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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN l il 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 

Zenginlik 
Kaynaklarımızı 
Bilmiyoruz 

••• il ••• 

Bu~ünkü başyazınnzda kul-
lanılan öz Türkçe kelimeler: 

( Tansık-Merveille), (Öntükler 
Asarı atika ). ( Anıtlarımız -
Abidelerimiz ), (İlgi - Alaka), 
(Güyerindc - Sayesinde), (Ka
psite - Kudret), ( İzer-Eser ), 
(Yöney-Cephe}, (Bayındırhk
Nafia), (Akım-Ceryan), (Kap
sal-Şumullu), {Derı:-i-Mecmua) 
(Asığlanmak - İstifade etmek) 
(Önemli-Ehemmiyetli), (Konu
Mcvzu), (Ödev-Vazife) 

•••••••••••• 
Türkiye, her bakımdan zen-

gin bir memlekttir. Toprağı 
bereketlidir; madenleri boldur; 
en e ~ki medeniyetler;n beşiği 
oJan sariarı, yer yüzünün eşsiz 
tansıkları olan öntüklerle do
ludur. Tabiğatla tarih, elele 
vererk, bizi zengin ve bahtıyar 
etmek için hiç bir şeyi esirge
memişlerdir. Dört denizi ku
cakhyan kıyılarımız, ne F ran 
sızların Kotdaıürünü, ne de 
ltaJyanlarm Rivyerasmı arat
maz. Tarihsel anıtlarımız en 
coşkun ilgiler uyandıracak de
ğerdedir Böyle ikcr., bu zen
ginliğin derecesini eyiden eyiyc 
kavramış bulunmıyoruz. Turizm 
güzeyinde ierçel zenginliğe 
kavuşabilecek şarlarımız var
dır ki, yoksulluk içinde kıvra
nırlar. Gelir kaynaiının kendi 
kendine fışkırmasını baklcrler. 
Bu zavallı mantaliteden silkin
mek kapasitesini göstermezler. 
Egenin incisi adını boş yere taşı
ınıyan İzmir, bu anlayışsızlığın 
en açık ön•eğidir. 

Batı ülkelerinde gezenlerin.iz 
çok eyi bilirler, Şarlan can
landıran yalnız klasik gelir kay
naklara değildir. Hiç bir şar, 
böyle sıkıntılı zamanlarda, da
marlarına gençlik aşısı gibi, 
Yeni bir enerji serumu enjekte 
edilmeden canlanamaz. Bu ıe-
rum bulunmuştur. İş onu kul·· 
lanabilmektedir. Sayın okur
lrım, bu serum nedir diye ka
fanızı yormayınız. Turizmin 
kendisidir o ..• Turistleri çeken 
Ya sağlık ve eylence istasyon-
larıdır. Yahut ta ön .ükleri çok 
olan şarlardır. Bir kez de yan
larımıza bakalım. lzmir bu çe
kici varlıklardan hiç birini ta
~ımıyor mu? Sağlık ve eylence 
ıstnsyonlar1 olabilecek yerleri
nıiz az mı ır? Şimdilik bunu 
bir kenara bırakıyorum. Ta
rihsel anıtıara, Iımir~n içinde ve 
e~rafındaki tansıklara gözlerimi 
dıkiyorum. Buniar bir memle-
keti taze h::ıyata lrnvuşturacak 
Varlıklardır. Bu izcr:erden han-
gisini ele alsanız, içinizin bur
kulduğunu duyarsınız. Atinamn 
Akropoiunu, ltalyanlarm Po~
Peisini görmeğe koşanlar iz
~irde, Efez ve Bcrgamadaki 
ontüklcri gördükten sonra, bu-
radaki izerlerin gördüklerini 
gölgede bıraktığını söyliyorlar. 
Fakat biz, memleketimizi tanı
rnadığımız gibi, yabancılara ta
pılmayı da iş etmiş değiliz. 
ropaıanda yöneyim z cılız, 

zavallı olan yöneyimizdir. Ka
radeniz kıyılarında yaşıyan 
Yurddaılarımız Akdeniz yalı
larını, Akdenizliler iç ve doi'u 
Anadoluyu bilmezler. Varlıklı 
0lanlarımı:ıdan, memleketi tanı
nıak için ııe:ıcnlerimiz yüz kı
zartacak kadar azdır Yurdun 
lrendi evlatları bu ·durumdA 
olursa yabancılara karıı propa
ganda iıinin unutulmuı olma-

