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Cunı1ıuriyetitı Ve ()um1ıtıriyet Eser nitı Bekçisi, Sabahlaı-ı Çıkat' SiyQ.81 Gaute.dit• Yeni Asır matbaasında basılmıfbr• 

unanistanda kral ık istiyorlar 
Siyasada 
Hissin 
Yeri yoktur ---Siyasada fUuru bozan his
lerin yeri yoktur. Her şey, 
ulusların maddileşen asığları 
ve yalnız asığları diişünülerek 
yapılır. Siyasalarını, din veya 
rejim antipatilerine bağhyarak, 
ıaşırbcı hisf erden yakalarını 
sıyıramıyan uluslar, yanlış bir 
yoi üzerinde yürümekten kur
tulamazlar. 

Sonra, asırlık ilgilerin beslc
diii fanatizmafar da, bu duy
ıuları körükliyerek soml gel
mıyen bir düşmanlık havası 
içinde büyütürler. Bunun en 
canh örneğini Sovyet er Rus
yanm dünya ile ilginle
rinde ıördük. Yıllar olmuş
tu ki, bütün uluslar, Sovyet
Jeri korkunç bir düşman gi
bi görüyor, onunla ilginlen-
mekten çekiniyorlardı. Yüz 
altmış milyonluk koca bir ev· 
reni, insanlığın öteki kısımla
rindan ayn tutmak, Rusyadan 
gelen berşeye sınırları kapa
mak istenmişti.Şuura pek az yer 
bırakan bu taıkınlık günle· 
rinde yalnız bir duygu, Sovyet 
rejimine kartı beslenilen dü~
manlık duypau, Arsıulusal 
ilgilere egemen olmuttu. Yıl
lar 2eçtikçe bu yersiz dtıman
hk duygulan da gewşedi. 
Uluslar, Sovyetlerin içsel işleri 
olan rejimlerine karışmıyarak 
MoskOYaya 'el azabDlila lirltf
ladılar. Oh, dhya bantının 
karabasam ıibi aiSriinen Rus· 
ya, buzün, barıtın önemli un
surlarından biri olmuştur. Bu 
derişikliii yaratan ıey ıu
ıarun t•unuzluğu yenmesi· 
d.ir. Arsıulusal elbirliğini bir 
&anı ol•aktan kurtarmak için 
ma1ttaliteleri değiftirmelidir. 
Her ulus, ana yurdu olan top· 
raklar iizerinde istediği rejime 
urı1abilir. Kendilerile ilgimiz 
.alan uluslann, bizim rejimimiz· 
den bambaıka bir rejim içinde 
yaşamalan, onlara kartı sayıı 
ve dostluk duygulanmızı 
azaltamaz. Bu gerçek, istenil
~iii kadar geniş bir ölçüde 
yerlqmit değildir. Bır kaç 
yıl önce, Fransız - Sovyetler 
dostluğunu düşünenler pek az
dı. Bugün bu dostluk, karşı
lıklı yardım andlaşması ile kuv
vet bu&m.ttur Burad fran
aanın ve Sovyet erin b"rge 
tehlike karşısında e ele ver
tlikleri görülüyor. Bu tehlike, 
kafalarda gerekliğinden çok 
büyütülmüş te olabilir. Ne
lekim AJmanlar da, Bolşe
vizm tehlikesini, varlıklarını 
ilıilendiren en büyük tehlike
ler arasında görüyorlar. Sovyet 
Rusyanm dilşmanhiından kay
gulandıkları kadar dost uğunu 
da şüpheh görüyorlar. 

işte rejim antipatisini, siya
aalarına destek yapmış olmak
tan ileri gelen bu mantalitedir 
lci, Almanyamn doğu paktında 
yeralmasım imkinsız kılmış, 
Avrupada pvensizlik havasını 
ortadan kaldaracak olan yeni 
bir anlaşmayı suya düıür
müştür. Bkyle iken bu alan
daki bütün umutlara kaybedil
IDİf ıözüle bakılamaz.Almanlar 
deyişlerinde ileri giderek : 
"Biz Avrupayı Bolşevizm akı
ıuna karşı koruyoruz. Bir gün 
ıe ecek, Avrupa bundan ötürü 
bize neler borçlu olduğunu an
lı} acakbr,, diyorlarsa da baş
ka ulusJan Sovyetlerin banş 
düşmanı olduklanna inaDdıra-
41lıyorlar. İnriliz bakanlanndan 
B. Eden bile ıon bir alyleTinde 
bu tehlikenin ne kadar y~ 
olduğunu ortaya koyaUfbar. 
l>Gnya banşım bozacak davra· 

Patrasta • bir •• 
numayış 

Halk Çaldarisin söylevinden sonra 
"Krallık isteriz,, diye bağırdı 

Bulgaristanda yeni tevkifat vardır 
''Krallık istiyoruz. Cumhuriyet 
istemeyiz.,, diye baaumııtır. 

Bu gösterişler o kadar COf· 
kun bir şe.kil aldı ki bafbakaa 
in.tihabattan sonra rejim me
selesinin bir kez daha halkın 
iradesine en uygun. tekilde 
halli için plebiıit yapılaltilece• 
ğini ılSyledi. 

İstanbul 20 (Husuai) - Sof· 
yadan bildiriliyor : Zabıta Ma
kedonya ihtilal komitesi men
ıuplannın yeniden baş kaldır
mak üzere olduklarını haber 
aldığından fevkalade tedbirler 
alındı. Sofyada ihtihaJ komite· 
sine menaup olduldarmdaa 

Jt;ski Yunun kı·al ve J.raliçesi ıüphe edilen otuz kiti 
İstanbul, 20 (Hususi) halkın bu temayüliinü körük- tevkif edildi. 1'ominiıtler 

Atinadan bildiriliyor: Yunan lemektedir. aleyhinde de .senel olarak alı· 
istanda seçim mücadelesi bü- Başbakan bay Çaldariı bu- nan tedbirlere rapen Bulga· 
tün sıcaklığı ile ba,lamıştır. aün Patrasta ilk seçim söyle- ristanın her tarafında komünist 
Eski Yunanistanın birçok ıe- vini irat etmiıtir. Halk parti· nümayişleri ektik değildir. Cum 
birlerinde ve bilhassa Pele- sinin befiii sayılan bu şehirde huriyet taraftarlan Kral Boriı 
ponezde büyük çoklukların binlerce kişi başbakanı dini~- ,leyhinde açıktan açığa hl-
krallık iatedi}µeri nmbakkak aaif ve ltay ~daria r m.Jifll--ı·-,cumlarda bulunuyorlar. Vaziyet 
.. G•eral Met•k••• Hfe.tue YeiliQ yeniden nezaket kazammıbr. -

Nazilli Dokuma 
Fabrikası için hazırlık 
Fabrikanın temel atma resmi 

15 Haziranda yapılacak 

NaeıUidetı biı" mm~zara 

Nazilli, 20 (Huauai) - Nazilli laklar ıeziliyordu. 
menncat fabrikamın temel Dün de Ankaradan buraya 
atma reami, iJk rİYayetJere si- aJAkadar ellere selen bir t• 
re, içinde baluadufumuz aym grafta merasimin Haziranın • 
on beşinde elacakb. Bu rİYayet beıiae kaldığı bilclirilmi, old .. 
ıonradan ayın yirmiıine çev: pndan büttın bir muhit yi .. 
rildi. Beş ıündenberi Ayd.m mi bet günü iple çekec .. 
Tiliyetinin birçok yerleri•de derecede alakadar olmakta-
meraaim için sevinçli sabırsız- dırlar. 

Bulgaryadan göçmen 
Akını devam ediyor 

Krakovi mülikabnda Yeni göçmenler Lüleburgazda yer

Bay La valla Goering neler görüştüler leştiriliyorlar •• 2000 öküz dağıhlıyor 

Siyasal bir sondaj mı? 
Pariı 20. ( A.A ) - Lavalın 

etrafındakilere göre Karakovi
dt Laval ile Göring arasında 
yapılan konuşma tarnamile ıah
ai ve yarı resmi bir çerçeve 
içinde yapıl· 
mıştır. Ve 
siyasal bir 
sondaj ol-
maktan baş
ka bir ıona
uc varmaz. 
Göring La
valla görüş· 

meği arzula-

mış o da ka
bul etmiştir. 
Yabancı ga
:ı.t:telerin ya
zılanmn ter· 
sine olarak 
Lavalın Ber-

menin çok candan olduğunu, 
dönen şayialara rağmen Polon
ya Alman dostluiunun &ittikçe 
sıklaşmakta bulunduğunu söy· 
lemis akşam Berline hareket 

miilikab kabul etmiştir. Goe
ring evvelden bilinenlere yeni 
birıey ilave etmemİf tİr. Bay 
La yal dahi Fransız siyasasının 
değişmediğioi,Fransanınjttifak· j 

line gitmesi Kı·akovide Goering vı Lamlm tmilakat ettiklerıi bitw 
mevzuubahs değildir. Lavala etmiftir. lanna sadık kalmakla beraber 
Göring Alman Fransız siyasa· Paris, 20 (H. R) - F ranıız kollektif yazış ıııtemine baih 
larını anlatmıştır. Laval Fransız dışiıleri bakanı ile Alman ba· olduiunu temin etmiftir.Ancak 
politikasımn kimse için tehdit kanı Goerinı arasındaki gö- bu çerçeve dahilinde herhangi 
olmacJığınıGöerin& izharlamııtı. riitmeler birçok pyialara se.. bi ululla elbirlipi kabul etti-

Varıova, 20 (A.A) - Göriag bebi~et ••rdi. F ..... ız gazete• ğini •e bu çerçeve ~tında hu· 
dün akf&JD iki saat Bek ile leriae slre bay Laval ancak auıi ılrlfmeleri IOzuasuz aay· 
g6riifmüştür. G6rinı bu ıöriif· Goerinp teklifi üzerine b'll dıiJnı da ilive etmiftir. 
.................................................................................................................................... 
~ışların So~ye~lerden gelecejine ıutakinin cenaze alayından 11na iınkia yoktur. AJmanya 
ınanmak ımkansızdır. Alman- aonra, Laval 'fe Goering giW genel bir uzlapaaya yanq-
ya ve Polonya Sovyet diişmanı iki ıeçili personalitenin buluı· mıyacak mıdır 1 Zamaa ba 
sıyb~sad_ lanl ndMa yalml Pi~l &~almk. .UJ mut bulunmalan eyi bir rast· ideyi ~e ifliyebilirki·. • ksm:'!~ 
ga ı ır er. areta ıu... ının 1 alm tu fUDa ınamyoruz •• ar 
ölümünden sonra, Polon1ada bu am~ Df r. •e korkunç. ihtimaller taşıya 
aiya~anın değişmesi beklenebi- Sı~da bu ~tlamalar bupkü durumda bile Fran -
lir. Öte yandan Alınan.yama 6nemli rol oynarlar. Bır Fra~- 11z Sovyetler anlaflll&lı btitla 
la coıkunluk ıünleri ıeçince mz .. Alman anlaşman ıenel b~ yapıa ltant kunetleriai kudi 
aiya•a•ına yumUf&klık, aup· •·~~flllaJ:, bağhclır. Hele yem etrafında tophyacak olan hir 
Ju Yereceji pnJer, aelecek- basa..~ dan 80IU'a AJmanya• ancllaı•adJr. 
tir. KraltoTide, mareı•I Pil- - 1&1mz Frwa ile ......... ••Tk•'& •u.A• 

Bulgm·istaııdmı yelen &oçıııeıılcı-den bfr luı/ ile 
Ecirne, 18 (Huıusi) - Son 30 araba ve.68 çift öküz g .. 

aftnlerde Bulgaristandan akın tiren bu göçmenler Bu,ariata. 
bali d Ö im .. b nın Kemaller kuabuı de Ru-

n e g çmen ge eıe -.- k H.. . l n-~ . ırat uasuwı useym er, n..--
luntbr. Evvelkı pn Kapukla köy, Küsköye, Selimiye klyl.-
1olile yurdumuza 177 gl~•n rinden hicret etmişlenfir. 
daha ·gelmiıtir. Beraberlerinde Sonu 3 un u Sagfoda 
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Haşerat enstitüsünde ı;~~-.,,..,.,....,..=--~- r::;--~~~:--.-:~~~~~~'"".""""'!:~~~~vr~~~~~~~~mwr~~:--".""'"'.?l"~--:-.:--.-J 
Muhtarlık kursuna iştirak et

mekte olan 60 muhtar dün öğ
leden sonra Bornovaya gide
rek haşerat enstitüsünü ve Zi-· 
raat mektebini ziyaret etmiş
lerdir. 
Haşerat t:n.Stitüsünda Bay Ni

hat İriboz uhta:Iarı biitlln 
enstitünün şubelerini gezdire
rek mahsul hastalıkları tanıtıl
mış ve tedavi usülleri anlatıla
rak mücadele kanunları izah 
edilmiş ve mahsüllere zarar 
yapan böcekler hakkında ma
lumat verilmiştir. Muhtarlar zi
raat mektebinde mektep mü
dürü bay Hilmi ve ıube mual
limleri tarafından mektep bağ· 
farında, fidanlıklarında, sebze 
ve meyve bahçelerinde mevsim 
işlerile ilerki mevsimlerde ya
pılması gerekea işler hakkında 
Ziraat ekonomik çalışma mev
zuları etrafında kendilerine iza
hat verilmiştir. 

• • ••••••• 
Maliye 
Şubelerinde 

Sene sonunun yakJaşmaıı 
hasebile bütün maliye şubele
rinde huruah bir faaliyet bıı 
lamışbr. 

934 yıh için tahakkuk etti
rilen vergüeriıı yeni yıla dey
redilmemesi hakkında Finaıu 
bakanhğınm emri üzerine bu 
seneki vergilerin tahsiline de
vam olunmaktadır. 

Kaz:anc verıiıi beyannaaui 
vermekle mükellef bulunanların 
beyannameleri bu ay sonuna 
'kadar verilecek ve gözden 
ıeçirilecektir. 

Kazanç Yergisi kanununda 
yapılan son değitikliiiıı mü
kelleflere daha kolay olduğun
dan vergi tahsili tutarını da 
arttırmış olacağı şOphesizdir. 

• • • ' •• 1 •• 

Afyon rekoltesi 
Bu yıl afyon rekoltesinin çok 

ofacaiı umulmaktadır ve Av
rupa kartellerinin Türk afyon
larını almağa mecbur olacak
ları da muhakkak ıörülmck
tedir. 

Uzak şarkta afyonlanmıza 
yeni rua lıreçler bulmak için 
tetkikat yapılmaktadır. ·-·····-· 

Ödemiş 
Posta ve telgraf işleri 
Ödemiş poHta ve tel~raf 

merkerini tcftiı eden posta •e 
lelgraf müfettiılerinden bay 
Şevket Tuygun ıchrimize dön· 
111üıtür. Ödemiş po.sta ve tel
graf müdürü bay Fahrinin iş
ten el çektirilmesine lürum K"Ö· 
rülmüştür. 

Çobanisada kızamık 
Manisanın Çobaoisa köyünde 

kızamık hastalıiının artbiını 
Ye hatta vefiyat bile verdiği 

matbaamıze hildirileı ek Manisa 

:sıhhat dircktörlüi-ünün alakası 

isteniliyor. Bu haklı dileğe biz

de ortak olurüz. 

Genel nufus sayııııı 
Ba~ bakanlık Genel istatis

tik direktörlüğünden ilbaylığa 
gelen bir bildirimde bazı yer
lerde havaların müsadesizli· 
ğinden numarataj itinin bitiril
medij!i bildirilmiştir. 

Birinci Teşrinde yapılacak 
Genel nufus sayımı için henüz 
numaralama işi bitirilmcmiı 
olan yerlerde bu işin hemen 
yapılması istenmiıtir. -
Kaçakçı mahkOm oldu 

• r 
Tire seyahatı tehir edildi 

Bu Cuma Şaşala gidi ecek 
1 -·--. -Dün fibay General K. Diri- ı yaka, {ordon, Karataş, Karan-

ğin baş1'anlığında toplanan tina ve Göztepe ile Eşrefpaşa-
Turing ve otomobil kulübü ku- dan gezintiye iştirak edecek- 1 
rulu halktan çoğunun Tir ge- feri alacak Şaşala götürecektir. 

