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apıhrkeı 
Kazanç vergisi ynsası üze

rinde değişiklikler y pmak 
hemen her yıl karşıla tığımız 
işlerden biri oluyor. Bunun se
bebi de yurddaşlarm vergileri
ni tüzel bir durumda ödeye
b ımcleri için bulunan İc;tem-

1 rin memleketimize } erlecti
'ilme inde çekilen zorlu lar· 

r. Diğer bir bakrmd n da 
l.mlekctimi1: n bu l en sıs

rnlere uyma ta çektiği sı-

luntıdJr. 
Herşeyden önce o lemeğe 

borçluyuz ki en t' zel vergi 
ınanç nispetinde od nenidir. 

N te im e ki ve geri tutuml-ra 
d ~anan kazanç ya ası kaldın
hp yerine l enisi konu urken 

b temele dayamlmı herkes 
de ter tutmağa kazanc m bil
dirmeğe borçlu tutulmu tu. Ka
z.an.:; n kaz.anmu n kes m 'ergi 
yo yok edilmi ti. Ço tüzel 

r yerinde olan, d · an n her 
'ö ndc tatbik ed· en bn s s 

memlekctim·ı 

edi. Bir çok r 

ı. D v ete 

· nin bir çok kat 
eft r ve 

or 
.a ı a ıldığı il ri s r ld . Ha-

kik ten da durum bayle idi. 
ç· i bir çok yurddaşlarımız 

o uma yazma bilmi}orl r. Di
gu bir böllim iş damlanmn: 
d ) alnız kendilerinin nlaya
hileceği kada.r he abını ken
di tutabiliyor. De l tin istedi· 
ği defter usüllerini bilmiyorlar. 

szançlan geçim ınırını a • 
miyan adamların devletin i -
tediği gibi defter tutdur~bilmcıi 
için yanında ylıkl adam 
kullanması kolay bir iş deiildi. 
Bu yüzden haklı ağla malar oldu. 
D }et bunu d göz önünde tuttu. 

azanç vergisi y:lı:ısında de
ğı iklikler yaptı. işi ikiye ıı.yır
dı. Bir bölümün blinço üze
rinden vergi. vcrm ini diğer 
bir bölüm .. n de oturduk! rı 

çahtma yerlerinin iradi rı üz -
rinden ke tiri vergi verme
i rini onayladı. yalnız bu ke -
tirim vergi ödeyenlerin bir 
çokları da i tenilen ozel o
nuçun elde edilmedigini söy-

yerck aglaşmalarına de~am 
diyorlar. Bir bakımdan da 

haklan vardır. Zır.:. c:afi irat 
i inde lzmirin özel bir durumu 
''ardır. İzmirde tahrir yapılmış, 
~afi iratlar )•ükselti mi ti. Hem 
bu tahrir kiraların en ı üksek 
olduğu yıllarda ) apılmıştı.Bun
dan dolayı komisyonlar halkın 
}a alara uyiun değişiklik istek
lerini araştırmağa vn.kıtları yet
miyor. Bu kadar iş çokluğunu 
Finans bakanl;ğı da göz 
önünden uzak bulundurma-

ış "Tadilat komi yonlan,, nın 
ayısını arttırmıştır. Bu du-

rum ihtiyacı anlat aktadır. 
Buna rağmen yine h r yıl kirıı.-
1 r düşmektedir. Sekiz yU:ı Ut a 
safi irat yazılı bir dükk n no
terde dört yüz liraya kir ya 
•erildiği batta devlet elilc art
tırma ekıillme ,ya111ısına uyrak 

- Sont4 2 Cl 8ahifı de -
~akk.ı oca o u 

Haraççı 
EŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

C11m1mriyctin Ve Cwm1ıuriyet Eserinin Bel.çisi, Sabal Zarı Oı1ror Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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Ve vazif esin· v v aga çagınyor 
Cene r 21(A.A)

Habeş imparatoru, 
Uluslar kurumu kon
seyine bir telyazı ı 
gönder rek, kurumun 
Habeşistanı 'e barı
şin menfaatlarmı ko
rumasını istemiıtir. 

İmp rator, ayni z -
manda İtalyan kuv
vetlerin:n sınır bo
yun ) ı~ıldıklarını 
Habeşlerin zehirli gaz 
1 n olmüdı • ı, tehdit 
alhnd bulundukiannı 
bildirmekte ve kon-

lat nbul, 20 (Husuıi) - Sof
y dan bildiriliyor: Bulgaristan
da •aziyet çok knrışb Kabine 
aleyhindeki hoşnutsuzluk ge-

nişlemiştir. Kabineni m kiini 

muhafaza edemiyerek istifa 
edeceği muhakkak sayılıyor. 

i tanbul, 20 (Hususi) - Sof-

yadan gelen bir habere öre 

Alman Hava bakanı General 

Goering yakında Sofyayı ziya
ret edecektir. Bu ~iyarete i
ya 1 çevrelerde çok önem 

veriliyor. Yabancı g zetelcrin 

t bminlcrinc bakılırsa Almanya 

d 

meğe başl mıılsr 
Adi ababa20(A. ) 

H<ııbeşistan sili 
nm mo ol 
hakkınd İtalyan 
zet ri tar fı 
zılan y zılar 

dil ektedir. 
Hab 

o yaya gidecek iş .. 
Yugo lavy c Roma ya>'I d 
kendine çekmek için büytik 
gayret arfetmektedir. Goerin
gin Sofya ziyar ti · Bul 
rist nı da Ma rist 
mamen kendi kuyruğu 
lnmak arzusudm-. 

lstanbul, 20 (H"'"'""'' 
dan bildiriliyor: 

sanda karareımıfkl(te-.tam 
Sabık Bul2ar b v 
Çankof tarzftnrları 
kartı açıktan bir m 
girişmişlerdir. Bu ların arma 
parlam nto ıi t mi e \ld 
cdilmeaidir. 
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~ -. . Şemsi paşa 
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eşr iyette e vel sonra · 
Arnavut uk vakayi· 

i tarihimizin heyecanlı 
başlık a tında ok yacaksınız. 

"' . 

B r roman deAH, akaylln iç nde bulunmu o gUnlerl J a '' 
n aal8hlye ttar bir- kalemln atıraları ... 

ü.1eyma:n. t!lıur 

PAZAR YENi ASIR''d .. .. gunu başlıyor 

v gan 
da 

Montag lat hu görüşmenin '"ansız-Alman 
.,rakınluhnı kolaylaştıracağım ımu or 

1 
Viyana, 20 ( .A) - Bay La· 
l ile b y Göring arasıadald 

görü me burad i~ ile ka..
lznmıştır. 

Mont gblat ıaıet si diyor iris 
Almanyanın en on ne iate· 

diğinin bilinmesi bir yığın p 
Tenlik andlaşmaları a yol aç· 

ışbr. Lava! - Görin görüımai 
Avrupa durumundaki gcrğinliji 
a tmak ve Fr ns ile Alman· 
)' rasmda ş"mdiye kadar im· 
k -nsız sayılan yakmhğı kolay
laşhrmak hususunda faydah 
olacaktır. Bu görüşmedan an· 
lafllıyor ki, henüz bütün ömit· 
lcr kaybolmamış •e genel ba-
rı~m sağlanması ihti'?ali azal~a 
mışbr. Bu görüşmemn bay Hıt-
Jerin gelecek söyle ine etkili 
olacağı şüpheiiıdir. 

Paris, 20 (A.A) - Maten ga
zeteıini Vorşova muhabiri B. 
Göringin Varşovadan ayrıJmaz
dan önce aşağ dnki bilding' 
neşretmiş olduiunu bildiriyor 

Almanya ile Polonya ara ı 
daki ilgilerin mareıal Pil b
kinin sağlığınd olduğu gıb 
ynı dostluk havas içinde: 

d ... vam e-d c gi n i e Va 
ovadan yrıbyorum. Almanya 

ile Polonyayı ilgilcnd"ren ortak 
ıoruml rı (müşter k ıeleler) 
iki ülkeyi de memnun edecek 
şekilde görüştüm. 

• s çını 
______ ...,.__. .......... -42!S ____ __ 

eç·m hü ilme partileri ·çin 
vaffakiyet sayılabilir. 

Prağ, 20 (H.R) - Çekoslo· 
yada seçi bitmiştir. R • 
"ken çiftçi hrkaıı 45, S<>I· 

demogr tt r 38, sosy 1 
yonaller Çeko lovak 

lk p rtisi 22, e lek 

p rti i l7, Kra 
l birlik parti i 17, 

çist partisi 6, Al nnlarm 
nJayn part · · 44, Alman 

bir 

eosy demokr tları 11, Alman 
atıyan so y li tleri 6, Al
n çiftçileri 5, Macarlar 9, 

Alman komtini ti ri 30 sayl v 
çıkardılar. 

{ el.-ostamkya U«~isi ·unıhm « 
Mazarık 

Akordlu mu, kord uz mn? 

Piyano akord ·edildi. 
Der Sımpl - PrAfM 



Kazanç • • 
vergısı 

Yasada değişiklikler 
Yapılırken 

- lJast ıaıı bınnci sııhueae -

kiralandığı halde Finans me
murlan bunu hiçe sayarak kü· 
tükte yazdı irat üzerinden ver
gi istemektedirler. Bu durum 
ıerek bina ve rerek kazanç 
vergisi ödeyen yurddqlann 
haldı ağlatmalannı doğuruyor. 

Bundan bqka bazı küçük 
esnaf YeıF niiıhetlerinin ytık· 
Hkliğinden ağlqıyor. Ekono
mik durumun, ac•un her ye· 
riade olduiu aibi, doğurduğu 
ipizlikten it çevrainin azaldı
juu ve yaıama pa11111 zor ka-
1a11ırlarku k•im YeJ'Sİyİ nis
bet •tırbia J(b:lbaden ademi· 
1erek dakklalannı bpattak-
lamu Yeya bu plifle kapaya
ca1dannı- dyllyorlar. Ôden•esi 
~n bir vergiyi istemekte 
fayda yoktur. 

Kazanç verııiai 7uaımda de
iifiklikler yapahrkea ba aokta-
lan göz önünde b.a-darmak 
... ldir. Dörtylıı: liraya tubdaa 
im d6kklndald adamdan aekiz 
y8z lira üzeriaden Yergi iste-
mek ve kazanca uypn olmı· 
yan bir ajırbkta Yergi Diabe
tbai deYam ettirmek tfizel di 
flinceye uyrun Nyılamaz. Ver
ıi1er ise tlzel olmazsa fayda 
1erine zarar verir. 
~ak.kı C>oak.o*ıu. 

••• 
Muhtarlar ...... 
urs bugün sona 

erecektir 
Kly muldmlaa le ldtiple

riae mabaua llalke.W. açıı.. 
karsta yeriJmelde olu denler 
bU akı•• 10na erecektir. Kan 
yann c:lağılacakbr. 

Bütaa ilçeba7hldarda ela İz· 
111ıirde 1>ldup pw ...... apl-
.. ktadır. S. •1 ._..._ M. 
yerele k ........ denler Wtmif 
olacak •e kay kAtipleri Wr 
yokluaadan reçirilecektir. 

Bu yoklamada m...ılakı,.ei 
flrllmiyen katipler çahfbnlma
Jacalrlarclır. K..tald m.ııtar
'lllrla kly kitipleri J&na AHia ................ r1.-
... cekl.6. 

o..a1r ......... ancM 
Mkkıa•• ....... den çok 
.,.,..., ....... T .. ................... ...................... 
.. 1atar1ara sllfw' 'lllr· 

K--..cla toplı••• .-w
lr, .., .....,..,. tAJJUai ................. ,......,. 
'hrk T.,,_. cımiıetiue ..-

1;1~•- bqlamıfludır. Buı ---
......., hiue.I ...... .... 
fasla para yermek ... tile ~ 
.._ite yarcluae......._ 
iV. Alnı uak kly mılatarlan 
t&J1Ue•i için kly b6tçelı .... 
1leld re6ria züzde bir l:Map
ju ai.betinde hiaıe apılmall 
}utrar)qtınlmafbr. Blylece iki 
,... otuz W. .. eWe ecfi. ...... 

---·M•Nl ... 1•11111•----
Vezir köprüde 
T.,...••1 lllr konak 

Ka,..n, 20 (A.A) - Sam-
.., ____ 110 ......... •aafecle 

IClprill .... ..... 
t:"t11.ı..v_. • ., ..... _. 

..... b-.llire.ldb
halaumqtar. K.ata 2GO 

aaeenelyapıldlia ........... 
ffiit411tr .• Sivil Tlrk ..-..... -.. 
r?lllliil klasik llezeklerimi ıa.te

- ev ...W. kiiltllr H• 
.. amdlmn k•ruma qeleri 
• konakta etlcllerini bi

IMlraya ıelmiflerclir. 
.... ada OllUllDI U• 

te .a.. latükleri 

Behcet Uz 1 Otomatik telefonlarda Okullarda 
-·- 1 •••••• 

Ankarada mühim Bazı yenilikler ve kolaylıklar yapı- Sözlü imtihanlara 
başlanıyor işler gördü lacaktır~ Yeni bir cihaz alınıyor 

lzmirle İstanbul arasında oto· Bu makinede görüşme daki-Ankarada bulunan şar ve 
panayır işleri için alakalı ba
kanlıklar nezdinde teşebbüsler 
yapan prbay doktor Behcet 
Uz dün telefonla şarbayla gö
rüımüt ve daha üç gün kadar 
Ankarada kalacağıaı bildirmiş-
tir. 

Bir çok itlerin bakanlıklar 
nadiacte i:ri ltir tekilde neti
celudirildiji haber abnmııtır. 
Panayır iıleri için mühim bir 
çok kolaylıklar elde edilmiı ve 
şarbaybğm lı bankasına olan 
istikraz panwnm uzun vade· 

lerle ödenmesi için yapılan te
şebbiialer iyi bir safhaya p
miftİJ'. Şarbay, bu mühim işi 
sonuçlandırmak &zeredir. 

Borsa çalışma 
Saatlan değişti 
Bona idare kurumu menim 

dolayıaile ba pne kadar her 
gün saat ondan on ilçe kadar 
yapılan üzilm aabpın bundan 
aonra saat on ikiye kadar ya· 
pılma11nı kararlatbrmıfbr. 

e. günden itibaren zahire 
salonunda zahire alım ve sa
bm muameleleri de bbkı 
llztım gibi yapdacakbr. -
İzmire gezginci 
Çekmek için 
T- wapar tlrketi direktlr

JOtanden TDrkofiı dire'<t6rl0-

jiiııe relen bir mektupta bu yıl 
l.tanbal, Ankara, Buna Ye fz
mire birkaç turiat gurubunun 
ptirileceji blldiriJmiitir. 

s.,.llat projramma lnürin 
aokulmua için timdiden pro
pasaadaya bqlanaca;ı, bu iti· 
laarla İzmire ait afit Panapeklı 
Ye sair propasaada ••11talan-
1111a shderilmui iatenmiftir. 
.... Ye banlisi lnttlk ... 

Yerler cemiyeti aepiyatmdan 

hirbç Hri ile P-Jll' komite
Iİ aepiyatmöa irin blroflr
leri •• panayır afltleri allkala 
•apar tlrketiae yoU..acaktır. 

Tanm okulluları 
Şanmızda bulunu ve ÜJ'İill· 

)erimiz üzerinde tetkikler yapu 

Aclua Tanm okula okullutan 
clla Ca.lawiy•t ....... ıi-
... Atatlrbw ....... .... 
,. - plenk kOJIU'Ü Ada· 
•J& t11 "tlercllr • 

1hma Tama obllalamulaa 
Wr pup ta Adana ~· 
&laleai.wis lukkmda tetkikler
de .......U ıarmuza gelmiı
lerdir. Ba okullularda Bornova 
Tarım okulunda konaklayacak
lar n tetkiklerde bulunacak
lrir. ·--Ağaç kesen 
Köylüler 
K.aqıyab•·• Alurca ki,& 

tahtacdanaclu 20 lrip&lc -
kafile, Mme•enia Emira
ı.. J.llıeaindeki çam afaçla
,_ tallrip etme suçayla adli
~.,. •erihaitlerclir. 

K..U• pm apçlan 89adet· 
tir. llıapktan blltla ilçebay
lddara pderilea 1»ir bil•irimde 
ormulardan izinsiz a;aç kesen 
mahtarlann hemen itten el çek
tirilaaui ve ibret olmak üzere 
acllannın bir bildirimle teıhiri 
Wldirilmittir. 

1 
matik telefon görüşmeleri iyi kalan.u müntazam bir şekilde 
bir şekilde yapılmakta olması· kaydeden bir de saat vardır. 

1 na rağmen İzmir - Ankara ara: Şarlararası telefonile görüşmek 
ı sındaki ~örütmelerde, aradaki içm postahaneye para yabrmak 

ı mesafenin uzaklığından ses de- ve bu para karıılığmda alına-
rinden geliyormus gibi bo<mk cak makbuzu telefon sosyete-

! boğuk yansılamaktadır. (Ak- sine vermek, ondan sonra k0 .. 

ıetmekte ) dir. Onun i~n nuşulacak bir telefon makinesi 
İzmir-Ankara g&rüsme'eri fs- bulmak gibi zorluklar vardı. 
tanbul yoliyle yapılmaktadır. Posta, telefon ve telgraf baş 
lzmir posta telo-raf ve telefon direktörlüğü bu zorlukları or• 
baş direktörJli~i\ bu durumu tadan kaldırmak için telgraf-
Bayındırlık bakanlığına bildir- hane de bir telefon görüşme 
miştir. Lazım olan tedbir'er köşkü yaptırmaktadır. Tel~af-
alınacak ve yakında •zmir-An- haneye depozito ya'ırmayıp 
kara aruında pürüssüz görüş-

yalnız bir muhavere yapacak melere ba~lanacaktır. 
lzmir otomatik telefon şirke- olanlar telgraf kişesine para 

yabracak ve ayni yerdeki tele-ti herhang"ı b·ır vasıt .. ya ve 
" fondan istifade edeceklerdir. santrala müracaat edilmeden 

komşu sarlarla telefon görüş- Şarlar arası telefon görü$-
mesini do~rudan do~ruya ken· mesi için Pasta telgraf ve te-
di yapabilıaek için bir makine lefon genel direktörlüğü tara-
getirtmeğe tesebbüs etmiştir. fından garü,meleri albya çı· 
Bu makine f zmir santralına karacak bir kurantortör cihazı 
konduktan sonra fzmirdeki ko- sabn abnacaktır. Bu cihaz 
nuşucu kendi yazıhanesindeki ahndıktan sonra ayni dakikada 
telefon makinesile dilediii yer- alb kişi lstanbul ve Ankara 
de konuşabilecektir. ile görüşecektir. 

Matbuat konS!resi 
Murahhaslar bttgün 

Hareket ettiler 
Ankarada yirmi beş Mayısta 

toplanacak olan birinci matbuat 
kongresine viliyetimiz namına 
ittirlk edecek murahhaalardan 
ıazetemiz bqmuharriri Hakkı 
Ocakoğlu, idare m6d&r&nl\z 
Abdi Sokullu, Halkın sesi ga-
zetesi sahibi Sırrı Afyon yoille 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Yağan yağ01utlar 
Dt1n İlbavfıl.um nahiye di

rektörlcnle köy muhtarlanaa 
gönderilen bir bildirimde na
hiye ve köylerde yağacak yağ
mur veya hafif yağmur dere
cesindeki bol çiğ yailflanmn 
nahiye direktörleri Ye muhtar
larca kaza T anm iıyarlanna 
bildirihaeei e• redilmiftir. 

•••••••••••• 
Aile biletleri 

Devlet demiryollumm haZU'• 
hamakta old11ju aile biletle bir 
hazirandan itibaren tatbik oJun
mafa başlanacaktır. 

Resmi Telgraflar 
Hazirandan itibaren para 

ile yollanacak 
Hazirandan itibaren resmi 

dairelerin mektup ve telrraf
ları da ücretli kabul edilecek· 
tir. Onun için bütüa daireler 
direktörlüjiine gelen bir bildi
riade Gcret tabakkukuawı Ni· 
ıjJ b1r ıekilde yapılması icin 
re.cım" '"'" Juup ve telgrafların 
postahaneye verilişlerinde mun
tazam buer çizelırelerinin (cet
vel) hazırlanması bildirilmiştir . 

• ••••••••••• 
Bayındırlık için 
Arazi veriliyor 
llbaylık iskan direktörlüğü 

time.iye kadar bayındırlatmak 
ımksadile 35 aileye muhtelif 
yerlerden fidanlık, meyvelik 
ve bağyeri vcrmiftir. Bunlar 
tamamen tasarruf beıeşine bai
lanmışbr. Yakında daha bir çok 
verilecektir· Şar İçindeki ar· 
saları da ba&ı kimseler iste
mifJersede &tunlar itlenmemiı 
arazi sayılmıyaca~ .-eril
memiştir. 

Dün Kız ve Erkek liselerin
de sözlil yoklamalara başlan
mıştır. S6zlü yoklamalar ay 
sonunda biticektir. Öğretmen 
okullarında yapılan tatbikat yok
lamalan bitmiştir. Haziranın ilk 
ıününden itibaren nazari ders
ler yoklamalanna başlanacak
br. Pazar günü kiiltür direk
törlllğünde lise ve orta okullar 
•e öğretmen okullan direktör· 
Ieri bir toplantı yaparak <?lgun
lak yoklamalannda bulunduru
lacak mümeyyideri seçecek
lerdir. 