- Sonu 2 CI saJıif e<le -

••-vke1. 1B'll.•:hı 

---

B.. e 214 milyon lira 
1935 Bütçesi de bundan Öncekiler 

Gibj tamamen nıütevazin olacak 
Bütçe içindel<i rakamlar dışında olarak fevkalade men
balardan nafiaya 8,5 müdafaaya 6,2 milyon verilecek 
Ankara, 22 (A.A) -- Bugün 

Abdülhalik Rendanın başkan
hfrında yap.lan kamutay top
lımtısında bin dokuz yüz otuz 
beş yılı muvazenei umumiye 
lrnnununun görüşülmesine baş
lanılması üzerine Finans bakanı 
I7uat Ağrnlı kanunun heyeti 
umumiyesi üzerinde şu izahatı 

vermiştir : 
Sö:ı!erine, kamukym tetkik 

mevzuunu tc~kil e~mekte olan 
935 bütçesinin cu:nLuriyetin on 
il..inci yılına ait hizmetleri ve 
bu hizmetin karşılıklarını ihti
va etmekte olduğunu söyliye
rek başlıyan finans bakanı mü
tevazin olarak tanzim edilmiı 
bütçenin 195.011,052 Jirahk bir 
yeküunu ihtiva ettiğini işaret 
etmiş ve demiştir ki: 

J\amulay toplcrntı lıaliudc 

Bu suretle teşkil edilmiş ol
masına göre 934 yılına naza
ran 10,935,417 lira fazla bu
lunmaktadır. Bu fazlanan üç 

milyon lirası beş yıllık sanayi 
proğrammın tatbiki için yük
sek hey'etinizce geçen yıl Sü-

merbankın sermayesine ilavesi
ni lrnbul etmiş bulunduğ-unuz 
42 milyon liraya mahsuben bu 
bankaya verilmesi 700 bin li
rasıda yine sanayiimizin muh-
taç olduğu Merinos yününü 
ve pamuk ıslah ve inkıpfı 
için sarfedilmek llzcre taalluk 
ettiği bütçelere, 1,440,000 li
rasıda şimdiye kadar bütçe 
haricinde tedvir edilmekte 

olan müafiyetler arasında mas
raf suretiyle bütçeye konması 
maksadiyJe iktisat bütçesine, 
1,100,000 lirası dahili ve ha-
rici borçlarımızın taksiti sene
vileri olmak üzere duyunu 
umumiye bütçesine, 2,700,000 
lirası müdafaa hizmetJerine, 
mütebaki iki milyon lirasıda 

devletin diğer hizmetlerine 
tahsis edilmiştir. 

- Sonu 8 inci Salıifedc 

.:a~~racatçı a yasası 

il ra a , çı arda ne gibi şartlar bulun
malıdır? 300 bin lira ta 

.~ 

Ji u !/ 11 ı. ta l.a:; s misti nuı li w <'!Jd a wı çı im,. da ıı 
lslcınbuldaH lıiı' wrı1tı:aı·a 

. . 

Ankara 23 (Özel) - Jhra
catcılarda ne gibi şartlar bu
lunması lazım geldiği hakkın-

da ekonomi bakanlığı bir ka
nun projesi hazırJamaktadır. 

Takas sullstlmall 
Ankara, 23 (Özel) - Zabıta 

300 bin liralı~< bir takas ve dö
viz suiistimalini meydana çı
kardı. iki musevi tacir bu sui
istimaJde parmakları olmak 
suçu ile adliyeya verildiler. 

Altın aranıyor 

Ankara, 23 (Özel) - Yaz
da ,ark ve şimal hudutları
mızda altın araştırmalarıaa 

devam olunacaktır. 

. 
~ Şemsi paşa ve Meşrutiyet . . ~ -. . 

: •••• :::ı:ı:iiiiı"iili"iilii"iiiiiiiiiiiiiiiiı'Yiiitltiiiiı"i(({{{iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttliitliflllll'''': 

Meşrutiyetten Önce ve sonraki 
Arnavutluk vakayii 

Pazar güniinden itiha·ı,en 
Bu başlık altın.la YENi ASIR sütunlarında çıkacak tefrikayı dikkatle takip 

etmelidirler. Bu çok dcierli eserin muharriri Şemsi papaın yayerliiini ve huauıi 
katipliğini yapmıı olan Bay Süleyman Sırrı'dır. 

