Fasta 
cihad ilin etmişti. Dağlılar 
ayaklandılar ve Hodda onlanD 
yanında akınlar yapb. Ancak 
yeni bir çocuk doğurmak için 
döndü Duora. Abdülkerim ye
nilip boyun eğince dağlar eski 
haline döndüler. . 

Zaman geçti, Fransızlar dağ
lara sarkındılar. Adım adım 
yerleıiyorlardı. Artık Şlöblerin 
kapılarmda idiler. 

- Geliyorlar ! 
- AIJah kahretsin ! . 
Her cengaver bir kaya arka

sında pusu kurmuş, sonuna 
kadar dayanacaklardı. 

Fransız taburunun yüzbaşısı 
vuruluyor, askerler geri çeki
liyorlar. 

- Kaçıyorlar! .•• 
Fakat başka taburlar 

tişiyor, Top gllrlemiye ~ 
Lyor. 

- Daha iki kol geldi! ~ 
bel Yasro kuşatıldı. Çıkacak 
yer yok! 

Barut ate-şi gibi bir du)11i 
etrafa yayıbyor. ~ 
sözleşi yorlar! 

- Arhk dayanılmaz itiz 
çok kalabahkhrlar. Şeref il&• 
rutu yerme ıeldi, Boy• 
ey elimi... 

Fran•ızlara bir elçi 
recekler. 

O anda, bir harb Taonç 
gibi, Hodda yaralanmış, koca• 
sına destek olarak, ayaia kal· 
kıyor: 

- Utanınız! . . Ölelim, Ut 
eğmiyelim. • • Kadınlardan da 
daha mı korkak olacaksınız? 

Ceniiverler toplanıyor, H 
da'nın arkasında yeniden cea• 
ge kOfll)'orlar. U. Skunti kan
lar içindedir. Oç çoculdan da 
fiıenk tafıyorlar .•. 

Daynaç eziliyor. LeiJ• 
Etranjcr artık tepeye yerlq
miştir. Sag kalan bir kaç .ceu 
gaver .. uman., arıyorlar. Ölüler 
ve yaralılar toplanıy~r ~.~dl. 

Bir Lejyon askerı eğiliyor: 
- Vay, Açrupah bir kadml 
t.tihharat sabiti yaklaşıyor; 

Bu kacle Haclda'dlr. Elleri 
arumclaJd tBftluai daha aacak 
arada, kocuı ve çgcuklarile 
beraber, sevdiği insanlar ara
sında, onlann ergenliği için 
güzel vücudu delik deşik ol
muş, onlarla beraber can ver
mipirl 

Şık, güzel ve üstelik 
Ucuz şapka giymek isterseniz 

ı· ' 
Siimer Bankf 
Yerli nıallar pazarında satıl1Li 

Mevsimlik Fötr, Panama, 

Hasır şapkalarını tercih ediniz 

Panama ve hasır şapkalar 2 lira 

Dikkat Aldanmayınız!. 
Keçiborlu 50 kiloluk torba 320 kuruşa 
İtalyan " " " 350 " 

Memurlar kooperatifinde perakende satılıyor 
"·. . . ' "i' . ~- -.,.; ... 

Karaburun kaJmalland 
Karaburun kaymakamı {llçe

bayı) Besim Özleke iki ay izin 
veriJmiıtir. Bu •Gddet içinde 
bay Besime ilbayltk maiyet 
memuru bay Şefik vekalet 
edecektir. 

Karşıyaka belediye şubesinden: 
Dört ay evvel Karşıyaka'nın Afaybey mevkiinde bap b~ 

bir eşek buiunmuştur. Sahibi herkimse gelip alması ilan olunur. 
1464 (700) 

AÇf[fYOR 
Bdlçova Ağamemnun kaplıcaları 
sağlık,sağlamhk ve dinçlik kaynağıdır 

Romatizma ve siyatik aj-rılarma ve sinir ve cilt hastahk· 
larına ve kum sancısına birebir oJan çamur çukurlan •c 
mermer banyoları temizletildi. Yakında açılacakbr. Çamur 
çukurJannm ve memıer bayolann kaynar suları bu sene 
ıaşafacak kadar boldur. Tabiatm bu kaynağından herkes 
istifade etmelidir. Haziranın birinden itibaren hergün saat 
başında Konaktan llıcalata kadar otobüsler devamlı ve mun
tazam servis yapacaklardır. 