• •• 
Dün Kültiir bakanlığından 

öğretmenlerin makam maaş
ları hakkında bir emir gelmiş· 
tir. Bu emirde llbaybk btitce
lerinin hazırlanarak onaylan· 
mak üzere bakanlıj'a veril
diği ve makam tahsisatları-
nın ancak bütçeye yapılacak 
yeni bir ilave ile verilmesinin 
mümkün olacağı için timdilik 
makam tahsiaatlannın maaş 
bordurolanndan çıkarılması bil
dirilmiftir. Easpektör ve baş 
öi'retmenJer Haziran ayında 
yalntz asıl maaılarını alacak-
lardır. 

• ••••••• 
ltalyan konsolosu 

italyanıa Korfo konsoloslu
ğuna tayin edllen eski lzmir 
konsolosu bay Ferata perşem· 
be f6nii lzmirden ayrılacaktır. 
Yeni konsolos bay Kostantino 
evvelce italyanın Marsilya kon
solosu idi. Kendisi diin resmen 
yeni Tazifeeiııe bqlamıştır. ........ 
Köy Yatı okulları 
ı2 dan 32 ye çıkarıhyor 

Geçen yıJ adedi on iki olan 
kiy yab mektepleri adedi ltu 
yıl otuz ikiye çakanlacaktır. 
Yeni yab okulu açılacak olan 
yerler JUnlardır : lzmirin Narb
dere, Odemifin Adarüme, beI
~aiı, Kiraz, Birsi, Tirenin Bo
ğaziçi, Kahrat, Bayındırın Fa
laka, Çirpi, Uladı, Torbalının 
Da; kızılca, Tepek6y, Kemat
paşamn Ören, Meaemenin UJu
cak, Façanın Yeni Foça, Ber-
ramanıa Kınık, Kozak, a.ıaiı 
Beykiy ve aahiyeleri ile Kuşa
daaı ye Dikili •erkezlerinde· 
dir. 9!4 yıhnda yapılan tecrü
bede 12 Yab okulunda 237 
çocuk baruatbnlmat ve okutul
mllf idi. Ba yıl daha •eriiDli 

Aileler için büyiik kolayhk
ları gösteren ltu biletler evveli 
bir aylak temil6th biletlerden 
et.ha u~ olmakta ve avdet 
içila Wr ay ,erine iki ay mllı
let •uilmeldedir. 

Kongre sÖı. )evlen• neticeler elde edilecektir. Yati 
J okallanada okulsuz küçük köy-

Radyolarde dllllendl lerin çocaldan ile Yörük ~o-
Dfin -t oa IMtte Aakarada culdan okatulacaktır. Bu okul

T&rkiye Tacaret Ye .... Jİ oda- lann muraflan kiy biitçelerin-

icap edene iç aya da çıka-
nlalllıcek .. - aile bilet
leriacle takip edilecek uua 
aile kaç nBfus oluna oJaua 
aile reisinin ltileti tam bilet 
ularak heNp ediJmekte dijer 
aile efradının beheriacln ta. 
biletin ylzde 25 ni1petinde 
ücret •bnmaktadır. 

Jan kongresinin açıhtanda .a,. ' dea temin edilecektir. Ba köy 
leaen siSylevler .....-zdald tile- "Jldl .olpellan Huiraa ....., .. 
arlar ...,.,_... ,.., ... WdP • 
tdilmiıtir. _ ,. . ....... ..., __ 

Orak ipi 
A merika sefiri 
Amerik• sefili cenapları f s

taabuidan ıebrimize ıelmif ve 
Selçuia giderek Efez harabe
lerini ziyaret etmiştir. 

T. C. 
İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 
ELHAMRA ). Milli Ktıt6phane Iİnemaıında 

Bu • llfam .... ao,ao ... 

UNUTULAN ADA 
Piyes 6 tablo Yaan : NAZIM HiKMET 

YARIN VEDA Tl!M LLERI 
Giindiz 14,30 da talebe1e: (UNUTULAN ADAM) 

Aktam 20,30 da : ( BiR KAVUK DEVRiLDi ) 
Biletler timdiden aabh or. Fiyatlarda zam oktur. 

Tarım hakanJığı bu yıl dıt 
memleketlerde kontenjan dı· 
ımcla •ıe llllpıine 30 toa 
orak ipi setiril.e.ine müaaade 
vermiftir. Bir tüccann sİparİJ 
ettiii yirmi ton ip relmiftir. 

• 11 •• • • • 

Şehir gazinosunda 
Çok mükemmel bir 

Ell• ntl hazırlanmaktadır 
Dün lzmirin Türk ve ecnebi 

ilmi plea aileleri Şelıir ıazi· 
noaunda toplanarak hazira11111 
ilk haftaıında bahçede süzel 
bir e;lenti tertibine karar 
veımiflerdir. Dans müsabaka
lan yapılacak güzel ıtıprizlerle 
miiateıaa bir 1ıece yqatı1a· 
c:aktar. Seçilen komite hazır
hklara bqlamqbr. 

Eilenti duhuliyesiz olacak 
ko•ite tarafuadan davetiyeler 
ıönderilecektir. 

Kücük Haberler-: .. 
Elmalaada hastahk 

Ödemişteki elmalarda zarar
lar yapma.ğa bsşlıyan bir kurt 
türemittir. Bu kurtla savaş için 
Bornova teıııa savaş istasyo
nundan maluma) istenmiştir. 

idare Kurulu 
İlbaylık idare kurulu İl· 

baylıkta toplanmıştır. 
Şarbayhk encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün tarbay vekili bay Ref8t 
Leblebicioğlunun başkanlığında 
toplanmıştır. 

Veremden ölUm 
Samsunlu Vahap oğlu bay

ram kantarctlar çarf!sında• ge
çerken aizından kan bopna
rak veremden ölmilftir. 
Tramvay hattt slkUIUyor 

Birinci kordoadaki eski atfı 
tramvay raylarının belediyece 
söktürülmesine başlanmış ve 
mühim bir kısmı söklllmütffir. 

Yangın ledb rlerl 
Hükumet daireJerinde yan

gından korunma tedbirleri alan 
komiayon dün Emniyet direk· 
törü bay Stileymaa S11T1Dm ltq
kanlı&-ında toplanmış ve baza 
kararlar almıştır. 
Nahiye dfrektörlerlne 

takdirname 
hbaylıktan ilçebaylıklara (ka· 

zalara) gönderilen bir bildi
rimde köy kalkınma ve dev· 
rim iılerinde çalışan ve muvaf
fak olan nahiye direkt6rlerinin 
adları ile ne gibi işlerde mu ... 
vaffak oldukları sorulmuıtur. 
Bu gibi nahiye direktörlerine! 
llbayJıkça takdirname verile
cektir. 

Zabıta Haberler.~ 

Kavga sonunda 
Kestelli caddesinde Salilı 

oğlu Kimil bir kavıa neticell 
olarak Ali oilu Abbaıı tatla 
baJından yaralamııbr. 

Kavga 
Kemeraltmda Salepçi oila 

hanında Edirneli HaJriddia ile 
Nazmi kavi'• ederek birbirini 
dövmuşlerdir. 

iki llra çallnmıt 
Şadırvan camiinde abd.; 

alan Hasan oğlu Saiclin l1d 
lirası belirsiz birisi tarafından 
aıınlmııtır. 

Ceket uçmut 
Birinci Kordonda eski Ay

park razinosundaki barakadan 
ltercer lbrabimin bir ceketi ça
lınmlfbr. 

OtomobH çarpmıt 
İdaresindeki 76 numaralı oto

mobili Bıwabane öabde Ha
... kısı hayaa Şadiye ve Hi
dayete çarptırarak yarahyaa 
şoför Reşat tutulmuttur. 

Tafla ~ .......... . 
Kemerde Y eai ....... ... 

Recep kızı fliiniye eviaia aır
I .... da y abla11 bir 
....... .... ,. ......... r. 

Çorakkapıda Çiçek aabp
da kendiıiae harçlık veımUıen 
anuı Sebileyi ıu kapuı ile.MI 
rizündea yarahyan Kadir .... 
Salahiddia tutulmufblr, 

Manisada Bay M. L. 
Mektubunuzu alclık, HiW ec· 

zahaneıinin Ginül koıo., .. 
yapbİJIUD nnei devriyeli _.. 
auebetile mllfterileriae takdim 
ettlji hediyeden aedea iliz lıta
niMhlar •e Witila mülbabt 
mlfterilerimia ...... kalma
lar. Biz her ecz•IMaetlen içeri 
tire• miiıterilerimize bedi1ele
rimizi veriyoruz. Mülhakat mit· 
terilerimiz içia de lııir ay ile· 
tlip Yerilaeaiae devam e..,. 
gibi s-il bir zaman tuttuk. 
Bu bir ay içinde geleiuueaia 
hediyelerinizi emriniz Gzeriae 
ayıracaju. Sayrılar aaym kar· 
detimiz. 

HilAI eculaaae.i 
AKTAŞ 
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Doktoı ulu kurtarmak için yüzde 
D1r ihtimal görmiyordu 

g6rmediler bile.. O kadar dal
mışlardı ki .. 

Erkul eliadeki z&rfı çevire 
çevire oarmaldannı oynabyor. 

- Kayanın mektubu ! Ka-
yadan reliyor? .. Fakat bura
da olduğumuzu nereden bili· 
yor. Ben kend1sine Parise ge
leceğimizi bile yazmamııhm • 

- Ben yazdım Erkul? hem 
bu sevgili ~ iııMNkta bı· 
ra-..ak bem AD& en gtizel 
bir ·ımnet ilacım onun ıözle-
riade, onun sevgisinde, bul
mak illteclim. Fenamı ~ ? . 

- Arna 1 • • Boı bir aPla 
bu çocuğu arbk hırpalamak 
istemiyorum hanuıı için ... 

Slzünü keserek : 
- Bunuo için her şey bitti, 

beni unut diye yazımşdın. Se
ni unutmak 1 • • \lnun etine, 
canuıa, beynine ulqdıktan 
ıonr .. ı? •• · 

- Ben Ôzeri unuttum 11111 
Erkul?. 

Erkul müteessir Mt glpı 
reçirdi: 

- Heyhat. Zavalh btta ili
me mahk6m dostluk. O bu aş-
ka bağlanmıyacak kadar genç, 
hem pek gençtir Ama. Aşkın 
Wleleti Batilncle kurulacak yeni 
ldr na beai unutturur elbet. 

Ama 11rarla: 
- Hayır, .hayır, Kaya aeni 

seviyor, ~ .bekliyecektir ıen 
bu aıkı, bu lam dlfberek da
ha çabuk iyi OlacaUm brcle
fim. Oku, onun ,.nıw._ 
oJnlı;-ÜkuL 

trlml açık 

YATIM SENiNDiR) filminin unutulmaz YIJdiıl 

E DUNNE 

Kamut y görüşmeleri 
Patlatıcı ma Beler inhisar idaresinin 

Blinçosu hakkında 
ANKARA 20 ( A.A f - Bu mecburiyeti yoktur. Bu vaziyet 

gün Nuri Conkerin .,_şkanh- arzettiğim gibi eskiden nasıl 
ğında yapılan Kamutay toplan- firkete beyiye verildiyse, hll· 
tısında barut ve pat ayıp ınad- kket şirketin ortadan kalk
deler inhisar idareleriDİJı 1931 1 ması ve kendisinin bu iti doğ
yıb beş aylık bilaııçoaGcije 1932 rudan doğruya yapması zaru-
yıh bilançosu hakkında divam reti histi olması üzerine ayni 
muhasebat enc&meni maı\>ablı ıeraiti ticariye dahilinde hu 
16ri1fnlmüştür. muadleleye dev._ w.aif balu-

Refik ince bu ~rin nuyor. Bendeniz zata bu mu· 
sabşlan üzerinden verihOiş olan ltata için söz almıtbm. Arze-
primler için lıazı soiU&tr sor- clec~m de •taiı yukan hunJar-
muş, ılhnrlik ve ialıiMilar ba- clı.Encllmen ma"Zbatuuu bitirir-
kanı Rana Tarlıu da karşıhk ken kanuna lüzum olduğuadaıi 
vermiştir. Babn-ı.tlıt 'Ve pat- bahsetmektedir. Bendeniz de 
layıcı maddeler mbisarırua iş· timdi söylediğim sözlerle ar
letmek hakkım hliktaff:te veren zetmif buJunuyorum ki, bugün 
kanunda, hiıkmnete h l'Qisa- bu muamelenin istinat ettiği 
rm doğru göreceği n şe- kanun mevcuttur. Benim anla-
kilde işletmeai için ı " · dıjuna göre encü~nin istediği 
ve..U.if ol ... junlf .if*r ede· daha vazih hikümler bulunma· 
rek demiıtir ki : ııdır ki bun• mecliste arzet• 

Hilkhıet bu::· mele icia lıNat hr/owxc;&klaıt. 
tu •olll'.• itk ıe1dl ola tir- Çlnki birleftirilmit olan TltlD, 
ketlerle itillf yapmak t r- mnaklrat ve mnadı infillkiye 
cih edileli. Ve bUD• ijin te• inlailarlan ~ claha vazıh bir 
ıekkiil eden tirketlue t>& tarife llyilityi meclise teklif etmeyi 
tanzim etmif ve binmun ken• düfibalyoruz. O vakit istenilen 
disine verdiği sallbiyde daya- vuzuh tespit eclilmif olur. Yok· 
narak bunlara prim •~rmek aa bugln bu muamel•ria iı· 
hakkını da ftnnİI=· · u tir· tinat ettifi kanun mevcuttur. 
ketler ifliyor, f•t ilOD ncuda Gtbnrllk Ye ........ ~ 
bunJann feılaiae İlaad nmm tnı -~--tf',t._.,._... 
oluyor, f .. \edildikten aonra baq -~ ~ra 
muvakkat bir idare ı-. ederek -*fltiiW• 
ayni ıerait albnda ::l" ~ ıtlndan sonra kamutay gün· 1etVu.lde ....,_ edifor Yant 
hlklinei: vdtife _., !AırııiPIOI'' (!eliğinde bulunan ~delerden 
kil ederken naskl inhisar \a- k uta1 ve :ekitleripdehulwaan 

ve yse, muvakkat 
idare ile bunu dotnıdaa det· 
ruya kendi yap1P1ya mecbur 
olduğu ınn de giae o salibi ... 
yete iatinaden satış tarifesi J&• 
pı)'or. Mallarim Atabilmek lpa 
clter iabiaar iflerintle -olduğa 
gibi prim veriyor~ 

Bilininiz ki, bitin inlüsar 
mallan primle beyiye ile aatt
Jar. Kaauncla tiacri kaidelere 
lift ... .,. bir byd 
yarCJw. Tieui kaidelere fire 
de mah ..tacaJdarm iatifa et• 
meleri malı sllrmek ıçm en 
iptidai bir llPflır. Bu autetle 
kendi inhisar maddel6riııi al· 
r~k için tuttuğu acente• 
~er -vererek ia~ 

lar --~ •"*r ...adele-t 
rİDİll • ~_;*81-

111UŞ .,-. •••lan yapadten 
de inhilU' kaa-.nna iatiaad 
ediyor. 

BupnJdi vazi,et Wia üçincl 
aafbasıdır. Şimdi meı'i oJaa 
yeni k...- -" aabf ıera· 
iti de birlefti. Her ,.rcte aym 
~~ idaraiaı d~ 
-..1'111 olan Jerlenle mem11r· 
••••• ~ur· 
~~-

Barut ac.Weri ksJkmıtm-. 
Bug&n b11 pia .... ,_..,. 

.,...,.,, .z.:...,·.._...._.,,,... UJ,aill 

... al\i ..... ~ 
mut ve IİV.WJİD Ta.ere ki-
~ Halil oğlu Abdullahm 
6llba cezaııu çarptanı.ua için 
olan mazbata kabul edilniittir. 

Ôrglidleri ve &devleri hak· 
lwldaki kanun rlrlfllhaemnde 
kM'llftclaki devlet tetkillbna 
ait tabirlerüiin değiştirilmesi içi• 
Refik Şevket ince tarafından 
yerilen bir takrir üzerine ka
DDD eaciimeae geri verilmit ve 
Çapmba gihıll toplanmak llzere 
~ ıon •erilaliftk· 

İatanbul, 20 (Hususi) - Sü- ~ UCtlZ.ll 
merbaak yakında yeni bir ipli k lstanbul, 2tı {lr..,.,.lk -
Jabribil ..._ kmacakhr. Bu lek mahsıslii l>usene-
fabrika içia iki lllilı.~ JOO bin Çileğin kilosu şimdiden 
lira harcanacaktır. ~.... kwıuşa diştü. Awttpaya 
larla görüşmeler oluyor. 8ft ~·çilek ihracı için F 
uygun şart gösteren grubun tayyare ~nybı ile 
teklifi kabul edilecektir. lüyor. 

..... , •• •a 

Memurların maaşla·~ı.~ 

rumunun 

Frank ve 
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arihi efrika 
ikinci Kısım No. u13,, 

Kraliçe Mari bir l<.oca bul 
için çırpınırken 
-~-

İngiliz tarihinde kanlı Mari yan birşey vardı : O güne ka-
.. dı verilen Kraliça, kardinal dar dindarane kisvesi içinde 
13oncnin tahrikatı ile dini müt- süsten kaçınır gibi duran kra · 
lı ş bir alat olarak kullanıyor- liçe tuvaletine, vücuduna, çeh-
du. Hapishaneler, Katolik kra- resine itina etmeğe başlamıştı. 
liçanın itikatlarını paylaşma- Bir kelime ile kadınlık duy-
Tıaktan başka suçları olmıyan guları kabarmıştı. 

zavallılarla dolmuştu. İşkence- Elizabetin ihtilalcilerile top-
erin çeşitleri icat edilmişti. lantılar yaptığı sırada bu de-

f'rotestanlar aleyhindeki tazyi- ğişiklik, kraliçenin taraftarla-
kat bütün İngiltereyi yıldırmış nnı endişeye düşürmekten geri 
gibiydi. kalmıyordu. Prenses Elizabetin 

Prenses Eli:r.abete gelince taraftarı olan Noay ve Kurte-
Sezar Borjiya'nın "unius com- ney ise her akşam sevıili pren-
pendium alterium stipendium,, 1 seslerine kraliçe Marinin sara-
dövizini kucaklamış, hemşiresi- yında11 ha~~rler taşıyorlardı. 

· b ·ksizliklerinden istifa- Fransız elçısı haber taşımakta 
nın ecerı b" . .1. w. k. b. k 
de yollarmı arayordu. Çok ınncı ıgı ımseye ıra nııyor-

zeki olan EUzabct milliyetper- du. . 
t karşı kraliçenin sözlerini - Kraliçe çok başkalaştı. 
~~:if ederek: Eli altında bir İspanyol prensi 

- Kraliçe din uğurunda 20 ols~ .g.erek, diyordu. F~ansız 
İngiltere krallığını fedaya ha- elçı~ın.ın en çok korktugu da 

d d. d bu ıdı. 
zır ır, ıyor u. 

Katoliklere karşı ise "hemşi- BUyUk başvekil 
resinin Papadan nefret ettiğini,, f ngilterenin mukaddrabnı tam 

ıöylerdi. y~nm asır ida~e ederek on.u 
Böylece kanlı kraJiçcain şöh- ~un!a devletl7rı arasında bı-

reti günden güze sarsılmakta rıncı safa geçıre.cek olan Lord 
idi. Gözler Mary'yi istihlif ede- ~~rghley, o zama~, 34 yaşında 
cek olan kadına Elizabete di- ıdi. Bu memleketın hayatında 
kiliyord. Sefirle; prensesi ziY.a- daiı~a böyle ol~uştur. Milletin 

tlerinde ne vakıt aaltanata tehlikede oldugu zamanlarda, 
;;kacağını soruyorlardı. ihtiyat ol~r~k sakladı~-vı adam-

s-t·· b vaziyet Kraliça lardan bm meydana çıkar. 

M ~ ~n b. ut t t · edecek Tehlikeyi dağıtır. Ortalık ya-
arıyı ıç e a mın 

h. tt d w ·ıd· tışınca da k ybolur. ma ıye e e21 ı. 