Haraççı 
K1\RDEŞLER 

Maınulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

r 
Ekonomi bakanının izahatı 

Satış ve kredi koo
peratifleri yasası 

Bu toplantı devresinde çıkacaktır 
Ticari krediler meselesi 

Ah• kabillyetlmfz ne haldedir? 
ANKARA 22 (A.A) - Ka- 1 

mutayın bugünkü toplanhsında 
müvazenei umumiye kanununun 
heyeti umumiyesi üzerinde ko
nuşulurken ileri sürülmüş olan 
bazı mütalealara lusrşıhk ola
rak ekonomi bakanı Celil Ba
yar şunları söylemiştir : 

İktisat vekaletini alakadar 
eden işlere sayın hatipler te
mas eltiler. Kendilerine ceval. 
vermek için kürsüye ıeldim. 
İzmir saylavı B. Halil satış ve 
kredi kooperatiflerinden bah
settiler. Kanun layihası iktisat 
encümenindedir. Bu devrede 

- Soııtt 5 inci srıldfeıle - Jzm fr sa!fla vı Bay Halil 

Habeş 

Davası 
-ltalya 
etrafında 

Habeşistan murahhas heyeti uluslar 
Kurumuna bir andaç verdi 

Dıf işleı·i nıilsfeşurı Sıwiç 
Cenevre 23 ( A.A ) - Ha

beşistan heyeti murahhasaaı 
uluslar konseyi üyelerine İtal
ya ile anlaşmazlığın ayrı ayrı 

yönlerini tahlil eden andaç ver
uıiştir. Habeş andacı İtalya hü
kumetinin 19/1/935 tarihli kon-

1 lal yan Ba:ıbcı lw nı .,)J ıtssoli ili 
sey kararına rağmen hakemlik 
usulünden kaçınmaya çalıştıiı
nı ve Habeşistanın kendi ar
zusile tesis ettiği bitaraf böl
genin her kavgalı erlere mu
vakkaten barış statukosunu 

• oıııı 4 mıcu Salıifada -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L""' 
Bin bir çeşit resminde olduğu gibi bu yorgun gözler bu acın• 

atız1a r&rfinen kadın GRETA GARBODUR. 



IMllramet - YIMt 
,~·,•-1.:· Eko...- •ı ••• 

lir yllaette D .............. 

----Gitp 
..... Wr tirli 

ll!llfı-Hbitlm ı .. llinr. 

Kükürt J F oçada bir bidise 1 

10,000 Birbinne giren kardeşler yakalan· Daha 

f 
dılar tahkikat yapılıyor 

.......... dallphaylddua Foçacla Yeni Foça nabiyeli- ~ ~ltt&r. 
bir ....... 10Danmıftır. Bunda I nin Ennriye mahallesinde bir Slreyıa Ü : 
dmlUiyor ki: 1 •ak'a olm....,.. Ra~t otla Si· - Seni llcl&r.eceğim deye 

Hanlar kurak gidiyor, de- 1 rena kardef)eri Rahmi ve Ra· ::n.:enk:.tulm:--· Kavga
nmh çit, ,.... ..... kapalı fid hir miru me•elesiad• e•- .... bhmi· s:..e=bt.· 
ahk havai~ olmadtkça hadan 1 )erinde kavgaya hdufmuslardır. la w""u' ~e ayni zam:nc1: 
._... .~ ablmmalf hatlara f Kavga b&yümüş ve jandarma- ona ild&nnek için bir jaadar-
Wle bt ıyea ıktqı ablmama•ı , dan yanltm istenmi,tir. Jan· ma neferinin eilihım kapmata 
1111..-. d...-.lar eve withsJeri vakit tesebb&a etmi.ttir. 