1 
zintisinin özel trenle yapılması- Orada akşama kadar eğle-
nı istediklerini gözönüne almış nilecek ve bol bol bu temiz ve i 
ve C. H. P. Tilkilik mahfeli- sağlık verici su<lan iÇilecektir. I 
nin de Cuma günü özel trenle Kulübün ikinci seyahat proğ- 1 
Yeşil Tireye bir gezinti yapa- ramı şudur : İlk hafta Berga-
caklannı düşünmüş ve Tire ge· mamn Kozak yaylasına. ikinci 
zintisinin ileriye bırakılmasını hafta Sart harabelerine, üçün~ 
kararlaştırmıştır. cü hafta Akhisara, dördüncü 

Otobüsler sabahleyin Karşı- hafta Yeşil Tireye gidilecektir. 

Ada a ------------------

----------------~-... ..... --~~----
Yörük çadırlarındaki soygun fail-

lerinin ikisi yakalandı ............. .._.. _______ _ 
Geçen hafta içinde Seferi

hisarla Cumaovası arasında 
Türkmen dağında yörük çadır
larında bir soygun ve yara!ama 
hadisesi olmuştu. Gece bay 
Osmanm çadırını basan yüzleri 
maskeli ve silahlı üç haydut 
~smanm. karısı bayan Güllüyü 
bıçakla bırçok yerlerinden ya
r abya rak çadırdan dört yüz 
lira a 1mışlar ve bazı eşyayı 
yakmışlardı. 

Keleme çiftliğinden Mehmet 
oğlu Yusuf \'e Kasabanın Or
ganlı köyünden olup ayni çift
likte bulunan Deli Eyip oğlu 
Eyiptir ..... Bunlardan Eyip henüz 
yakalanmamıştır. Diğerleri tu
tulmuş ve suçlarını itiraf et
mişlerdir. 

Yusufun vak'a sırasmda gey-
diği çizmeler ve kullandığı 

tabanca ormanda sakladıjı 
yerde bulmuştur. 

Tarım okulası talebeleri 
Tarım okulasında .. 

ornova 1 

Güllü 9 aylık gebe bulunu
yordu haydutlar kendisine çok 
işkence de ettikleri için zrvalh 
kadının vücudu kesilen bir 
hayvanın derisine sarılmıştır. 

Jandarmalar haydutları kısa 
bir zamanda meydana çıkar

Soygundan sonra ormanda 
oturub parayı paylaşdıkları 
yer de yine kendileri tarafından 
gösterilmiştir. Fakat paralart 
sakladıklarını söyledikleri yer
de paralar bulunamamıştır. 

Tahkikata göre Yörük Os
manla haydutlardan İsmailin 
arası eskidenberi açıktır. Ha-

Üç gündenberi Bornova Zi • 
raat mektebinde misafir bıA

lunmakta olan Adana Ziraat 
mektebi. talebesinden 20 kişilik 
bir grup dün Atatürk heyke
line bir buket koymuşlardır. 

Talebeler şehrimizdeki üzüm 
ve incir imalathanelerini ve 
Turan yağ fabrikasını gezerek 
tetkikatta bulunmuşlardır. Ta
lebelerin mektepte kaldığı bu 
üç ırün içinde mektebin bütün 
ıubelerinde ve Balçova, Ke
malpaşa ve Manisada tetkik 
·gezintileri yapmışlardır. 

Bozdağda 

Dün öğleden sonra haşerat 
enstitüsünü ziyaret eden tale
belere enstitü müdürü bay 
Nihat tarafından lazımgclen 
lıahat verilmiş ve bir de bö
cek kolleksiyonu hediye edil
miştir. Talebeler bu sabah 
trenle Afyon tarikile Adanaya 
avdet etmişlerdir. 

Bu akşam Bursa Ziraat mek
tebi tal.:besinden 20 kişilik bir 
grup muaUimlerile birlikte şeh
rimize gelecekler ve Bornova 
Ziraat meKtebinde tatbikat ya
pacaklardır. 

Siv is·nel{ 
Bu sene yapılacak G neJ sağlı {. konı.is-

yenilik er yonunda ha~ı ka-
ôdemişin Bozdai köyünde rarla . verıl İ 

bu yıl istirahat edecekler için İlbaylık genel sağlık komis-
elli ev ha~rlanmıştır. Bunlar- yonu dün sağlık ve soysal yar-
dan beşini öğretmenler şimdi- dım dir~ktörlüğünde lıbay ge-
den kiralamışlardır. neral K. Diriğin ba,kanlığında 

İlbaylık Bozdağa gidecek ve topJanmıştır. 
hava tebdili yapacak olanların Bu yıl Şarda, kazalarla köy-
istirahat ve rüveni için tedbir- !erde yapılacak genci sivrisi-
ler almııbr. yakında elektirik nek savaşı için kararlar alın-
tesisab yapılacak ve radyo ko- mıştır. 
nacakbr. Bozdağla Ödemiı ara Köylerde dahil olmak üzere 
ıında hergün sabah akşam iki şar ve kazalardaki bütüa ba-
posta kamyoneti iıliyecektir. taklıklar bu yıl kurutulacak 

Dahiliye dokturlarından bay ve sivrisineğin üredikleri kay-
Esat Hatipoğlu köylünün ricası naklar hiç bir yerde bırakıl-
üzerine Bozdağo uzman doktor-

mıyacaktır. Bcrıramanm için
luğunu kabul etmiştir. İlbaylak 

k J b den geçen ve akıtılan •>İs su-ta öy ünün unun için yaptığı 1 

müracaabnı onaylamıştır. lar.la kirletilen çayın da pisük-
Doktorların söylediklerine gö ten kurtarılması ve pis suların 

re Bezdai; ikinci devre ince çaya akıhlmasının önüne ge-
hastalıklılar için bir snatoryum çilmesi kararlaştmlmıştır. 
değerindedir. Sekiz hafta ora- • - • 
da kalanların ciierlerindeki Gümrük 
arızalar ıskadrize olmaktadır. 

Doktorların 
Ziyareti 

Eşrefpaşa ve sari hastalıklar 
hastaneleri başhekimleri, ope

ratörleri ve Jaburatuvar şefleri 
dün Bornova haşerat enstitü
sünü ziyaret etmişlerdir. Bay 
Nihat İriboz tarafından kendi
lerine bakteri hastalıklar etra
fında uzunca izahat verilmiştir. ..... ·-
Bayındırlık planı 

Belediye yakmda şehrin ge
nel bir bayındır plinmJ yap
bracaktır. Bu planda İzmirdeki 

değerli öntüklerde işaret edi
lecektir. 

Resminden muaf 
olan efya 

Giimrük resminden ınuaf 
olarak memlekete ıirmi~ olan 
ibtidai maddelerden gerek hiç 
kullanılmadan ve gerek şekil 
ve mahiyeti değiştirilmek su
retile tekrar memleket dışına 
çıkarılmak üzere başkalarına 
devredilen eşyanın gümrük 
resmine tabi olmıyacağı hak
kında kamutayca onanan tefsir 
kararı ilbaylığa ıclmiştir. 

~ ...... . 
Şehir tiyatrosu 

Cuma gUnU Uşağa gidiyor 
İstanbul şehir tiyatro§u sau

atkarları cuma iÜnü Uşağa 
ıideceklcr ve orada üç temsil 
vereceklerdir. 

mış ve yakalamıştır. 
Bunlar Seferihisarın Eşen 

çiftliği ahalisinden İsmail ile 

Kaçakçılar ....... 
Muhtelif cezalara 
Çarptırıldılar .. 

Hanıburg yoluyle Havanaya 
badem kasaları içinde afyon 
kaçırmakla suçlu Şalom bira
derler müessesesi direktörü 
bay Antuvan Rcküze ile altı 
ar.kadaşının duruşları dün bit
mış ve karar bildirilmiştir.Suç
lulardan Jozef Pardo ve Leon 
Matalonun Havanaya kaçak 
suretile Afyon ihraç etmek 
üzere Leon Matalonun Mar
sil ada bulunan kardeşi va!iita-
siyle Havanadaki tüccarlarla 
münasebet tesis ettiği tesbit 
edilmiştir. 

29 Eylül 924 tarihinde mik 
tarı tesbit cdiJemiyen ilk parti 
Afyonlarla 22 ikinci kanun 934 
tarihinde incir paketleri 
içinde sevkediJen elli ki-
lo Afyon, 16 ;kinci ka
nun 935 tarihinde badem 
sandıkları içinde ihraç edilen 
200 kilo afyon 9 Şubat 935 
tarihinde badem sandıkları için
de gönderilmek üzere hazırla
nan teşebbüs halinde kalan 
149 buçuk kiloluk afyon par
tisi kaçakçılığı bütün delillerile 
meydana çıkmıştır. 

Suçlulardan Jozef Pardo 2 
yıl 3 ay hapis ve 5575 lira para 
cezasına, Leon Matalon 2 yıl 3 
ay hapis ve 5575 lira para ce
z sına, afyon tüccarı David 

1

1 Abalofya 1 yıl 9 ay hapis ve 
ve 5075 lira para cezasına, 
konıisyoncu Osman Nuri bir 

j yıl ve bir ay on be~ ~ün 
hapis ve 2787 lira para ecza

' •ına çarptınJmıtlardır. Suçlular 

r 
bu paralara ödemedikleri tak
dirde ayrıca birer buçuk yil 

J hapis y{ltacaklardır. 
1 Maznunlardan gümrük mua-

yeae memuru bay Aziz, Şalom 

ı 
birader)er müessesesi direktö
rü bay Antuvan Reköıe ve 
tenekeci Bohora atfedilen suç-
lar sabit görülemediğinden be
raetlerine karar verilmiştir. 

diseye sebeb aralarındaki düş
manlıktır. 

alçovada 
••••• 

Bazı tamirat 
Y aptınlacak 

Özel hesaplar direktörlü2"ü 
yakında Balçova Ağamemnun 
ıhcalanm tamir ettirecektir. 
Yapının çatısı çökmüş durum
dadır. Bu ılıca ile Çeşme plaj
ları Haziranda açılacaktır. 

Şaşal kaynaklarında ya-
kında yapılacak olan tesisat, 
kaynaklann güzelliğini bir kat 
daha arttıracaktır. Burası İzmi

rin güzel bir eylence yeri ola
caktır. Birçok köylüler aileleri 
ile her gün kaynaklara gelip 
eğlenmekte ve sağlık kazan
maktadırlar. Yakında sekiz ka
nepe Şaşal kaynaklarında hal-
kın istirahatına götürfüecektir. 

Buraya ihtiyaca göre daha 
bir çok kanepeler konacaktır. 

Memurlar kooperatifi yakın
da şişeler ıetir:ecek ve Şaşal 
satışına başlıyacaktır. Kızılçul
ludaki koşu yeri yapılacak te-
sisatla çok mükemmel bir hale 
gelecektir. 

Gelecek yıl koşularından bir 
kısmı manialı olacaktır. Tribün
lerde halkın rahatça oturması 
için lazım olduğu kadar san
dafya ısmarlanmıştır. Giriş yer
lerine süslü kapılar yaphrıla
cak:hr. Ayrıca bir çok yerlere 
kanapeJer konacaktır. Bütün 
koşu yerinin etrafı tel örgülerle 
muntazam bir şekilde kapatıl
nıışbr. 

Yaptırılacak bazı yapılardan 
sonra Kızılçullu koşu alanı 
Türkiyenin birinci derecede 
koşu yerlerinden biri olacaktır. 

••• 
· Kalp durması 

Dün Keçecilerde Pürzerinli 
Ahmet oilu elli bir yaşında 
Bayram kalp durmas1ndan yol 
üzerinde düşerek ölmüştür. 

İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 
ELHAMRA J. MiJ)j Kütüphane sinemasında 

Bu akşam saat 20,30 da 

Tarihi komedi 4 perde 
Yazan : CELAL MUSAHİPOGLU 

Hususi 100, s~lon 100, balkon 75 

Dikkat : Perşemb~ günü TALEBE MATİNESİ vardır. 
Bu matinede ( UNUTULAN ADAM ) temsi edilecektir. 

21 Mayıs 1935 

•• 
l({)ŞE1\ OEN 

Evhamın evham! 
- Ser91i ı Alan ya l'i ye 

Dün akşam üstü gördükle
rimi, görüştüklerimi sana anlat
mak merakı uyandı gönlümde .. : 
Birkaç gün evvel evham hak kan
da evhamlı bir ya%1 yazmıştım .. 
Matbaaya gelince sayin yazıc.t 
bay Şevket bana birçok önemli 
öğütler verdi. Gez ded!, Toz 
dedi, eylen, şarkı çağır dedi, 
hatta, evhama karşı mücadele 
açan bir yazımı beklediğini 
bile söyledi. Teşekkür ettim 
ayrıldım. Doğru eve gidece
ğime biraz gezeyim dedim, 
kalktım Basmahane yanlarmda 
gezerken Kantarağası oğlu bay 
Salanettine rastladmı, oturduk, 
görüştük, nerden aklımıza es
ti, kalktık matbaaya geldik. 
Ha! Az kalsın unutuyordum, 
yolda kantar ağası oğlu bana 
bazı balta saplarının odun ol· 
duğunu öğretti. Gülüştük. 

Matbaada; Yeni Asırın şah 
damarı olan Bay Abd.inin oda
sında oturduk öteden beriden 
konuşurken kıymetli bir mi
safiri gezdirmek habisi yürü· 
miye başladı. Atla gidelim de
diler, otomobille gidelim• çev
rildi iş .. 

Fakat otomobilin ıezintiy~ 
binek olma~ına karar verildik· 
ten ~mnra söz başladı otomobil 
kazalarına, bay Salabeddin bir 
kaza anlattı. Bay Abdi gırtla· 
ğının sıkılmasına bile tahammül 
ettiği başka bir kaza anlatb. 
Kazalar o kadar çoialdı ki ıöz 
birbiri arkası sıra geliyorc\u. 

Aldı mı şimdi Kantarağaıı 
oğlunu bir evham; 

- Duvar dibinden gidelim, 
yol ortasına çıkmıyalım, demc
ğe başladı. 

Bir düşündüm, bunlar benim 
evhamımdan daha beter ev-

. hamlı imişlerya! Sevgili alanya

rim ben Kantarağası oğlunu 

çok s ğlam cesaretli bilirdim. 

Ne dersin ben benden de ev

hamlı buldum, yoksa böyle cle

yil mi'? Sen hani onu benden 

daha iyi bilirsin .. 

Eğer bu gezintilerinde sen de 

bulunursan aman gözünü seve

yim alanyarı bana anlat bu 

gezintiyi ve mayası dünden ka

barmış evhamlarını .. 
TOK DİL - ,.__ 

Gediz köprüsü 
Büyük Gediz köprüsü .şosa 

yapısı yakında bitecek.tir. Köp
rünün genel açılma şenliği 15 

haziranda yapılacakhr. Bunun 
için bazı büyüklerimiz de İJbay
lık tarafından açılma şenliiine 

çağrılacaktır. 

Beştepelerde 
Yeni bir okul 
Yapılacaktır 

Dün ilbay General K. Dir k 

Mimar bay Necmettin emr~ ila 
İzmirin Beştepelcr mcvkiinde 
yaptırılacak ilk okul binası ye
rinde tetkikte bulunmuşbu. 
Okulun yeri tesbit edilmiştir. 
Bu yıl yapıya başlanacak ve 
gelecek yıl bitirilecektir. Altı 
mahallenin çocukları çok uzak
larda olan okullarda okumak
tadırlar. Bu okul yapıldıktan 
ıonra okullular uzaklardaki 
okullarına gitmıyerek Beştepe

ler okuluna devam edecekler
dir. Bu okulun yapısma yakua
da başlanacağı için ilbay Ge
neral K. Dirik bir yazgawmıza 
şu sö~leri söylemiştir: 

- lzmir şarında son yapıla
cak okul budur. Bundan sonra 
artık şarda okul yapılmıyacak
tır. Bu okul büyük bir ihtiyaca 

Tirenin Kızılca avlı köyün
den Şerif o2'lu Hüseyin sigara 
kaadı kaçakcılığından altı ay 
hapis ve 335 lira para cezası
na çarptırılmıştır. 

İzmir öntükler komisyonu 
bunun için pazar günü kültür 
direktörlüğün-le bir toplantı 
yapacaktır. Bunda önlüklerin 
ne şekilde korunacağı hakkın
da alınacak tedbirler de ka
rarlaştırılacaktır. 