Kraliçe Mary, yeni vaziyeti- Sonradan Lo.rd Burghley 
nin kendisine istediği gibi bir adını alan Sesıl genç yaşta 
koca temin edeceğini umuyor- siyasi .h~y~ta ka.rı~mıştı. 
du. Su ümidi de boşa çıkmış- Sekızıncı 1:f anrının ~altanatı 
tı. İlkin gözünü kardinal Pol :zamanında bır çok kabınelerde 
üzerine dikti. Y ork ailesinden bulunmuştu. Herke~ Se.si!in 
ola L d zeki ve malii- neden bütün bu kabınelere ış-

n DU a am k . . h d d. 
matlı idi. Eyiliği, müsamahayı tira ettığ'me ayret e er ı. 
severdi Mezhep düşmanlıkla- Halbuki o büyük parlamento 
rından ~iksinirdi. Böyle bir ada- makinasrrnn her tara~ını bilirdi. 
mın Kraliçeye koca olması boı Lord~nn. menfaawtlerınden baş: 
iörülemezdi. Parlamento kardi- k~ dmlerı olmadıgını, her hangı 
nal Polun altmıı dört yaıında bır ısrar karıısında. a~a~ • ka-
olmasını bir kusur sayarak iz- marasının yclkenlen ındırerek 
divacın aleyhinde bulundu. boyun eğdi~ini, ul~sal hi~iya-

B
• dd y k hn yalnız bır avuç ınsau elınde 
ır mü et sonra gene or w • • • 

· d D · k t Ed oyuncak oldugunu bılırdı. O 
aileıın en e•onıır on u - .. .. .. .. . 

d K rt kralirenin na- gune kadar hukum suren ıdare 
var u cney r • • d k. 1 .. b ı·rw· b 
ıarı dikkabnı celbetti. Yirmi sıstemın e 1 au a ı ıgı, oş 
b daki bu o-enç Mary- yere yapılan harplerin tehlikele-
eı yaşın • · · k·ı· ı· · · h k 

nin içini oynatmağa kifi idi. nn~ r ıse meza ımını ~u .. a eıı:e 
Fakat bu fikir de çok ayakta ettikten sonra da buyuk bır 
durmadı. Zira Şarlken, oğlu devlet adamının ancak hadi-
Filipin elini kraliçeye teklif saltan istifade etmeği bilen, 
etmişti. kılıncını çekmeden, tebe~sümü 

Bu güzel izdivaç kraliçe bırakmadan zamanı kendine 
Mariyi tashire kifi geldi. Kra· yoldaş yapan ve insanlığın ka-
liçe Şarlkenin teklifini hafta- rakterindeki budalalığı bir 
larca romansek bir çerçeve mesned haline koyan adam 
içinde gizli tuttu, Fakat kur- olduğu neticesine varmıştı. 
tizanlarının göı.ünden kaçını- - 8<ı11if ra1· -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Hitler daha yumuşak bir 
mı güdecek? Siyasa 

BERLIN 21 (A.A) - Nas-

yonal Sosyalist ileri gelenleri 

Hitler'in buiün vereceği söy

levin yılın en büyük siyasal 
hadisesi olacağını söyliyorlar 

Hitlerin söylevi bir saat kadar 

sürecek, Alman ordu yasası 

ve dış siyasayı anlatacaktır. 

Dış siyasa hakkmda söyliye

ceklerinin anlaşmağa çalışır 

mahiyette o!acağı umuluyor. 

Hitler, bir Rus-Alman saldır

manıaı.lık andlaşmasına ve 
Fraaaa ile anlatmaia taraftar
hğın1 ı6yliyecektir. RiUw 

Yenı A ... 22 ri 8JIS1939 -- , 

p·ısutski'nin ihtililci hayatı 
eş ur suikastı -Delilik tecrübeleri- Tımar· 

en nasıl kaçmıştı? L inle dostlukları .... 

Lenin ve Troçki gibi PiJsuts
kinin de Siberyada menfa ar
kadaşı olan Vassili Burtzef 
Pilsutskiye ait olan hatıralannı 
şöylece anlatmışhr: 

- Çok uzak bir geçmişin 
hatıralarını kafamda canlandı
rıyorsınız. 1887 tarihinde idi. 
Moskovnnın Butriki hapisha
nesinden Siberyayn nefyimi 
beldiyordum. Bir gün iki Po
lonyalı genci de getirdiler. 
Birinin saçları kırmızı idi. Adı
nı unuttum. Diğeri uzun 
boylu, zayif bir delikanlı 

idi. Bir kız çe~uesini r.ndıran 
yüzünde en çok nazarı dikkati 
çeken birbirine yakın olan si
yah kaşları idi. Yana kaçmış 
bulunan kasketinin kenaıından 
çok znmandanbe .. i taranmamış 
saçları beliriyordu. lmparator 
üçüncü Aleksandr aleyhindeki 
suikastta parmağı olmakla suç
lanmıştı. Adı Jozef Pilsutski 
idi. Kardesi ile Leninin karde
şi de ayni sebep yüzünden tev
kif edilmiş bulunuyorlardı. Bi
rinciler müebbet kfueğe mah
kum oldukları halde Leninin 
kardeşi asılmıştı. Polonyayı, bir 
gün gelip te kurtaracak olan 
adam biz.imle birlikte Sil:erya
ya nefyediliyordu. 

Tam bir buçuk ay ayni ha
pishanede böcre arkadaşlığı 
ettik, Pek te yalnız değildik. 
Ayni kuguşta bizden başka da
h 25 -işi v rdı. 

clonya vatan e er 
Pilsutski daha o gün, bütün 

hayalında olduğu gibi fenatik 
bir Polonya vntanseveıi idi. 
Gözlerinde Polonyanın kurtu
lu~undan b .. şka bir şey yoktu. 
Herkesten şüphe eden karak
teri lıasebile bir kaç Polonyalı 
ile birlikte bizden uzak bulu
nuyordu. Knvgacı olmasına raz
men eyi arkadaştı. Növbet sı
rası ile yemek yapmakt::, ya
takları düzeltmekte ve odayı 
temizlemekte idi. Bu iş dışın
da gevezelikten \'e okumaktan 
başka yapacak işimiz yoktu. 
Çok okuyor ve çok münakaşa 
ediyorduk. Mevzvumuz siya
setti. Hele Pilsuuki münakaşa
ya bayılırdı. Ateşli sözleri vardı. 
Ondan a la: ''Mark böyle yaz
mış .. ,, , "Darviıı böyle söyl>!
miş." gibi sözler işidemezdiniz. 
O başkalanndan ödünç almış 
fikirleri değil, kendi fikirlerini 
izah etmekten hoşlanırdı: "Ben 
haşlıbaşına bir otorıteyim.,, 
Derdi. 

Slberyaya nefyimiz 
Pilsutski bütün kalbi ile 

Rusyadan nefret etmekte ise 
de biz Rus münevverleri ve 
ihtilalcilerine karşı derin sem
pati beslerdi. Temiz duygula
rını takdir ederek ona bağlan
mıştık. Birlikte süren hu bir 
buçuk aylık birge hayattan 

1 

sonra Siberyaya nefyimiz için 
emir gelmiıti. İrkutska kadar 

bütün Siberyayı ayakla geçe-

' 

rek bazen kızaklar, bazen ara
balarla Tomsku boyladık. Men
filer kolu seksen kişi idi. Yir-
mi asker bize nezaret ediyor
du. Siberya steplerinde dört 
buçuk ay acıların ve mahru
miyetlerin en müthişini çektik. 
İki gün yürüyor, bir giln din
leniyorduk. Muhafızlarımla vu
ku bulan bazı boiuşma-

1 
larda Pilsutski kendin pa
yma dü,eni yapmakla bere
ber öncülükten çekiniyordu. 

l Pilalldaki bu koca Hferde en 

çok Sıklovski Dioneo ile dost 
olmuştu. Bu ihtilalci bir kaç 
sene evvel Londrada ölmüştür. 

Bir gün siyasal menfilerle mu
hafızlar arasında siyasal bir 
münakaşa olmuştu. Mevzu de
ğersiz olmasına ve münakaşaya 

• s 
tı. Burada devlet posta çanta
larında ele geçirilen yüz bin
lerce rubla Polonya istiklal ve 

kurtuluş partisi kasasına yatı
rılmıştır. 

Uydurma dell 
Baskını idare ederek bom-

Pilsıdsl i ölitm d6şeği11dc 
tahrik eden hakkında az sem- baları kullanan Pilsutski tev~ 
pati b\:slemesine rağmen Pil- kif edilince idamdan yakasını 
sudski arkodaşhk duygusu ile kurtaramıyacaktı. Arkadaş-
onun tarafını iltizam etti. thti- Iarmın tavsiyesi üzerine çarlık 
laf kanlı bir isyana müncer hakiro)eri karşısında deli tak-
oldu. Pilsudski kendisine tah- lidi yapmıştır. Doktorlar şuu-
mil edilen cezayı feragatla kar- runda bozukluk olduğuna hük-

B~ltV?deı· 
şıladı. Pilsudski mübahasala
nndn harp tarihindeki derin 
vukufu ile arkadaşlarını müte
hayyir bırakmakta idı. Pilsud
ski hiç askerlik hizmetini yap
mamıştı. 1914 te Leh lejyo
nunun başına geçmişti. 

Şato 1' 

mettiklerinden genç ihtilalci 
ölümden yakasını kurtararak 
Petresburgun bir timultanesi-
nn sokulmuştur. Burada kendi 
fikirlerine uygun olan bir dok· 
torun yardımı ile pencereden 
athyarak kaçmış ve soluiu 

ılaca 
Rusya sınırları dışında al-
mışhr. 

Rus - Japon h rblnde 
1905 Senesindeki Rus - Ja

pon harbinde Japonlarla elbir
liği ederek Polonyayı ayaklan
dırmağa çalıfmış ise de mu

vaffak olmamıştır. Bundan son
radır ki Pilsutskiyi Almanların 
yardımı iJe Avusturyada yerle
şen Polonya lejyonlarının baıı
na geçmiş görüyoruz. Bu lej
yonlarda kendisine en sadık 
dostları toplanmıflardı. 
Rus lhtllAllnln temel ıa,ı 

Lenin, 1912 de, Pilsutskinin 
yardımı sayesinde Almanya ile 

anlaşarak Rus ihtilalinin temel 
taşını atmıştır. Bir müddet 

sonra da Karakoviye giderek 
Pifsutski ile buluşmuş ve tam 

iki yıl burada kalmak suretile 
Rus ihtilalini hazırlamıştır. Ga-

rip değil midir ki o güne ka · 
dar birbirine o kadar yakın ve 

dost olan bu iki adam komü· 
nizmin galebesile beraber bir· 

birlerinden iki düşman gibi ay· 
nlmıılardır. Pilsutskinin siyasa
sını anlamak için onun yalnız 
Yatanını seven bir adam oldu
ğunu hatırlatmak lazımdır. 

O Polonyayı seviyor ve yal· 
nız onun için, onun aşkı ile ya· 
şıyordu. Pilsutski bugün gör
düğünüz Polonyayı yaratmışbr. 

- Polonyayı tanıyorsınız..Pil

utskinin ölümü ne gibi neti
celer verebilir? 

- Pilsutski bir diktatörlük 
rejimi kurdu. Ve onu muhafa-

za etti. Kendisi için bile çok 
sert olnn başkalarına karşı 
yumuşak olamazdı. O aybo-

lunca korduğu diktatörlük bi
nası dıı tutunamıyarak yıkıla-

caktır. Bu hcrnan şimdi olmasa 
bi!e yakında olacaktır, Bu in-

hidamı daha yumuşak ve daha 
insel bir siyasa kovahyacakhr. 

Dış siz.asaya gelince Almanya 
ile dostluk münasebetlerinin 

gevşeyeceğini ve Polonyamo 
Fransaya döneceğini zannet
mekteyim. Zira diktatörlüğün 

6ldürdüğü partiler yavaş yavaş 
kuvvetlenerek itibar mevkiine 
geçeceklerdir. Frankofil parti
ler ise en çok olanlardır. 

Rusyaya dönUş 
Pilsudski dört senelik nefi 

cezasını bitirince Rusyaya dön
müş ve ilk işi ğizli bir matbaa 
kurmak olmuştur. Burada Ra
botnik ( işçi ) gazetesini gizli 
olarak çıkarmağa başlamıştır. 
Bu ihtilalci gazete Polonyada 
ulusal ruhu heyecanlandırıyor
du. 1896 da ona Londrada ras
geldim. Kendisine dikkatle ba
kınce beni tanıdı 

Almanya ve lngiltere 

Bir sosyalist 
Kongresinde 

Bu tanışıklığı ötcleştirme

dim. Zira kongrede gizli olarak 
bulunduğunu biliyordum. Ayni 
kongrede Mileran ve Jores 
ve Kropatkin de bulunuyordu. 
Bu da pilsudskinin daha o gün
den uluslarının mukadderatına 
büyiik rol oynamağanamzet bu
lunan şahsiyetlerle temas ha
linde o,duiunu gösteriyordu. 

Suikastları 
Pilsutskinin bizzat Rus dev-· 

let adamları ve Çarı aleyhine 
birçok suikastlarda bulunduj'u
nu bilmiyen yoktur. Bu suikast
lardan en methuru 1904 te Be
danie postasına kartı yapılmıı-

Daily Herald'dan ... 
Almanyamn denizaltı ıemisi 

inşası kararı burada hayret 
uyandırmıştır. Almanya, Ver
saillı muahedesine ı iayet et
medi. Diğer büyük devletlerin 
kendi müdafaaları için la-
zım gördükleri bütün si-
lahları kendi de edinm.ek 
niyetindedir. 

V crsailles andlaşo.ıasıudaki 
haksızlık esasına açıkça taraf
tarlığımızı göstermeksizin bu 
şekle ne kadar teessüf etsek 
bile Almanyaya silahlandığın-

dan dolayı hücum edilemez. 
Şimdi Avrupanm da kabul 

etmesini istediğimiz şey bu sis
temin kaldırılması ve büyük 
bir devletin silahlanmasının 
cebren tahdidine nihayet veril
mesidir. Böyle bir safha telJi
ke, 2'Üçlük ve korku ile dolu
dur. Fakat bir kaç zaman için 
ini"İIİZ devlet adamlarının vazi
fesi Avrupaya fırtınadan süku
nete geçmeğe yardım etmek 
olacaj-ı görülüyor. 
Almanyaaın eyilijiai istiyea· 

lerin, vezifesi güçlqmiştir. La
kin V e.rsaills sistemini hakiki 
müdafaa edenler vaziyetine 
düımemeliyjz. Bu sistem niha
yete ermektedir. 

V • kaba sistemdir Nihayete 
ermesını tesirsiz kabul ederek 
devamı için mücadele etme
meliyiz. 

Ayni zamanda dış sıyasamız 
umumi selameti için kuvvetli 
ve metin olmalıdır. Lazım gel· 
diği şekilde versailles andlaş-
maiının meşkük emniyetinin 
kaldırılmasına müsaade eder
sek derhal onun yerine istila 
arzusu olan devJetJere karşı 
koymağa dayanan umumi bir 
müdafaa sistemi yaratmak 
şarttır. 

Bu iki nokta İngilterenin 
siyasasının en mühim yolları 

ılmalıdır. Bunlar en açık ifa
deye muhtaçtırla:-. Ve bunlar: 
dan da ıörülüyor ki umuıııı 
emniyet kabilse Almanyaya 
dahil olduğu halde, eier kabil 
deiilse hariç olarak te•in 
edil•elidir. 
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.. Z DİL SOZLÜGÜ 
Hergiin beş keline 
Altıncı liste 

1: 
Tadil etmek = 1 - Değiştir

mek, 2 - Aıaltmak 
Tadil -= Değişke 
Örnekler: Kanunları ncak 

kamutay deği§tirebilir. 

Son parti proirammda pek 
önemli değişkeler vardır. 

2: 
Takdir etmek - Değerle

mek 

Örnekler: Halk, kendisi için 
çı.lışanlan ergeç değerler. 

Bu iş için çektiğiniz sıkın
tıyı değerlemiyor değilim. 

3: 
Merhale Yüğrüm 

4: 
Safha - - Evre 
5: 
Tekamül -= Evrim 
Tekamül etmek = Evrinmek 
Örnekler: Dil işi büyük ha-

reketin yeni bir yüğrümüdür. 
Şimdi biz inkişafı iktisadinin 

en nazik !iafbasmda bulunu-
yoruz Şimdi biz ekonomi 
gelişimin en nazik evre~indc 

bulunuyoruz. 
Biz inkılapçıyız, tekamülcü 

değiliz = Biz devrimciyiz, ev-
rimci değiliz. 

Maarif müesseselerimiz her 
gün, yeni hatvelerlc, tekamül 
etmektedir = Kültür kurum· 
larımız, hergün, yeni adımlarla 
evrinmektedir. 

Fransız- us anlaşması 
~---------------------------'' Paris - Soir., gazetesinde 

okuyoruz: 
Fransız - Sovyet bildiriminin 

en göze çarpan noktası B. Sta
linin "Fransa tarafından mü
sellih güveni derecesinde tut
mak için güdülen ulusal kora
ma siyasasını tamamile takdir 
'e tasvip ettiği yolundaki fık
rasıdır. Fransız - Sovyet aalaş
ınası böylece umlılmaz bir ne
tice \'ermiş oluyor. 

Harp sonu Avrupasıoda, ilk 
de, rede Mo kova Sovyetliğe 
uygun olmıyan herşeye karşı 
propagandasını körüleyordu. 
Şimdi ise, tıiyaaal gelişme ile, 
So yet Rusya bir çevirme ha
reketi yapmağ& mecbur kaldı. 
Gerek siyasal, gerek ücl a landa 
Ruc:ya ile yabancı iilker ara
sında elbirliii kuruluyor. Gerçi 
bundan dolayı Sovyet Rusya
nın Finansiyal kuruluşu deği

şecek değildir. 

Sovyct hükumeti Rus istihsa
lini harpten cvelki te ellere geri 
ÇC\ irmiyecektir. Fakat Sovyet 

istihsali ile diğer Avrupa 
memleketleri arasında elbirliği 
basıl olabilecektir. 

Bütün ekonomi konferansla· 
nnda, B. litvinof İngiltere, 
Fransa, Almanya veya Ameri
ka.da ki ekonomi veya para 
meselelerinin filen Moskovayı 
ilırilendinnediğini söylemişti. Bu 
aynlık durumu gerçek pek uy· 
iun değildir. Çünkü barış ve 
harp yalnız süd kuvvetlere de
ğil, ayni zamanda finans kay
naklarma bağlıdır. Para har
bm canıdır derler. Barııın da 
öyle. Moskuvanın hem ka
pitalist devletlerle elbirliği 
yapmasına, hemde kapitalizme 
düşmen muamelesi etmesine 
imkan yoktur. 

Mos O\'& bildiriminin uyan
dırdağı ferahhk yalnız dip
loması alanında değildir. Ted-
ricen diğer alanlara da ulaşa
cakbr. Sovyet Rusya , gittikç 
daha mühim elbirliğini ndlaş
maları im7.alamak üzere, ay
rılıktan çıkıyor. 

Alma ya de • z 
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Almanya hükümeti on iki mecmuu 955400 tonu bulacak-
Jeniz aJtı gemisi ınşa hr. 
ed:ceğini lngiliz deniz ata- Bundan maada, Almanya, 
~~sınc hildirmiştiı:. Almanyanın müteaddit denizalb i'"emile-
19e;:ay tnuahedesi mucibince rı mşa edilecektir. Alman-

(D 1935 deniz inşaetı prog- ye tertip etti~i bu programla 
ramı eutschlant} tipinde on bin 1935 - 1926 programını üç mis· 
tonluk 2 adet .. hl L . . - t• 
pinde 6 bin t -.ır ı ve eıpzı2' ı li yükseltmiştir. Bu inşaat 1938 

onluk 1 adet krave- lı d I k z.ör \•e 800 tonluk 
4 

h . yı nm yazın a taaam anaca. -
600 tonluk 8 adet :ıuk. rıp ve br. 

· · d ·b a ıp gc- B ·ı K" ld D h mısm en ı aret. idi. Halbuki u ~emı er ıe e eutsc e 
bu program 6 bın tonluk k _ Verke e Hamburgda Blolımm 
vcı.örden gayrı kısmı tatbr~k tezgihlannda inşa olunacaktır. 
edılm d" 1 l Al fi e ı. Bu suret e manyanın ·ıo-

Mcvsuk bir kaynaktan ö - _ su aşağıdaki kıtalardan mürek-
d' - · g ren . ı~prnize ğöre, Alman hüku- kep olacaktır. Her biri 280 

metinın 1935 36 tertip ettiği yeni milimetrelik 9 topla müçehhez 
deniz inşası proğramı şimdiye olmak üzere yirmi bin ton· 
kadar neşredilen bütün tahminle luk ·k· hl h b · . ı ı zır ı er in 
nn .üs~ün~edir. Almanya kud- 280 milimetrelik 6 tar topla 
reth hır fılo inşasına hazırlan- ·· hb b muce e2 on in tonluk üç 
maktadır. Almanyanı . d ff h k _. n ınşa e e sa ı arp ruvazörii ve yine 
cegı harp gemileri ıunl d 

20 Bin tonluk 2 adet:ırı,.h:lı 203 milimetrelik toplarla müceh-
9 hez ve dokuz - on bin ton 

ve on bin toluk arasında 2 
adet kraveıör 6 bin tonluk bir arasında 2 adet kruTazör 6 
k bin ton)uk 6 adet kruvaz,ör 

ravazör 1400 tonluk on altı 1400 tonluk 16 muhrip, 800 
:~rip, 800 tonluk 10 adet tonlu 12 muhrip, 800 tonluk 

10 adet 

Yenı A .. r 

Konsey dün toplandı 
Habeş imparataru: " Bizim zehirli 

Gazlarımız yoktur ,, diyor 
- Başta1aı1 Biı inci sahitede -

ltalya reddetmiştir. 1928 ant
laımaaında komis.yon bir neti
ceye varmazıa nötr yargıçlara 
başvurulacaiı yazıldığına göre 
komisyonun üyeleri ilgili me -
leketler şubesinden olmak li
zımğelir. 

Savaş olacak mı? 
Ötey günkü ga7.etelerden biri 

"AII ri,, imzası ıle "ltalya ve 
Habeşidan arasında savaş ola
cak mı ,, adlı bir betke yaz
mıştır. Bu betkcnin esaslı par
çalan şunlardır: 

•• Süel bakımından, iki mem
leket açıkça savaşa hazırlanı

yorlar, Habeşistan 7 ilinde,yani 
Harrer, Ogades, Arassi, Bale, 
Sidano, Borrora ve Tigre' de 
seferberlik ilan etmiştir. Aynı 
zamanda Habeşler, en modern 
silahlan olan makinalı tüfenk· 
leri, uçakları, %ehirli gazları da 
savaş ıçın toplamaktadırlar. 
Kral, sınıra yakın illeri gezmiş 
ve savaş duaları yapılmasını 
emretmiştir. 