Sağlık ve sağ!amhğını korumak istiyeoler mutlaka hu 
banyolara koşmalıdır. 



8•1tne to 

Teşekkür 
Kız.ımı:ı: Müjgina arız olan 

.. Koza,. haıtalıiını vaktinde 
teıhis edip i'ereken tedavisini 
yapmak suretile on~ . ~urtaran 
sinir mutahassısı bılgıli ve de
ğerli doktor bav Faik Muhit
tine aleni teşekkürlerimizi ve 
şükranJarımızı arzetmeği vicdan 
borcu sayarız. 

Bütün aile adına Aydın 
Şimendifer M. Sinan 

Yety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

(11b4) 38 - 78 ( H 3 ) 

Yurdumuzun en güzel 
traş bıçağı 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıçağıdır. 

• ,C 

3 

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

ça~A~:;:ıy·u~huS:it Pertev şurubu memieketimızin doktorla-
P 1 maiazası Numara 

29 + rIDlll takdiratına m azhar 0 DlUŞtUr 

f.
··············································································································································································· 
lzmir Muhasebei Hususiye n · - / Devlet Demiryollarından: 

dÜr)Üg"' Ün den: D. D. 9 numaralı zahire tarifesinin e~nebi nıemleketlere ihraç 

B d 1. b k V ·ı b d 1 edilecek zahirelerin ikramiyesine daır olan 6. cı maddesi 
e e ı sa ı ı erı en e e ·· dd t zarf d l D · 

L. L. mucibince tarifede tasrih edilen mu e ın a Dev et emır 

150 100 Yemit çarıısı 42 numaralı maza yollarına tevdii meşrut bulunan gümrük makbuzu yerine mevrit 
150 80 ,, 44 ,, 11 memleketin diğer bir resmi makamının yesikasını ibraz etmit 
160 100 ,, 46 ,, ,, olanlar hakkında aşağıda yazılı şekilde muamele yapılacaktır. 
150 100 ,, 50 " " Vesaikin zamanında tevdü şartı mahfuz bulunmak kaydile 
ı5o lOO " 

52 
" " gümrük makbuzu yerine malın mevrit ınemleketinde gümrüklenip 

~~ ı: 2 nei 
1belediy;4çarşı~; 19 nur::aralı maza bilfiil ithal edilmiş olduğu işbu memleketin iÜmük idaresinde~ 

751 200 2 20 başka diğer bir resmi makamı veya serbest liman idarelerı 
" " ., tt u h ı· 

40 25 Palancılarda 31/33 numaralı dükkan tarafından tevsik edilmi, bulunduğu veya ut Klering mukave esı 
270 150 Keçecilerde 85/87 ,. ,, ile bağlı bulunduğumuz memleketlere yapılmış olan sevkiyata 

İdarei hususiyei vilayetete ait yukarıda yerleri ıösterilen bi- ait bedellerin Türkiye merkez bankasının hesabına kaydedilmiş 
nalar 1/6/935 tarihinden 31/5/938 tarihine kadar üç sene müddetle ld w •• hl 

1
. f d D l t D iryolları ideresine bildirilip 

• • •• • A • o ugu mu e ı zar ın a ev e em 
kıra ya verılmek uzere ılan edılen 12/5/935 tarihinde artırmada k f' t k A b k d d"k dildiği takdirde bu şartlara · · ·1 k" b . ey ıye mez ur an ·aca a tas ı e senelıklerme verı en ıra edellerı muvafık görülmediğinden .. . . . . 1447 (692) 