Temsiller Müfettiş, Aynaros 
Kadısı ve unutulan adamdı. 
Uşak halkevi üyesinden Bay 
Yusuf Ziya dün lzmire gele
rek şehir tiyatrosu direktör
lüğü ile bir anlaşma imzala
mıslır. "·· . '' '" :- / . .. . . ··:·.: -... . . '~ : · ... .... . .. ... , . ı r.evap verecektir . 
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Son defa olarak kapalı pancurlar 
Arasında Erkulun hayalini aradı 
Adem eğullannan dillerinde unıulmaz bir felaketle çarpıl-

dolapn qk bu mu? Hiç dü- dık •.. 
şünmedim. Yalnız ona tapıyo- - Ce !laret Kaya !.. Erkul un 
rum madem ki orada yaratı- eliJe girdijin bu yoldan geri 
yor ve yarattığım yap .. abili- dönemezsin 
yor!.. Başını çevirdi. Temin Hayat seni ileri çekiyor yü-
hakbiı batı h6ca11aa göstere- rüyeceksin .. 
nk: Genç kız başını eğdi. Siikut 

lfte bakınız, bu da onun bir etti. 
eseri... Kimdir? Kimin batıdır? Biiyilk Wtletle ~ bu 
Her halde izclirabın bir s~n· kapıctan *61deue ıtlrlildene 
bolil... Yaptlfl bqlara bu ka- Çıkatlien başını arkaya çevirdi. 
dar canlı bir anlam 'Nffll' Irat Soa defa olarak kapalı pan-
-'atklrımızı g68tefebiliyo~ curun arkasında Erkulun haya-
suauz?. lini uzun uzun aradı .. 

Kemal Şakir bu başı hay- • • • 
nt1e tetkik ediJWdu. IKlnel btllthn 

Kaya kendi kendine: Fransız tarihinde bir çok ih-
- Ah &kül .• Bu dakikada tilal davranışlarına alan olan 

manevi benzerimi Ôzbendeıı (Sf\nt Antuvan) caddesinden 
çok bu tıtnıdığı• gizel başta ayakla yürüyerek Aveno (Lednı 
buluyorum. O da benim gibi Ralline) varılinca sekizyüz kü
ltir aşkın yoklupna mı ağlı'.. aur yataklı muhteıem (Sem AD-
101? tuvan) hastaünesi ghe prpar. 

Kelıilal Şakir hayretle hay- 1795 e kadar bir manubr 
kınlı.. • olan hu hastane timdi en bü-

- Fakat bu, Özerin bqal.. yGk profesörlerin bakımında 
Ea küçilk ........ kadar ne- inaanlıia hizmet ocajı olmuı
kuauursuz bir nıoiellp tur. Bu hastanenin biraz ileri

Kaya gayri ihtiyari •icla: 
_ Ôzer kim? ain.de de mepur heykeltraı 
- Erkalun bir talebeaiydi {Botvic) tarafından yapılan 

ıamnm. Oaclan anlatırken ela- doktor (Bauclia)niıı heykeli g6-
•• ~ zeki, kabiliyetli bir ço· rlnnr. 1851 ihtilllinde bir ba-
~. ..,. ....... ,. olan rikat htlnde onu bu mahalde 
••ı•ı ,.tiftire- 6ldtlrmupercli. 
tıfıli* ..... • :;eWa? Biz bu hutane,. ll&ak 'tihaı-
~ ..... 1tlr ....,.... J'&n ve etrafı duvarla aanlı ldl-

ıenç çocuğu lıtanbuJdaa uçu- \6 ldiÇlk dikkinlardan ibaret 
nııa.? lir . ...-.... _ ..... bul .... 

dbllledmlii.Geae llltün 
perdeler kıaıldıyor, 

hepaiain arkumdan birer bq 
bir vllcucl muıyor, eanlanı· 
yor, "Erhl, Erkal bizi bırak
ma " diyodüdi. Sanki b11ra· 
da acı içirea donuk .,..._ 
qk doyuran dudaldat, erku
lma dlnyuını dolduran ba ıa
,..as fe)dllerile hep ayni efran
daa t.opkyor, silerek, •ilafa
nk ..,.. 5 jlzlerini kızarb· 
yor kalak.larallda oğaldıyorlardı. 

Bir iki adım attı. Arbk çık
IMk buradan kaçmcik istiyor· 
.ı._ Bu oda, bu v..tık •ey& bu 
79klak onu çıldırtacak sandı •• 

K .. al Şakir Kayanın kolun
dtıjllı:<M~~1"-~·~.:~"~ 
,!»;~.:-- --- ,.~ 
Ne k6ttl tall... Biz f6R1 1i1f 
miljde vermeğe rehiriftik hal
buki.. 

Kaya mahzun : 
- Halbuki bu müjdeyi unut

taru, bu ıevinci zelür edtn 

da yürilyen iki adamın konuş
malarından dostumuz hay Er
kulun burada olduğunu anlıya· 
biliriZ. 

Ylifh, beyaz saçlı Fransız 
profeı8r6 Jtıuentti arkadqma 
dtlftbıce ile bakb: 

- Evet tehlike var. Ancak .• 
- Açık koiıuplıın hocam!. 

EYet aııcak? •• 
lhti,.., doktor eski Ttırk ta

lebesinin gizleri ile karplqb. 
Elini omUZ11Df ~ıdu. 

- 8oiııı ..,.,_ 

Samsunda 
Coşkun şenlikler 

SaalUD 19 (A.A)- Ata~ 
ljtq s.-... ilk mk b~· 
mn 16 na )'dcllalalhaden ötürü 

yapılan teülder '°" CQla •e 
cotkun oJmuıtur. SamauDlular 
bugünü en kıymetli bayram an 
olarak kutlulamaktadırlar. 

·Rayştag toplanıyor 
Hitler bugün siyasal söylevini 
Söyleyecektir-bir yıldönümü 

Berlin 20 (H.R) - Rayştag ! 
yaran (busriln) saa: :yirmide 
toplanacakbr. İlk defa o!arak 
Sar mebusları da Ra~ştag top
lantısına iştirak edecekl4;1"~· 
Sum sekiz saylav• ile Ray.
iyeleri 669 a balig o!acaktıı. 
Rayşführer bütün Alman rad
yo istasyonlan ile radyofilze 
edilecek olan siyasal söyl~v·ni 
söyleyecektir. Bu söylev Ray"
fiihrerip bir Jı1 önceki tarihsel 
" banş söylevi " güniillle raat-
ahyacaktır. Hitler bu söyle~Btle 
Almanyanın yeni c mı 
ortaya koyacaktır. Bu ~na
sebetle ıon Streı.a konf e~ 
ile gelecek Roma konferaası
'na ve bay Lazalin Varşova ve 
Moıkova gezintilerine te°'u 
edilecektir. 

Kat'i şeklini 
ırıası bekleniy. 
Ankara, 20 (Hua...ı) -

yasası projesinin Kam 
muhtelit encümeninde te 
başlandı. Projenin biit~e 
riİfllıe!erinden sonra 
top,anbda görütülmui 
kafi ıekJini almuı beldeııliJ!ll§ 

Odalar k . ._~" 

Bertin 20 (H.R) - Goe~ 
irad ettiği bir nutukta dellli
tirki : Almanya silah altına bir 
sağ ordusu koymuttur • Alman-
ya kimseden sadaka istemiyor Rayştağ Büıa~ı cemiyeti tarafından ~~ 
harp istemiyor. Şerefli bir sını temin etmiftir. 1 Paria 20 (H.R) - Muniht• Rusya~ ~r'1' elPiım. 
sulh isteyor. Ordumuz yalnız 1 Çalıpn itçiler yanında OJ'dü KatoJik.lerle Naziler aralllMla ve OuoaYıf.aım.a •. ~aydup 
iş ordumuzun rahatça çalışma- bekci vazif .. .aini firlyor. -91'9't•••• •~· - ~!' eı1~!e: ....... ............ f<;pk;p;·: .. çaı~· .. -·T:racl~-;daTan kongre · 

"-··· · .. Bu iki yer aP&Sında büyük 
bisiklet tarı yapıl~k 

Ankara. 19 • A) - eria pdiji filyle "1Rtftik l>ar 
bilildet Jantı memlek~tilaüzde 

bisiklet illi: defa ,.,.haktadır. 
yarıtı yapılacakbr. Bu yarış 0.,_difimize g6re bisiklet 
tim diye 'cadar yapılan b&yük federuyonu Temmuz aonlann· 
bisiklet yanşlanaın ikinciaidil'. da J\lakara • lstanbul arUJDcla 

Bilindiii l\zere 110 kilomet- gidip gelme 1000 kilometrelik 
relik ilk btıyük bisiklet Y•ntı bir yarı, hazıtlamaktaulır. Fe· 
26 fiisanda Aakarada yapıl- derasyon bundan sonra lmiklet 
mıfh. latanbul "ropkapı yanşı- yanşlarım uzun mesafeli olmak 
na Ankara bisikletçilerinden 8, lzere bölgeler arasında yap-
lzmit bisikletçilerinden trç spor- mayı kararlatbrmıtbr. Fede-
cu girecektir. Ankara bisiklet- ruyon bisiklet sporunun ~-

1 ula • lanclınlmasına ve memleket 
çileri bu •lrta• ıtanb git· içinde yapılmasına çahşacakbr. 
mektedider. Biı mretJe latan- lstanbulda bu defa yapılacak 
bul Topkapı yanıma pecek olan ikinci bisiklet y~ apor· 
olan ıporc~ ••JUı 30 u bu· cular .,.,.ada hli,Uk l;ir ilri 
lacakbr. Bu sayıda bisikletçi· uyandırmıştır • , ..... 

Bulgaryadan 
G~~ ı 
Devam ediyor 

NEMASI 

- Baftttaıı binncı salwtdt -
G&çmenler Kapuklada iki 

saat bir iatirahattan ıonra ken • 
timize ıetirilerek konuk evine 
Y•~ ve muayeneleri 
Wtirtftnce iıkAn mmtakuı olan 
Llleburraa •"lderiae .,...__ 

AT TAYYARE ıineması bugünden itibaren fiyatlarını ucuz-
• latmışbr. Yaz ortasında bile birinci viziyon en yilkıeŞ 
• filiıDler geçmeği vadeden Tayyare sinema11 buııa rağmen 

~--it·. etmiftir, 



Altın Ve Güzel Kızlar 
Te:fril:c.a ~o .2 "7' 

~-----~il!'~~-·······························---·~ Otomobil Füniküler istasyo- Zavallı tavuklar, uyumakta 
nunda onları aramağa gelmişti. olan yılanın etrafında dan da-

Bay Çaldarisin söylevi 
Samimi edası ve içindeki vatanperverane duygular 

Hiç bir emir vermedikleri hal- neleri arıyorlar, talilerine bo-
de, şoför ~on süratle otomobi- yun eğmiş gibi gözüküyorlar-
li koşturuyor, bazen Kokotye dı, bütün bu hayvanat üzerin-
ormanlarından, bazen de kulü- de, dıvarda yapılan mevkiinde Bütün memlekette çok iyi iz brakmıştır 
belerinde sefil bir halkm yaşa- çömelmiş duran bir Buda hey-
dığı küçük köylerden ıeçiyordu. keli saltanat sdrüyordu. Reh-

Morga'nın rözüne bir şey her uzun mumlar sandı. Zira 
ilipnişti : her ziyaretçi tannnm önünde 

- Pek tuhaf, dedi. Sapa· bu mumlan yakmağa mecbur· 
sailam toprak üzerinde bile, du. Epiyce kapalı bir cam ku-
evleri kazık üstünde yapmışlar. tu içinde, yakında bir sürii 

Şoförün anlattığına göre bu yeni yılanlar çıkaracak olan iki 
biçim yapı adada mibakün dişi yılan ı&rdller. 
olan hiricik yapı idi: Kulibe- Otele d6nmek için, toför 
lerin temelleri toprağın yüztin- yolculan tehirden ıeçir di. Ka-
de idi. Derine temel kursalar, ranhk baımııb. Zenfin Ma!ez-
teamit kanncaları hemen on- yalılar bu serinlik ıaatinde ev-
lan yiyor1ardı. Halbuki kazık- !erinden çıkarak gündelik ge-
lat' üzerine dayanıyor, ve bu zintilerini yaparlardı. Spor alan-
brmcalar tqlara brmanama- larmda, Malezyalılar, lngiliz 
dddanadan kulibelere ınşıp oyunculannı hayran hayraa 
onları kemiremez, sadece et- seyrediyorlardı. Japon kızlan, 
nftaki kuru ağ'açlara sata- renkli kimonolarile, daima ace-
prlar. le işleri Tarmıı gibi yirilyor-

- Sonra, dedi, fareler de lardı. 
tembeldirler! Bir kat yukarı Banıer, alayla: 
pkmaktan üıenirler. - lıte bize baluettikleri mil-

Otomobil, Topra(a amud rebbiyeler ... 
olarak dikilmiş küçük taşlarla Renuçinin ıözünü değilsede 
dlfenmit bir parmaklık öniiade maksadını anlamıt olan töför 
!urdu. Yine şoför burasının şehrin en gnzel Japon kızları· 
ne olduğunu anlattı: nın bulunduğu bir eve getir-

- Malezyahlann mezarlık· meği teklif etti. Banier Mor-
lanndan biri. Her ırkın ayrı gaya: 
mezarlığı Yar. Çinlilerin, Tamul- - Sizde geliniz, dedi. Ka-
lerin, Malezyalıların dirileri mınıza sadakat vad etmedi-
Janyana bulunurlar am•a, uizya ! Oto•obilde sizi bekle-
llünce topraklanmn birbirine sin. 
kanfmasım hiç iıtemezler. Delikanlı, bir eğlence olaun 

Nihayet, .,,ı..ıar tapıncağına diye, kabul etti. Otomobil teh
geldiler. Buruı kutsal bir ja- rin ortas1nda sevimli bir ev 
rocldu. Fakat kapılan turistle- lniinde durdu.. Önünde göl-
re açık daruyordu, 1ira rahip- gelikli bir bşğçe vardı. 
Jeri onlardan aldıkları bahşiş- Göğsünde bir emzik çocuğu 
lerle geçinirlerdi. Her cinsten tutan ihtiyar bir kadın ziya-
zahife kafeıler ıçıne ku- retçileri kabul etti. Keskin bir 
rulmuılardı. Hattl bazen ma- sesle iki Japon kızını çağırdı. 
salar ve raflar &zerinde ser- Bunlar yuvarlana yuvarlana 
bestçe dolatbklan da olurdu. merdivenlerden indiler. 

Kam içeri ıirmek istemedi; Morga, Kamla birlikte Re-
zira birçok yurddaşları gibi, nuçinin dönmesini bekledi. O, 
o da yılanlardan titrercesine Ayko adlı bir Japon kızile bir-
korkardı. Daha ceıur olan tikte yukarı çıkmııb. 

Atina, 20 (A.A) - Başba· ve yükselmek yolunu bulmuş 
kan B. Çaldaris seçme mü- olan memleket istikbali gU· 
caddesini Patrasda vermiş ven ile d~rpiş edebilecek bir 
olduğu bir söylevle açmıştır. durumda iken 1 Martta cani-
Kendisinin bu söylevini bun· yane fesat hareketi patlak ver· 
dan böyle tarihi değer kazan· miş ve Yunanistanı, hatta hari-
mıı ol n halk partisinin kuru- cİ bakımdan birçok ciddi teh-
cuıu Gunaria'in evinin balko- likelere maruz bırakmışbr. 
nundan vermiştir. B. Çaldaris general Kondi-

Bilindiii gibi 8. Çaldaris lisin hükümetin icraabna olan 
timdi bu partinin başkanıdır. müzaheretini sayrı ile anmıştır. 
S6ylevi kalabalık ve coş- Mumaileyh sözüne devamla; 
kun bir halk kütlesi dinlemiş Fesat hareketinin başında 
Ye halk, başkanı saygı bulunan adamın ve haıhca 
ile alkıılamışbr. 8. Çaldaris suçluların c nayetlerinin sonuç-
hllkümetin bilhassa içerideki larından ürkerek yunanistan 
ihtiliflan ridermek ve bütün haricine kaçtıklan ve başka 
Yunanhlların birliğini elde et· memleketlere sığınmış olduldan-
meğe matuf alan icraatından nı şöyledikten sonra hükiimetin 
bahseylemiştir. ikinci derecedeki ıüçlulara karıı 
Başbakan 8. Çaldaris ayan göstermiı olduğu insaftan ve or-

meclisinin sistematik obstriksi· du ile umumi idarenin tasfiyesi 
yonuna rağmen idaresindeki meselesinde muka beleibilmisil 
hükumetin mali durumu düzelt- hislerine kapılmamak hususunda 
meye ve u uı için daha iyi ha- ki kaygısından bahıeylemiştir. 
yat prtlan elde etmeye mu- Sözü rejiı:n meselesine nak-
vaffak olmuş olduğunu söyle- led~n B. Çaldariı hiç bir za 
miştir. Bu suretle yenileşmek man rejimin hiç bir tehlikeye 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Laval-Göring görüşmesi 
Londrada bu görüşmeye büyük 

Bir önem atfedilmektedir 
Londra, 21 (A.A) - Gaze

teler B. Laval'Ja B. Göring 
arasında yapılmış olan gorüt· 
meye büyük bir önem atfet
mektedir. Bu gazeteler B. La· 
val'ın yakında Berlini ziyaret 
etmesi mehtemel olduğunu ka· 
bul etmektedirler. 