Da. Pma lliadya vapariyle iç kard .. ten Ra.it bir balta Suçlular hakkında tahkikata 
ltalyaUa ...... .._ • Mn ile evdeki muhtelif etY•Jl par- devam edilmektedir. 
torM Kll6t ...... ve ...._ r ..-

ubta teni o1ua111111tur. Kut- Memurun yolunu Oku1alarda 
aduında ihtiyacı karşılıyaca K . J •h ) 
derecede klk&rt bulunmadığı esmışler mtı an ar 
llbayhfa telrrafla bilclirilmitfir. I Enelki jt'eçe Çayırlıbahçede Kiilt&r bakanhimdaa ~mız 
Katadaıına ldllliyetli miktarda yeni caddede bir vaka olmu,. kültlir ctirekt6rltltDne relea 
klklat ,_.. ,.ı ıaalmr. Ma· m. Sivil olarak eWııe gitmek- bir tefgrafta orta, lfretm• 

~aıh«k afistawa liatiJaa te olan poli• memuru Bay okullan ile helerdey&Dlı--
fnhı•ll\ Avni GOlerim anftne sarhot lamalann 26 mayuta hitirllmit 

1-irde l(ktqnna nrili ilk halde çakan A6 oğla Mehmed, olmua ve bu tarihten itib•ren 
elde :u Bra•a ablmakta:ı--. kardeti t..aiL fınna Ha.eyin denlen 10n verilmelİ bilcliriJ .. 
Variller 254 kuolaktur. H.; ve..._.. Melımet: mittir. 
babn huat uma• plditi n t - Saradan pçmek ya· 26 maymtan 10nra olgunluk 
ilatiJaç ~ lialıle ukbr. tliyvek yolunu kes· yoklamalanma bafhyacağı on 
ılmrlie ..... ,u..ı ._ -.k mitler. Melmetle HIHyia ize- bet hbiraaa kadar IOll ıuıd 
lpllllıil ....... beniz rine lallcam etmitler ve yaka· olnılluı olgunluk yoklamalarına 
..... mifllr. ıma anlmıtlardır. bam'faaacaklarclır. 
Muı.a ... esinde danunua Bay Avni bUDlann elinden M 

darda oldutu dün telırafla ka~~ da tekrar blcum uhtarlar kursu 
t &akanh;{.,, wı..1:.:1-:.-:_ ettiklerini alrlace tabueumı 
an~ •:•• .... .....,US". havaya atet etmİf ve si•Ah 

Maaau Tarım direktlrll de din MIİne Jetİfell devriye tarafın· 
W iı içia ..,..._ plmiftir. dan mtıtecavizle.r yakalanmıı· -·-
bahtan akşama 
kadarey.lenilecek 

lardu. Manav Mehmet ve Hii· 
1eyin kaçm ...... d,r. 

emalpaşada 
Bayram var 

Bllfh Kemalpaıada KiraJ: 
bayramı dola)'l8ile pnlilder 
yapalacakbr. 

Bajrul dOlaygıile Kemal.-.a 
lllııltta ............. yapalaak. ltelecliyeai tarafıncla11 INr de 
tll'.. • • • • ) projnm yapılmafbr. Protrama 

T.... .eıaı•ilh•ha
tatlp .... ş...ı ..... 

Dün sona erdi 
Muhtarlar kursunda din son 

denle.r veriJmittir. Kay kltip
lf!rinin devre yoklamalan da 
yapılmıfbr. Sabalala~ 119 Ab
durrahmaa .. tar• 

--"".-"'* da bir ders verilmiıtir. 
Öğleden sonra son dersi 

mektupçu ba7 Baha Kaldq 
tarafuadu kay defterlerinia iJi 
bir tekilde t.talmuı hakkında 
•erilmiftir. 

lruhtarlar ve kltipler bun· 
dan sonra tar çevreainde bası 
tetkiklerde bulunmutJarcbr. -

G.a.tl t.a,lk ilsi ile brp- ı gire davetlilere akpma kaclar h==.-. • pdatiye '-nlca· muhtelif eileaceler tertip eclil
alu, anbtlar, 4lold." .a- 1 miftir. Bugünkü maçlar 

Genel müfettişler "-"' ......,nd• EfNllNI
~· lekıtnları 

.................. ..... 
ş...I .. ,........_ •Jl••ıcelı· ..... .. .. .._ 

-
l(llllr Genel wpektlıfe- K ..... ~k 

riDci tertip ..... projıı 

şa, 

Bugün Uşafa gidiyor 
Bir haftadu beri fanmızda . 

temliller ermekte olan latan- ı 
bal fal' tiyatrosu buabalı ~ 
t-• •ermek lzere Upia si· 
Mcektir. 

riaclea bay Salib Zeki ve bay Lik maçlana ark•-••a-
Fetlai ..,..... ıelerek okulla- yapıbnu• evvelce lrararJqbn-
n teftite baıla••tl-rchr. lan tiJd mwbakalaruu Fut-

Tanm okullan 
Bir m&ddetteaberi şanmızcla 

bulunan Buna Tarım o kullan 
cila abalı ....,.jlt. tlerclir. 