İtalya, 1911, 13 ve 14 sınıfla
nndan 900,000 askeri silah al
tında bulundurmaktadır. Dü
ıenli ordunun 3 tümeni ve siyah 
i&mleklilerin iki tümeni savaşa 
hazır bulunmaktadır. 
Doğu Afrikasına asker yol

lamaları 11 şubattanberi düzenli 
olarak devam etmektedir.Bütün 
donanma, asker ve süel eşya 
taşımakta kullanılmaktadır. 

24,000 tonluk Konte Biancha
Jano. 12,00o· tonluk Gange \•e 

Colomho vapurları ile 20 ye 
yakın da büyük taşıt gemileri 
de Afrika•ya uker taşım kt -
dırlar. 

Tümenler gönderildikçe yeni-
leri kurulmakta ve kendilerine 
1915 te genel avaştaki numero 
ve bayraklan verilmektedir. 

Afrikcya gibneden önce, as
kerler, özel kamplarda bir 
antrenman devresi geçirmekte 

\' e çadırda yatmaktadırlar. 
Süel çevenler, Habeş sava

ıına b ıl:ınması için 200,000 
askerin ı ~ zım olduğunu söyle
mektedirler. Öte yand~n yağ
mur me aiıninin geçmesini bek
lemek gerektir. Süel bakımdan 
ilk çarpışmalann eylülden önce 
başlaması imkanı yoktur. 

"Gelecek dört ay içinde ltn!
ynn - Habeş dava ından doğan 
bütün meseleler ortaya atıla
cakbr. Aytışm nın sonunçu. 

savaş ile barıştan hangisinin 
üstfüı tutulacağını gösterecek
tir. 

Diplomasi yönünden~ 
1 - İtalya, 1906 da Fransa 

1e loıriltere ile Habeşistan hak-

kında bir uzlaşma imza etmi~tir. 
2 - 1928 de Habeşistan ile 

bir dostluk andlaşması yap
mııtır. 

3 - 7 sonkinun 1935 te 
Chibuti demiryoluna ortaklaş
mak hıtkkını Fransadan almııbr. 

4 - Gerek İtalya ve ~erek 
Habeşistan, uluslar sosyetesinin 
üyelerindendirler. 

-1906 tarihli uzlaşmanın hü
kümlerine rCSre, ltalya, İngilte
re Ye Franıa devletlerinden biç 
biri, önceden birbirlerine da
nıımakaı.zın Habeşistanda hiç 
bir ite girişemezler. 
Bu sebepten, ltalyanın Habeıia 

tanda yapacağı süel hareketler, 
lna-ilterenin rızasına bağlıdır: 
Italya, mavi Nil kayaklannm 
üzerindeki etki bülgesine do
kunmadıktan .!Onra, İngiltere 
keneli sömürge asığlan bakımın• 
dan bu hareketlere itiraz et
memektedir. Ancak, liizum r6r
dilj'Unde 1906 tarihli uflapıaya 
ela anarak kUlf&bilif. 

ve Somali ömürg-elerlni tehli· 
kede gördüiü andan başlıya· 
rak özgür d&vranmak hakkıdır. 
1928 İtalya - Habeşistan dost· 

luk andlaşmasında anlaşmazlık 
olunca bir uzlaşma komisyonu 
kurulacaiı yazılıyor. İtalya orun
taklarını atayarak adlarını 10 
Mayısta Habeşistana ve 14 
Avrupa devletine bildirmiştir. 
Habeşistan d1t oruntaklannı 
arttırmış bulunuyor.Fakat İtal
yan hükumeti, bunlann Habe
şistan uyruluğunda buJunma
dıklannı il ri sürerek itiraz 
etmiştir. 

Bu komisyon Ualual hadise
sini yoluna koyacakhr. 

Fakat İtalyan hüküm etinin 
fıkrine göre, bu hadiıe, ltal-
yan-Habcş ilgilerjnin ancak 
bir parçası ır. Ve uzlaşma 

homisyonunun bu ilgileri, yeni 
bir esas üzerine kurmak için 
yetkesi yoktur. 

Yeni son Kanun 1935 tarihli 
Fransız · İtalya andlaşmasında, 
İtalyanın Chibuti demiryollanna 
girmesi yazılıdır. Fakat bu and· 
Jaşma Hebeıistaın bu demiryolu 
ile silah taıımak hususundaki 
hakkım kabul eden arsıulusal 
statüsünü eğiştirmemektedir. 

Bugün Habeşistana giden 
silahlar buyoldan geçmektedir. 
Son olarak Hebeşistaın uluslar 
sosyetesi üyesi bulunmsı, öteki 
üyelere barhangi bir anlaşmaz
llğı ortadan kaldırmak iç.in 
işe karışmak imkanını vermek .. 
tedir. 

İtalya'd Habeşistanın birçok 
bölgelerinde hali devam eden 
sömürgenin uluslar sosyetesinin 
prensiplerine karşı olduğu ve 
bu yüzden ulusl r sosyetesinin 
bu işte ancak bir gözet hakkı 
bulunduğu öylenmektedir. 

Uluslar osyetesi 20 mayısta 
toplanacak ve görüşüne göre, 
yalnız uzla ma komisyonu üye
lerinin atamadığını kaydederek, 
yüklendikleri işi başarmalarını 

dileyecektir. 
Roma'dm fikrine göre, aüel 

bir aracn başvurmadan diplo
masi yolu ile, Habeşistand ki 
ı·ejimi deği tirmek l·abildir. ,, ................... , ..•••.......•........• 

arışı 

Devam 

ihte 
ık a -
ediyor 

Bcrlin, 20 (A.A) - Havas 
muhabirinden: 

Katoliklerin para toplama
ları yüzünden Münibte çıkan 
karışıklıklar devam etmektedir. 
Naziler katoliklerden para 
erdikleri göğüslerindeki ala· 

metlerden belli olan ba1.1 kim
selere saldınnaktadır. Polis bir 
çok kişileri tevkif etmiştir. 
Kardinal Eaulhaber kilise kür
süsünde Münih hadiselerine 
kartı bir protesto yazısı okun· 
muıtur. Katolikler kiliseaen 
çıkarken gösteriı yapmak su
retiyle açıktan açığa para yar
dımında bulunmuşlardır. 

Maksim Gorki 
Kurbanları 
Moıkova, 21 ( A.A ) - Mak

ıim Gorki tayyareainia uira
dığı fel\lcetin kurbanlannın 
ccnu:e töreni (merasimi) dün 
yapılmııbr. Bu törepde Stalia, 
Molotof, Kaganoviç Te orco· 
nikidı:e ba1.1r bulunautlardır. 
Franıız büyük. clçiıi B. Alphad 
beraberinde nava atqeai oldu
ğu halde feliket kurbanlUIDlll 
kelleri &berine ltirer çelenk koy 
muştur. Bu mlinaıebetle aiftl 
ha•a filoau kumandanı ile di
ler seYat tarafmclu .ayı...-

aanne • 
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Amma bu sırada da patır yazı masası kitaplar vardı. Can 
patır yere altınlar dökillmeğo sıkılmadan beş on gün burada 
başladı. Hizmetçi yai'mur gibi vakıt geçirilebilirdi. 
bir ardına dökülen alhalan İlk işi karnını doyurmak oldu. 
yerden toplamağa koyuldu. Ôyl-e bir yemek yemişti ki belki 

Ragastan ise bir incir aia- ömründe daha böyle bir yemek 
cına, bir yere bakıyor bunun yimek başka vakıt mümkün 
anlamını kavramaya çalışıyordu. olamamıştı. ıspada Kappa dı 
Gözü kılınç kayııına ilifti. Se- aşağıda karnını doyuruyordu. 
zar Borjiyadan aldığı kılınç. Bu sırada Raiaıtan yine dü-
kayışı aynı zamanda bir kemer tünceye daldı. Başından a-eçen-
imiı. Ağaç üstünden daldan leri bir gözden geçiriyor mml-
dala geçerken kemerin bir k - danıyordu. 
narı yırtılmış ve açılan bu de- - Olur şeyler değil.. Asil 
likten içiadeki albnlar dökül· geçinen, saraylarda yqıyan bir 
mcğe başlamış. çok insanlarla rörllştnm. Ber•· 

Genç delikanlı ağaçtan atlı· ber bulu•dum. İşleri g\lçleri 
yarak bu kemeri yoklamıt, içi- adam öldürmek, cana kıymak, 
nin altın ve iümüş dolu old•· namusa dokunmak, bin bir k•·

1 

ğunu görmüştü. Sezar Borjiya.. paı:elik yapmak, Allahın yer. 
nın kemeri elbette böyle albn yf'!Zünde vekili olan papa aile-{ 
ile dolu olacakb. sinde alçaklıktan aıka bir ıeyi 

Çünkü hazan hançerini ha· rastlamadım. 
ı:an parasını kullanarak hnl· Tann kartıma hırsıilı\c et-< 
daklannı çeviriyordu. iki kafa· miş bir hafiye bozuntusu çı 
dar ağacın ıölgcaine otura· kardı. Bu adam beni zulumde.~ 
rak paraları saydılar. Demek ölümden kurtanyor, bir seraer~ 
Sezan zencirlere bağlamanın yataiı benim kurtuluş yolum 
mükafatı olarak bu serveti de oluyor. 
ellerine geçirmişlerdi. Fakat Bunları dü~üudükçe kuru bit 
farkında olmamışlardı.Kemerde san o1an asaletten tiksiniyoru~ 
gümüş paralardan başka yllı Yürek temizliii adla, sanla ol 
albn lira çıkb. Her ikisi içle· mıyor. Şövalye böyle bir 
tinden Suara teşekkür ederek tünce içinde iken lspada Kappa: 
ham incir yemekten vazl'eçtiler. odasına girince ona sordu. 
Şövalye eyi bir lokanta sordu. - Yemek yidin mi, iatiraha 
Buraların kurdu olan lapada ettin mi? 
Kappa Floransa yolunda "Forş,, - Evet sayenizde .. Hem is .. 
Jokantaıını tav iye ederk n tirahata ne lüzum var, ben i 
şunu da il .. "'e etti: zin için gece yanlarına kada 

At üzerinde kalsam yine yo 
- F orş lokantasında Ro- rulma . 

madan ve Borjiyalardan yüz- _ yok onun için s5ylemiyo 
lcrce kilometre uzaklara kaç- rum. Tekrar eni Romaya rön 
mış kadar emniyet albna air- derecciim. 
miı oluruz. Han •ahibini benim Beni yanınızdan koğuyo 
tanıdığım ve dostumdur. Şu musunuz, benden bıktınız mı 
benim kötü günlerimde çaldı- - H yır oğlum, korkma_ 
ğımız ı\ğır eşyayı bu hana gö- seni kopuyorum. İş için iÖ 
türür. O bunları bodrumlannda dereceiim. Rom da bir dö 

ç.eıme sokağı vardır bilir mi aklar, Sonra yavaş yavaş say
dığımız vakıt ona da pay ayı· 
rırdık. 

- Anlaşıldı. mükemmd bir 
hırıı.z: yatağı desen e.. Za.ran 
yok. Haydi gidelim. Orasını 
bir az ben de tanmm. 

Şövalye bu sözleri söylerken 
hafif gGiümsedi. Sezara ilk rast
ladığı yer, baron Astorayı yere 
vurduğu lokanta burası idi. 

iki atlı hayvanlarını sür r k 
Forş lokantasına vardılar. l -
pada Kappa bayvanlan ahıra 
bailarken Şövalye alt katta 
bir odaya sokulmuş hemen ora
daki bir kadıaa yemekleri söy
lemişti. Zira açlıktan içleri ba
yılmıştı. Bu sırada hanın sahi
bi da odaya girerek yeni mi-
afiri selamladı: 

- Hoş geldiniz. Hiz.metçi
nizin söylediğine ııore siz ele 
bizden imişsiniz. 

- Sizlerden mi? 
- Evet bizlerden .• Hiç kork-

mayın. Sizi öyle bir yer• sak
byacaj'ım ki tann bile arasa 
bulamıyacakbr. Arkamdan ge
liniz:. 

Ragastan 2ülerck kendi ken
dine şunları ıöyliyerek herifin 
arkasına takıldı. 

- Tannnın iıinc bak .. Her 
ıeyden başka bir de Roma 
serserilerinin içine kanııyorux. 
Bakalım iki sonu naııl gelecek? 
Hancı yeni misafiri birinci 

katta bir odaya soktu. Odanın 
merdiveni bahçenin arka tara
fından idi. Merdiven görünme
si!! diye önüne fıçılar konul
muştu. Gizli merdiveni Ragaı
tana göıter&n lokantacı dedi ki: 

- Haydi buradaa yukarı 
çık, odaya air. Hiç kimse siıi 
ne görür ne de bulabilir. 

ŞöTa}ye fÖlterilcn m•rdi· 
•enle küçük bir odanın içine 
airdi. Maamafih oda •Jİ tu· 

sin? 
- Evet .. iki su bir ekme 

yerini tutar derler, biz de a9 
kaldığımız günler bu çeşmede~ 
su içerdik. 

-Vaktiyle yapardınız amm ' 
şimdi böyle yapmıyacaksı 
Çeşmenin karşısındaki evi 

kapı ını çalacak ın 
Mösyö Makiyaveli görcc gı 

diyecesin, ismini aklında tuta1 
bilecek misin? 

- E\•et Makiyavel deme~ 
din mi? 

- Makiyaveli görür.sün .. Ar~ 
kadaş Rafaili bu~da bekle} 
mekte olduğumu bıJdirirsin v~ 
un hemen buraya ğelirsin. 

- Baş üstüne, Tanrıya ıs .. 
arladık. 
Diyen lapada Kappa biı 

adımda odadan fırlam•ı, hemen 
Atım almış dört nal ile Roma• 
nın yolunu tutmuıtu. Yalnız ka.., 
lan Şövalye ba,ıRda• geçenleri,! 
Sez.arı, Primveri, Lükreıi göx
leri önünde yaşatarak dalgın, 
dalgın düşünmüş ve uyuyalcal• 
mışb. 

Sezar kendine gelince 
Şönlye tarafından ı:encirlere 

vurulan Sczann l.aygınlığı ge
çip kendine gelince önce fa
ıırmıı, ne olduiunu, neye ui
radığını kavrıyamamış sonra da 
ıövm"!ler savurmağa başlamışb. 
Fak.at onu işiten yoktlL Kıı
gınlıiından ağzından köpükler 
saçıyordu. Ne yapsa faydası:z.
dı. Derin bir korku içinde bod
rumda unutulmaımdan tir tir 
titriyordu. 

Bu aırada muhafız alayı :z.a· 
bitleri ile gardiyanlar bodruma 
indiler. Sezar bunları görüne• 
çılgınca sevindi ve hemen ba
jırdı. 

- Çabuk olunuz... O elimde 
ve ayağımdaki zencirlerin ki .. 
Jitlerini kırıDIL 



Tahsil • 
rçın her katlanan 
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1 --·tiz kra alı e · yüz Normandi de anacak mı? 
tığı vapur b çoc • 

Kralınş ıgı c 
oldu.. lngi iz 

Londra, 17 Mayis 
lngilizlere göre "Centilmen,, 

kılığından. belli olur.,, K1lık 
meselesi Ingilizler için ulusal 
bir kaygıdır. İngiliz arkadaşım
la birlikte Vindsora gidecektik. 
Ben, çoktan beri sevdiğim eski 
bir elbise ile henüz seve
·nediğim bir yenısı arasın
da mütereddidim. Arkada
şım geldi. Onun kılığına bak
tım: Kestane renkti dir ceket, 
kül renkli bir pantalon, kırruı
zıh karalı bir kravat, bej bir 
şapka, bu renkler birbirine uy
mamak lbımdı, fak t nasılsa 
uyuyor. İşte bir İngiliz mucize i. 

- Biraz erken geldim. Ku
suruma bakma. Kralla kraliçe
nin i'eçtiğini görmek için be
nimle Londraya gelir misin? 

Çekine çekine cevap verdim: 
- Sekiz gündenberi hep 

bunu yapıyoruz. Bugün k1ra ii
decektik. 

- Sonra gideriz. Yüz bin 
çocuğu görmeli. 

- Nasıl? 
- Ge'ıniz. Size anlatırım. 

Yollar gençllöln 
Otomobile atlıyoruz. Gerçek

ten bir yaz günü, Vest-End'te 
iniyoruz. Caddeler~ meydanlar 
polislerle dolu. Arkadaşıma so
ruyorum: 

- Bir anarşist nümayişinden 
mi korkuyorlar? 

- Ne anarşisti, Ayol? Bu 
sekiz şenlik gününde Lond
rada bir anarşist çıktı ve ltral 
geçerken! "Kahrolsun şenlik!,, 

Diye bağırdı. 
- Sonra? 
- Sonra öyle bir tekme 

yedi ki ertesi gün cam çıktı. 
Şimdi burada gördüj'ünüz 
bunca polisler kralla kraliçeyi 
korumak için deği~ ilk mek
tep çocuklarına bakmak için· 
dir. Bugün onların günü, kral 
ve kraliçe hepsine birden ikin
di yemeği verecekler. 

- Hepsine mi! Yüz bin ço
cuk var dcdidiniz ya ? 

- Hepsi sarayda yemek 
yiyecek değiJler, fakat bakınız. 
Tatlı birşey deiil mi bu gör
diiğünüz ? 

- Tatlı da söz mü ya,ncfis, 
bütün yollar gençliğe bırakıl
mıştır. Kıdar ve oğlanlar - en 
büyüğü on dört yaşında - Kal
dırım boyunca gülüyor. Şarkı 

:söylüyor, kenuşuyorlar. Her bi
rinin elinde bir kise var. 

- YemcKJeri bunun içindedir 
dedi. Sandviç veya böreklerine 
sarılı olan kağıtı da yere at
mayıp yine kesekağıt içine koy
mak gerektiğini biliyorlar. Az 
önce parkın çimenliklerinde 
yemek yediler. Hele bir bakı
nız! Çimenler tertemizdir. Bir 
tek kağıt bile yok. 

- Bu çocukların üz.erlerinde 
neden birer numara var? 

- Birisi kaybolursa, bulun
ması için. Fakat orada durma
yınız. Yolda durmıya hakkınız. 
yolc. Zaten bunu bağ.rıyorlar 
ııze. 

Hazımsızhk tehllkesl 
Gerçek, hoparlörden buyur

gan bir ses haykırıyor: "Adultı, 
move avay!,, Yani; büyükler, 
yürüyünüz!,, Azarlanmış aibi 
adımlarımı sıklaştıtıyorum. Ar· 
karodan bir genç kahkaha dal
gası kabarıyor. Büyük bir 
kimu caddede duracak olursa 
küçükler - Nihayet intikam 
almak Slvincile - hep bir 
ağızdan bağırıyorlar: "Adults, 
"'Ove av av!,, 

o ar 
Arkadaşım anlatıyor: 

- Yiiz bin çocuk, Londra 
için bir şey değil bu. Bunları 
kura ile ayırdılar. Çünkü daha 
çok olsalar, belki bir kaza çı
kabilirdi. Fakat bütün ihtiyat 
tedbirleri alınmıştır. Şu otomo-

:: . 

bili eri görüyor musunuz? 
Gerçek, beyaz hastane oto

'Dlobilleri ve ak roplu hastaba
kıcılar yol köıelerinde duru-
yorlar. . 

- Hastabakıcılar bugün yal· 
nıı bir şeyden korkuyorlar! 
Hazımsızlık. Kraliçe çok cö
mert davrandı ve bunların kese 
kiğıtları pek dolu idi. Fakat 
geliniz, bizim traçadım manza
rayı daha eyi görürüz. 
Arkadaşımı• evinden, Mail 

tribfinlerine bir ıı-öz atıyorum. 
Üç gün önce fraklı baylar ve 
tuvaletli bayanlarla dolu idiler. 
Seyirciler, alay geçinceye kadar 
sessiz duruyorlardı, çünkü bü
yükler eğlenmesini bilmez
ler. Şimdi ise şevk ve 
sevinç gürültüsü alayı bek
lemeden yükseliyor. Bir alay 
asker, başta müzika ile geçiyor 
Çocuklar öyle bağnşıyorlaı ki .. 

• 
leo 

işte suvari polıs!er. Tekrar al
klşlar çınlıyor. Birdenbire sü
kut. Faket öyle bir sükut ki, 
merakla arkadaşıma ·bakıyo
rum. 

- Saat üçe 25 var, diyor. 
Çocuklar bilirler ki kral ve kra-

liçe şimdi saraydan çıkmışlar· 

dır. 
Bir alk•• tuf1N11 

Uzaktan uzağa, bir alkış tu-
fanı yükseliyor ve gittikçe yak· 
laşıyor. Çocukların heyecanını 
görmeli. İşte, kızıl bir süvari
nin arkasından, " Kral araba
sının dört yağız atı. Mektepli
lerin ka~ketleri, kızların şap
kaları, bütün bunlar havaya fır· 
Jıyor, düşüyor ve tekrar yük
seliyor. Sanki sonsuz bir kuı 
uçuşu alkışlıyan bu binlerce 
çocuk karşısında, Kral ve Kra
liçe, gözleri nemlenerek selim
lıyorlar. 

Tribünlerde, çocuklar arası
na karışmış bazı büyükler de 
var. Her yirmi bet çocuk için 
bir büyük. Onlar da ayni he
vecanla " Yaşa ! ,, diye ba2'ırı
yorlar. 