'h" · · uygun muracaalları ıntaç edılecktır. artırma 16/5/935 tarı ınden ıtıbaren 10 gün müddetle uzadılması 
onanmıştır. Artırma şartlarını ırörmek istiyenler hergün Muha5ebei 
hususiye müdürlüi'üne ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü 
olan 20/5/935 Pazar günü saat 9 dan onbire kadar Encümeni 
Vilayete artıracakları binalar iç;n depozito makbuzları veyahut 
banka mektupları ile birlikte müracaatları. 1456 (697) 

.... 
1 LAN 

Izmir muhasebei hususiye n .. ü
dürlü~ü:ıden : 
Bedeli sabıkı 

Lira 
40 Hisar camii arkası 9 numaralı dükkan 

415 Birinci belediye çarşısı 16 numaralı mağaza 
225 İkinci " " 21 11 

" 

225 .. " " 29 " il 

250 Birinci " " 29 " mağaza 
82 Keçeciler caddesi 95 " dükkan 
35 Tilkilik sebil yanında 3 11 

" 

90 " " üstü 5 " oda 
650 " 6-8 " kahvehane 
İda. ei hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri gösterilen bina

lar 1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar üç sene müddetle 
kiraya verilmek üzere ilin edilen 12-5 935 tarihinde artırmada 
istekli çıkmadığından 16-5-935 tarihinden itibaren 10 gün daha 
onanmıştır. Artırma şartlarını görmek isteyenler hergün muha
sebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek isteyenlerin de 
26-5-935 pazar günü saat 9 dan 11 e kadar encümeni Yiliyete 
Y•hıacak!arı depozito makbuzları ve yahut banka mektupları 
ile birlikte muracaatları. 1455 (698) 

Da yanlar 
En büyük tehlike ihtiyarlıktır 

~~ tehlikeyi önlemek istiyenler tuvaletlerini ınutlaka 
MiNiK kadın berberi Sıtkıya yaptıraıabdır. . . 

Keçeciler caddesi 122 numaralı 3 katlı yenı bınasında. 
Telefon: 3101 1-7 (528) 

lzmir Defterdarlığından: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Oruçreis mahallesinde cedit sokağında kain 15 sayılı 
hane farihi ilandan itibaren yirmi gün müddetle satılıia çıka
rıldığmdan pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine 

gelmeleri. 16-20-24-28 1425 (675) 

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

fabrikasının en meşhur modelidir. Temiz bakılmıştır. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 1-26 (636 

zo .... ,, •• •••• 

Sinekleri ÖLDÜRÜNÜZ 
Bir takım (haşarat öldürücü mayr) fer 
hatta en hafif ve tesirslzlerl bile al• 
nekleri yere dUşUrUtler ve onları öl
dürecek yerde sadece bayıltırlaF'. 
Onlarda biraz sonra tekrar canlanarak 
uçuşmağa başlarlar. Huzur ve emnl• 
yetiniz için mUnhasıren ve musirren 
Fl.fT isteyiniz. FLiT, hakikaten ve 
ebediyen öldürür. Leke yapmaz taze 
ve latif kokuludur. Siyah kuşaklı ve' 
asker resimli sarı tenekelere dikkat 
ediniz. Flatlar tenzll.1ill. 

Umumi Deposu ı J. CRESPIN, lst. Galata, Vııy•oda Han t 

FUSO 
Elektrik ampullerini arayınız 

En iyileri 

Ve en ucuzlarıdır 
5, 15, 25 voltluk 

40 u 

60 .. 

25 kş. 
30 .. 
35 ., 

500 vota kadarları vardır 
Toptan ve perakende sata, 

C. j . Jiro ve Şsı. 
Saman iskelesi - Kardiçalı Han 

H 3. 1-8 (629) 

Jzmir Defterdarlı~ından: 
lssisinin veri'İ borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen donanmacı mahallesinde Selimi sokağında kain 8 
•ayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ka-
lemine müracaatları. 20-24-28-31 1462 (701) 

Muayeneh~e-~ ı--G~o· .. •z•İie1•k-im_İ_1• 
Doktor 

Kemal ~aLı'r ~~.!~~.y~~~! Y 1\ Zade sokağı Ahenk mat-

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Kaıantina tramn7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

w 1 9-SW •·· 
~(/./ L7/X/////////77YY////Jf., 

~ilk ve orta mektep 
tıı Talebe velilerine 

İlk ve orta mektep tale
~ heleri yetiştirmeğe muktedir 

bir muallim hususi ders ver-
~ ınektedir. Arzu eden1er(Y enı 
~ Asır ) da S. C. adresine 
~ müracaat etmelidirler. 