Olndfalar oradan Banclnil 
,._ letubala Ye oradu ela 

bol ileyeti sirdtljil lüzum 
azerin• bu Wta telair et.it· 

~t.:.·: .. ~-~ 
cak 1almz Halk' S..,_da 
Hal • Spor koluan hrtib 
ettlll Bpefpap·Boraoft bjta 
maçt yapdatakbr. Gayrifedere 
takalıilan *1115'1C1a ea iade 
p1• ı. iki maça w.. 
· · .-1. M1Eemlerden biri 

::;.adan idare edilec.eldir. 

Takas komisyonu 
llbaybk takas komiıyonu din 

~ledt;n sonra u hbay Sedat 
Erbain batkaahtmda 'toplan-
.mafbr· 

iki ayda 
Üzü.;ı;ri~izin 
lbracab 
Şarıam tecia Ye endtistri 

edam mart ve nian ayJannda 
lzmir limamndan mubteJif doğa 
iekeleleriae ,.pden ihracat 
baklmada Wr rapor hazırla
mqbr. Rapora gire 93S yıh 
mart •JI içinde bmir lim'lOJD• 
dan yat.Da ilkelere 2907 ton 
11kJetinde •e 480183 lira de
ierincle, nisan ayında da 
2839 ton aıldetinde Ye 4'1976 
lira deierinde 8züm ıönde
:bJ.+! ......... ,. 
0..leri.Wa ihraç de;;eri 

top maaraf1ar da dahli olarak 
mart a,_ü 16.52 ~ ni
AD &Jlftda 16.48 ~ ... 
rindea heup ~ ... 

Memur ar 
Kooperatifinde 
Kükürt satışı 
Slmertmk piJuada ıliiilrl

na ldae ıeçaek Ye namallk 
nzifeaini yapmak i~ lzmü. wıe 
cİ•anndaki perakende klklrt 
ubfun İzmir memurları iatibMk 
kooperatifine •ermiftir. Koope
rllllf cliierlerinclen beller twlla ................... 
rak kblttbt tevziine batla-.
tu. Baialar üzeriacle koopera· 
tifia bu hareketi iyi telir,.,... 
llllfbr. 

lzmir memurları iatibllk koo-
peratifi menbadan doldandİIHİİ 
hakiki Şaşal ıuyunu halka dolaa 
ucuza satmak iizere bir Şqal 
ıu1u ıubeai a~mai• kar:ır Yer
..ıı .. '•ilin ite batlmmfbr. 
Bir haftaya kadar su tevziiae 
bqbyacakhr. 

Koopratif Ankara, ı.tanbial, 
Mı11r ve diğer yerlerde Şqal 
tuyu ganderecektir. 

935 Jlll mart •e ni-
.. n aylannda başlıca mü~- Bıçak lafıınıt 
terilerimiz Almanya, lnsril- Kemerde Hllaeyia ojk Ah· 
t-ere, Hollanda, Belçika ve ltal- met ve Talip oğlu S&leymanda 
yadır. birer biçak bulunarak zabıtaca 

935 yıb Nart ayında lzmir ah~Ytrll hizmetçi 
limanından muhtelif doiu ül- Karata,ta katipzade sob-
kelerine 20222 lira dejerinde ğmda Necip lem i>4JllD saı.e, .. 
688,071 kilo ve Njaan ayında llmn evinde hizmetçi Neai • 
da 19-.659 lira değerinde elli Ttlrk liraıile bet altm ft 
3J3,981 kile iecir ihraç edil- iki aDmllt lira çaldıjı .,. ~ 
miftir. Bu •llddet içinde en biı zabıtaya baHr verilmiftir. 
çok iacir alan m&şterilerimiz Klhya dllvlllllf 
•ıraıile Aftlatm7a. Almanya K...,.~•clt;ı ~•fiır 
ve Çekoslonlr.pdır. S. ilke- t,.,cı.,._..1111 ,..,acı Hlisnü kila· 
lere sl•derilen incirlerin çoja ya, arabacılar birliji taluilclan 
barda nevindendir. bay Faiki dövmilftlr. 