Paris, 20 (A.A) - Dün ak
şamki gazeteler B. Laval ile 
B. Görİni arasında Krakovide 
yapılmış olan mülakatı önemle 
kaydetmekte ve pek azı müs
tesna olmak üzere bu husus 

hakkında mntalea beyan et
mektedirler. 

Varşova. 20 (A.A) - Ge~e
ral S9erlng ve yanındakiler 
dün akşam saat 21,12 de Var· 
şovadan ayrılmışlardır. Dışarı 
işleri bakanı B. Bek ile husüsi 
kaleın müdürü Voyvoda Ya-
roszeviez birinci kolordu ku
mandanı Y arnuszekeviez hava 
kumamandanı Rayski Alman 
büyük elçisi Fon Molteke ve 
protokol şef muavini iıtasyona. 
gelerek Alman heyetini ugur· 
mışlardır, 

• 1 ••• ' • Morp ve Renuçi, ehiz elleril• Bir kaç dakika sonra, Ayko 

yı1aa1an kavrayıp müceYherler yalnız olarak ve günahtan evvel c d 8 t 1 t 
gibi pteren ihtiyar bir ande- Hava kıhğile aşağı indi. Su enevre e e op an } 
ria arbıına kahldılar. Banla- ısıtmağa ırelmiıti. Çay ikram d 
na bazdan, albn benekli yeşil eden bir kız gibi gtllilmsiyerek lçı· n hazırlık var 1 r 
derilerile, g•rçekten mlicevher- odada dolatırken, Morga bu 
)ere benziyorlardı ya.. Fakat, yumuk, kılsız Ye kaplan gibi - C d d 
bir knmesin dibind• kolaçlaa- kıvrak vncude zevkıe bakıyordu. Litvinof ve Eden en evre e ir 
l1llf olan bllyilk engerek yılam Sıçak su ile birlikte geri B J J ... •d• 
korkunçtu. Şimdi doymuı ol- dönmezden evvel, Ayko bebe- ay ~ava da bugun gI IYOf 
mah ki kendisile beraber ka- sini okşadı biraz. Renuçi'de Berlio, 20 
Panmıt olan zavallı iki tavuğa aşağı indiği zaman, Japon kızı (A.A) ·- Laval 
Htaf1Dıyordu. Rehber: satın alan Avrupaldarın ger· bugün Berlin· 

- Onları bu aktam yiyecek! çekten akıllı olduklannı söyledi. den geçmiı ia-
dedi. _ Sonu oor - tuyonda cbtiı

Aydında 
Halkevlnln nakış kursları 

Aydın, 19 (A.A) - Halkevi 
nakıf kurslarım bitiren yüz 
Bayanın dün smaçları yapıldı. 
Bayaniar Halkevinde nakış iş
lerini gösterir güzel bir sergi 
açtılar. Eyi çalışan kurs öğret-
nenine HaJkevi bir tuvalet ta
kımı armagan etti. 

Lavrens öldü 
Londra, 19 (A.A) - Ulbay 

Lavrens motosiklet kazası ne
ticesi olarak buiün ölmüştür. 

Samsunda stadyum 
Samsun 19 ( A.A ) - C.H. 

partisinin tasdik edilen 1935 
btıtçeainde stadyum için konu
lan paranın sarfı muvafık ıö
rillmüş ve işe başlanmıfbr. 

Şehir Gazinosunda 
Sebir gaziaosu, kC>rfezin en güzel manzaralı yeridir. De

nize karşı, gül kokuları arasında, ser;n serin temiz, iyi ve 
ucuz yemek yimek için &ğle ve akşam behemehal Şehir 
gaz;nosuna gidiniz. 

... ıstanbuldan sureti mahsueada geı;rllen 
,-b bir a,çı tarabndan en nefis 

yemekler hazırlanmaktadır 
Yeni aşçı Türkiyenin en tanınmış ve 

sevilmiş bir aşçısıdır 
• k t EBEPALAS otelinde kalanlar bahçea : den mesref81Z istifada edeblllrler 
~ ea ıtnel oteli EGEPA~AS'ı tavliye ediniz 
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leri bakanhğı ba 
b bölümü bat· 
kanı ile F raua 
elçisi ve istas
yonu dolduran 
gazeteci!er ta· 
rafındaa ıelim 
lanmışhr. Laval 
halka elile .e
limlar venniıtir 

Paris 20(Hu· 
susi) - Bay 
Laval sabah kra 
koviden ıeldi. 

Salı günü (bu- . 
gün) dış işle
ri bakanlığında 
yapılacak bir 
toplanbda arka 
daşlarına Var- ı 
ıova ve Mos
kova ırezintileri 
nin sonuçlannı anlatacaktır. 
Ve bu göriifmeyi müteakip te 
ulular kurumunun fevkalide 
önemli görüımelerinde bulun
mak üzere derhal Cenevreye 
ıidecektir. 
~ .. 20 (A. )- ~ 

Luı·al t eı111 ı-ı t'cl" 
vinof ve Eden buraya ıelmit
lerdir. Uluslar kurumu Konseyi 
buıün Litrinofun batkanh
jında toplanacakbr. Eden 
Yugoslavya delegeıile Marıil

Y• ciaayeti laaklmada Jlrll· 

maruz kalmamıı olduğunu söy
lemiştir. istikbalde her türlü 
tahrikita kartı rejimi hımaye 
.. decek olan tedbirler btikii
metçe teklif edilecek ve uluıal 
meclisce bu teklifler üzerine 
icap eden kararlar ahnacaktır. 
Hükfımet kanunu esasinin tim
diki Cumhuriyet rejimi eauına 
dayanarak dejiıtirilmesi teldi· 
finde bulunacaktır. Gerek halk 
partisi ıerek h.ükOınetle mesai 
birlitüıde bulunan diğer par
tiler nazannda bir rejim mca· 
eleıi yoktur. Yalnız halk parti
si her zaman yeıb• hilk&m
dann Millet oldutu preuibini 
kabul ve mtidafaa etmittir. 
Bundan dolayı halk partisi 
kendi prensipleri mucibince 
yeni kanunu esasinia ulu· 
sa plepisit yoluyla rejim 
meselesi baklrmda ytıkıek 
irade ve arzusunu izhar 
etmek vasıtasını vermesine ça
lışacak ve bunu elde edecek
tir. 

B. Çaldaris bundan sonra 
bükiimetin bilhassa ekoaomik 
yenilik idarenin yeniden te••İ· 
ki, adliye hizmetlerinin dize
tilmui gibi htik6metin acilen 
derpif etmui llzımıelen me
ıelelerdea bahseyleaiftir. 

8. Çaldarisin söylevi hallu• 
ıiirekli alkııları ile bir çok 
defalar kuilmiftir. Siyle• Ati
nadan ve Yll.Mnaatamn diğer 
ıehirlerde radyolarla ... rolu11-
muştur. 

Başbakanın treni Atina ile 
Patras arasındaki bütün istu
yonlarda durmak mecburiye· 
tinde kalm.ıtbr. Çilnk6 halk, 
başbakan ile onun yanmdaki 
btik(imet erkinıaı alk1Şlamak 
istiyordu. 

Söylevin samimi edasa ve 
içindeki vatanpenerane duy· 
gular bütün memlekette çok 
iyi bir iz bırakmııtır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mareşalın ölümü 
Etrafında 

Varşova, 20 (A.A) - Mare· 
şal Pilsudskinin 6llmllnlln •em 
lekette uyanc:lırdıjı tesirlerin 
ilk akislerine hilkümet partiıi· 

nin gazete1i olan Czas razete

sinde tesad&f edilmekt•. Bu 
razete diyor ki: 

Tarihin ea nazik clakikala
nnda Leh uluıu Liıiaa miitte
hit kalaufhr. Ulu timdi ol• 
funl1lpU Ye Y&tanperverlitlnl 

göstermek lazım a-eldiğini tak

dir etmektedir. Pilıudskinin 
91erİDİ korumak için herkeıin 
dürüst hareket etmesi zaruri
dir. 

Varşova, 20 (A.A) - Par1a
mentonun hükimet bloku de· 
nilen Pilsudski ırubu yeni seç
me kanunlarını hazırlamak için 
büyük bir faaliyetle çahımak
tadır. 

Kars'ta 
Yeni debrenme olmadı 

Kars, 19 (A.A) - Ayın 15 
inde Digor kamonuna yakın 

Selim kamonuna buğh Ber· 
mek köyünde olan deprenme
den batka bu çevreda yeni 
bir deprenme olmamqtır. Ber
mek köyü Diıor kamanuna 
yakın olduğundan bu deprem 
Diıor böı,eıindeki deprenme
lerle ilıi)i olarak kabnl edil

llekte •• JUİ bir d.epr .. lal· 
• 

aı IWayıa t•a• 

Tarihten 
Bir aprak 

Gülünç şeyler 
Çelebi Mehmet, Edirnede 

823 - 1421 ilkbahannda kırlarda 

at koıtururken nuzul iıabet 
etti, atından yuvarlandı .. Kadın, 
içki ve bunlardan doian illet

ler, Mehmedi bu şekilde niha
yet yıkmıştı. Mehmet atından 

yuvarlanınca, gözünün önllnde 
61en kardeşleri canlanır gibi 

oldu.. Sonra yerine geçacek 

oğlu Muradın küçük kardaı
larım buğazlıyacağı zamanki 

manzara hayalinde canlandı •• 
Korktu.. Korkudan titredi, ıon 
bir ıayretl., kollarına gireıale
rin yardımile abna bindi. 

Öleceğini anlımııb. Son ltir 
defa Edirnede orduya ıörila
dü. Saraya döndü. Gece sa
bahlara kadar gözüne uyku 
airmecli. Ertesi pnil alqam 
lzeri bir aralık kıu bir uyku
ya daldı. •• 

Korkunç ruyalar arasında 
uyandıiı zaman bap ucunda 
bekliyea sadık veziri Bayaıit 
pqa ile veıirazamı lbrabim 
papya bolca ıöıyaşı akıtarak 
fördüiB ruyayı anlattı. Ônlin· 
ele bulunan bir yemek ıahanı
DIB ahnarak Murada verildiğini 
aalattı. Söıilnü bitiremedi. Bir 
nuzul daha padiıahı ıarsaJadı. 
Aizı iırildi, dili tutuldu.. Biraz 
•oma da canıız kaldı ..• 

Mutafa çelebi latultulda idi. 
Mehmet tarafından Bizanı im· 
paratoru Alıuaoel• hapsettiril
mittl Halbuki Murat Amasya 
•alisi idi. Devletin prk hudu
dunu Akkoyunlulardu Kara
yoluk bayıncbnaın kaplamaunı 
kartı koyuyordu. Şu halinc1e 
Mutafa çelebinden çok kuv
vetli idi. 

Mehmedin ölümünü Kayseı 
haber alır da MustafayJ salıve
rirse ortalık karmakarıflk olur
du. Ku dökUlmeaine yer ver· 
memek için padişahın ölümünii 
saklamak muvafık görilldü.Fa
kat bu ıizleyit maıkarahk do· 
turdu. 

Yeniçeri ve sipahilere Aı· 
yada bir muharebenin karar· 
lqbjmı, hiç durulmadan Bi· 
ıada toplanılması emri verildi. 
Yeniçerilerle sipahiler ansızın 
verilen bu emirden ıüpheye 
dUftiller, pacliphın hayatta ol-

[dutuna kanaat ıretirmek için 
mutlaka kendisini ıörecejiz 
dediler. Vilzera, eu küçlik bir 
hareketin huta için tehlikeli 
olacağını ıöylediler1e de fayda 
vermedi. Vaziyet nazikti. Çe
lebinin öldüiii duyulacak or· 
talık kanpcakb. Çelebinin 

hekimi Kurt Ozan bir çare 
buldu. Ölü hükümdara saltanat 
eıbiaelerini giydirerek bezetti-
ler •• S.Z.ayın bir köıesinde taht 
llzerine oturttular. 

Sarayın iç oğlanlarından dör
. dü, naıın arkasında oturarak 

ve kollannı hıl' atı paditahinin 
kollan içine sokarak padiıahın 
ıailığıada olduğu gibi hare· 
ketler icra ettiriyorlar idi.) 
Hekimin tavsiye.ile kötkün 
pencereleri kapablmııtı. Dit•· 
ndı toplanan Yeniçeriler, Si
pahiler pencerelerden içe· 
ride tahbna kurulmuı otu
ran padifabı ve hareketleri· 
ni ıeyrediyorlarclı. iti çaktır· 
mamak için vezir vüzera idet 

1 

olduiu iizerc padişahın önünde 
egilerek sayıılarını rö.ıteriyor
lardı. 
Padiphın ölümü ve ölüıü 

tam 41 rün böylece saklandı. 
ikinci Murad Bursada padiıah
lıiını ilin ettikten ıonra ölllsll 
kokan Mebmedi Buruya ıe
tirtti._ Muhteşem ltir cenazt 
alayı tertip ederek Yetil ca· 
•Weki tlrlte .. kapattı ... 

- Batu 
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Ragastan ve yenı arkadaşı dasını vererek uzaklaşırken ıs-
ntları sürerek ormanın ıçıne pada Kappaya da

11
Sentanj Şa-

~aldılar. Aiaçlann aralıklı bu- tosuna,, gelip beni bulunuz de-
ıunduğu yerde yıkık denecek meği unutmamıştı. 
~adar eski küçük bir kilise Şövalyeyi koğalıyan atlılar 
~ardı. yıldırım gibi koşarak tozu du-
İspada Kappa hemen yere mana karıştırarak uzaklaştık-

•tlayıp hançerini• ucuyla kilise tan sonra Ispada Kappa Ra-
kapısındaki kilidi açh. gastanın yanına koştu. Onu 
Kapıyı açınca Şövalyeye ses- kilisenin içinden çıkardı ve 

lendi: sordu: 
- Eyiki açmasını biliyorum. - Söyle bakalım Mösyö Şö-

Haydi içeri sokulun.. valye ne gördünüz, ne işittiniz? 
- Önce ıen air bakalım. - Hiç bir şey iÖrmedim, 
- Hayır yalnız siz girin. bir şey işitmedim. Kilise hamisi 
Şövalye bu hafiye bozuntu· bUyük azizlerle hasbihale dal· 

ıunun kendisini faka basbr· dım. 
llluından kuşkulanır gibi oldu. - Ya... Azizler cevap ver-
F akat Ispada Kappanın yU· di mi? 
ıUnde inan verici bir durumdan - Evet.. Şimdiye kadar se-
baıka bir ıey gör medi. nin işlediiin suçların hepsini 

Hemen kiliseden içeri so· affetmi~ler. 
kuldu. 

lspada Kappa iıe kilisenin 
kapısını tekrar kilitliyerek abna 
atladı. 

Ragastan kliçUk bir pençe
reden gelip geçenleri görebili
yor, söylenenleri iıitebiliyordu. 

Her ihtimale karıı elini kı
lıçtan ayırmıyor ve hayvanının 
kişnemesinin 6aüne geçmek 
için kaptanı• eurnuau ıılayor· 
du. Şövalye oldukça korkulu 
bir durumda idi. Çünkü kafa
ıını tırmalıyan iıler Uzeriade 
kendi kendine şöyle düşünü
yordu: 

- Eğer bu hafiye eskisi 
kötü bir adam çıkacak olursa 
bittiğimiz ıUndnr. Amma başka 
yapılacak bir t•J yoktu.Herife 
inanıp kiliseye airmekten başka 
kurtulu yolu ele geçirmek te 
mümkün değildi. 

Bu sırada Meıe ormaaınan 
5bür ucundan elli kadar atlı 

~örünmüıtü. Hayvanlarını çat
latırcasına hıılı sürüyorlardı. 
Atlıların önUade bir de Sübay 
vardı. 

lspada Kappa hiç bir t•Y 
•ok imiş aibi bUytık bir sojuk

kanhhkla yavaı yavaı hayvanını 
gelen atlılara doj"ru verdi.Zabit 
bunu görünce bağırdı. 