1 - 5 
s~Ji()f,ı.(,'J(o.(7~y;/~~~Jiflr.-ot:ı.n 

baası yanında. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

, ............ miiiiii~-· ... 
Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül has

talıkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamb sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

•• 

' OTEL BRISTOL. 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Biitiin Izmirliler burada buluşurlar 

===::= Tepebaşı Beyoğlu=-=== 
Müsteciri: BUtUn lzmlrillerin teveccühünü 

LÜTFÜ' dür 



Fratelli Sperco N. V. 
Vapur Acentesi W. F. il. \'an Der 

Zee & Co. 
ROY ALE NEERLANDAİS DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

KUMPANYASI AKKA vapuru 19 mayısta 
CERES vapuru 10 mayıs bekleniyor. Hamburg ve An-

ta gelip yük "nü boşalttıktan versten yük çıkaracaktır. 
sonra Bwrgas, Varna ve Kös- ARMENT H. SCHULDT 
teace limanları için yük ala- HAMBURG 
caktır. ARTA vapuru 27 mayısta 

GANYMEOES vapuru 18 bekleni}or: 30 mayısa kadar 

mayısta geJip 23 mayısta An- Anvers, Rotterdam, Hamburg 

A d ve Bremen için yük alacaktır. Ters, mıter am ve Hambur2' 
limanları için yük alacaktır. TROYBURG vapura 21 Ma-

CERES vapuru t haziranda yısta beklelliyor. Hamburg ve 

ıelip 6 haziranda Anvers, Rot.. Anversten yük çıkaracaktır. 
terdam, Amsterdam ve Ham- TISZA vapuru 5 ba7.iranda 
llarg limanları için yük aJa- bekleniyor. Bodapeşte, Bratis-
cakbr. lava ve Viyaaa için yük ala-
SVENSKA ORİENT LİNİEN caktır. 

NORDLANDvapuru 2 hazirnda DUNA ...,.ru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis-

Rotterdam, Hamburg, K open- ._,. 
99 

Vıyna için yik ala• 
lıaage, Dantzig, Gdynia, Gote- cakbr. 

.. 
barg, o~ Ye lak~ JOBNSONWARREN LinesLTD 
_pnlan lflll yi& alacakm. Liverpool 

NATIONAL STEAM NA VIGA QUERNMORE vapuru 18 
TION Co. OF GRECCE mayısta bekleniyor. Liverpool 
Jzmir - Nevyork arasında 

ayda bir mantazam Hfer dan yl\k çıkaracak ve Burgaı 
RINOS npmu 14 mayısta Varna, K&st:ence, Galaç Ye 

( .Doğru ) Nevyork için yük Braila için yük alacakbr. 
alacaktır. THE EXPORT STAEMRHIP 

T AMESIS vapuru 20 hazi- CORPORATION 
randa İzmırden (doğru)Nevyork EXARCH vapuru 2 hazirana 
için yült alacaktır. 

SERV CE MARiTIM RUUMAİN 
Garbi Akdeniz iPı ayda 

bir muntaz am sefer. 

doğru bekleniyor. Nevyork için 

yük alacakbr. 
Varut tarihleri ve vapurlann 

İIİmleri üzerine mesuliyet ka
PELES vapuru 16 mayısta bal edilme'L 

gelip 27 mayısta Malta. Bar- N V wr F H · V D • • w. • ann an er 
lelon, Marsilya ve Cezaire Zee & Co. 

hareket edecektir. Birinci Kordon Telefon No. 

Olive~ .Ve Şô. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELt HAN BİRtNCİ 

KORDON TEL. 24 43 
DHE ELLERMAN LINES. L TD. 