Mart ayı içinde 286,011 lira Memurlarl JW ....., 
det-inde 465 Y aaufdecle caddesinde dtlt-

ıönderilen tü
tonu tez ti-

Ye 

kbmdaki kaçak eti alm• 
~~ 

.. _.ıc • .., 
1..-U ijffi Ufbu'. 
Parasız r .; kı lslemlf 
Halkapınarda bakkal "-1 

Alinin dakklnuaa _..., hahle 
pderek ~- rakı iatiJea 
ve dllkkAna taamaz etlea Na-
zif otlu Abdullah tatalmuft9r • 

Borsa Haberleri 
Olln ......... 

Y'•ılM:: .. ıllıiilW-::E 

ti 
61 L Reciyo 
44 H Alyoti 
SO H Z Almaet _,,,__._..,.._ .. ~-
43 Solari 10 2S 
18 Ş Ria lhılef 8 87 
12 S saı.,maao 1' 

~WiiMiıiıl\":~i)ilflilr. f~;-_~'2';~-~\·49 7S 
428 Yekün 

Zahire Bor••• 
Çu. Alacı Fiat 
ıss ea;c1a1 3 65 
200 s.... ıo-
s~ Kumdan 3 75 
50 t• BUia 4 25 

417 balye pamuk 46 
127 K Palamut 400 

'618 kilo yapak 43 
:,,_o kile T B iP 41 50 

451 
10 
415 
4 25 

49 
400 
45 
41$İ' 
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Çapraşık ular 
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~lm'Jllilm ....... ıı:aı&:r.ic::;:~>IE.tm:zlllS::mmmlie2mrml~:m:li~ 
54 -

Yeşil gözlerine yaraşan bu rerıgi 
ne kadar stver .. 
-~----------~·-------~-- Evet .. . Demek gitmiş. 

Mektubu açtı. Başını geniş 
koltuğun arkalığına dayadı. 

- Kayanın ikinci mektubu: 
Sayın dostuma\ 
Şimdi geldim. İzmirden ba

{!ırmak istemem. Ben de has
tayım Erkul; sizi bulamadığım 
bu yerlerde kalp üzüntüsile 
basta.. Günler bir hayal gibi 
geçiyor, ben hep birşey bek-
liyorum. İçimin ezgisini gide
recek bir şey ... Hocam haydi 
Kaya!. Dediği vakıt yüzüne 
hayretle baktım!. . 

lzmir vapurile bugürı lzmire 
gidiyoruz İşte biletler dedi .. 
Bu bir emri vakidi, boyun ey
dim. Madem ki beklediği şeyi 
İıtanbulda Bulam>yorum. Baş
lattığlnıı bu yolda yürüyecek

ti111 .•• 
Hocam, sanat zevki gönül 

acılarını avutur diyor! 
Heyat! ben asıl bu acıları 

san'atın içinde kaynatbğımı 
bilse!.. kafamda çarpışan bin 
düşünce var. Ben yiilnız sizin 
sesinizi işidiyorum. O bizi yere 
çarpan hayattan en güzel inti
kam.. Acılenmııla kırılmadan, 
yaşamak azmimizi tazelemektir, 
diyorsunuz. Bana daima tekrar 
ettiğiniz bu düsturu en musta
rip zamanınızda da unutmıya

cağınızı bilsem! .. 
Halbuki son aldığım mek

tuplarınızda benim çapraıık 
duygular gib\ çapraşık! İçle
rinde aradığımı bulmak o ka
dar ~üçki!. Bu satırlarda, fikir, 
cesaret öiüt, var. Yalnız siz 
yok! Sanki asıl kendinizden 
anlatmamak için beni sorguya 
çekiyor bin şey soruyorsunuz? 
Ben bu mektupları sevmiyo
rum. Fakat saklıyorum Erkul, 
çünki her satırında sizi arıyor, 
sizinle konuşuyor, benden esir
gediğiniz ümidi bulmak sevda
&ile elimden düşüremiyorum. 

Arna, sevgili kadın sizi sizden 
güzel anlatıyor! O profesör 
( .. J) ye inanıyor, beni de i11an
dırıyor ve Erkulu, belde diyor, 
evet bekliyorum, bekliyeceğim. 
Fakat bu sözü siz yazsaydınız 
öyle sanırım ki uzun günlerin, 
ayların üzüntüsü bu kadar de
rin olmıyacaktı!. 