İlk mektep öğrelmenleri. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maksim 
Faciası 

Gorki hava 
bir • • 

ıçın yazı 
Moskova, 20 (A.A)-Pravda f\l.aksim Gorkinin yapılışında 

gazetesi '' Acıklı bir kayıp ., Sovyet endüstrisin!n büyük san-
başhkh bir yazısında diyor ki: at eseri kendini göstermiştir. 

Büyük Maksim Gorki hava Sovyetler birliğinin bir çok 
ıemisindc herşey sailamdı. uçakları ve bunlar arasında 
Uzun müddet yapılan deııcnç- kuvvetli hava diritnotları var-

ler ıeminin yapılışındaki im- dır. Hava kuvveti bir uçak ile 
ıursuz meziyetleri göstermiştir. 
Üsnomal büyük olmakla bera- ölçülmez. Şimdiye kadar pro-
ber, gemi hayranlıkla takdir paganda için bir deneme uçağı 
edilecek şekilde uçuyor, dü- olarak kullanılmış olan Makıim 
menine kusursuz surette baş Gorkinin akibeti Sovyct tay· 
eğiyer ve ayral bir durulukta yareciliiini asla baltalamaz. 
kendini zösteriyerdu. Hele bu felaket ant 20 tipini 

Süperdretnotun pilotları çok hiç bir suretle kıymetten dü-
iyi idi. Son ı:-ezisinde balonu şürmemiştir. Memleketimiz fay-

yönlemiş olan Jurof ve Mikef daJı gördüiü takdirde az za-
Sovyetler birliğinin en iyi ta- manda istediği kadar Maksim 
nınmış pilotları idi. F eliketin G yrki gibi uçaklar meydana 
sebt:bi ne uçağın yanlış hesap-

getirebilir. Bununla beraber 
ları, taptanmasındaki herhangi 
bir kusur. ne de pilotlardır.Her Maksim Gorki felaketinden 
şey yerinde idi. Felaket Mak- ötürü hepimiz derin bir acı 
sim Gorkiye b:ı:~~rn bir uçağın sakhyacağız. V c bu duyguya 
çarpmasından ileri gelmiştir. başka memleketlerin bütün si-
Bu uçak onunu kanatlarını kır- vil insanları orta\daşacaklardır. 
mış ve güdüm imkanını kay- Çünkü Maksim Gorki evr~n 
beden Maksim Gorki boşluğa kültürüne kıymetli bir hizmette 
yuvarlanmıshr bulunmuıtur. 

Bir delinin ya 
orıc::mm;r.ı.-... 1e111mm .... .-saa::-.:.:ııllZlll:mm __________________ ._ ... 

tlantik bi saat çinde tutuştu. Yan
gın söndürülmüşken yeniden canlandı 

BU İŞTE SUİKAST MUHAKKAKTIR 
"Gorj Filipar,, dan sonra 

"Atlantik,, vapurunun da yan
ması Fransız gazetelerini uzun 
zaman i§gal etmişti. Fakat 
mesele aydınlanmadau örtbas 
edildi. bu da öteki gibi acıklı 
bir iş. 

Kundakçllar vardı 
Vapur ya bir sigaradan, ya 

bir kur-sirküiden veya bir kon· 
daktan yanabilirdi. içinde kimse 
bulunmıyan kamaralarda bir 
sigaranın yere atılmadığı mu
hakkaktı. Bunlar aııahtarlı idi. 

4 ilk kanun 1933 de ._..=--~~-..,,....,......,,_,.,..,,.,.,... ---.ıp•'~-~= 
At lantik bir kısım tay-
fasiyle Havr limanına gi
diyor. içinde h"ç yolcu 
yok, Vapur teknesinin 
boyanması için havuza 
alınacaktı. Sabah saat 
dörde doğru, vapur Ge
rusey adasınmın berisin
de iken, gece bekçisi 
232, 234, 236, 238 nu
maralı kamaralarda bir 
yangın başlaniıcı haber 
veriyor. Saat 4,12 de 
ikinci süvari Gastonun 
kumandasında bir güven 
kolu ateşle çarpışmağa 
başlıyor. Yani Burada va
pur zabitleri hemen va
zifeleri başına geçmişlf'!r
dir. Bununla beraber va
pur kurtarılamamı~sa bu
ndan mesul olanlar için
dekilerdir. 

Saat 4,17 de nS,05 e 
kadar, kaptan Gaston 
övülmeya yaraşır bir cü
retle yalnız dört kama
radaki ateşe karşı mü
cadele ediyor. Saat 5,05 
de yangının safhası bit
miıtir. Yangın basılmıı • 
tır. 

Kaptan Goıtoa duman
dan boiulmak tehlikesini 
atlabyor. Bayılmazdan 
evvel kumandana haber 
gönderiyor: 

- Yangını bastırdık. 

Kumandan Şoft bil· 
yük bir hala işleyor. 
Sonradan göstereceği fe
dakarlıkla ürttüiU bu 
hatadan dolayı onu mes' -
ul tutmak güçtür. Fakat 
hata hata idi. Hakiki 
vaziyeti kendi gözüle gör-
meie lüzum görmeden 

sa Gaskonya körfezi gibi dai
ma fırtınalı olan bir denizde 
vapurun yüzmesine imkan kal
mıyacaktı. Bu da gösteriyor ki 
vapurun tayfası arasında bir 
suikastçı vardı. Fakat bir türlü 
ele geçirilemedi. 

Şer makinesi 
t 

Vapuru yakau kundak-
çı içeride olsa, kendini 
de tehlikeye koymuş olur· 
du. Fakat vapurda ol
madan onu nasıl yakab( .. 

lirdi. Bunun için karı~ık 
makinalara lüzum yoktu. 
Şer isminde bir Alma 
kimyagcrinin icadetti 
basit bir alet bu isi 
rür. Bu kurşun ~ 
borudan ibarettir. 10111 

ortasmdaki bakır parçut 
ile ikiye aynhr. Bir tara 
fıoa Asidpikria, öte tar 
fına Asidsülfürik vey 
her han2'i bir yana 
madde konur. İki ucu gü 
zelce kapanır. Bakır par 
çanın kaJınlığNaa gör 
iki asit birkaç saatt~ 

birkaç aya kadar değiıen 
bir zaman içinde birbiri 
ne karıııp alev çıkarırlar .. 
Yangını hangi tarilit 
çıkarmak isteniyorsa, ba• 
kırın kalınlığı oaa gör 
hesap etmek mümkündü !I 
Yanan vapurda böylo 
dört boru yerleıtirilai 

ti. Bunun için dört k 
marada birden yangı 

çıktı. 
Kim yakh7 

Vapuru kim yak 
.. 

Yabancı bir kumpa•f; 
hesabıoa çalışan birisi o 
ması faraziyesi pek cid 
deyildir. Filipar, Atlanti 
Moroy ~ Kasti vapurla 
ayrı ayn hatlarda işliyen 
ayrı ayrı kumpanyalara 
ait vapurlardı. Şubald, 

" bunların yanması mua 
yen bir rekabet ihtira 

son hızla Havr üzerine Aflrrnt;k kaplam . chol/l re ı·apurdmı 
yol almasını ve dumanları 
çıkarmak için her taraftan 
hava tertibatının işlemesini 

emrediyor. Vapur 24 mil üze
rinden giderken, saat 5,05 te 
ikinci safha başlıyor. İyice bas-

na atfedilemez. Zaten öyit 
leo\sa bir çok suç ortaklar\ 

-.ı 

bulunacak ve iıuzun za• 

tmlmamıf olan yanlm yeniden 
başlayor. Alevler dehlizleri 
güderek vapurun bir ucundan 
öteki ucuna ieçiyor ve bu da 
bir çok yerde biadrn ateş çık
tlğı zannını veriyor. 

Saat 5,30 da Atlantik ken-
diliğinden tutuşuyor. Bu da 

üçüncü safhadır. Bu da saat 
7,05 e kadar sürecektir. Ku-

mandan Şoft işlediği hatayı 
anlıyot bütün mürettebatla 
wücadeleye girişiyor. Elinde 

su hortumu, yalın ayak mü
rettebatın arasına karışıyor. 

Her ne bahasma olursa olsun 
vapuru kurtarmak istiyor. Bu 

yüksek duygu ikinci bir biti 
işlemesine sebep oluyor! Va
puru bırakma emrını pek 
geç veriyor. bir ucundan 
öteki ucuna kadar tutuşan tek
nenin tahliyesi yanık şekli alı
yor. Böylece on yedi gemici 
boiulnıuş veya yanmııtır. Ku
mandan Şoft sonuncu ola·ak 
vapuru bıraktıırı zaman, At
Jantik bir at~ı kümesinden iba
retti. 

fclôkelzedelc»i11 lıarı~ım·ı 
Atcı duvarlardan dej'iı: tavan
dan değil, yerden çıkıyordu. 

Sanki halılar benzinle sulanmıf 

gibi, bunu bütün şabit'er 

söylemişlcrdır. Şu halde bir 
suikast mevcut olduğu muhak
kaktır. 

"Atlantik,, 
Üç kıyın 

1932 son kanu-
nunda ı1on ıeyahatını yaparken 
"kazalar., eksik olmamıştı. Va
pur bir saat avansla Madaıas
kar sahilinde T enenften ıeç-

mişti. Birdenbire dümenin lrn
mandaya uyduiu iÖrüldü. Dü
men dairesi araşlınlınca, dümen 

mihverinin vidalarının çıkanlmıt 
olduğu görüldü. Bunun için 
kullanılan lnıiliz anahtarı yer
de bulundu. Eğer gemi Tene-

riften tam vaktinde i'eçıeydi, 
dümenin boz.ulduj-u anda mu
hakkak kayalara çarpacaktı. 

Kanarya adalarından geçer
ken, müşkül dakikalarda i,le
tilen yardımcı motörün bozul
muş olduğu ıörüldü. Nihayet 
Lizbon limanında, makine dai
resine girmek üzere su iemi
sinde yapılmış olan kapının 

üç rezcsinden ikisi sökülmüş 
olarak iÖrüldü. Cinayeti işli
yen şahıs uçuncusunu sök· 
mei• vakıt bulamamıştı. Yok-

" man ~izli tutulama yacakb • 
Fakat Atlantik yanımı bir de-' 

linin işi değil midir? Yahut ta 

bir anarşisti• işi, zaten bu da 

ayni kapıya cıkar. En akla 
yakın ~eleni de budur. 1 

····•··•··••···•••••·•·· ···············~ 
Son göriişnı e 
Etratıııda 

Paris, 21 (A.A) - Le Jour 
gazetesi B. Lava! ile B. Gör:inı 

arasındaki görüşme hakkmda

ki mütalealarına devam ile bu 

görümelerin açıkça ve fakat 

aynı zamanda dostane bir su
rette cereyan etmekte olduğu-

nu yaz.maktadır. Bu gazeteye 

göre B. Göring Almanyanın 

barıı vaziyetinden bahsetmiı ve 
B. Hitlerin bu akıam vera;eji 
söylcYİn taslağın ne olduğunu 

söylemiştir. B. La.al Fransanın 
Almanyayı hiç bir veçbile bir 

cephe içine almak amacını 2üt

memekte olduğunu ve Fransa

sın akdetmiş olduduğu aadlaş
malara her devletin iştirak ede-

bileceğini beyan etmiştir. 

Marşal Peten Viyanada 
Viyana, 20 (A. A) - Mareşal 

Peten buraya ıelmiff • 



Altın Ve Güzel Kızlar 
..,/,. ....................................... . 

Te:rri.k.a No .28 ._ ________ ............................... :;.---
Zira bu serimli kızların andı termek için yükıek sesle ngi-

şudur denilebilir: Nezaket te- lizce konutmağa utladllar. 
mizlik v~ zevk. Akıam yemepden sonra 

Kam, muhabbetli bir el sıkı- Morga geç vakta kadar otelin 
şile işakana sadakabnda• do- tançaamda danle. Gece aldcb 
layı teşekkür etti. ve fosforlu denizin ııılbsı etrafı 

•••••••••••• 
Runimed otelnde 1-elde• 

soma, direktör m...ı.nna gel~ 
ve yemeğin beflanaa gidip 
gimeclijini .. rdu: 

- Zira, dedi, bizim yemek
lerim.iz t.. F ruaız yemelderi-
clir. AKıbafımız Parialidir.ken
di yurddaflariJe ı6ıiifiirae pek 
memnun olacakbr. Mutfaia 
kadar ltm refakat etmek lüt-
flllde bulunur musunuz? 

Gerçi bu 1Dıiliz, mutfakta 
tek bir Franuz olduğunu ıö.
ererek onları küçültmek isti

yordu amma, Morga kabul etti. 
• A.fçıbqa" koca dlueli bir 

adamdı. Salça bNı elde, bl
tlD dü•yayı dolafl'"lb. Fna
m mliatemlekelerindeki ._..... 
derikten fiklyet edip tlaru,.-. 
buna lngiliz mütemlekelen.. 
deki diizenle kartdaftınyorda. 
Parisli, Fransız derbederlijin
den bol bol flkiyet ettikten 
Han, gelecek yıl i9fe• çekilip 
Franada ltir katk ubn ala
:ajlm bildmli. 

Kendi .. uiai çekiftinnek
tea geri kalmamakla "-aı.., 
oaclan uzak yqayamıyan bu 
adam gerçekten ltir F raJlll& 

tipiydi. 
Runimed otelinde haftada iki 

defa verilen Ye Contovn Ana
pahlmnı ~irlqtiren hale da fil 
DalamaL-~ aratb. 

Anglo - SaklODlar - ti1t 
pliyorlar ve ayn ayn • •ı 
lara yerfe,iyorfardı. Erkekler 
JBhrız kendi karılannı dansa 
çaiınyorlard . 

Orkestra, yayq foblarlacla
laa h yavq boltonlar çahı•· 
du. Balo can ukıntmndan ter-

yordu. Tam rece yarııı, ça.1-
aaalu' lapiz uluaaı mal'flm 
çaJdıwr. Herkea, meruimle M

im llluak, çekildi fitti. 
Harebtta bir glD enel 

tMrar çantalanm dkc161er Ye 
IİIMI plAjına ayakla bir sezia
li JaPb)ar. 

Kapak clwan ltirçok oteller, 
• .. da laer Jenle olcha;a 
.-. .,......_ hikim drdl
.... ShtuİJ•du. 
5-n .... .... it Ha.t 

ralaipler, ._.. ipek eat.rilerile 
.-ziwi1or ve f ngiliz •wualitı 
Wçiımiz kara teımiyeler al
_.. kaclilerini giiaeften ko
~orludı. 

-lfalazyah babkçılr, bir lağım 
ajlaDI ağlarım SeftJOr Ye se• 
jlıuaİf olarak suya giriyor, 1aa
ıea kıyıdan birkaç metre 
makta alrlileia klpek balıkJa
larma aldmt 16 .. 1 )orlarch. 

Morga, çimeni teılİI korbı 
ı.utere de kiler kadar anm
l:Uam görünen tık hir klfk 
llllnde durdu. Bir çift ..n
Jah son derece ilk• bir.._ 
~L!H •d• -lardl ..uwe oraya il •Jet • 
Y .... CIJI rlrlnce, erkek" 
k.,,.a, medeai oldaldaruu sa.-

hafifce aydınlatıyordu. Bir bal
konda çınJ çıplak bir beyaz 
kadın bir ııgara içiyordu. 

Gece bekçisi Morsa' ... so
rusuna cenp cMarak! 

- Bu bir .lngiliı değildir, 
eledi. lariliz kadını kendini 
bu '"lnhaka" göstermez. Bir 
ltalyancbr. EHi yqmda. fakat 
Jaili ~ güzeldir Ye &iziaJe 
rlrtitmekta flipheaiz ...... 
olac:akbr. 

De&k•h tekrar balkoa Ria
den I~ ltalyu kana, ODU 

daha iyi ~ için eğilerek 
ajır memelerini balkonn trah
DNDa clapdı. ...... ,., ,.... ... ·-
- ,.._ içia, .W ft IOD

ra Wr 8h .ayle••••, aizlDI 
ualtı. 

Bu, kıu Ye aeaiz, fakat lez
&etli lür 6pilpne olcla. Geri 
d6ndlifl Yakıt Morp balkoa 
6nlacle rlzdlllar ecl-. rece 
bekçiaiai llnli Ye laerif, Yer• 

4iii maltmatın mlklfab ola
rak Morpmn mtbia IMlafiti 
rGliimaemeclen cebine atb. 

Baylece, Pena ur' da p kısa 
duruflan IU'Umda, f11aret1i Ye 
fiturauz ltaı,... bnmnn .. ce
rMI, •aaaj m.deki J..- im
lan. .. ..... ' fllrAJetleri 
Lltia •e Aasle - Sak.. n
...._ iç ...,.._ ...... ,. 

--·1uı--
Saa,abtanlteri Ar11ulasaJ Ekis

pres, • kül renkli ve neş' -
aiz lmlann yarı sa altmda du-

ru alaalarmdaa ·~ 
Şanda barada açalı Jeti1 İllce 
bir ot pae prpl,...... 
.. at. bu perİfaD •emleke

tia Wricik Brliaii olan pin.çtir. 
Kara mandalar bu pmw 

içimle clolapyor Ye orada ci
llLmegt pi parlak çdııyorlar
... Elltriade lriiç6clk atlar olan 
yerliler bir metre pniNinde 
au birikialilcri içiacle arqtın-
1or Ye talaafı tu ki orada Jiae 
laalak balayorlanlı. 

Kanalnılak. ~ ....... 
s,.. ..,......... laiticik ıı
damdır. Onlar, b&ylece tarla
lannda yemek listelerini dol
durecak her şey buluyorlar. 
Akşama doğru bilardo ma

sası gibi düz olan bu ovanın 
ucunda, tümsekler belirmiye 
ltqladı. Tümsekler birlete bir
lete aibayet hir dağ zencın 
oldular Ye lateraational Eldı· 
prea bmau slç)Gkle ieçti. 

Kayahklar uaamda hir bo
iazı tutan bir iıtaıyonda, ka
tara ikinci bir lokomotif kab
hrken, bir yerli kollan arasında 
bir bebek fibi taııdığı üç dart 
aylık bir kaplanı yolculara sat
mak lwklile bitin treni baftan 
bata katetti. 

Şehir Gazinosunda 
Sebir ıaıill-, klrhzia en pzel manzuah yeridir. De

me k&J'fl, gll UbJan arumcla, lerİD serin temiz, İyİ Ye 
llCUZ yemek ylmek lçla itle ve akpm behemehal Şehir 
pziaoauna fidiaiz. 

latanbuld•n •Nil me1saue••• gelfrlen 
bir:, lar•l•ll• • ••• 
ı~•r hu ............... r 

Yeni qçı Türkiyenin en tamnm1.1 ve 
sevilmiş bir aşçısıdır 

t: a&EPALAS otelinde kalanlar bahçe
.._ ......... iZ ......... .... ........... 

E~AJ,.AS~~~ed•n 

-
1 

Yent,,..,,. 
, 

mı il 

Sinemada • 
prensıp 

"Herşeden 
Bir sahne 

Hollyvood (Ma
yıs) - " Hallelu
jah " ve " <;ün. 
delik ekmeğimiz,, 
filmlerirun sahne 
vazii King Vidor 
Iİ.a- ıanab hak 
luada ~&e
rini IÖJle ...... 
tıyor: 

" lmel heyecan 
diiaya kadar ge
niş ve ıonraıız

dar. Hoüyvood'ta
ki U.Cmaalık ba-
1abmda, lıu cli

fbce bütin fa
aliyetime laAkim 
... bir. Bir fil... 
'5 aCından ziya· 
de kalbine bitap 

etmeyi bilmelidir. 
Suat, her hanfi 
bir filmi bir avuç 
leÇilmiş inıanm 

hot'•nacaldan ıe
kiWe yapmak de
iiWir. Bun• ter· 
IİDaıi olarak hl-
1111 imanhjm; zenrm fakir, 
~ ihtiyar, AYnlpah Yeya 
Amerikah berkesin aahya
cajl, zeYk duyacağı tekilde 
,.,..akbr. Bu amaca var
mak için de insel heyecan
.._ ıerçejini bulmak ıerek
lii vardır. Zira heyecan, ev
r nıel olan '-ir ıeyclir. Herkes 
- duyabilir. Milyarder Kibi 
'( .......... da ................... 
..,..._lannı ayni suretle bilir. 

Her ikisi istirapla zahmet ka
dar sevinci ve gülmeyi de bi
lirler. Bir erkekle kadın ara· 
lllldaki Afk beyecamnı, ana 
•e,& nlAt &flnma hızını a.Jı-
1aWlir, duyabilirler. Zatea bir
birile taban tabana zıt olan ltu 

ftrhğın hayat için ıavaş duy
sulan. yemek, geyinme, koınat· 
malı meyillerinde ayniyet var 
gibidir. 

Monden adamlar. Çok defa
lar, kantık olan bir varlık taıır· 
lar. Bununlabaaber sanat ba
lamandu genel laeyecam kav
llJ8Cak ıurette yapılan bir fil
- aiizidelcri de kendi dışmda 
bırakılmadığını fÖrüyoruz. Ta
mameo inaeJ olan bir filimde 
bitıwz veya fakir olan insanla 

önce heyecan.:~, 
vazii böyle diyor 

Kitıg VM.iov 
nn ghlwdikleri heyecanı ban
lar da IWeıiyorlar. 

in ... lleyecumm lllTUla ber 
keıten İJİ Takıf buhmen NaD• 

atklrlardu biri de Şarloclar. 
Y el'JÜZIDtle onm epiz bir 
,ahret b~••ıı olmumm ..-

S6zler bu heyecam artbracalı 
değildir. 