ALGERIAN vapuru 18 ma
yısta Liverpool ve Svansea'dan 
beklenmektedir.Ve ayni zaman· 
da doi7ru Liverpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde A.-.vers, Londra ve 
Hulden gelip tahliyede bu\u
aacak ve ayni zamanda Londra 
Ye HuU icin yük aJacakbr. 

OPORTO Yapuru mayıs ni
hayetinde Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGA TION Co. L TD. 
Adjatant vapuru 7 mayısta 

Londra içlıl yük alacaktır 
DElll'SCHE Levaate LINIE 
ULM vapuru 15 mayısra 

Hamburg, Bremen ve Anvers· 
ten beklenmektedir. 

ANCORA vaparu ha1en li-

Ademi 

• Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

• 

İkinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

manımızda olup yük baıalt

malrtacbr. 
NOT: Vürut tarihleri ve 

yapurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

iktidar 
VE 

\" c kitsiz ihtiyarlık 
HOBDOBt• 
Hormobin tabletleri: !~~1:rit~ 

tiyarlıgm önllne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Taf.silit için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat " 

Her eczanede bulunllr. Flatı uıo kuruftur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21- 40 (376) ALBA JUL YA vapuru 20 ha 2007 - 2008 
~ndage~21huhan~M~b ~~~~~~~~~~~, ~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

t::~: ~.?:~ ,ee=~~r.ve 'Dokto.1: VALNll ME,HUR 

:!~=_::ae:!~ A. Rıza Unlen POllED PLAY 
Fazla tafsilat için İkinci kor- .. 1'.aıtelli ~- N~ 62 TRA$ BiÇAJILARI 

donda Tllllm,il TaMye fithti 1 ~-· -... lt&a -= 
bınasJ arkenırlla FRATELLı DO&Ull VE ...ar f 
SPERCO vapur acenteliğine KADIN HASTALIKLARI 1 

MUTEHASSISI 1 ıaiiracaat edilmesi rica olunur. Telefon : 2987 

Telefon: 2004-2050 •----

Sc..cınız dökiilöyor mu? 
KEPEKLENl

YO U? 
Ôyle ise •akıt 
~çinaedea 

Ferit 
Saç Lo yonu 
Kufh ı 

Saçlan besler, Uzatır 

Kepeii yokeder 
Tabii parlaklık verir 

Haşuıızı r~ rit 
Tuval~t sabunlarila 

yıkayuuz 
Sıhhi Ye her itiMrle 

.... lllhlir 
M. depo 

S. Ferit Şifa eczanesi 
HükLi111et sırası 

Z nculd 
l\~ ider.a Kömürü 

0,10 yıkanllllf kömür bder tcna arabada tealim 

Lira: 13 
Perakende satış kiloıu 1,5 kuruş 

Sı1indir ve her r.eYİ feykaJade kömürü yalnız 
Keatane puarmda B:udakçdar sokak No. 10 - 12 

Perpinvani 
W.C.bamz 

Telefon 3937 

Deposu 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. - --
Muvaffakıyetin sırrı . 

RADYOLIN 
Laboratuvarlarda insan difleri 
üzerinde yapılan binlerce tetlo'k ve 
tecrübenin mahsulü oldu w için : 

ir yan n ditteri .yazJabp leke ve kirleri · e er, 
diılere tatlı bir parlakhk verir, nefesi tatlılafbnrkea 
giğer taraftan dit etleriai ele tedavi eder ve kuvvet
lendirir, dişlerin en büyük dütmam hamızlarla müca-

1 dele eden tükrüÇ ç;altır, mikroplan öldürür. 1 · 

BAD TOLIN 

, ,. 
Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

Ll.KTİN 
ile baflayınız. 

Çocuk hutahkları mutehassıaı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti h-.-ısiyede hazırlanan 

L A 1 ~ t • Çocukta hazımsızlık, a l1 in sanca, ishal ve ~·~r 
& varsa onları giclenr. 