- Dur, sen kimsin? Nere· 
den ıeliyonua? 

- Napoliden geliyorum. Ro
maya iidiyorum. 

- Romada ne itin var? 
- Bilytik babamız kutsal 

papanın ıııklı gözlerini görmei• 
gidiyorum. 

- Çok eyi.. Bu yolda hay
Hnmı koşturarak kaçan bir 
)'olcu ile karşılaştın mı? 

- Evet. Hatta konuıtum 
bile .. 

- Ne dedi? 
- Üzerinde gittiği şosenin 

Napoli yolu olup olaadıj"ını 
ıordu. Benden "evet" karşılı
iını alınca yüzüme bile bakma
dan yine abnı dört nalla koş
tunnağa koyuldu. Ben de ar
;casından bakakaldım. 

- O halde yakalarız. Kaçan 
atlı ile aramızdaki açıklığın ne 
kadar olduiunu söyliyebilir 
m=siniz? 

- Ne kadar olduğunu bil· 
ınem. Lakin ben atlaya rasth
ıalı bir saat kadar oluyor. 

- Biz bu adamı her halde 
yakalamak isteriz. bize kısa bir 
yol gösterirseniz dönüşte sizi 
papanın huzuruna çıkarırım. 

- Ah.. Benim için ne büyllk 
fcref .. Şimdi hayvanları ltütüa 
kuvvetinizle çabuk keşturunuz. 
":~n~ ~at kadar 2idiniz, önil· 
nuze ıki yol çıkacak. Sağ ta-
taraftaki yol uzun bir ıosadır. 
İşte koğal~dığın~z adam b'! ıo
sanm üstündedır. Halbukı siz 
ıol taraftaki yolu pdün.. Bu 
yol yarım saat daha kısadır. 
Çok vakıt kazanmıı olursunuz. 

Sübay "ileri mar,,. kuman-

* • • 
Ragastan yeni arkadaşının 

söylediği yolu tutmuştu. İki 
saat kadar ilerlediler. Şövalye 
hem ilerliyor, hem arasıra ar
kasına dö11crek yol soruyordu. 
Romadan sabah cenuba gitmek 

.üzere çıktıkları halde şimdi 
Romanın şimalinde bulunuyor
lardı. Şövalye karnı acıkınta 
lspada Kappaya sordu: 

- Karnın acıktığı ve lokan· 
taya verecek paran bulunma
dığı vakıt ne yapardın? 

- Bak, senin de düşündü
iün işe, şu karşıdaki ll'eyvc 
aiaçları ne güna duruyo-. 

- İncir.. Doğru, hem karın 
doyurur, hem hararet keser. 

- Ben bunlan bir az hamca 
görüyorum. 

- Zarar yok .. Haydi beş on 
tane koparalım. 

iki arkadaı incir ağaçlarının 
altına gittiler. lspada Kappa 
ağaca tırmanmağa hazırlanı

yordu. 
Şövalye bırakmadı: 
- Ben çıkayım, çocukluğum 

aklıma geldi. Kara tavuk kuş
larının yuvalarını boz.du2'um, 
yavrularını yakaladığım günler 
i'Öıümün önünde canlandı, dedi. 

Attan inerek araçlara tır
mandı. Ham incirlere saldınnca 
yüzünü ekşiterek seslendi: 

- Eyvahlar olsun, öyle bir 
kahvaltı edeceğiz ki eşi bulun
maz. Bu ham incirlere bakınca 
bizim Monsenyor Sezar cenap
larının kuru ekmeği ile suyunu 
anyacak gibi oluyorum. 

Ragastan incirlerin hamlığına 
bakmıyarak koparıyor lspada 
Kappaya atıyordu. Uşak bu 
arada şaşkınlık içinde bir çığ
lık kopardı. Korku ile sevinç 
araıında şaşıran insanlann ha
lini yqadı ve bağırdı: 

- Mösyö Şövalye düşen in
cirler hepsi alhn. 

- Haydi oradan aptal. çıl
dırdın mı? 

- Aman Mösyö Şövalye, 
İnanmıyor musunuz. Bakınız 
işte, altınlara bakınız. 

lspada Kappa bu sözleri söy
lerken ağacın dibine gelerek 
Şövalyeye bir Altın uzattı. Ra
gastan Albnı eliyle yokladıktan 
sonra: 

- Tuhaf, şaşılacak şey dedi. 
So111ı 1•ar -

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

Hamam çok 
S1cak olduğu için •. 

Temaşalıkta Balbkuyu soka
ğında 7 sayılı evde oturan Ku
lalı bay Hüseyin evine yeni 
bir hamam yaptırmış ve önce 
komşularını davet ctıniştir. 
Davete ıelenlerden bayan Na
zife bir buçuk yaşındaki ço
cuğu Sevim ile yıkanmak üzere 
hamama girmiş hamam fazlaca 
kızdınldıiı için zavallı çocuk 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
yanmak suretile yaralanarak 
ölmüştür. Bayan Nazife adli
yeye verilmiştir. 

• 
Sahife s ·-

zançve r 
Kazanç vergisi kanunu liyihas n 

Konuşulmasına başlanıyor 
y 

Kazanç vergisi kanunu layi
hasının kamutayda konuşulma
sına başlanmak üzeredir. Layi
hanın bütçe encümeninde bazı 
maddeleri tadil görmüştür. Bu 
maddelerin b\dillerden sonra 
aldığı şekilleri aynen veriyon1z: 

Madda 1 - 22-111-1934 ta
rih ve 2395 sayılı kazanç ver
gisi kanununun 6 ve 7 inci 
maddelerinde yazılı mükellef
lerle mezkür kanunun 47 inci 
maddesi mucibince beyanname 
vermeyi tercih eden mükellef
ler aşağıda yazılı esaslar da
iresinde zahiri karineler üze
rinden asgari mükellefiyete ta· 
bidirler. 

Beyannamelerinde safi kar
ları olmadığını veya zarar et
tiklerini gösteren mükellefler 
haklarında tahakkuk etti
rilmiş olan asgari müktlle
fiyetin varidat idaresine 
verecekleri ayrı bir beyanna
me ile müteakip senenin umu
mi masraflarına ithal edileceğini 
bildirebilirler. Bu beyannameler 
de 2395 sayılı kazanç vergisi 
kanununun kazanç beyanname
leri hakkmda tayin ettiği itiraz 
ve temyiz hükümlerine tabidir. 

Madde 2 - 3 - Bu kanunun 
tatbiki zımnında, şehir ve ka
sabalarla sair mahaller, ihtiva 
ettikleri nüfus sayısına ve sahil 
olup olmadıklarına göre 6 sınıfa 
ayrılmıştır: 

Birinci sınıf - lstanbul ( bele
diye sınırları içindeki yerler ), 

İkinci sınıf - Ankara, İzmir, 
Üçüncü sınıf - Nüfusu elli bin 

birden yukarı yerler ile 20001 
den 50000 e kadar olup sahil 
olan yerler, 

Dördüncü smıf - Nüfusu 
20001 den 50000 e kadar 
olup sahil olmıyan yerlerde 
5 001 den 20 000 e kadar sahil 
olan yerler, 

Beşinci sınıf - Nüfus 5 001 
den 20 000 ne kadar sahil ol· 
mıyan yerler, 

Altıncı sınıf - Nüfusu 5 000 
ve daha a,ağr yerler. 

Nüfusun tayininde yeni nü· 
fus sayımı yapılıncaya kadar 
927 senesi nüfus sayımı esastır. 
Yeni nüfus sayımı yapıldığı 
takdirde sayım neticelerinin 
hükumetçe resmen ilan edildiği 
mali yılı takibeden mali yıldan 
itibaren bu kanunun tatbikinde 
yeni sayım neticeleri nazara 
dikkate alınır. 

Madde 4 - Beyanname usu
lılc kazanç vergisine tabi olan 
mükel.efler, bu kanunun tatbiki 
noktasından dört kısma ayrı1-

mııtır. 
Birinci kısım: Bankalar Ban

kacıhk işleriyle iştigal eden 
şirketler tasarruf ve tea
vün H.ndıkları, bankerler, 
muameleleriyle uğraşan sarraf
lar, borsa acentaları ve müba
yaacıları ve simsarları, ikrazat-

çılar her nevi sigorta sirket
leri, sigorta acenteleri ile si

gorta mukavclenamelerini akit 
ve imzaya mezun sigoıta ko
miıyoncuları, ithalat, ihracat 
ve beynelmilel nakliyat komis
yoncuları, komisyon üzerine İş 
yapan komisyoncular, ticaret 
ve fabrika mümessilleri, toptan 
ecza tacirlerı. 

İkinci kısım: Her nevi fab
rikalar ve matbu cetvelde ya
zılı sanat ve ticaret nevilerin
den, hizalarında yalnız ticaret
ıah iradı için nisbct gösterilip 
ikametgah iradı için nisbet ta
yin edilmemiş olanların nisbi 
verıiler, yalnız ticaretgihları
-nın iradı üzerinden hesap edi· 

-lir. ikametgah kaydinde sayfi
ye dahil değildir. Cetvelde ika
metgah üzerinden nisbi vergi alı
nacağı gösterilen ticaret ve sanat 
nevilerini y~pan:ar hükmi şahıs
lar oldukları halde, nisbi vergi 
munhasıran ticaretgah üzerin
den alınır. 

Madde 5 - Üçüncü madde
de yazılı sanat ve ticaret grup
lanndan ikinci kısmı teşkil eden 
fabrika ve matbaaların tibi 
olacakları asgari mükellefiyet te 
dördüncü maddede gösterilen 
maktu mütehavvil ve nisbi ver
gilerden terekküp eder. Ancak 
bu kısımda maktu ve müteha v
vil vergiler için bulunulan yer 
ve nüfüs nazürı itibare alınmaz. 

Bu madde hükmüne dahil 
olan müesseselerin tabi olacak
ları vergilerin azami ve asgari 
miktarları şunlardır : 

Azami Asgari 
T. L. T. L. 

Maktu vergi 100 50 
Mütehavv 1 vergi 3 % 75 
Nisbi vergi oO 5 00 2 
Azami ve asgari miktarlar 

arasında olmak üzere nevilerine 
göre bu müesseselerin tabi ola
cakları vergi miktarları her 
mali yıl için yıl girmeden evvel 
maliye ve iktisat vekaletlerince 
müştereken tanzim ve icra ve
killeri heyetince tasdik edile
cek bir cetvel ile tayin ve ilan 
olunur. 

Madde 6 - Üçüncü mad
dede yazılı gruplardan üçüncü 
kısma dahil olanların asgari 
mükellefiyetleri, bağlı (B.) cet
velinde her san'at ve ticaret 
nevi için hizalarında gösterilen 
karineler üzerinden, cetvelde 
yazılı nisbetler dahilinde bir 
kalemde" tahakkuk ettirilecek 
miktarlardır. 

Madde 7 - Üçüncü mad
dede yazılı gruplardan dör
püncü kısma dahil olanların 

asgari mükellefiyetleri, 2395 
numaralı kaıanç vergisi kanu
nunun 34 üncü maddesinde 
yazılı ticstret ve san'at neYile
rine göre işgal ettikleri ma
hallerin gaynsafi iradı üzerinde 
mezkğr maddede tayin edilmiı 
olan ııisbetlerin üçte biri olarak 
tahakkuk ettirilir. 

34 üncü maddede nevi ve 
nisbeti gösterilniiı olan ticaret 
ve sanatları icra edenlerin ver
gileri mezkur kanunun 35inci 
maddesinde tayin edilmiş olan 
usul ve merasim daireainde, 

mümasili ticaret ve sanata in
yas edilerek o sanat ve ticaret 

için tayın edilen nisbetlerin 
üçte biri olarak hesap olunur. 

Madde 8 - Dördüncü ve 
beşinci maddeler mucibince 
müstahkem ve amele başına 

alınacak mütehavvil vergilerin 
hesabına asğari mykellefiyetin 
taalluk ettiği mali yıldan ev
vel gelen ve kazanç veriİSİ 
tarhında ticari yıl tibar edilmiş 
olan yıl içinde istihdam olunan 
memur, müstahdem ve amele-

.nin vasati miktaşı nazara dik
kate alınır. Bu vasati miktar
lar yıl içinde mükclleflerin2395 
numaralı kanun mucibince va
ridat idarelerine verdikleri 
bordrolarda yazılı memur, müs
tahde:n ve amele yekununun 
stnenin gün adedine taksimi 
sureti it: bulunur. 

bu bordroda memur, müs
tahdem ve amele miktarlarının 
noksan 2"Österildiği bilahare 
tebeyyün eylediği takdirde, bu 
yüzden, asgari mükellefiyetten 
noksan tahakkuk eden kısım 
beı kat olarak tahsil olunur. 

Sene içinde yeniden işe başlı
yanlar için vasati miktar, işe 
başladıkları ticari yıl içinde her 
kaç ay çalışmışları;a o aylar 
zarfında istihdam ettikleri me
mur, müstahdem ve amelenin 
gün sayısına taksimiyle bulunur. 

Toprak mahsullerinin mani
pülasyonunda çalışan işçiler 
mütehavvil vergi he~abında na· 
zan itibara alınmaz. 

Madde 9 - Üçüncü mad· 
dede yazılı sanat ve ticaret 
gruplanndan 1, 2, ve 3 üncü 
kısımlara dahil olup da nevi 
nisbcli, kanuna bağlı (A), (B) 
cetvelJerinde gösterifmemiş 
olanların asgari mükellefiyet· 
leri Maliye ve iktisat vekalet
lerince müştereken taaUük et
tiği cetvellerde yazılı ticaret 
ve sanat gruplarından birine 
ithalen tahakkuk ettirilir. 

Ticaretgah ve ikametgah 
iradı gayri safilcrinin tayiniu
de 2395 numaralı kanunun 17 
ve 18 ve 19 uncu maddeleri 
hükümleri aynen cereyan eder. 

Madde 10 - 4, 5 ve 6 ıncı 
maddelerde yazılı mükellefler
den şubeleri olup da bunlar 
için ayrıca vergi muhtıralara 
gösterilmemiı olanlar hakkında 
merkezine ait vergiye her şu
be için yüzde on nisbetinde 
maktu ve bulunan yere göre 
de mütehavvil vergi tahakkuk 
ettirilerek ilave olunur. Muha
bir yazıhaneler şube sayılamaz. 

Madde 11 2305 uumaralı 
kanunun 6 ancı maddesiniu 2 
ve 3 üncü fıkralarına cahil 
müesıeseler, bu kanunun 3 
üncn maddesinde yazılı tica· 
ret ve sanat nevilerinden han
gisiyle . iştigal etmekte iseler o 
sanat ve ticaret nevi için ta
yin olunan miktar ve nisbetler 
dairesinde asgari mükellefiye
te tibi tutulurlar. 

Madde 12 - Asgari mü
kellefiyet ıirketlerde vo şubeli 
müesseselerde, idare mürkez
lerinin bulunduiu mahal vari
dat idareıince tarholunur. Bu 
takdirde şubeler, bulunaukluı 
mahal idaresine asa-ari mükel
lefiyetlerinin idare merkezleri
nin bulunduğu mahalde tahak
kuk ettirileceiini, mali sene
den evvel ııelen Mart ayı için
de yazı ile bildirilir. Bu vari
dat idareleri de keyfiyeti, mer
kezin bulunduj'u mahal varidat 
idaresine, tarha müteallik bil
cümle malumat ve izahat ile 
bildirir. Bu mecbur!yete riayet 
etmiyen tubeler iç.Mı 2395 nu
marala kanunun 53 üncü mad
desi hükmü tatbik olunur. 

Hakiki ıahısların asıari mü
kellefiyetleri, ticarctiihlannın 
bulunduğu mahal varidat ida
resince tarholunur. Ticaretha
neler müteaddit olur ve ayrı 
ayrı varidat idareleri dahilinde 
bulunur ise, vergi, merkezin 
bulunduiu mahal varidat ida
resince tarholunur. Bu takdirde 
diğer ticarethaneler yukanki 
fırka hükmi dairesinde hare
mecburdurlar. 