B&tiin bu aebeplef ylzlnden 
yeni çevirmek here oldui•m 
,, Gelin ıecui,, filminde de 
bu preuibe MClık kalmalda
yıa. 

Filmin bhr•ma• Ama0al-
1a s6çmlf olaa bir Polonyalı 
kızdır. Anna Stenia te..U 
tiii ha kız, alö AYrupah a8'! 

nalarma ıöre bliytı.iiftlr. Fil
..m fmıfeliae fire : ,.Kadua • 
.... n iflerilli .. naekle 
.akeleltir. v..... l.Akiml 
erkektir •• 

G-c im, ..... 
G-. ~ A..sih• ,.aacıya 
rMt seb'ıtL a. ..... <ıu, 
Ceoper,.., sis• r .... X.. Aae· 
riblı plld t ı •&p ,_ı bir 
aı .. e ka...-.kta, yer yldn
de kadmlaruu uir aaymıyan 
inunlar da oldajımu 6fre11• 
mektedir. Kaqılıkh uygı, 
miiaYat laaldarmdu ı.tifade 

eden, bttl baza 7eılerde er
keldenlm fazla imtiJulan 
olan lrachehna meYCUdiyeti 
I08Ç lmm k•'hiMa .... •tl
c:aclele zemiai •attar· •rada 
.Jd Wr •u• ile aerlteıtiye 
ka'Qfmak İltİJU thanulann 
çarplfbinu ı&l1•111. Bu sa
vq hapa• ..... iuelclir, ıer· 
çektir. (),_ U OJIUJU}ann 
ıae...-. filmimi• fu.feıini 

Antıa Sten « Ga,y Cooptr 
bebi de budur. Kaliforniyadaa yaıatacak olan beyecam ver-
Tumbuktuya kadar onu tanı- dim. Ve Iİnemacıhk hayabm-
mıyan. sevmiyen yoktur. Şarlo dalıd tllıltwuma -..: kllluak 
heyecanın kendiaicfir. Onan ev- heyecanı herteyia •tt.e ~-
zaı heyecana yaratmaja yeter. kardım." 

Almanya kuşkulamyor 
Kendisini yeniden kuşa ğa çalışı-
yorlarmış-lngilterenin mesuliyeti 

"Kölaite Çaytunı,. 7azıyor: Bu Avnıpamn da banş ve no ancllaımalan detildir. Dtin· 
Yeai Avrupum yüzU ya"' renel gaveç d&viıına yanya- J&nm Lokarao ruhuna ihtiyacı 

J~Yllf beliriyor. Bu, ViJaonun cağl iddia edmyor. Andlq- vardır. "Sir Coa S.1111onda 
wup ıl 'ar karamu Ana- malar ve ittifaklar sadece sa- dalaa geçe• Temmuata Ka-
,.. 4ietihllr. Km.ao,.-KaJerg tqlara kal'fl harekete seçe- mam kamaramda flJI• cliyw-
lilli buılan tarafmclaa • Sn,et 1uaif. Fak.at Halaıa ~iade da : Ne laglltere, •• Ws Wr 
RU1Ja dıtanda bırakılmak su- ;:.... olu teJlerclen belli olu- ~ hlk6meti A~pa ct.... 
retile - temeai edilen AYrapa yor ki udaçlana dÜflblceainde letlerı arasında aırf b~ liçln-

birlefilc devletleri de değildir. bu .. tqkan ancak Almanya cü devlete kartı bır an-
Hatti Briyan, Çemberlayin olabilir. .....a mahiyetinde anl&flllalara 

ve Streaeman'ıa Avrupada Bizim 6lkemiz, aiyaaal ye ele.tek olmıyaeaktır." 
ıerıinJiii ıidermek için kur- ıltel olarak, zendrle anhyor Aceba bup Iİr eoo Slmoa 
mata çahfbklan Lokarno Av- ve ordumuzun ..-ea kurul- ıeçea temmuzdaki al.derini mau 

napw bile değildir. Nihayet maaile kınhmı olu Venay ı.o- tacak mı •• Lokanao .nlamu 
&.. ._...___. 1r· k yundruiu yeaidea laoymımwı• ....., eclerek, laer 8116 Ah--
"mapa _.. a ı sağ uv- ·..u..k iat • ,.,. lm1a ola Wr .... .,.,. 
..eleri ille alrmek yoliyle son 1~ emyor. de.tek olacak mı? 
bir cliaamik Amapa kwumu 1925 IOD babarmcla Loku- fngilterenin bu dakikadaki 
t-.cbba.6 olu cl6rtler mil•lrı no .........,. ,.,.W.jl wun 111e1'aliyeti dlnya barbımn ari-
Amspuı ela dejildir. B&t8n lnıiü dıı ifleri bakam olaa fuinde, hpkı bugiiakl ıibl, 
balana tenidir! Stlel Sir Awlta Chamberloia tle- Almuyamn bpblma11aa el 

,_ ...... '..l.J!llJ-......... ... 

.. -.,. 
Tarihten 
Bir a rak 

Nasıl evlenirlerdi 
Birinci Murat, ordudan ay

nlmak için fırsat "ve behuaeler 
arardı. Buraada Bilecilıte cami
ler yaphrdı. Bualar padifalu 
eyleadinniyordu. ŞelızadeleriD 
fluet daiiinleri, zevkiai tatmia 
etmiyordu. Yeniden ba..mla 
nn ıenifletilmeai, bezetilmufd 
gilti vesileler ııalm11b. Ojla

111 

Bayazidi evJendirmeye karu 
Yerdi. dltln -.aJeıi ma 
bir alddet ~ olsun paclipha" 

.....: 
h~ bir :ıaıaaa kA:ıandınnla.... 

Bayazidi, Genaiyaa otlu Ya· 
kub lteyia ~e~ 
daı.a lacede Yalı+ 
dınm Bayazit eYlendikt•• son• 
ra Germeyan amaretiaia a 
na ıeçecelc f.akitelair Ye A 
karaya kadar hudut Beylerbe 
olacakb. 

llaradıa J•pbia Mlaaet ~ 
iWellpek~o&.ntu.F 
kat bu e.ı .... dlte 1 8ı: 
daha artık olma11na gayr 
ecliJdi. Dnjiht Bunacla ya,.a..ı 
eakb. 

Bursa lcaclaaı koca efeMI( 

Smıcaktan ~. 3 
ma çantm etlu PYUfb.ti 

r • ...ı..u. kadı e1;::..~ 
ve aancakdann ba 
Bayaziclin alt ninui ve 
lria kifilik bir kafile ile ~ • 
meyaD beyinin kızuaı almak ı .... 
re yola koyulchdar. Germeya• 
beyi heyeti iyi karpladı. Kwm 
kendi elile abu Jai iiıeek lra· 
fileyi ...... 

D8tln Banada ve o zama• 
seHnceye kadar f6rllm 
debdebe ile yapıldı. Dil" 
Aydın, Meot ... , Kutam•nu v 

ıc.r...... beyleri de ıelmitler 
Acem taht, lıl111r aultuı dıuııı11114111 
davet edilmişti. ~ 
tin Anadolu bıyleiiaden bq 
Sirye ve Mlllr 
11fi.leri de hazır~ular. 

Bayazide ıetiıhn laediyel 
.. ,,..... Devlet ltiylld 
beyler 9ey0ide ye tak 

minde yal.na ~d 
meydan olc.tliılaı:Y. 

Bltün davetlllir kıymetll 
Arap atlan, Wl4iiBcMriye k.J 
matlan, Rum güzellerindı'J 

mürekkep hediyeler ıetirdile1 
Blibasa Oraaua beyin hediye• 
)eri mqhurdu. Onmua ltey ea 
pzel Rum çoculdarile kızlar-

a n seçilmİf JÜZ eeir takdim 
et i . 

Rumlar zamanın en kıymeti 

atlar elbiıeleriJe bezetiı..işler
di. Bu hediyeler düjiin alam· 
nı ümidin fevkinde JGaellet· 
'tirlniflerdi. Bu münuebetle 
cennetin yer ylldiade proltli
.- JU811 tMila yupDları ....... 

Germcyan kızı, geliMk O. 
hazı olarak Eiriröz, Ta•ı.-. 
Simaw, Kltahya kenti..-. 
anahtarlanm '-•raherincle re
tirdi. 

Oranuı lteyia hecliyeleri ıu•· 
lardı: 

(Ylh rea gullaıa aik encla• 

ve JÜ ru cariyei hoı biraa 
llltllaap edip Mrbiri ..... P.. -

lu reaiıa ile 1•1clirlp eyvel 
on nefer pllam tuuu ellerin· 
de rllmllt tepliler içinde al
ba memlu, oa nefer çariyel 

ramİJ.. kaalik elleriacle gl
... tepsiler içiade Flarie dol
tim ...... , • •mr s-1U.m1 
Aer " • nefer cariyei ıev· 
laaftl' alba tepliler içinde ,e-
mlt mak6klt oldutu halde • 
diğeri dahi iki ciaite elarak 
yİrmİfV }'İrmifer elleriDcle ce
vahiri kiraababa Ye dAnpl 
&reıaıiJe •• Rumlp ile 111'11 . .) 



aftalık mu ... 
bubat vez a rında kay ger 

Bir değişi i yoktu - usam fiatı yükse ıyo 
Çekirdeksiz üzümün vaziyeti !hassa müstahsil hesabı a çok 
Acıklı bir manzara gösteriyor.Şimdiden tedbirler alınmalıdır 
Lehrimız ticaret ve zahire 

borsası tarafından ncıredilmiş 
olan sründelik alım ve sabm 
muamelibnı gösteren bülten
lere göre son hafta olan 15/21 
5-935 tarihl•ri içinde borsada 
yapılmış olan alışverişler eşya 

cinsi ve nevi ve fiyat itibarile 
qağıda işar•tlediiimiz surette 
cereyan etmiftir. 
Sahlan eıyanın : 
isim ve cinsi fiyatı 

miktarı enaz cnçok 
Çu. 

Jşak bu~day 2227 4.15 4.75 
~ersin ,, 230 3.50 4.30 
Uşak arpa 93 3.40 3.50 
'{erli arpa 24 5.00 5.00 
~alda vadeli 12494 3.875 4.50 
Mısırdan 3 4.00 4.00 
Akdarı 135 3.125 3.125 
Fasulya 24 7.726 7:625 
Burçak 3 3.75 3.75 
Susam 196 10.00 10.25 
ince kepek 15600kl.5629 1.5625 
Pamuk p. 1. 8.346 45.50 47.00 
Pamuk p. 2. B. 36 43.00 44.50 
Pamuk çe. ton 45 2.30 2.40 
Yapağ hazır 17428k40.00 45.50 

,, eski satış 2545k41.00 45.00 

11 kıvırcık 353k47.00 47.00 
palamut Tı.ke. 347 390 430 

. , kaba ke. 699 205 280 
,, refoz ke. 92 190 200 

T.bademiçi ki.7475 42 42 
A. ,, kilo 736 35 35 
Çekir. üzüm 2398 7 13.25 
Ra. üzüm 40 9 9 

Haftalık: satıı miktarı ve 
fiatlarını yukardaki ıekilde tes
pit eyledikten sonra bunlar 
arasında belli başlı ihracat eş
yasını teşkil eyleyenlerin hafta 
içindeki pıyaaa vaziy•tlerile 
bunlar hakkında piyasada ali
kadarlarından tahkik suretile 
edindiğimiz malumatı aıagıya 
dercediyoruz: 

Arpa 
Geçen haftaki neşriyabmız

da da arzeylediğimiz gibi bu 
sene rekoltesinden ilk mahsul 
bu hafta bidayetlerinde borsa
ya a-elmit ve piyasay arzedilen 
yukancla görülmüş olacağı üzre 
yerli nevinden ve 24 çuvaldan 
ibaret olan bu mal kilosu beş 
kuruş fiatla satılmıştır. 

Şatııın vaki olduğu giin de 
sütunlanmızda kaydolunduğu 
üzere memJeketimizin bereketli 
ve kıymetli bir mahsulü olan 
arpa için ilk mahsul hakkında 
borsada rnerasim yapılmı,tı. 

Mezkur yirmi dört çuval 
Arpamn be, kuruş fiyatla sa
tılmış olması piyasa noktasın-
dan bir mana ifade etmekte 
ve yeni mahsul fiaUar1 hakkın
da kat'i bir fikir edinilmesine 
hizmet edememekte isede bu 
sene mahsullerinin fevkalade 
eyi olması ve piyasamızda da 
talebin oldukça fazla gibi gö
rünmesi yeni Arpa mahsulleri
nin değer fiatlarla satılabile
ceği fikir ve kanaatmı husule 
getirmektedir. 

Hafta ~çinde piyasaya baş
kaca yem mahsul arz edilme
miş isede bundan SOhra meb
zul bir surette mal getirilme
ğc başlanacağı mahakkaktar, 
Binaenaleyh bu sene Arpaları
nın fivatları hakkında kat'i 

bir fikir edinilmesi için Hazi
ran hidayetlerine intizar etmek 
zarureti mevcuttur. Şimdilik 
Arpa piyasasına normal naza
rile bakılmaktadır. 

Bakla: 
Yeni mahsul Bakla henüz 

piyasaya arz edilmemi~ olmak
la beraber son hafta içinde 
alivre kaydile borsada külli
yetli ve hararetli muameleler 
olmuştur. 

Hafta içinde ve hiç intizar 
edilmiyen bir sırada alivre mua
melata başlanmıı ve ilk fiyat 
beher kile için temmuz teslimi 
şartile 3,875 kuruştan açılmış
tır. Bunu takib eden günlerde 
mikdar yekunu yükseldiği gibi 
fiatler de 4,5 kuruşa kadar te
reffu etmiştir. Hafta içinde bu 
suretle satılmış olan bakla mik
tarı 12494 çuvala baliğ olmuş 
bulunmaktadır. 

Sahcılar kısa bir müddet zar
fında fiyatların aldığı bu vazi
yet karşısında mal satmak hu
susunda biraz istiğna göster
mekte iseler de alıcıların ırae 
ettikleri müsait şerait mukave
met imkanını kaldırmakta ve 
aabt yekünu tedricen kabar
maktadır. 

Alivre suretile yapılan mua
meleler ve bugünkü fiatler bak
la mahsulünün istikbali hakkın
da parlak ümitler bftslenmesini 
intac eylemekte ve fiyatler 
memnuniyet yerici bir halde 
görülmektedir. 

Alivre muamelatta kuvvetli 
bir hararet görülmektedir. Fi
yatlerin biraz daha yükselece-
2'i tahmin edilmektedir. 

Yeni bakla mahsulünün önü
müzdeki hafta içinde piyasaya 
arzedileceği umulmaktadır. 

Pamuk 
Pamuk satışları geçen haf

taki hızını bu hafta muhafaza 
edememiş ve fiatlar bir mik
tar düşmüştür. 

Son hafta içinde borsada 
kilosu 45,5-47 kuruş arasında 
fiatlarla 36 balya prese ikinci 
mal pamuk satışı olmuştur. 

Geçen hafta kırk yedi ku
ruşa kadar ynkselmiş olan 
fiatlar bu hafta 40,00 kuruşa 
kadar düşmüştür. 

Bu tenezzülün sebebi; ge
çen haftaki neşriyntımızda 

arzeylediğimiz bazı ihracat ev-

lermin yaptıkları mubayeatı 
son hafta içinde gevşemiş ol
malarından ileri gelmektedir. 

Maamafih fiatların şu vazı
yeti arz ve talep kaidesinin 
tabii bir neticesi olarak kabul 
edilmekle beraber halen elde 

bulunan istok miktarm azlığı 
dolayııiyle pamuklarımızın is
tikbali için bir endişe varit 
olmadığı söylenmektedir. 

Şimdilik piyasaya durgun 
denilememekle beraber fiatlara 
da normal nazariyle bakıl~ 

maktadır. 

Palamut 
Palamut piyasasında evvelki 

ve geçen haftalar içinde gö
rülmüt olan durgunluk ve ıı
ıiz.lik bu hafta da de•am etmiı 

ve bütün palamut satışları ken
tali 390 - 430 kuruştan 297 
kental brnak ve kenta'ı 205-
280 kuruştan 641 k~ntal kaba 
ve kentalı 190 - 200 kuru~tan 
92 kental rofoz palamuta mun
hasır kalmıştır. 

Geçen hafta ise satış mik
tarı bundan bir miktar fazla 
bulunmuş ve fiatlarda da ciizi 
bir yükseldik kayde-:lilmişti. 
Geçen haftaki neşriy.alımızdn 
da arz eylediğimiz ğibi pala
mut ihracat tacirlerinin mal 
mübayaası hususunda göster- ı 
dikleri gevşeklik piyasaya dur
gunluk ve fiyatlara da düşkün
lük girmiştir. Fiatlann iktisap 
edeceği şekil hakkında şimdi
lik hiç bir fikir ve mütalea dcr
miyan edilememekte, zaman ve 
hadisatın getireceği neticelere 
intizar edilmektedir. 

Afyon 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

şimdilik mübayaatı kesmiş bu
lunduğundan gerek bu ve ge
rek geçen haftalar içinde bor
saya Afyon üzerine satış yaz
dırılmamıştır. Bu sene afyon 
mahsulünün bereket ve i iliği 
hakkında alınan haberler kar
şısında inhisar idaresinin mal 
mübayaa etmemekte olma.sı 
alakadarları endişeye düşü?'
müstür. 

Zeytinyağı 

1934 senesinin bu tarihine ka
darki satış yekunu 344643 çu
val ve 3382 torbaya baliğ ol
muş ve keza muhtelif neviler
den olan bu miktar 5,625 ile 
23,43 kuruş arasında fiyatlarla 
satılmıştı. 

Son hafta içinde borsada 
giindelik itibarile yapılan çe
kirdeksiz üzüm satışları ber
veçhi ntidir: 
Satış tarihi 
15151935 
16 u 

18 " 
19 " 
20 il 

21 il 

Mıktarı 
709 
333 
317 
193 
275 
567 
2394 

Hafta satışlarının nevi itiba
rile satış mıktar ve fiatleri 
aşağıda gösterilmektedir. 

No. 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Çuval 
24 
76 

580 
337 
713 
526 
138 

2394 

Az 
7 
8 

Fiat 

7 50 
8 50 
8 75 

10 
1~ 

Çok 
7 75 
9 
9 75 

10 25 
10 75 
12 25 
13 25 

Çekirdeksiz üzüm piyasası 

son hafta içinde oldukça göze 
çarpan değiıiklikler göster
miştir. 

Geçen hafta bir miktar düş
künlük gösteren fiatlar son 
hafta içinde hiç te memnuni
yet veremiyecck bir sukut gös
termiş ve borsada endişeli bir 

Geçen hafta bir hafta evvelki 
vaziyetini aynen muhafaza et
miş olan zeytinyağı piyasasına 
son hafta içinde durgunluk gel
miş ve borsada zeytinyağı üze
rine muamele olmamıştır. 

ı hava esmesine sebebiyet ver-

f stihbarabmıza göre bu dur-
2unluk, iki hafta evvel piyaseda 
görülen fazlaca talep karşısın
da satıcıların fiatleri diğer is
tihsal mıntakalarında teklif edi
len fiatlerden çok fazla yük
seltmiş olmalarından ileri gel
diği ve bu vaziyet karşısında 
fiatlcrimizin mal ihraç hususun
da gayri müsait lıir bale gel
miş olmasından ileri gelmiştir. 
Binaenaleyh piyasaya şimdilik 
durgun nazarile bakılmakta 
olmakla fiatlerimiz rakip ve 
müstahsil memleketlerden tek
lif edilen fiatler derecesine in
dirdiği takdirde müıterilerin 

mallarımızı diğer memleketler 

mallarına tercihan mübayaa 
edeceklerine muhakkak nazari-
le bakılmaktadır. 

İncir 
incir mevcudu kalmamışbr. 

Bu münasebetle de piyaaa yok
tur. İncir istihsal mıntakaların
dan ağaçların bugünkü vaziyeti 
hakkında memnuniyete şayan 
haberler alınmaktadır. 
Başkaca yazılmağa değer bir 

ıey yoktur. 

Çekirdeksiz üzüm 
1934 senesi mahsulü çekir

deksiz üzüm mahsulünün ilk 
piyasaya arz tarihinden 21/5/ 
935 akşamına kadar borsada 
satılmış olan miktarı 320534 
çuval ve 1183 torba olup sekiz 
muhtelif nevie ayrılan bu mik
tar mahsul 5 ile 25 kuruş ara
sında fiyatlarla satalmıştar. 

1933 senesi ma1aıul&nlia iıe 

i miştir. Henüz tüccar ve bilhassa 

1 
müstahsil elinde bulunan külli-

1 

yetli stoka karşı bağlarda gö
rülen fevkalade inkişaf ve be

l reketli mahsul alakadarları te
i laşa düşürmüş ve bu suretle 
1 istihsal mıntakalarında ve iz-

mirde piyasaya fazla mal arze
dilmesi yüzünden fiatlarda 
sür'atli bir düşme keyfiyeti bc
linnİitir. 