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

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZ t DEPOSU ,, ____________________ .., 

Kınldak. bat apm 
ve Wllıusa 

SITMAYI 
karşılamak içia 

Lutfi kinin 
K..primelerini ..... 
MARKA 

ve 
AMBALA.IA 

Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kiua Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz veya sizde bir IİfC alınız 
Her ecz...-. Vlll'dlr 

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

i TAZE TEMİZ UCUZ i • • . 
iLAÇ ~ 

• 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERi i 

• 
Bamdi Kt•Jaet i • • • 

Sıhhat Eczanesi ~ 
• • Batdarak BliyGk Salepçıotlu ham kU'flllltcla i 
• ....................................................................... : 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esanslan 
" ..................... .... 

Eczaa Kemal Aldat diyorlô : Çocatlu-
pmda, gençliğimde kokuya merakım bü
yiktil ( 30 ) ...ıqı eczacılık bayabmcla 
hep keku ile uirqbm. 

itte eserlerim : iddia ediyorum ltenim 
kolmlanmdaa 4Ua iiatiia bir lutb balap 
ghtermek imkhım Yermiyon& 

lZlllRLILER 
Şahidimaiaiz .letilmi ? 

I Gla&I, BUarçiçeii. ~ya, Y....U., 
Fvl1a, L.,1ıak, -~' Soahabra, 
Menels .. p Amber. 

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

Dikkat edecep.iz iki .. lda 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaf 
markası. 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

IU1amakdaclar. 

laimleriDi benzetenler asıl
lıarnun kıymetini ıöıtermeye 

yanyorlar o kadar.-



BOURLA Biraderler 

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

19 3 5 e kadar 
Framız ieneral konsoloıluiuna yahut lzmir Fransız tıcaret 

odasma müracaat ediJmelid"r •.. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

T el«fon : 2067 

-~-----..-----FRiGil) i\iRE Soğuk hava dolabını bir 
lüks eşya zannetmek hatadır. ilk taksit 
olarak yalnız 10 LiRA vererek alacağı-
nız hakiki bir FRiGiDAiRE evinize ne
şe ve sıhhat getirecektir. 

• 

FRiGiDAiRE, 40 mumluk alelade bir 

elektirik ampulü kadar cereyan sarf eder. 
Bundan dolayı, masrafı faydası ile mu-
kayese edilmiyecek kadar ehemmiyet
sizdir . .. ı ______________________ __ 

F R i G i DA i RE alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

"FRi GiDAiRE,, değildir 

Dünyada 4,000,000 F R i G i DA i RE kullanılmaktadır. 
F R i G i DA i R E'in kıymetini ifade etmek için 

hundan daha canlı bir misal bulunabilir mi? 
• ve l Z M 1 R Gazi Bulvan Kardiçalı HüseyinBey Han 2-4 

Daima Genç, Daima Güzel 

\ "'7 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
"" zeliiini muhafa:ı.a eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 

mahafilinde rajbet bulmuş ciddi bir mark"dır. Çilleri ve buru
tuklan izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahteder. Ruh
nüvaz kokusile aynca şöhret kazanmışbr. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balıamin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsamin 
kutlanan ba,ka krem kullanamaz. Tanınmıf Jtnyat mağazalariyle 
bü ük eczanelerde bulunur. 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12• lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaater
lenir, katlanır kırmızı Te mavi boyalann çeıitleri. 

FIATLARIMIZI iSTEYiNiZ 
H. 1 ç. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar Pl'fllı Saffet aokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

lnşaahnı" için atidekiibtiyaçlarınuıı pek ucuz t ıyatlarla 
temin etmek iıtereeniz Halim •.'ta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticaretbanesinA müracaat edinia 

ÇiMENTO 
Çubuk demi• ve her nerl 9lçekll 

Çınt ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
tefertüatı envaı banyolar ve teımosi/onlaı ve her cins 
musluklar ve kanaUzasyo11 iç.in demir diJkme borular 
ve lngiliz künkleri Ye bunların teferruatı vesaire .•. 

Fiyatlar rekabtt kabul tlnıez 
\'e•ll Çhnentol••• Batın •••k•I•• 

En MD••lt Şe11•itra 
••i•z•nuzda S•lılı• 