Madde 13 - Varidat me

murları 2395 numaralı kazanç 
verıriıi kanununun 39 uncu 
maddesinde i'Österilen şekilde 

beyanname usuliyle kazanç 
vergisine tabi mükelleflerin 
umumi yoklamasını icra ettik
ten sonra bu kanun mucibince 
asgari mükellefiyetlerini hesap 
ve ihbarname ile keııdilcrine 

tebliğ ederler. 
Madde 14 - Bu kanun mu· 

cibince asgari mükeJlefiyetin 
tarh, tahakkuk, itiraz ve tem
yiz muamdclcrinde, işi bıra'k-

ma ve yeniden işe başlama "c 
vergiye tabi iş ve teşekkülüı: 
tamamen mektum kalması hal· 
lerindc, ve müruru zaman hü
kümlerinde tatbik olunacak 
muameleler ve yapılacak zam
lar ile tahsil muameleleri 2395 
numaralı kazanç vergisi kanu
nu hükümleri dairesinde cere
yan eder. 

Madde 15 - Asgari mükel· 
lefiyete tabi tutulan mükellef
lerin, 2395 numarala kazanç 
vergisi kanunu hükümleri dai
resinde beyanname ile bil
direcekleri safi karlan üzenn
den tahakkuk ettirilecek ka
zanç vergilerinden, bu kanun 
mucibince tahakkuk edecek 
asgari mükellefiyet miktarı 
tenzil ve mahsup olunur. 

Beyannamelerinde safi kar· 
ları olmadığım veya zarar d· 

tiklerini gösteren mükellefleı 
haklarında tahakkuk ettirilmi~ 
olan asgari mükellefiyetin, va· 
ridat idaresine verecekleri ayrı 
bir beylnname ile mütekip 

senenin umumi masraflarına 
ithal edileceğini bildirebilirler. 
Bu beyannameler de 2395 nu
maralı kazanç vergisi kanunu
nun kazanç beyannameleri hak· 
kında tayin ettiği itiraz ve 
temyiz hükümlerine tabidir. 

Madde 16 - Bu kanun 1 
Haziran 1935 tarihinden mute
berdir. Şu kadar ki, 1?~ yı· 
lında alıncak vergiler için bıı 

• kanunun tarh ve tahakkukuna 
ait hükümleri, nefrİnİ müteakip 
tatbik olunur. 

Madde 17 - Bu kanunun 
icrasına adliye, maliye ve ikti· 
sat vekilleri memurdur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Haberleri: 

Blçak bulunmu' 
Karşıyakada Konyalı Ali 

oğlu İbrahimde zabıtaca bir 
biçak bulunmuş ve a'ınmııtır. 

Laf atmıt 
Karşıyakada Sovukkuyodı 

Kahraaanlar sokağında Meh· 
medali kızı 21 yaılarında Ra
bia, tanıdıklarından lbrahimle 
koaaktan vapurla Karşıyakaya 
giderken Yusuf oilu Hasan, 
sarhoş halde bunlara takib et
miş ve laf atmııtır. 

Hakaret elmlf 
Kahramanlarda Aydın de· 

miryolu hat bekçisı Ahmet oğ
lu Hayri tren geçeceiinden 
bahisle yoldan ıeçmesine mü· 
saade etmediği Hakkı km 
Fatına tarafından tahkir edil
diğini iddia etmiştir. 

Beygir çahnm•• 
Kemcraltmda Sabunhane so· 

kağmda Konyalı Mebmedin 
yol üzerine bıraktığı beyıiri 
'bir hırsız tarafından çahnmııtır. 

Yumrukla dövmUf 
Halkapınarda saraç bay Ri

ı.anın bahçesinde işçi Tikveşli 
Hüsnü ile Mustafa oğlu Hida
yet arasında bir kısrak bai
Jamak meselesinden kavga çık
mıt ve Hidayet yumrukla Hüs
nüyü dövmüıtür. 

Hırsızhk 
Namaziahta beşyüzelli soka

j"ında Hasan kı:ıı Medihanan 
evine girea hırsız içinde 30 li
ra bulunan bir kumbarayı ve 
komşusu bay Celilin evinden 
de beş lira para. ve bir siıara 
tablası çalmıttır. 

Sak•• ile yaralamıt 
İkiçeşmelikte Hasta soka· 

ğında Konyalı Mustafa oğhı 
Hasanla Yusuf oğlu Baha ara
sında kavga olmuı, Hasan, çi
çek saksısı ile Babaya yarala
mı~ır. 





Gangsterler kralı 
Al Kaponun maceralan 

ÖZ DİL SOZLOGü l("·~IBir Lui AlbnılF;J·, 

' -34- H 
•• • Lucien de Hem son kalan Kırmızı yeniden çıkb. 

ergun beş kelime 100 fran~m d~ rulet ma_sa~ Ayni ~yi iki - tlefa -~~ 
, bapda kaybetti. Sersem bir rar etti. Hep kazanı1~-

T urnerin karşısında Beşinci liste ııomik iflere büyük önem ver-
mekteyiz. 

1: Son yıUarda en çok önedi-··-·-·-Burada örfi idare var cezanız Seciye - lrt1 ğimiz işler, encblltri giriıimle-
Ôrnek: Biz istildaJ muhare- ridir - Son yıllarda en . çok 

ölümdür, 
- Kaçalım, dediler. 
Halk bpıJI batarak kaçma

mıza mallİ olmak istiyordu. Li 
ile bizi otomobilde beklemekte 
idi. 
Wilyamın ela John'un da 

alınlannclan buram buram ter
'9r akmakta idi. 

Vilyam: 
-Vakti ıec:lktirclim galiba ••• 

Fakat zahaete de değer ıey. 
Kaular albnla dela icli. San· 
lar patronunun iatecliji vesaik 

diyordu 
lan okuyunca başını kaldırdı: 

- Burada Amerika toprak• . 
lannda bulunuyorsunuz. Bu ve- ı 
llikalar Amerika aleyhindeki 
casusluk hareketinizi reddedil
mez bir surette meydana koy
muıtur. Radestre bankasındaki 
sırkatua ancak bu e'll'akı ele 
geçirmek içia oldujunu biliyor
duk. ~ imtiyazlı mınta
ka...da &rfi idare hüküm siir
dtiilnclen cuusların cesası da 
idamdır. 

o.im b• kua kısa sözlerini 

besinde Türk seciyesinin kuv• ehemmiyet verdiğimiz işler, 81-

vetine dayandık - Biz erkinlik nai teşebbüsattır. 
sanşmda. Türk uuının kuv- 4: 
vetine dayandık. Merasim - Tören 

2: Örnekler: Dtin yeni bir resim 
Aciz - Eksin ..pinin remıi ldqadmda bu-
Acz - Eksinlik Junduk - Dün yeni bir resim 
Acz duymak. iciz kalmak- sergisinin açım resminde bu-

Ekeinmek lunduk. 
Örnekler: tnkılip acizlerin Reisicumhura ukeri merasim 

işi değildir • · Denim, eksinle- yapılmak usuldendir - Cunwr 
rin işi değildir. başkanına lliiel tiren yapılmak 

Devrimciler bnyfik zorluklar usuJcleu-lir. 
karşısında ~J<sin~k değil, 5: 
te'1derini art\ırmalıdular. Müsavi - Eşit itte. dedi. 

.* • ifideal• bir htkimin biikmile ~: Müsavat - Eşitlik 
Ehemmiyet - Ônem Ômekler: Türk kanunlan 8-k•I= -ı pldalr. lu kartdafbklanm zannedebilirler-
Ehemmiyet vermek - Öne- karşısında, bütün yurddaşlar - Wr 1' Isı• C.. •m•- di. Velib11 yaaıaa koyda ve 

.-1ç1a ._ .. ııeaiiza. Ni- dalla rami bir dille şnnlan 
ayet otomobilin YOlmuu İdare iJive etti: 

mek eşittir. 
Mfihim - Önemli Tnrkiyede kadın erkek qit-
Ôrnekler: Son yıllarda eko- liği cumhuriyetin eaeridir. ediyorum. Wilyam yallfmda yer - zaten aramızda halledile- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ıalmıtbr. Johnla Li yollan ıös- cek baıka bir hesap ta vardır. 

1 .k ı J Adana haberleri teriyorlar. Vatın,ton kartalı işaretini 
berleyemiyon& Bir çok 4efa- taşıyan diğer bir kaab bize Kronı Aeladr, 20 (A.A) - Bn,tık 

tar ., •ı Jel tutblfaaazdan uzadarak: 
ıreri dlmaefe mec1nlr kaldık. - Okumak bilirsiniz. Oku-

pir Ziya (papnm) ölümü yıl 

Dar IOkaidanlaa Pn-c- sem. yunuz dedi. Bu kiatta şunlar 
··- ah,.... Juılı idi: 

Türkiye ve Türkçe dönümü ıehrimizde törenle 
Bu yazıdaki kelime karşılık- anıldı. Halkevinde Yapılan top-

Randevu mahalli kırmızı- " Çocuklara suikast, ahlaka 
..Weria ı...---a1... olu bir 

ları: Ianbda bir halkevi Ye iki ta-
Başarık; muvaffakıyet - K11- lebe tarafından şairin yaşayışı 

--•- mugayir hareketlerden euçlu 
tepe keaanacla idi. bulunan Vilyam ve jack Bilbo 

ram; bünye - Uyru; tebaa. ve eserleri hakkında deierli 

Uzaktan: 
ATAY s6ylevler verildi ve pirin me-

aranıyor." 
Hurra ı..ı.ri geliyordu. Hayli - Y anılmıyoraam aranılan 

ilerledik. Afalkldar arasmdan iki centihnen karpmda bulu-

Atatnrk'ten sonra, büyük zanna balkcwi tarafmdan gtizel 
ukadaşının da &z Türkçe söy- bir çelenk konulda. 
levini dinliyen'er, büyük hare- ADANA 20 (A.A) - Ada-

ıeçtik. Yer- Mr kıımmda nuyor. G&receğimiz hesabın 
--...... ,. .......... ,b ki bir 

ketin başantına inan bağlamış· nanın Karataş nahiyesine bağlı 
tardır. hir kaç köyünde ekilmiş pa-... .....___ ae olduğunu anladınız elbette .•• 

1U duydum: - Bu sözlerle beni korkuta .. Türkçe de, Türkiye gibi kur· muk ve kozalarda son günler-

- Eller yakan.. cajmı mı sanıyorsun. Gün doğ-
Tabancalanmıı hazırdı ama 

tulacakbr. Çtmkll osmanh dili de kurt tiiremiştir. ( Agrotis 
de, osmanlı devlet kuramı ka- lpsilon) adındaki bu kurt fi. 

madan sr•cenin neler dofw'a· 
mukavemet beylwde idi... 1.iraf~!:v 'ilk·=· wbili':eb;wı·~?-~ demir tel atJui iiJ-9 ~· ~&· 

dar ve onun J!bi sakatlı : _1W danların köklerini keserek ku-
aevıet " • 4l8'ğU rutmaktadır. Kurd11ll bulundu-
• ' gülünç ğu alan tjlunmen 1200 hektar 

ttik. Saidan soldan silahlar, 
tabancalar, toplann ağızlan 
iizerimize çevrildi. Amerikah 
kasketlerini tuıtlım. Bir zabit 
ve d6rt neferclea ibaret bir 
müfreze biD Ml'mlfb. 

- ininiz emriai nnliler. 
Kat kat faik mntler ..... 

fl&IDda clitlerimid biri.irine 
YUrarak itaat ettik. Ataltya 
iadik. Her taraftu ukerler 
bqlanm tdrarchlar. Zabit ba· 
jırdı: 

- Mevkufawıuz. Mukave• 
mete t.febbla etme)'İll yoku 
itinizi bitiririz. 

Hiclcletle '-tınlm
- Bm Çia topraklannda 

tevkife ıa.klaaı• -.ktur 
H • ·- "".,..... . - .. •• _, ••ra yok. 

Bu hellim 'bileceğim bir iftir. 
itile kakala otomobilimizia 

~bğa telargiller içine andık. 
Kararsaha ıötürllldlk. Ameri
kalı bir zabit arkumı çevirmiş, 
l8eflUI bulunuyordu. Az senra 
bqını çevirdi : 

Ne teamet ••• Bizi matehzi 
bakıılan ile dzen Kolonel 
furnerdi. 

- Şanghaya hoşgeldiniz. 
Çok ıamandır, sizleri bekliyor
dum. 

lemittiniz, Jack BHbo? Kimin bir kabıığı olduğu gibi, Türk- olup bir çok k&ylil tarlalarını 
muzaffer olduğunu biliyorsunuz. çe de, iki kültür arasında bo- bozup yeniden ekmektedir. 
dostunuz Ted'ten yardım gö• calayıp duran, !itince bir te- Ad 20 (A A) Bor 

rimle, arabca bir şerait sözünü 1 ana, · - ıa· 
receğinizi zannetmiyorum. Zira bir fars harekesi ile bırleştir- mızda pamuk fiatlan gittikçe 
o da elimdedir. meğe çalışan görülmedik bir yiikselmektedir. Dün ve bugün 

Dindi. Bir zabita sordu: karma örneği idi. pamuklanmızın kilosu 43 - 44 
Çinli aerede? Bunlarla bir• Oamanll devletinin uyruları kuruıtan ,atılmımr. Arpanın 

likte bir Çinli de yok muy•u? arasında Türk'ün yeri ne ise, kilo11u ela 90 - 100 para arasın• 
Gerçek, etrafımıza bakınca osmuhca sözler arasında Türk- dadır. 

anladık. Li burada de;:.:1.di. k 1· . . .di lk"ıs· 1 Adana, 20 (A.A) - HaJkevi 5u çe e ımenın yen o ı . m- • . 
KaÇllllftı. Askerler bizimle ağ- de de bütün ıeref Türk ve ta~afından cezaeYJ~ . tertip 
raıırken 0 kaçmııtı. Ah serbest Tllrkçe olmıyanındı. Eski saray edılen konfera,ıs serilcnne de-

l dık fermaalanna bakınız: Yedi sa- vam ediliyor. 
o say ••• f 

Tumer kukeriai ele alarak tır ağdalı arabcadan sonra, bir Adana, 20 ( A. A) - Bursa 
dııan çıktı ve bağırdı: çıplak !e yoksul "ola ki ..... " I ziraat okulası talebeleri yanla-

- Onu nezaret altmda tu· sözi gelir. Sa.rayd~ nrmalı Ar- • nnda direkt&rleri olduğu halde 
!1avut1":'dan, ıpeldı Arablardan 1 şehrimize gelmişlerdir. Tale-

tunuz. Kaçını' olmasın. Bir fey ıılemeli Ktırdlerden sonra, dıı beJer muhtelif ziraat alanında 
de ı6ylemesin. dıvar kapısında keçe küllib la ak dı la 

AnılZID kapı açıldı. Bir zabit bir Tlirk nöbetçisi geldifi gibi. aBrafhrd ma Tr ya~:a ~a rAnr. o· d ura an, araus - meram - .. 
111 haberi ıetirdi: ilde kapittılasyonlar, .e!- t 1 a aidecekler ve oradan 

- Sonu var - lette olanlar kadar sıkı ıdi : a yay 0 - • 

.................................... ...... Ttltke istedij'iniz kadar vuru- da Bursaya dknece~lerdır. 
Mareşal Peten nuz, naaıı bir rabancay• doku- 1 Burdur da 
V 20 (A A) M "'--' namaz idipeniz, dilde de, Türk 1 

iyana, . - ar..-. kelimesini ieteclr. • kadar Şehri sulamak için 
Peten bu sabah buraya 00el- KIDIZ B d 19 (A.A) Ş hr' 6 ezip büküp bozunuz fakat ur ur, - e m 
miştir. • Tann ı6stermeye, m'atbmılen~ y6resindeki yerleri sulamak 
Oavİs kupası dam gibi bir ,, e ifllm,, yan- için dört kilometre uzaktan 

hıında bulunursanız, yıllar yılı su getirilmektedir. Şarbaylık 
Prag, 28 (A.A) - D.U •ğızlarcla döner, dururdunuz. bu İf için blt&n Jrlcl1 ile ça-

kupası Avrupa balgeıi maçla· Mcıru teıri gibi kelimeler, hpıaktadır. 
nnın birinci serisinde Japonya batı kllltllrtlnllQ liik krli.mele• Bu it ilzerinde 200 e Yilkın 
Hollandayı, Çekoslovakya Yu- rini klll'flladıkları vakıt, Avrupa İfçİ çahıbrilıyor. Şehrimize 
goslavyayı yenmişlerdir. sokaklannda aankla dolapn epey zamandanberi yağmur 

Lavrensİn ölümü.. Mısırhlara benıerlenli. Parla- dilpıemiştir. Bu günlerde ya-
mentoda sivil çoğunluk biraz ğacak yağmurlar ürün için 

Lon ra, 20 (A.A) - Ulbay 
Lavrensin cenazesi yarın Cık 
Sade Torenle Morenton 1İft8İ 
yamnelaki ldlçtik mezarhia gl
mülecektir. 