19-5-935 tarihinde bersada 
fiatların birdenbire bir kuruş 
ve fazla düşkünlük göstermesi 
2erek üzüm sahcılarını ve ge
rek borsa idaresini telaşa dü
şürmüş ve bunun önüne geç
mek zarureti karşısında sabcı
lar derhal nümuneleri örtmek 
suretile satışı tatil eylemişlerdir. 

Borsa idaresi de acilen itti
haz eylediği bir kararla hemen 
üzüm sabş saatlerini yeniden 

tahdit ile üç saat olan bu 
müddeti iki saatte indirmiş ve 
keyfiyeti de ilan eylemiştir. 

Maalesef gerek satıcıla· 
rın ışı tatil etmek hususun
da gösterdikleri hareket ve 
gerek borsada alım sa
tım saatinin tahdidi :suretile 
ittihaz eylediği tedbir fiatJarın 
düşmemesi cihetini temin ede
memiş gibidir. 

İcra eylediğimiz tahkikata 
göre; üzüm fiatlarinın şu sıra

larda bu miktarda düşkünlük 
arzetmesi keyfiyeti iki noktaya 
atfedilmektedir, 

Birincisi: Avrupadan vaki 
olan tekliflerin aşağı fiatla 
olması. 

ikincisi: Bai-cıhk noktanndan 

bu seneki hali hazır vaziyet. 
Mevsim dolayısile Avrupadan 

teklif edilen ve edilecek olan 
fiatların aşağıya olacağı pek 
tabii isede piyasamızda görü
len gerilme hiç bir zaman aşa· 
ğı vakı olmuş teklifleri bir ne
ticesi olarak kabul edilmemekte 
ve son tene7Züllerin yalnız piya-
saya fazla mal arzedilerek 
fiatJarın bizzat satıcılar tara
fından düşürülmekte olduğuna 
hamledilmektedir. 

Alivre satışlara başlandığı 
şu sıralarda eldeki stokların 

hiç ümit edilmeyen düşkün 
fiatlar a satılmasına kalkışıl-
ması hiç şüphe yoktur ki önü
müzdeki rekolte üzerine de 
kat'i ve fena tesirler yapacak
tır. 

Ancak bilhassa komisyoncu
ların mal satmak hususunda 
gösterdikleri istical ve tehalük 
sebepleri ara~tırılmca bunun 
müstahsilin malını satmak hu
susunda komisuoncu üzerinde 
icra eylediği tesirin derece ve 
mahiyeti derhal anlaşılır. 

Bu vaziyet karşısında bir l·aç 
tüccarın mal satmamak için nü
munelerini örtmek surctile işi 

tatil etmesi ve yahut borsanın 
üzüm satışı saatlarıru tahdit et
mesi gibi ihtiyati todbirlerin 
fiat sukutlarını durdurmağa 
kafi bir iş olarak telakki ve 
kabul edilmemektedir. 

Kaldı ki elimizde henüz 40-
45 bin çuval mal mevcut ol
duğu ve heyeti hazıra nokta
sından bu seneki rekoltenin 
750·800 bin çuval kadar tah
min edildiği şu mevsimde fiat
leri daha ziyade değişmekten 
vikaye için daha cezri, daha 
esaslı ve bilhassa möstahsili 
tatmin edecek, onun hal ve 
Atiye matuf şüphe ve endiıe
lerini giderebilecek ameli ted· 
birler ittihazı elzem ve zaruri 
bulunmaktadır. 

Piyasanın normal sıralarında 
idi üzüm mübayası hususunda 
inhisar jdarcsinin gösterdiii 
faaliyetin bilhassa şu sıralarda 
ve her faaliyet üzerinde gös
terilmesi bir zaruret halinde 
bulunmakta iken piyasada na
zımlık vuifesini yapmak kud-

retini haiz bulunan bu müesse
senin şu sıralarda piyasada gö
rülmemesi alakadarlarca bil
hassa kayde şayan bir hal ola
rak kabul ve telakki edilmek
tedir. 

Hulasa şurasını da zikrede-
lim ki : Bugün çekirdeksiz üzü
mün vaziyeti bilhassa müstah
sil hesabına pek acıklı bir man
zara göstermekte ve bu vazi
yetin biraz daha fenalaşacağı 
anlaşılmaktadır. Bu kanaa· 
tın tahakkuku halinde işe el-
deki mevcuttan sarfınazar önü
müzdeki rekolte için iyi ve çok 
düşi.inmek ve şimdiden icab 
eden tedbirleri almak zarureti 
aşikar b~r surette karşımızda 

belirmiştir. Bu noktadan alaka- . 
darlarm şimdiden teşebbiisatta 
bulunmalarını müstahsil namına ' 
şimdiden arzu ve temenni olun
maktadır. 

Unıuıni vaziyet 
Hububat ve zahire piyasala

nnda kavda ıavan deiiıiklik-

&ahlfe • 

Borsa IIaherleri 
DUn Borsada 

Yapllan Salaşlar 
~ 

Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 

129 Y 1 Tala 8 
124 D Arditi 8 
49 Ş Riza Halef 7 50 

9 5 
9n 

10 
56 S Gomel 8 75 9 
48 H Z Ahmet 7 11 50 
44 T Debas 8 80 9 
38 F So arl 12 
25 L Reciyo 9 
24 S Si:ileymano 9 25 
15 K.A Ka2ım 11 

12 25 
10 sc 
11 
11 

9 S Em F Mu 9 50 
6 E Fchcr 9 50 

9 50 
9 50 

567 Yekün 
Zahire Borsası 

Fi at Çu. Alıcı 

716 Buğday 
46 Arpa 

3 80 4 75 
3 40 3 40 

50 ton Balı la 
3 Mısırdarı 

4 43 4 50 
4 4 

15 Akdarı 3 37 .3 37 
200 K Palamut 260 

2820 kilo yapa\' 40 , 415 
43 50 

" Para Piyasası 
21-5-1935 

Alış 

Mark 50 25 
İsterlin 618 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 20 
İtalyan lireti 1 O 35 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. ilini 23 50 

Satış 

50 75 
623 

8 30 
79 50 
21 70 
10 42 
40 87 
85 37 
5 27 

24 

Gazi Antep nıüdafa
ası tilnıe alındı 
GAZİANTEP 21 (A.A) -

Erkinlik sava mda cenup ha
reketini filme almak üzere şa
nmıza 2'elen filim hey' eti bir 
haftadanbcri çalışmakta ve G . 
Antep müdafaasını filme al
maktadır. Hey'et işgalin acı 
günlerini, halkın sarılışını, sa• 
vaşın açlık ve finek ve bomba 
imalathanesini, acır zerdali 
çekirdeğinden ekmek yapılma
sını aç kalan kadınların bir 
hayvan iaşesi üzerine üşüşme

lerini, askere erzak, su ve 
cephane taşıyan kahraman 
Türk kadınlarının hareketini 
ve G. Antep müdafaatnnın ne 
çetin şartlar altında başanldı
ğıni bütün çevreleri ile filme 
almıştır. 

Hcy'et yarın Urfaya gide
cektir. 

, • 1 •••••• 

Graçta Hitlerciler 
Viyana 20 ( A.A ) Graz 

bölgesinde Hitlercilerin yap
mak istedikleri gösterişleri bo
şa çıkarmak için Hitlerci elebaşı 
lardnn 100 kişi yakalanmışbr. 

Jandark 
Şenlikleri 
Strazburg, 20 (A.A) - Al

tı yıldanberi ilk defa olarak 

Strazburg şarbabayı Jandark 
şenliklerinde hazır bulunmuş
tur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ler yoktur. Yalnız son günler· 
de sisam fiyatları 1 - 0,5 kuruş 

arasında bir terfi göstermiştir. 
Fazlaca talep olunduğundan 
fiyatların biraz daha yükselme
si ihtimali mcvcüttür. 

Yapağı işleri son hafta için
de borsanın neşriyatımız üze
rine gösterdiği alaka dolayısile 
borsaya kaydedi!meğe başlan
mıştır. Fiyatfer yukarıda gös
terildiği üzere haline göre de
ğişmekte olup umumi noktadan 
şayanı memnuniyet görülmek 
tedir. 

Tatlı ve acı bademler üze
rine de işler olmağa başlamış
tır. Fiyatter normal telakki edi· 
livor. 



fifilftt ttS 
L .... ---------------------~ Gangsterler kralı ı 

Al Kap'!_nun maceraları 

'--t------~------~' -35-

Karanlık mahzende 
Boyunlarımıza kadar toprağa gömül

dük. Etrafta fareler dolaşıyordu 
~ Hele şükür kolonel. May

mun Çinliyi yakaladık. 
Ahmak herif. Sesinin ahen

~inden yalan söylediği anla
ftlıyordu. Bizi budalaca aldat
ınak istiyordu. Linin kaçtığını 
duymaktan derin bir sevinç 
duymakta idim. Zira o icap 
adenlere haberi yetiştirecekti. 
jKolonel Turner karşmnda büs
bütün himayesiz ve yardımsız 
kalmıyacaktık. 

Turner vaziyeti iyiden ıyıye 
kavradığı cihetle hiddetini 

nn birine beni, birine de Wil
yamı soktular. Boynumuza ka
dar toprağa gömüldük. Bir 
Çinli derin tellerden yapılmış iki 
kafesi başlarımıza geçirerek 
yere mıhlandı. Daha henüz 
evet demef-i bilmediğim çocuk
luk yaşımda bile içime korku 
girmemişti. Fakat bu sefer bo
ğuluyor, bitiyordum. Bütün 
maneviyatım sarsılmıştı. ltiraf 
ederim ki i1k defa olarak kor-

yenmeğe muvaffak olamıyordu. 1 
Burada ikinci bir hata daha 

kuyor, tasavvur edilebileceği 
kadar korkuyordum. 
Boğucu kumların tazyiki altm
da inlemekte idim. Ne kolla-

iıledi. Askerlerini Johnu bir
likte götürerek uzaklaşmalarını 
emretti. Böylece nasıl bir tu
zağa düştüğümüzü anlıyordum. 
Turner tabancasının namlusunu 
bize çevirerek bağırdı: 

- Kımıldamayın gebertirim. 
Buraya bir hiç için gelmedi
niz ya .. 

Kolonel Turner alaylı alaylı 
devam etti: 

- Korkmayınız centilmen
ler, korkmayınız. Sizleri kur
ıuna dizdirecek değilim. Bu 
çabuk bir ceza olur. Bu kadar 
zahmetli bir gezintiye çıktığı
nıza göre bu seyahatten isti-
fade etmelisiniz. Size Gock 
ajansının bile hazırlayamı-
yacağı kadar ucuz ve zarif · 
bir gezinti tertip edeceğim. Bu 
memleketin özel zevklerinden 
sizi yoksun etmek hiç te nazi
kane bir İf olamaz. Kolonel 
Thurnerden memnun olacaksı
nız. Sonra diğer arkadaçlarını 
za da buraya bir gezintide bu
lunmalarını tavsiye edeceksiniz. 

Bu kısa ve üzücü sözlerden 
sonra muhafızları çağırdı. Göz
lerimizi bağlattı. İtile kakıla 
bir otomobile bindirildik.Maki
na durmadan kuş gibi uçuyor
du. Sesleııdim: 

- Allo Wilyam 
- Nasılsın Jack .. 
- Allo Jolm 
Cevap yok ... 
- Wilyam 
- Jack 
- John nerede? 
- Anlaşılan burada değildir. 

Çok garip bir İş bu... Yanıl
mıyorsam bu hınzır herif bizi 
Kolonel Thurnere satmıştır 

- Ben de bundan korkuyo
rum. Gizli teşkilata dahil bulu
nuyorsa hapı yuttuk. Sustuk. 
Seyahatimiz;n ııe kadar sü
receğini düşünerek otomobile 
bindirildiğimiz yerden itibaren 
ne kadar mesafe katettiğimizi 
tahmine çahşıyorum. Otomobi
le alelade bir çuval gibi atıl
mıştık. Bir aralık Wilyamın 
ayağı başıma değdi. Otomobi
lin çok sarsmtıJanndan yüksek 

bir yere çıktığı anlaşılı.yordu. 
Omuzlarımız çürüyordu. içimde 
bin bir düşünce vardı. Nasıl 
oldu da böyle aldanmışbk? Oto
mobil durdu.Bizi aldılar. Yine 
bir çuval gibi sürükliyorlardı. 
Gözle rimiz kapalı olduğundan 
etrafı görmiyorduk. Merdiven
lerden sürüklene sürüklene bir 
mahzene indıriyorlardı. Niha
yet bu iş de bitmiş olacak ki 
durduk. Gözlerimizdeki band 
çıkarıldı, Berbat kokulu, aı 
ışık ı=-iren bir mahzende idik. 
Altı Çinli yeri kazıyorlardı, bir 
adam boyunca iki çukur ha
zırlanmışb. Bu meşum çukurla
rın niçin kazıldıimı düşünme
ye va'kıt bulmadan baih kolla
rımız Ye ayaldanmtlla çukurla-

rımı, ne de bacaklarımı oyna
tamıyordum. Yüzümden çeşme 
gibi buzlu ter taneleri akı-
yordu. Damarlarım o ka-
dar sert atıyordu ki ner-

1 
1 deyse kalbim duracaktır, diyor-

! 
dum. Çinlilerden biri bana ya
kın bulunan sepet]eri açtı. 

• Yere bir şeyler attı. Önce ne 
olduğunu anlamadım. Sonra 
yavaş yavaş sezdim, Korkunç 
facianın gerçek çehresini sezdim 
Yere küçük kedileri andıracak 

ı boyda fareler atmışlardı. Hele 
içlerinde bir tanesi kuduz gibi 
etrafa saldırıyordu. Koskoca 
bir şeydi. Kim bilir kaç gün
den beri bunları aç bırakmış 
bulunuyorlardı. Hayvanın par
lak ~özlerini gördüm.Yanımdan 
ııeçti. Yüreğim iÜm güm diye 
atıyordu. 

Korkudan bu hayvanların 

her biri gözlerimde o kadar 
büyüdü ki kan içici sırtlanlar
dan, kaplanlardan daha büyük 
olmuşlardı. Dakikalar geçtikce 
oların hudutsuz büyüklüğü kar
şısında benim gibi Vilyamın da 
titremekte olduğunu hissettim. 
Fare yavaş yavaş yaklaştı. Çok 
yavaş... Çok tedbirli olarak. 
Bir feryat kopardım. KaçtJ. 

Kolonel Thurner mahzenin 
kapısında idi. 

Müstehzi sesi öldürücü bir 
kinle dolu olarak işidildi: 

- Güzel bir süpriz deiil 
mi centilmenler? işte bu 
küçük hayvanların bir kaç 
günlük yiyecekleri çıktı. 
Kafalarınızı çimdikliye çimdik
liye kemirecekler. Gözlerini 
oyacak, kulaklarınızı duclakla
rımzı miflelerine ziyafet ya
pacaklardır. 

Çıldırırcasına bağırdım. Ya
nımda Wilyamın da korkunç 
sesler çıkardığını duyuyorum. 
Bu defa sağlam mahvolmuştuk 
Bizi bu cehennemi ölümden 
kimse kurtarmıyacaktı. 

Soıııı ı:or -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bergama Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: · 

Kınıkta müntehiren vefat 
eden kunduracı Hasan Fehmi
nin terekesi resmen tasfiyeye 
tabi tutulduğundan Kınık aşağı 
mahallesinde Kazdağlı sc.kağm
da üç yüz lira kıymetinde maa 
müştemilat bir bap hane. 

2 - Kınık ovasının Hacıyeri 
nam mahalde yüz lira kıyme
tinde ve üç dönüm miktarında 
bir bağ. 

3 - Kınık ovasının Hacıyeri 
nam mahalde yüz lira kıyme
tinde bir tarla. 

4 - Kınıkta uzun çarşı rıam 
mahalde yüz lira kıymetinde 
bir dükkan. 

5 - Kınık ovasının akkavak 
mevkiinde yüz elli lira kıyme
tinde bir tarla 20 Haziran 935 
tarihine müıaclif Perşembe ~ü
nü saat 15 te satılacaktır. Da
ha fazla malümat almak iıti
yenJerin ve müzayedeye iştirak 
edeceklerin Beriama sulh mah· 
kemesi tasfiye memurluğuna 
miiracaatlan ilin olunur. (711) 

LE 

Gençleri askerliğe 
Hazırlamak için 

Askerlik dersleri okul ve sınıflarda 
Nasıl Gösterilecektir ? 

Askerliğe hazırJık dersleri, 
süel ehliyetnameler ve yedek 
subay hazırlık kıtaları hakkın
daki öğrenek bakanlar kuru
lunca onaylanmıştır. Öğreneğe 
göre: Orta ve yüksek öğrenim 
çağında bulunan gençler ,askeri 
ehliyetname almağ;ı mecbur 
olacaklardır.Bunun için de ken
di okullarının programlarına 
konulan süel derslere, öğretim· 
lere yılhk k~ mplara devam yü
kümün de tutu'acaklard1r. Sınıf 
geçmek ve dip!oma almak için 
süel ders!crden de iyi numara 
almak şarttır. Askerlik dersleri 
okul ve sınıfla rda ~öyle g-öste
rilecektir. 

1 - Resmi ve özel orta 
okullarl.:, liselerin ve öğretmen 
okulların bir:nci devrelerinde 
ve bunun denesi olan ikinci 
derecede orta uzman okulla
rının iJk sınıflannd~ haftada 
ikişer saat ; 

2 - Resmiğ vo özeJ liseler
le bunların dendeşi olan bi
rinci derecede orta ozmanlık 
okullarının her sınıfında hafta
da ikişer saat ; 

3 - Öğretmen okullariyle 
musiki öğretmen okulumın er
tik kısımlarında her sınıfta 

haftada ıki şer saat ; 
4 - T ecimel kaptan, 

çı okulunun birinci ve 
sınıflarında haftada 
!'aat; 

çark
ikinci 
ikişer 

5 - Üniversite ve bunun 
dendeşi olan yüksek derece
deki öteki uzmanhk okulları
nın ilk 3 yılında ve Atatürk 
Terbiye Enstitüsü sınıflarından 

yılda 60 şar saattan bir tahsil 
devresinde (180) saatbr. 

Resmiğ, özeJ lise ııe ve bun
ların dendeşi olan birinci de
recede orta uzmanlık okullatile 
öğretmen okulları erlik kısmı 
talebeleri, tecimel kaptan, çark
çı oku1unu1t birinci ve ikinci 
sınıf talebeleri her ders yılı 
için geceli gündüzlü kalmak 
şartile kampta bulunmak ve 
talim, tatbikat ve atışlara gir
mek zorunda kalacaklardır. 

Memleketimizde yabancı okul
lara 2-iden türk uyrusu talebe
ler kendi mekteplerine dendeş 
derecedeki türk okullarında as
kerlik kamplarına da girecek
lerdir. Bunlarında sınıf ıeç
meleri ve diploma almaları 
için askerlik derslerinden ıyı 
numara almaları lazımdır. Dok
tor raporu alan talebe kapa
sitesi ve sıhhi ehliyeti elve
rişli olmadığı anlaşılırsa süel 
derslere girmiyecek ve kam
pa gönderilmiyecektir. Bu gibi 
talebaler yalnız teorik ders
lerle smaç vermek yükümün
dedir. Verilecek eheliyetname
ler orta, tam ve yüksek ol
mak üzere 3 türlüdür. 

Orta ehliyetuame: Orta 
okulla dendeşi bulunan 2 inci 
derece orta uzmanhk okulla
rından çıkanlara; 

Tam eheliyetname: Lise ve
ya dendeşi birinci derecC"de 
orta uzmanlık okullariyle öğ
retmen okullarından çıkanlara; 

Yüksek ehliyetname: Üniver
site fakültelerinden birinrlen 
veya yüksek uzmanlık okulun
dan çıkan talebeye verilecek
tir. 

okullardakiler için süel dersler 
öğretim, gene) süel bilgiler ve 
piyadecilik esası üzerinden ya
pılır. Üniversite ve yüksek 
okullardaki okutma tamamen 
meslekidir . Özel okullar
daki süel ders öğretmenlerinin 
ayhkları oku) yönetgeti tara
fından verilecektir. 

Yüksek okullardaki talebeler 
il smıfJara ayrılacaktır. İstanbul

daki yü!uek okullarda bulu
nanlardan piyade, levazım, harb 

\ endüstrisi hekim, dişçi, ecz.acı , 

1 

kimyager sınıflarına ayrılanlar 

öğretim taburunda piyadecilik 
proğramını görür!er. Ö.teki sı
nıflara ayrıalnlar ise lstanbul 
komutanlığının sınıf kıtalarında 
derslerini göreceklerdir. Anka
raddki yüksek okullara 2iden
ler topçu, süvari, hekim, bay-

ı tar, di§çi, kimyager, harb en
düstrisi ve levazım sınıflarına 
ayrılacaklardır. Topçu ve 
süvariye ayrılanlar Muhafız 
Alayında, ötekilerin piyade 
alayındaki öğretim bölüğün
de ders ve öğretim görürler. 
Kamp devrelerini de aynı kı
talarda geçireceklerdir. Kamp 
süresi yükse~~ okulların bir ve 
ikinci sınıfları sonunda on be
şer tam günden 30 gündür. 

Talebenin mevsime i'Öre kış
lık yazlık elbiseleri ve iereç
leri orduca saglancaktır. Ta
lebe genel kurmayca kabul 
edilecak askerlik dersi kitap
larını almak zorunda olacaktır. 
Bir sebeple okulu bırakan ta
lebeye ııördüğü süel ders ve 
öğretimler için askerliğe ha-

zırlık derecelerini gösterir bir 
belı:e verilecektir. Askerliğe 
hazırlık ders öğretimlerini gö
renlere; ehliyetname, smaçları 
kazananlara tasdikname ve
rilecektir. 

Smaçlar ağızdan ve tatbiki ola 
cakt&r. Yedek subaylar hazırlık 

kıtgaları türlü sınıflar için ye
dek subay okuludur. Yalnız 
demiryol sınıfına ayrılanlar 
demiryol kıtalarına yollanır. 
Yedek subaylığı şartlarına ma
lik olup ta tam ehliyetnamesi 
olanlar yüksek ehliyetname 
öğretim derslerine karşılık ol-

mak üzere, ayrıldıkları hazır

lık kıtala.rında iki ay hizmet 

ettikten sonra sübay okulu 
derslerini okurlar. 

Bir öğretin devresi sonunda 

genel tavur ve hareketi kıta

daki çalışmasına ve bilgisine 

göre yedek subaylığına ayrıl
ması onaylananlar yedek su-

bay okuluna kabul olunurlar. 

Yüsek ehJiyetnameyi daha ön
ce okullarında ve öğretim 

kıtalarında alan ayni doğum

lular asketlik şubelerince doğ
ruca sübay okuluna yollanırlar. 

1)oktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasUI has

tah kları mutahassısı 
Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 

Saat ondan on ikiye ve 
iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

r 
22 Mayıs ıeaa 

• 
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Verdiğiıı'z para ınukabilinde iyi 
ışık isterseniz satıcılarınızdan 

Ampu1leri talep ediniz .. 
Umumi depo: ARTHUR VETTER 

Saman iskelesi ( SAHİBİN~ 

*'"•·-.,. -ır Muayen~'h:ne-.: Nakli "~ 
~.....,......___~~ Doktor 

· Yurdumuzun en 
traş bıçağı 

güzel 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıçağıdır. 

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

Umumi deposu : Kuzuoğlu 

:~~ Antalyalı Sait 
mağazası Numara 29 

Yety EXTRA 

Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelcn 
ŞERİDÇİLER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

•• • -Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanmda. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

lzmir belediyesinden .: 
- 47, 75 lira bedeli mu

hammenli Kahramanlarda halı 
fabrikası önünde 95 adanın 
175 metre murabbaındaki 10 
sayılı arsasının satışı belediye 
başkittipliğindeki şartnam~si 

veçhle 8·6-935 cumartesi günü 
saat 16 da açık arttırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
4 lira muvakkat teminatla söyle-
nen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

22-26-30 6 (714) 1487 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaı·antina tram\'fJ'! cad
desi N o. 596 Tel. 2545 
aw~~ 

IJI ............ ~ ....... 

Vücudunuz; . 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 
uğramanız lazımdır. 

1 - 7 '-..................... 
1 Her fiata satış 
! Azimet dolayısiyle acele 

Müzayede ile satış 
Önümüzdeki Cuma günü yani 

Mayısın yirmi dördüncü günü 
sabahleyin alafran~a saat onda 
karataş tramvay caddesinde 
salhane makasını geçince deniz 
kenarında 544 numarada maruf 
bir aileye ait bilcümle lüks 
mobilyalar bilmüzayede satıla
caktır. 

Gerek maroken koltuk ta
kımı, kübik kadife koltuk ta
kımı, Fransız piyano, şemsiye
lik, duvar saatı, 4 köşe anah-
tarlı masa, lüks mavun saybur, 
büyük ayna, 3 adet lüks ma
vun ve ceviz 2 kanatlı aynalı 
dolaplar, lavuman tuvalet ve 

servisi, 2 adet bir buçuk ki,i
lik brom: kesme karyolalar 
sumyalariyle, bir adet aynalı 

şifonyera, bir bronz kesme ço
cuk karyolası, hasır takımı, 

bronz portatif karyola, komo
dino, halı ve seccade Isparta 
ve Gördes ve sair bir çok lüks 
mobilyalar bilmüzayede satıla
caktır. 

Satış peşindir. 

Büyük Kardiçalı İbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede sa· 
lonu müdüriyeti. 

1-2 (711) Süel yüksek ehliyetname ala
cak olan yüksek okullar tale
beleri aynı şekilde hazırlanan 

sınıflarının programlarına göre 
İstanbul öğretim taburu ile 
Ankarada öğretim bölüğünde 

ve diğer sınıf kıtalarında ders 
ve öğretim görürler. Orta okul
larla lise ' ve dendeıleri olan 

c.:;. .. :: .. ·- (:; . ~ ·-· -.. , . Dikkat Aldanmayınız!. 
İtalyan kükürdü 50 -kiloluk torba 345 kuruşa 

Memurlar kooperatifinde erakende satılıyor 1 



OTEL BRISTOL 

-Birinci Sınıf_ ·: 
---Lüks Otel 

IJütün lznıirliler burada buluşurlar === T epeba~ı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmtrlllerln teveccUhUnU 

ÔMER LOTFO'dür 

PLATT 
Makina F abrik•••n•a 

ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASJNDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 

rt an;sa Emrazı Akliye ve Asa
bive hastanesi Ba•tabipliiiaden: 
Cınsi Azami miktarı Fiab muhammeae8İ 

Pirinç 
Tuz 

Kilogram Lira Kurut 
3000 900 
1000 120 

er 2300 1035 
1700 170 

Sabun 1700 595 
Gaz 4500 1350 
uytiıa~~ 500 250 
Sade .. 2000 2000 
Salça 600 240 
Nohut 1000 150 
Makarna 2000 500 
Kuru fasulya ı 000 180 
Bulgur 1000 100 
kuru soğan 2000 200 
Patates 1000 150 
8önilce 1000 JSO 
~Cbriye 6()() 18() 
lıpanak 1000 150 
Praaa 1000 150 
lalıaaa 1000 150 
8-lda 1 a'JO 100 
kah.k 1300 130 
Pattıe.n 2000 200 

~ bamya 500 100 
S1t ele 45000 4500 
Et 1750 262 
y 15000 5250 

oiurt 1750 262 
Arpa 
Kepek 7500 375 
Kokkim&ra 7soo 375 

36000 1260 
Kriple k&n&re 55000 1100 
Çam odunu 

15000 Domates 225 
Taze fasulya 1 ()()() 100 
Doı.ahk yetil biber ı500ooo 150 

100 

50 

50 

Un . . 1000 150 
Mamu Akliye Ye • ..._, ha • · · k d · "kt ha ~ ataneıı ıçın yu an a cın• Ye 

:• .•
1 
n Ye mku --~ ':..~anlı 37 kalem erzak açık eksilt-

e ı e mllna asaya a• r. 

l- Eksiltme günl 3 Haziraa 935 pazartesi saat 14 dedir. 
2- Eksiltme yeri Mania Sthbat •• · · - d 

riycf nd 
1 

kkil k . da_.__ IÇtimaı muavenet mil Il-
ı e m teıe Olllll)'OD wr. 

3- Mubam._ ltedelia % 7,5 yüzde yedi buçuk niıbetindeki 
llluvakkat t•-=-..&•-- ·L ı d 1 M ı 
L -•uu- ıaa e en evve a ıandığına yabnlmıı 
-...ı1111acakbr. 

bi 4- Şartn~~Jİ ....... İçİD hergün Manisa Akliye Y• asa
ye butue11 ıdare memaılatuaa mlracaat olunur. 
S- l1teldileria belli sla •• ... .._ enel sözü geçen komia-

)ona mliracaatlan. l -22-26-29 1443 (690) 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
T.EMIZ 

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

AÇILIYOR~ 
Balçova Ağamemnun kaplıcaları 
sağlık,sağlaınhk ve dinçlik kaynağıdır 

Romatizma ve siyatik ağrılarına ve sinir ve cilt butahk
larına ve kum sancısına birebir olan çamur çukurlan ye 
mermer banyolan temizletildi. Yakında açılacaktır. Çamur 
çukurJannın ve mermer banyolann kaynar sulan bu sene 
'a!ılacak kadar boldur. Tabiaha bu kaynağından herku 
1&tifade etmelidir. Haziranın birinden itibaren hergiin saat 
başında Konaktan lhcalara kadar otobüsler devamlı ve mun
tazam servis yapacaklardır. 

Sağlık ve sağlamhğını korumak istiyenler mutlaka bu 
banyolara koşmalıdır. 

Muvaffakıyetin sırrı 

RADY: LIN 
~~ratuvarlarda insan ditleri 
uzennde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

: yan aa dit!eri yulabp le e ve · eri iza • er, 
~ere tath bır. parla~ •erir, nefui tathlaıbnrkea 
lflpr taraftaa elif etlenm de tedaYi eder ye kunet
leadirir, ditleria ea btlytlk d&.-UI hamızl•rla mlica-
deJe eden tiilaii.. albr, mikro lan aldlrlr. 

BA.DTOLI~ 

' 

FUSO 
Elektrik ampullerini arayınız 

En iyileri 

Ve en ucuzlarıdır 
5, 15, 25 voltluk 

40 .. 
60 .. 

25 lq. 
30 " 
35 " 

500 •ota kadarlan vardır 
Topten ve perakende utıt 

C. J. Jiro ve Şsı. 
Saman iskelesi • Kardiçalı Han 

H 3. 1-8 (629) ... ..: 

n~aatrnıı u;m atıdekııbuyaçlarmızı pek ur.uz ı ı1aılarla 
löının etrbek 11uerıenıa Halim aıa çarşıaıocla 

Kavalall Hasan Nuri 
t rnaret ban•io~ mil raca at t"d ı o us 

Çl•E•TO 
._V•••• d••IP •t her nr. Q'9•kll 
Çını vt lewı2111U sıhlıi)•edtn lthhalat t1t banlaıın 

tete11üah envaı banyolaı ve ttımosııonlaı ve heı cins 
masluklaı ve kanalizasyon ıçın demiı tmlcmt borulaı 
ve lngiliz künlclefl ve bunların te/tff uatı vesaire ... 

Fiyatlar rtlcabtt kabul etmez 
Ye•ll Çhnentol••ı Bitin •••••••• 

En Mı .. ıt ••••itle 
•• •••••zd• S•tılı• 

8ehlle '11 

Dr. CEM S'in 

NASIR iLACI 

----
En eski nasırları biJe pek kısa bir zamnnda tamamea ve 

kökünden Çıkarır. 

Umumi deposu : lnıiliz Kanzuk cczaneıi, her eczanede ltalu
nur. Ciddi ve müessir bir naıır ilacıdır. 

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

1935 e kadar 
Framız ıreneraJ konsoloalutuna yahut lzmir Franaız bcaret 

odasına müracaat edilmelidir •.. 

lzmir liman işleri alım satı0a 
komisyonundan: 

16 milimdea 22 milim lmtra• kadar 14 ton demir çubuk Ya 
8-10 ailim blmhk ve S-10 santim ıeniflikte 2 toa laaa demiri 
Ye 8,10, 12 eb'adıada 9 ton mıhhk demir ve delik kutra lS 
milimd.. 25 milim• kadar olmak üzere dört yüz elli kilo demir 
pul ve 22 milim katnmda 200 kilo somon Ye 16 ailim kutnaa
daa 41 milim kutruna kadar 200 kilo takım çeliji ve 4 santim 
boyundu 20 santim boyuna kadar 84 torba tel çiYi pazarhk 
IUl'etile •ba almacaktır. Puarhk İfİ 29 Mayıt 1935 Çarpmba 
~nil saat on beıt• yapılacajından istiyenleria komiayonumuza 
gelmeleri. 1488 (713) 

&.ayama icra memurlujun· 
dan : 

hri bia lira alacajı teminen 
ipotekli ohlp paraya çenilme
siae karar nrilmit buluaan 

~·-•· zeJtin&dede mev-•• e aaia ve &all yol 80lu 
kasmea yol Ye ktsmen Kara 
Bohor Ye arkuı kara Bohor 
mlllkl ile çevrili dirt ytiz dok
san metre murabbaı ana •
tinde W.. eclilwiı duYarlan 

--~ Manilp kiremidi ile kapa .. peaecere1eri 
demir kepenkli dalülclea bir 
miktar aYhJI Ye arkada bir 
majaza Ye bellyı Ye yanlarda 
brtahldı blylk iki mapuyı 
sattla klçlk bir odaya Ye 
baricea cepla..mia •i klp
ude ~ Wr dillim .... 
temil Od W. lra lopaeti ma
ha•m...& mu alftemillt 
mapza ve dllkkln yirmi bet 
haziran 935 tarilaiae mlaaclif 
sala - uat H M,tea oaalb,. bclar dairemizde ayn ayrı 
açık artbnna ile ve peıin para 
ile satılacaktır. Arttırmasına 
iıtirik etmek iatiyellleria mu
hammen kıymetinin yüzde yedi 
baçuiu niabetiade pey para
... veya milli bir Nıwka mek
tubunu teYdi eylemeleri liamclır 

Milldbı yahu& tlelWiye reami 
ile ferat bara mlfteriye ait 
olap biu Yerpi ve teaYİr•t 
taazifat sibi belediye reıimleri 
arttarma ltedelinden ödene· 
cektir. 

Artbrma bedeli •uhammcn 
kıymetinin yüzde yetmit beıini 
bulduiu takdirde muayyen ıün 
Ye saatta .en çok Ye son art
brana ihale edilecek ve bu 
miktan bulmaclıj-ı takdirde en 
SOD Y• çok artbrarun taahhüdü 
baki k•l .. k &zere artbrma on 

bet p uzablarak on temmaa 
935 tarihine müsadif çarpmlta 
ginll saat on beften oaaltı111 
kadar gene dairemizde yapıla
cak ikinci artbrmacla .. aon 
•• çok artbramn teklif ettiii 
bedelle nntinde bırakılacakbr. 
ipotek sahibi alacakhlar ile 
dii•r allkadarların gayri mea
kul üzerindeki haklannı ye fais 
masrafa c:lai:- olan idclialanm 
.ewalu miiabitelerile yirmi da 
içiHe dairemize bildirmeleri 
Ye aksi halde haklan tapa 
ıic Jile sabit olmadıkça bedel. 
paylaıtınlma11ndan hariç kala
cakları beyaa Ye artbrmaya 
iıtirik edealeria f&l'baam•Jİ 
okwaut ye ltlzumlu mal6mab 
eclimait •e mlllkü görüp Yalİ· 
yet Ye enafmı ö;reUIİf adclo
hmacaklan Ye ilatünde haala
laalar artbnna bedelini zaaa-
aında vermezlerse ••J'İ ••· 
kul ikinci artbrma ile sablarak 
iki arttırma bedelleri aruınclaki 
farkı ye faizi ve cliier zarar
lan aynca b&kme hacet kal
mam ... ldemete mecbur lra
Jacaklan •• fala malUmat 
•hnk anu edenlerin 935-154 
dotJ• namarasile hergün Ber· 
sama hlikümetindeki dairemize 
müracaat ile dileklerini sorup 
anlamaları Ye tarihi illadQ 
itibaren herkese açık olaa 
prtumeyi okumalan ilin e)u .. 
nur. . ..................... .. 

lersamada Karaıazi mabal
leıinde mukim iken elyem ika
met•lhı meçhul Avram Kor· 
kicliye: 

Yukandaki ilanın tebJii ma
krmına dahi kaim olmak üzere 
neşri tensip olwıdu. 20-5-935 

1483 (715) 



-· Tenı A•tr 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 10 m yıs 

ta gelip yük .. nü boşalttıktan 

sonra Bur as, Varna ve Kös

tcnce limanları için yük al•
caktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta gelip 23 mayısta An

vcrs, Amstcrdam ve Hamburı:
limanları içino yük alacaktır. 

CERES vapuru 1 haziranda. 

gelip 6 haz.iranda Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham

burg limanları için yük ala
cakbr. 
SVENSKA ORİENT LİNİE 

NORDLANDvapuru 2 haziranda 
Rottcrdam, Hamburg, Kopcn

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavy2 
limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVJGA 
TION Co. OF GRECCE 
zm·r - Nevyork arasınd 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 14 mayısta 

( Dognı ) Nevyork için yük 
alacn tır. 

T AMESIS vapuru 20 hnzi
ra da lzmırdcn (doğru)Ncvyork 
iç'n yuk alacaktır. 

SERVİCE MARİTIM ROU ~AİN 
Garbi Akdeniz için aydı: 

fbir muntaz am sefer. 

PELES \apuru 16 m yı ta 
ge 'p 27 rn yısta Malta. B r
M on, Mar ily c Cczairc 

re et cdec ktir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
r d gelip 21 haziranda Malt 

Ccno a Marsily ,B rsclon ve 
Ceza re hareket edecektir. 

d hareket tarihlerinde 
l'kl rden acenta me -

bu ebn z. 
t f · t için ikinci kor

T a mil Ta liye şirketı 
ı ark ınd FRA TELLl 

SPERCO vapur acenteliğine 
m r aat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

Çı 

KEPE 
y 

iZ 

Öyle ise vakıt 
ıeçinneden 

Ferit 

EN
U? 

Saç Lo yo 
Kull nmız 
Saçları besler, Uz tır 

Kepeği yokcdcr 
Tabii parlaklık verir 

Başınızı Ferit 
Tuvalet abunlarilc 

yıka}ı iZ 

Sıhhı \ e her itibarlc 
garantidir 

1. d~r>O 
. Ferit Şifa eczanesi 

HükCınıet sıra ı 

. v. 
r. F. H. Van De 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

AKKA vapuru 19 oıayısta 
bekleniyor. Hamburg ye An
versten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapuru 27 mayısta 

bekleniyor. 30 mayısa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 21 Ma

)ısta bekleniyor. Hamburg ve 

Anvcrsten yük çıkaracaktır. 

TISZA vapuru 5 hujranda 

be )eniyor. Budapcştc, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
c2ktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeştc, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
cakhr. 

JOBNSON WARREN Lines L TD 
Liverpool 

QUER 'MORE 'apuru 18 
mayı ta bekleniyor. Liverpool 
dan yük çıkar cak ve Burgas 
V arna, Köstcncc, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 2 haziran 

dogru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

lurut tarihleri ve vapurlann 

i imleri üzerine mesuliyet ka
bul edılmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

oktor 
•• 

Zongo dak 
iden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür bebu tonu arabada te lim 

Lira: 13 
Perakende ••tıı kilosu 1 ,5 kuruş 

Silindir •• her neYİ feYkali.dc kömürü yalnız. 
Kestane pazarında Bardak~ıJar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinyani 
Maiazun~da bu 'acak.sınız 

Telefon 3937 

Oliver Ve Şii. 
LlMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

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

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvers, Londra ve 
Holden gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. . 

OPORTO vapuru mayı5 nı
hayetinde Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGATION Co. LTD. 
Adjutnnt vapuru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 

ULM vapuru 15 mayısr 
Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmektedir. 

ANCORA vaparu halen li-

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontk n mütebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedcavilcri 

Yürüyemiycn ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542. 

H 3. 1-13 (281J 

manımızd olup yük b şalt

rnaktadır. 

NOT: f ürut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine mesu' 

liyet kabul edilmez. 

tiy 
o 

ormobin tabletleri: ~:~:::,it~ 
tiy rlıgm önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " G lat posta 
kutusu 1255 miiraca t " 

r eczan de bulu r. Flab 1 uruş ur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

mum epos 
Sulu han Cı arında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

a k gaz törü 
Onaltı beygir kuvvetindedir. Pek az gaz. arfeder. Doyç. 

fabrikasımn en meşhur mo:lelidir. Temiz bakılmıştır. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıktır. 

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

Umum Hastaların . azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi glüz.um österilen pilotlu, pilotsuz. kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutJanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
Jukları doğrultmak için korsalar ,,e kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
ıLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

· ~~a,h ri Hiza 
Bey tarahndan yapılır 

Kabul saatini : 10 ili 12,30 öiladen aoara 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir K•ymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 355 S.7 

22 Mayıs 1935 

' 

Anneler çoçuklarınız için Uk mamaya 
A e 

LAKTI [ 
He başlayınız. 

Çocuk hastalıkları mutehassı ı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

LA kt • Çocukta hazımsıdık, a in sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

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

Umumi Depo: 
UTF. , 

Kırıklık, ha ı.~nıı 

Ye bilhas a 

SITMAYI 
karşılamak ıçın 

Komprimclcrini 
ahnız. 

MARKA 
c 

Al.AJA 
Dikk t 

ŞE OLMAK 
GENÇ KA AK 

K 1ve · h lınma 

Ki na Lutfi 
içm ki k bildir 

Ya iç nlcrd n sorunuz v ya izde bir işe alınız 
Her ez nede v rdır 

:••ı•ıı•tıı•••••••••••••••~•••Jataaaııııaııı~••mı~•••••••••~•~••~ı•~R• 
• z z 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER! 

"' .. .. .. 
• .. .. . . . . .. 

a i et 

1 h t c . 
nes~ 

E Başdurak Büyük S cpç.ıoilu ham karşısında .. • 
•ıııı•ııııe•••&•••••ııııaııaıııııaııı••••~•••511111111•1ıı•~••••&~~saa 

Eczacı ema Ak aş 
Kolonya ve esansları 

Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

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

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üatüa bir koku bulup 
göstermek imkiaını vermiyorum. 

IZMIRLILER 
Şahidimıiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonhzbra, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceiiniz ilci nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal A taş 
markası. 

lkiııciıi 

Hilaf eczanesi 
T akli ti yoktur, çünkü yapı· 

lamamakdadır. 

isimlerini benıetenler aııl· 
lan•ın kıymetini iÖstermeye 

vuıyorlar o kadar .•• 