Çekoslovak} ada ' 
Prag 20 (A.A) - S~ylav se

çiminin son uçlanna g6re hll
kumet bloku ıene çokluğu ala
cak gibi srörünmektedir. 

10 llrayı •••rmıf 
Çorakkapıda Çolak sokağın

da Araban iile eviDde bayan 
llıllllatm eYiae misafir pden 
Pb .... t .... ~ua· ........ . ...... 

zayıfladı mı, dinciler bu keli- bereketli olacakbr. 
meleri hemen öz k~ynaklan Karahlsarda ralmur 
olan "t•.W" e lıağlarlar., ka- Karahisar, 19 (A.A) - Üç 
nUDlan kuranlaıtınnağa kal- gllndlir tehrimize ve yöresine 
karlardı. aralıklı olarak faymalı yağmur-

Osmanh ırameri bir imtiya- lar düşmektedir. 
zab ecnebiye dersi idi. Türk- ......... " .............................. . 
çeye sokakta hilkmolunur, arab ayınlarındaki goygoycu ezrileri 
ve fars kelimelerinin davası ile başlardık. 

Ata söziinü hatırlamaz mısımednelere giderdi. 
ruz, "benim oğlum bina okur; 

Alfabeye: "elifküsünenni, ba 
k- .. b A kili" A döner d6ner, srene okur!,, usun ennı, ta untennı .. '" 
diye bir Hicaz çölti mavalı ile O binayı şimdi tekrar elinize 

alanız, gerçi arbk amıf döamez
liıüz amma, bqcl&uneaiaden 

i 1 .... ..:_:_ L ..l• • ' tİt 1 Z..,.-111&& aaranr, aı•nız • 
rer, Çocaldaj ... u , ... , c~ 

kafa ve kesik bacaklarJa yan Ônli Albn ve kiğıt paırüll'll~ 
taraftaki odaya siderek ken- dolmqtu. Şaşılacak bir ..... 
dini zorla deri kanape nstnne vardı. Hep o kazanıyorla 
atabildi: Sir kaç da\dka kapı şimdi.Sanki Rulet manyatizma 
aralığından kuvvetli elektrik edilmişti. Hep Luciene itaat 
ışığı altında parhyan masa ediyordu. Kısa bir zamanda kar 
Ustftndeki dönen ruleti seyretti. bettiği paralan hep kazalUDlfl 
Artık yok olmuştu. Bir an ba- Her tarafı parayla dolmUfl' 
basının yadikin olu taban- Delicesine kazanıyordu. Bv • 
cayı :özleri önüne getirdi. Soa- rafnıen içinde ona eriten , _. 
ra yorgunluğun tesiriyle derin pa bir ateı parçası yardı. Pa-
bir uykuya daldı... Kalk- ruuu plmğı karlar ~ 
tığı zaman duvardaki saate J&tuı zav.U. yawuyu aitti ' 
bir göz gezdirdi: Ancak yanm JOl'du. 
saat kadar uyuyabilmişti. - O gene &}'Dl yerdemıt 

Gecenin •erin havama ih· Tabiatiyle orada kalacak• 
tiyacı olduğunu lıiaetti. Sut Biraz sonra: . • EYe~ ... t 
üstündeki akrepler Kece pn- biri <rurdup zaman .• Mutalalıa 
sma çeyrek kalclıjmı psteri- IMıradD çabca;ım, - kol-
yordu.. Bir iki .k ... priWi. a.n. ara-• .-..-... EW. 
Sonra ayağa kalkb. Bini• pttlrecejim.. Ve~- silli 
habnna Noel arifesiacle oldaga oaa hep b&yik bir ilıtimwnla 
geldi. Bu aDda DroUki adın- bakaca;ım. 
da bir ihtiyar kumarcı yanı

na yaklaşarak kirli sakal 
ve bıyıkları ara11nda saldı ağ
Ztndan şu kelimeleri döktü: 

- Bana beş frank .erirmi
siniz? işte tam iki s&a
d6" masa baflllClan kmul
damachm; ve bu iki pdeabe· 
ri "17,, hiç çıkmadı. l.tenenis 
benimle alay edebitirsiım. Fa
kat ellerimi kuerim ki biraz 
10nra, tam ğece yargı, bu nu
mara ~bcak.,, 

L-.. emmlanm ~ Ce
binde metelik yoktu, Odayı 
terketti. ŞapkaSIN .,. paltosu· 
nu alarek mercliv enleri utma· 
ya tululmuş bir adam gibi 
acele acele indi. Dört saat-
tanberi bu kumarhanede idi ... 

Kar biitibı hm ile yağıyor
du. Sokak bembe7azdı. Wi 
gök yizünde lek tik llııiza 
, ............ )inli& 
iyice biirünmüş adeta koşar
casına y6rilyorda. Akhnda hep 
evdeki çekmece içinde duran 
tabanca yer almıfh. Bu dl· 
şüncelerle daha bir iki 
adım atınııtı ki acıkh bir 
manzara ile kal'fllqh: Bir· otel 
kapısı yanında duran, karlarla 
kapanmıt iri bir taı üstnnde 
eski elbieelerine blribamüt bir 
kız gôrdO. Alb veya yedi yq
laanda idi. Souğun şiddetine 
nğmen zavalh çocuk baflDI 
duvara dayamıı uyuyordu. Lli
cien hemen elini cebine attı, 
fakat cebinde meteliği yoktu. 
Kızı buradan kurtararak ko
runacak 1.-ir yere aatürmek 
için yere eiiJdi. Bu anda y.ere 
dDten parlak bir 9ey ır6ztıae 
ilitti. Biraz daha ijildi: bu bir 
Lui albnı idi. 

Hiç şüphesiz hayır seven 
bir kimse bu çucuğu görmüş, 
zavallıyı serindirmek için avu
cu içine bu albnı baraklDlfb. 

Bir altın!. Fakir bir kimse 
için epi bir eervetti. Km tam 
uyandıracağı ve b11 altından 
haberdar edeceği sırada Drons
ki'nin kumarhanede söylediği 
sizler kulaklarında çınladı: 

.. _ 17 hiç çıkmadı .. Ellerimi 
keserim ki biraz sonra, tam ı 

., 
" " Saat biri çaldı; çeyrek pçti. 

bir buçuk oldu. İkiye pliyor •. 
Lucien hlli masa bapnda. 

Nihayet ikiye tam bir da
kika kala oyun tefi •J&fa 
blkb-: 

-Ba,tarlKm ........ 
tGallk bu kadar " demifti. 

Bir 11çrayifta Lucien •J•ia 
kalkb: Kendini kıskaç nazar· 
lar altma aJm.ş olllnlan yara 
rak dıprı fırladı. llerdiYenler 
ı.zıa inerek kwn JalUDll kot 
tu. O oradaydı L. Ya ona yak 
lqb ellerini tuttu : 

- Oh! Ne kadar üşüml 
zavallı!.. 

Kolları arasına aldı, ve ıc 
türmek için kaldırdı. 

- Bu yafta ae ~ 11)". 

nuyorl Di,ordu. 
Qiıi'g'. ...... • • ,Pisin 

basıyordu. Uyaadirmak iat 
Fakat ne pnün? Çoçujt!ıt 

ı&z kapaklan açıktı. g6:1& 
e•mz, 8IDlk ve hareketli& 
elanı yarda. 

Lucien kızın nefesiei dinleti 
Hiç b'"ır canlılık yoktu, 

Kendi masa batında çaldai 
para ile yığm yıjua para ka 
zanırken bu zavalh kız ela IO 

ukta kar albnda can vermifti 
• • • 

Tam bu sırada Luclen baiJ
racak gibi oldu. Gizlerini .,.. 
hiı zaman kendini pet 

yattığı kanape üstlinde bal
du . . Karıııında da oat: 
uyandırmaia •etmil luMt: 
hane •a'bft)l vuck.. 

Bu korkunç rüyadan kurql.; 
duğuna sevinerek kalkb yilzlllf 
yıkadı kahTalbsmı yaparak p 
zıhaneye gitti. 

Onu Afrikada askeri bir wa 
me için gönderiyorl•rdı. Gitti. 

Şimdi Lucien sayıh bir ... 
lizimdir. Az çok eyice bir .... 
ahyorr;fakat kumarla aJlka• 
bitsbiitün kesti. Para da birik 
tirmekte. 

Geçenlerde bir k&şe ba.
büzülmilt ufak bir yamıa. 
elleri arunt• .bir altın ko,1may 
da unutmadı. 

gece yarısı, bu numara çıka· ı • • 1 

cak.... T~ T~C. kurultayı 
itte 23 yaşında, ıerefli bir )emel lnönU tarafından 

ailede, olan bu genç delicesi· Açllac k 
ne, al~akcasına bir harekette A k 19 
bulundu. Titriyen ellerile altını. n ara (A.A) -
çaldı ve btitfin hızıyla kumar- tayyare cemiyeti altıncı kural 
haneye koştu. tayı 24 Mayısta baıbakan isme: 

Tam kapıyı itmiştiki, saatte İnönü tarafından açılacaktır. 
biritıci tokmağını sallamış bu- Ankara 19 (A.A) - Tart 
lunuyordu. Elindeki albnı ma- ı tayyare cemiyeti genel merk 
sa üstüne fırlatarak : kuruma bllflin Cemil Tekir 

H · 17 ü t- d d" iv ın batkanlığında toplanmai - epsı " ,, s une,, e ı. 

fl 17" kazanda. kurultayda okuaacak rapon 
Akbğa "36" Altını kırmızıya ~izden geçirm~ murakı,nı·-

koydu. it raporunu gizden 
Kırmw da kuaadı. biliaçoyu, 1935 ~ • 
.,68,. Altta sia• api renıe lamat .ve tldkte J.8Pll•llk~ . . 



' Manisa 
••••• 

Muallimlerinin 
Akhisar gezintisi 

r . . 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapllan Sa11,ıar 
~ 

Uzum 

Çu. Alıcı Fiat 

75 Ş Riza Halef 8 75 9 50 
Manisa 19 (Hususi) - Ma

nisa muallimleri mesleki ııezin
tilerinin ikincisini 16-5-935 
günlemecinde Akhisara yap
mışlardır. Bu tetkik ve müşa
hedeye kaza muaJlimleri de 
iştirak etmiştir. 

56 SEmF Muh 7 50 10 75
1 

47 YİTalat 7 50 8 761 
35 K A Kazım 10 50 10 75

1 

22 F Solari 11 11 
13 S Süleymano 10 50 10 50 

150 kişilik muallim kafilesi 

başlarında sayın maarif müdü

rü Naili Ôzeren olduğu halde 

kazanın görülmeğe değer yer

lerini gezmiıler. Cazi ilk oku

lunda mesleki konuşma ve gö

rlişme yapılarak akpmın tat

lı serinliği içinde kafalar gü-

11ün verimli müaabedeleri, ııö· 

:nnJJer mesleki sevi'İnin değer

li varlıklarile dolu olarak ; bir 

fntizam ve düzen içiade Mani
bya dönmüşlerdir. 

10 T Debas 9 9 
9 S Gomel 9 12 1 
8 H Z Ahmet 10 10 

275 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fi at 
93 Buiday 3 50 ' 3 50 

480 ton Bakla 4 25 4 37 
50 Susam 1 O 25 

500 P. çekirdeii 2 30 

78 balye pamuk 43 
7000 H yapak 45 

10 25 
2 30 

46 1 
45 so

1 

Kültürcnler 25-5-935 günle· 
mecinde Salihli Sart barabele-

ne üçüncü gezintilerini yapa

caklardır. Gezintinin verimli 
alanlarda yürümesi için gere

ken işler üzerinde çalışılmak

tadır. 
2 - Merkez ilk okulJarında 

derslerin kesimine ay .sonunda 

ilk tahsili bitirme imtihanları

•• da 1-6-935 i'nnlemecinde 
başlanarak bir hafta devamdan 
ıonra nihayet •erilecektir. 

3 - Kızıl ay gençler birli

ği 19-5-935 gecesi Halk Evi 

Salonunda bir müsamere vere

cektir. Doliun Ye olgun bir 
programın pUrOzıUz olarak 
tatbikini amaç edinen kurum
ıereken itleri eaaylamıflardır. 
Mtısamere muhitte aabınızlık
la beklenmektedir. 

Mertadam 

Para Piyasası 
20-5-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 617 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 20 
İtalyan lireti 10 35 
İsviçre Fran. 40 62 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. ilini 23 50 

Satış 

50 70 
622 

8 30 
79 50 
21 70 
10 42 
40 87 
85 37 

5 27 
24 

Talbor villasında 
Önemll bir görUsme 

Olacak 
Viyana, 19 (A.A) - Çekos

lovakya dıı bakanı Bay Benes, 
Avusturya dıt bakanını Talbor
daki villasına görOşmiye ç&ğır
mıtbr. Dıt bakan yann Çekos· 
lovakyaya widecek ve Bay Be
nesle Talbor villasında görü-
şecektir. 

Bahçeciler okusun 
Tütün suyu ilacı nasıl yapılır? 
Bahçelerde böcü börtülerin zerzavatlara bugünlerde çok 

saldırdıklarını görüyoruz.Tütün suyu yapmak istiyen bahçe
cilere dairemiz tütün tozu veriyor. 

Tütün suyu ilacını yapmak için önce 5 - 6 kilo kadar tü
tün tozunu bir kaba koyup üzerine 10 - 15 kilo kadar su 
dökmeli, en aşaiı 24 saat olduğu gibi bırakmalı, ayrıca baş
ka bir kabda 2 - 3 kilo kadar adi çarşı sabununu on kilo 
suda güzelce eritmeli. 

Tütün suyunu 24 saat geçince güzelce sıkmalı, posalana
dan ayırmalı. Çok koyu renkteki bu tütün suyunu eritilmiş 
sabunlu su ile karışbrmalı ve 100 kilo oluncıya kadar temiz 
su eklemeli. Bu ıuretle hazırlanan ilaç zcrzevatların böcü 
börtülerini öldürür. Tütün tozu istiyenler dairemize başvur

Ziraat Direktörü 
Z. Baysal 

lzmir Yün Mensucat 
T .. rk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENT AL KARPET MANUFAÇÔRER LIMiTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını sabn almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini iJe eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve sabş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

Yeni Nestle müsabakası 
31 Mayıs 1935 te yapılacağını yaymış olduğumuz yeni müsa· 

bakamız taınifinin, bugüne kadar elimize relen pusulalann az
biı yüzünden, önümüzdeki 31 Temmuz gilnüne bırakılmış oldu· 
tunu milsabakamıza iıtirak etmiş olanlara bildiririz. 

Bu fırsatla aaygı deier halka sözü geçen yeni müıabakamızın 
çok Yerimli tutlannı bir daha habrlabr ve toplayıcılann puau-
Jalanm ftlat l!Jiraed• .W...a.riai rica Muiz. (708) 

' 

"'f'enl A•ır 

izmlr beledlyealnden: 
1 - 150 lira bedeli muham· 

me1tli Kemır catldııinde T e-
mizlik hanı karşısındaki benzin 
satış binası belediye baıkitip· 
liğindeki şartnamesi veçhile 
28-5-935 salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile bir sene ki
raya verilecektir. 

İştirak için oniki lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

2 - 60 lira bedeli muham
menli Basmahane istasyonu 
civarında Gazi bulvarı ağzın-
daki benzin satış yeri belediye 
başkatipliğindeki şartnamesi 
veçhile 28-5-935 salı gün saat 
onaltıda açık arttırma ile bir 
sene kiraya verilecektir. 

ıştirik için beş lira muvak
kat teminatla söylenen iÜD ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

3 - 46 lira bedeli muham
menli kerestecilerde Vakıfhoca 
sokağında 15 numaralı dükka
nın içerisindeki 49 metre mu
rabbalık aralık m~hal belediye 
başkatipli~indeki şartnamesi 
veçhile 28-5-935 salı günü saat 
onaltıda açık arttırma ile bir 
ıene kiraya verilecektir. lştirak 
için dort lira muvakkat temi-
natla söylenen gün ve silata 
kadar komisyona gcl:nir. 

4 - 43,75 lira bedeli mu
hammenli kahramanlarda dok
san beş adanın 175 metre mu
rabbaındaki on üç sayılı arsa· 
sının satışı belediye başkatip
liğindeki şartnamesi vcçhile 
28-5-935 salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile-
cektir. iştirak için 4 lira mu
vakkat teminatla söylenen 2ün 
ve saata kadar komisyona ge
linir. 
10-15-21-26 1365 (643) 

1 - 222 lira bedeli muham
menli Mesudiye Y enigün sokak 
altmış beş adanın 74 metre 
murabbaındaki iki yüz on do· 
kuz sayılı arsasının satışı be
lediye başkatipliğindeki şart-
namesi veçhile 28-5-935 Salı 
günü saat 16 da açık arttırma 
ile ihale edilecektir. 

İştirak için 17 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 

saatta komisyona gelinir. 

2 - 43, 75 lira bedeli mu
hammenli Kahramanlarda dok
san beş adanın 175 metre mu
rabbaındaki on iki sayılı arsa-
sının satışı belediye başkatip
lığindeki şartnamesi veçhile 
28-5-935 Salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için 4 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona ge
linir. 

12-16-21-26 1372 (654) 

1 - 1660 lira bedeli mu
bammeneli Kahramanlar ma
hallesinin Çayırlıbahçe civarın
da 94 ada, 37 arsa üzerine 
piyango için yapılmış ev peşin 
para ile belediye başkatipliğin
deki şartnamesi veçhile28/5/935 
salı günü saat 16 da açık art· 
tırma ile satılacaktır. İştirak 
için 125 lira muvakkat temi
natla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 4850 lira bedeli mu
hammenli Gündoğdu mevkiin
de Dr. Mustafa caddesinde 
62 ada, 8 arıa üzerindeki pi
yango için yapılmış ev peşin 

para ile belediye başki

tipliğinde şartnamesi veçhile 
28-5-935 salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile satılacaktır. 
İştirak için 364 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar komi11yona ,gelinir. 

12-16721-26 1379 (652) 

l - 392,50 lira bedeli mu
hammenli Panayır gazinosu 
için 100 torba çimento, 6600 
kilo kireç, 16000 dane tuğla 
belediye başkitipliğindeki şart-
namesi veçhile 28-5-935 salı 
günü saat 16 da açık eksilt
me ile alınacaktır. İştirak için 
30 lira muvakkat teminatla 
söyelnen gün ve saate kadar 
komisyona gelinir. 

2 - 55,50 lira bedelli mu
bammenli panayır gazinosu 
için 20 metre murabbı çini 
ve 7 metre murabbaı feyanı 
belediye başkatipliğindeki şart
aameıi veçhile 28-5-935 salı 
ıünll saat 16 da açık ekailt-

Karşıyatahlar 
Vikudunuza en güzel, en 

zarif ve en şık elbiseler giy
mek isterseniz bir defa Kar
şıyakada Kemal Paşa cadde-
sınde 103 numarada ZAMAN 
terzihanesi sahibi 

(Şükrü Sarç)ına 
uiramanız lazımdır. 

1 - 7 

.. Muayenehan ... e ~Naki .... 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

1 

Mt-)' 
'rrg'5'e4"l ''~ 
ıı oB o ~ 

p ARANIZI LSUKAGA ATMAK 
İSTEMEZSENİZ 

Az sartiyatla çok ı~ık veren 

Evi Ka.an""na tramtr cad
desi No. 59" Tel. 2545 

Osman unus ı 
TU 

Deri vetenasUI haa
tahkları mutahassısı 
Kemeraltı Şamlı sokak N o. 19 

Saat ondan on ikiye ve 
iki buçukta:ı altıya kadar 
hastalannı kabul eder. 

Umumı heyeti 
İzmir memurları istihlak koo· 

peratifinden: 
Umumi hey'etin; senelik 

alelade toplantı günü 25 Hazi
ran 935 Sah saat 16 dadır. 
Toplanma yeri,lzmir Halkevidir. 

Alelade toplantı ru:ı.nameai: 
1 - ldare meclisi raporunun 

\'e bilançonun okunması ve 
onaylanması 

2 - Murakıplar raporunun 
okunması ve onaylanması 

3 - Yeni yıl çalışma prog
ramının tayin ve tesbiti. 

4 - Yedi idare meclisi aza
siyle, müddetleri biten üç mü
rakıbın yerine, yenilerinin se
çilmesi ve ücretlerinin tayini. 

5 - Nizamnamenin 6 ıncı • 
maddesine göre, şirketten ala
kaları kesilen ortakların, ortak
lıktan ıskatlarının tasvibi. 

(710) 
rz7X7X/.L7 ///////77..7.7/Z/T..' 

ilk Ye orta ınektep 
Talebe velilerine 
İlk ve orta mektep tale

beleri yetiştirmeğe muktedir 
bir muallim hususi ders ver· 
mektedir. Arzu edenler(Yeni 
Asır ) da S. C. adresine 
müracaat etmelidirler. 

1 - 5 
~.7.7.Z.X.Z~~--

ile alınacaktır. İştirak için 4 
lira muvakkat temınatla söy
lenen gün ve saate kadar ko
mi~yona gelinir. 

3 - 90 lira bedeli muham
menli panayır gazinosu için 50 
metre mikabı kum 10 metre 
mikAbı çakıl belediye :başka
tipliğindek şartnamesi veçhile 
28-5-935 sah günü saat 16 
da açık eksiltme ile alınacak
tın. tştirak için 7 lira muvak
kat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar komisyana ge· 
linir. 

4 - 278,98 lira bedeli mu-
hammenli panayır gazinosu için 
8 094 metre mikabı muhtelif 
cins kereste belediye başka
tipliğindeki şartnamesi veçhile 
28-5-935 salı günü saat 16 
da açık eksiltme ile alına· 
ca ktır. 

iştirak için 21 lir muvakkat 
teminatla söylenen gün ve 
saate kadar komisyona gelinir. 
12--16-21--26 1377 (651) 

a•npullerini kuJlan1111z 
Umumi depo: ARTHUR VETTER 

aman iskelesi ( SAHİBİ, 'lN SESİ ) 

Vapurculuk 'fürk Anoninı Şirketinin 
1 MAYIS 935 TEN 31 AGUSTOS 935 TARiHiNE KADAR 

T ATBIK EDiLECEK HALK BILETLERILE 
SEYAHAT A MAHSUS T ARIFEDJR 

Mıntaka Biletin müddeti 1 inci 2 iRci GüYerte 

1 inci 

2 inci 

3 üncü 

kamara ka•ara 
Bir aylık 2000 1500 600 

nakliye versıisi 200 113 30 
2200 1613 630 

iki aylık 5000 4200 1500 
nakliye ver~isi 500 315 75 

5500 4515 1575 

iki aylık 

nakliye veriisi 
6500 5700 2000 

650 428 100 
7150 6128 2100 

1 -- 1 inci mmtaka bir aylık olmakla Marmara havzası 
dahilinde, Ça1takkale dahil bilumum iskelelerdir. 

2 - 2 inci mıntaka Karadenizde Samsun, Eııe denizinde 
lzmir dalıil biliiı:num iskelelerdir. 
. k3 

1
- ~ üncü mıntaka Karadenizde Hopa, Akdeniıde Payas 

ıı e elerı arasındaki bilumum iskclelerdir. 
4 - 3üncü mevki kamara için halk biletleri verilemez. 
Arzu edenlerin iki kıta fotoirafla b.mir acenteliğine 

müracaatları. T clefon : 3658 

:······································································· • • 
E Ayrıca . G!dil?. gc_lme b~_letlerd~ e~as ta~f .. e- E 
: • mız uzerıne yuzde yırmı tenzılat. : . . .•.•••••••.•...............•.........................••...•••.••..•.... : 

• Tilkilik nahiyesi 

Tire tenezzühü 
24 Mayıs 1935 Cuma günü 

ilkbaharın sıüzel bir ıününden istifade etmek, eğlenmek 
ve temiz bir bava almak isterseniz (Yer mahdut olduğun
dan) biletlerinizi ıimdiden alınız. 

Bilet ücreti (Gidiş, dönüş) 
1 inci mevki 150 kuruş 
2 " " 125 " 
3 " " 95 " 

3 ya~ından 10 yaşına kadar çocuklardan yanın ücret 
alınır. 

Hareket saatleri 
Gidiş - Alsancaktan: 7 

" Kemerden 7.10 
'' I<. Çulludan 7.26 

Dönüş-Tireden 18.20 
Bilet sallş yerleri: Aydın demiryolu emtia kalemi, 

Alsancak ve Kemer istasyonları, Tilkilikte B. Faik eczanesi, 
Kemeraltı Sevim pastanesi, Tilkilik nahiyesine bağlı bütün 
ocaklar, Göztepede Kadın ve Erkek terzisi B. M. Asım, 
Alsancakta Akdeniz soka v nda şarap amili B. Ziya. (677) 

~Dikkat Aldanmayınız'. 
ltalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 

Memurlar koo eratifinde erakende satılıyor 
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Vapur Acentesi W. F. H. Van Der LIM1TET 

RO) ALE NEERLANDAİS Zee & Co. Vapur Acentesi _Fahri Işık 
KUMPANYASI DEUTSCH ELEVANTELlNIE - CENDELİ HA BİRlNCİ 

CERES 10 AKKA vapuru 19 Gıayısta KORDON TEL. 2443 lzmir Memleket Hastanesi 
vapuru ma) 

15 
bekleniyor. Hamburg ve An- DHE ELLERMAN LINES L TD. Rontken mütehaassısı 

ta gelip yük:'.nü boşalttıktan versten yük çıkaracaktır. ALGERIAN l'apuru 18 ma- Her Nevi RONTKEN 
sonra Burgas, Varna \'C Kös- ARMENT H. SCHULDT yısta. Liverpool ve Svansca'dan Muayeneleri 
tcncc limanları için yük ala:- HAMBURG beklenmektedir. 'e ayni zaman- Ve Elektrik Tedcavileri 

da doğru u ... erpool için yük 
cakhr. ARTA vapuru 27 mayısta alacakhr. Yürüyemiyen ve bilhassa 

GANYMEDES vapuru 18 bekleniyor. 30 mayısa kadar POLO vapuru mayıs niha- RAŞİTiK çocuklara Ultra • 
mayısta gelip 23 mayısta An- Anvers, Rotterdam, Hamburg yetinde Anvers, Londra ve Violc tatbık ve Rontkcn 

A d 
ve Bremen iç.in yük alacaktır. Huldcn gelip tahliyede bulu- ile KEL tcdavilui yapılır. 

~en, mstcr am Ye Hamburi nacak ve ayni zamanda Londra ikinci Beyler sokak fınn 
limanları için yük alacaktır. TROYBURG npuru 21 Ma- \'C Hull için yük alacaktır. karşısı No. 25 

CERES vapuru 1 haziranda yısta bekleniyor. Hamburg \'C OPORTO vapuru mayıs ni- Telefon: 2542 
adip 6 haziranda Anvers, Rot- Anvcrstcn yük çıkaracaktır. ha yetinde Liverpool ve Svan- H 3 t 13 (2 
• sea'dan beklenmektedir. · - 81) 
tudam, Amsterdam ve Ham- TISZA vapuru S hu.iranda THE GENERAL STEAM NA- • 
burg limanları için yük afa- bekleniyor. Budapeşte, Bratis- VIGATf ON Co. L TD. 
cakbr. lava ve Viyana için yük ala- Adjutant v;:puru 7 mayısta 
SVENSKA ORİENT LİNİEN caktır. Londra için yük alacaktır 

DEUTSCHE Levante LINIE 
manımııdr. olup yük bqalt
maktadır. 

NORDLANDvapuru 2 haziranda DUNA vapuru 30 haziranda ULM vapuru 15 mayısra 
Rotterdam, Hamburg, Kopen- bekleniyor. Budapeşte, Bratis- Hamburg, Bremen ve Anvcrs-

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurlann isimleri üzerine mcsu' 
liyet kabul edilmez. 

lava ve Viyana için yük ala- ten beklenmektedir. 
hage, Dantz.ig, Gdynia, Gotc- cakhr. 

burg, Oslo ve lakandinavya JOBNSON WARREN Lincs LTD 
limanları jçin yük alacaktir. 

Liverpool 
NATIONAL STEAM NAVIGA QUERNMORE ,apuru 18 

TION Co. OF GRECCE 
iz.mir - Nevyork arasında mayısta bekleniyor. Li\erpool 

ayda bir muntazam aef er dan yük çıkaracak Ye Buri"as 
RINOS vapuru 14 mayısta Varna, Köstence, Galaç ve 

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

T AMESIS vapuru 20 ha:.i- CORPORA TION 
randa İzmırden (doğnı)Nevyork EXARCH vapuru 2 hazirana 
için yük alacaktır. doğru bekleniyor. Nevyork için 
SERVİCE MARİTİM ROUMAiN yük alacaktır. 

Garbi Akdeniz için ayda Vurut tarihleri ve vapurlann 
\ir muntaz am sefer. 

isimleri üzerine mesuliyet ka-
PELES vapuru 16 mayısta. bul edilmez. 

ıelip 27 mayısta Malta. Bar- N . V. W. F. Hanri Van Der 
Hlon, Marsilya ve Cezaire Zee & Co. 
hareket edecektir. 

Birinci Kordon Telefon No. 
ALBA JUL YA vapuru 20 ha 2007 _ 2008 

siranda gelip 21 haziranda Malta 
Cenova Marıilya ,Barselon ve 
C.:ıairc hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mesJ' 
.&yet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkuında FRA TELLI 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

, ... estelli caddesi 'o. 62 
Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 .......... ~ ......... . 

Sa.cınız dökülüyor mu? 
KEPEKLENl

YORMU? 
Öyle ise •akıt 
~cçirmcden 

Ferit 
Saç Losyonu 
KuUaıunız 
Saçlan besler, Uzatır 

K peği yokeder 
Tı bii parlaklık verir 

Başını11 f .. "'erit 
Tuvalet sabunJarile 

yıkaynuz 

Sıl hi 'e her ıhbarle 
g::rantidir 

,\1. der>> 
S. J ... "'crit ~ifa eczanesi 

Hi.ik tiınet sırası 

Zonguldak 
l\Ciden Kömürü 

O, 1 O yıkanmıt kömür beher tonu arabada tcılim 

Lira: 13 
Perakende aabf kiloau 1,S kul'Uf 

Silindir Ye her neTİ feykaJide k6müri\ yalnız. 
. Kestane pazannda Bardakfılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinyani 
Majaza11Dda bulacaksınız 

Telefon 3937 

ANCORA vap2ru halen li-

Ademi iktidar 
-V-E 

1 akitsiz ihtiyarlık· 
HOBitlOBlN 
Hormobin tabletleri: ~=t~~:r1t~ 

tiyarlıım önüne ıeçer. Sinirleri kunetlendirir. Bel 2evıek
liiini tedavi eder. Tafsilat için lıtanbul " Galata poıta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatı 190 kuru,ıur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

"----------------------------

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ti carethanesidir. 

·~~ 
·~· ... A 
~ 
kA$E 

·NEDKALMiNA 

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

fabrikasımn en meşhur modelidir. Temi% bakılmıştır. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. işletip gör ek şartile 
satılıktır. 

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

at Mayıs t93& 

, ' Anneler çoçuklarınız için ilk mamay• 

' 

A e 

LAK TIN 
ile baflayınız. 

Ç?cuk hastahklan mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vabıt tarafından ıurdi hususiycde hazırlanan 

LA kt • · Ço.cukta hazımıızhk, a ın ıancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları ırıdcrır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştmr. 
Aileyi inek ıütü derdinden kurtanr. 
Umumi Depo: 

LUTFi ROI\1 
ECZA DEPOSU , 

Kırıklık, bat •inıı 
•• biJha11a 

SITMAYI 
karıılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alıaıı. 

MARKA 
Ye 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK. 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıonmuz ••Y• sizde bir tiıe alınız 
Her eczanede vardır 

:•rıı••e~••mmııe••••••~•••••••••~~••~••••••••••••••••••••••••••••••••• 

E MİZ UCUZ 
ILAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

• Hamdi Ruzlıet 

Sıhhat Eczanesi 
Bqdurak Büyük Salepçıoilu hanı karşısında 

. 
~ .. .. .. . .. 

···········~······················~···································· 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esanslan 
Koku, :zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş dixorki : Çocuklu
gumda, ıençJiğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik· eczacılık hayatımda 
hep keku ile ujraştım. 

işte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokulanmdan daha üıttla bir koku bulup 
göstermek imkiaını vermiyorum. 

IZMIRLILER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Babarçiçeği, Albnruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, AkşamgüneJİ, Sonbatıra, 
Menekşe, Am'ber. 

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

Dikkat edcce&iniz iki aokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

ikincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

la•amakdadır. 

isimlerini benıetenlcr asıl
lanaın kıymetini sröıtermeye .. 
yanyorlar o kadar .•. 