11 Özünlü ve tasalarım ile bu
naldığım vakıt ( Özbene ) ko
şarım. O daima benimle bera
berdir. Mai atlas kutunun ka
paiını açtım, bütün parlaklığı 
tazeliği ile yine gülüyor ... Bu 
iülüşte, a k, ümid, mutlu bir 
yarına ulaşmak adağı var. 

Madem ki bu adak onun du
daklarına siz'n ellerinizle çizil
miştir. Tanrı buyuruğu gibi 
ona inanmak, size yaklaşmak
tır, diyorum .. 

Bir ayak tıpıtısı var.. Kapı 
vuruluyor: 

Kalemi bir dakika için bıra
kıyorum !.. 

Ege Palas 

duymak biletlerin kap>şılması
na kafi gelmiş .. 

- Gözlerimi açtım. Benim 
adımı mı ? Sizin yanınızda la
fımı olur? 

O, daima mütevazi sevimli 
gülüşüle: 

- Ne diyorsun Kaya .. Du
var ilanları gazeteler hep telsiz 
müsabakasını birincilikle kaza
nan sanatkarımızdan bahsedi
yorlar .. 

Ses ecesi diye seni yazıyorlar, 
içim heyecanla taşıyor, haydi 
mektubun arkasını yarın kon
serle bitirirsin, şimdi hazır ol... 
Cevap vermeye vakıt kalma
dan dı~arı çıktı. 

Tuhaf şey! hocamın heyeca
nından bende iz bile yok! San
ki o, benden başka birinden 
anlatıyor... Söyledikleri beni 
hiç alakadar etmiyordu. Yavaş 
yavaş yerimden kalkhm. Hava 
serin olmasına raimen pençe
reyi açtım. sert bir rüzgar saç-

larımı dağıttı, elimi kaldırıp 
süatle pancuru tuttum, çengeli 
yerine geçirdim. 

Yüzüm, içim yamyor, bu se
rinlik hoşum~ gidiyor.. İzmir 
ne güıcl memleket. Kordonu 
bir baştan bir başa yıkayan 

dalgalarda ruhun paslarını si

len bir husuEiyet var ı?ibi ge

liyor. Batının kızıltılı parıltısı, 
bir şerit gibi uzanan Karşıyaka 
alevler saçıyor. Şimdi içjmde 
bir kuş kanadile karşıda tutu
şan alevlerin içine ablmak he-

vesleri taşıyor. 
lstanbuldan çıkınca İzmir, 

sakin sinirleri uyuşturan bir sü
künetle insanı dinlendiriyor san 

ki. Dinlenmek mi? Ben he
men geriye çekildim.. Ho
camı bu sevgili baba adamı 
HiddetJendirmemek için ge
yinmiye başladım .. 

Tuvaletim hiç uzun sürmedi. 
Amma yine düşüncelerime dal
mıştım! Bereket versin hocam 
dediği gibi çabuk geldi? .• 
Benekli yeşil elbisem bana 
sevgili Arnayı hatırlattı. Yeşil 

gözlerine pek yaraşan bu ren
gi o ne kadar sever.!. Ya 
ben? Ben de o yeşil gözlerle 

sarıldığımı duymak için de
ğil midir ki, hep yeş Here ka
rıştım! İşte beni görebilirsiniz 
yeşil tovaletim yeşil küçücük 

şapkam,yeşil atlas kundralarımla 
sizi yanımda bulacağım gibi 
2'eliyor!... Mantomu geydim, 
aşağıda hafif bir akşam yeme
ği yedik.. Ne çabuk tanınmı
şım.. Salonda herkes bana ba
kıyor! Fıskoslar kulağıma ka
dar geliyor,Kimseyle görüşmek 
istemiyorum. 

-8onu ı•aı-
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una ·sanda i 
kral ık meselesi 

Tecim v'e en s ri 
kurultayında alerı 

Bu i i mesele gazetelerde münakaş,. Kanun ve niza . name encümeni dün
Ediliyor- Şeçime girmiyen partiler var kü toplanhsmda bir. ço ti kararlar aldı 

Atina~ 23 (O.A.} - Eski telerin krallığın geri getirilme- . . . 
parti başkalarından bay Sofulis si hakkındaki münakaşaları ANKARA 22 (A.A) - Te- r b_akı~ında~ salahıyetlerının ge-
ve Kafandaris, hükümetlen devam ediyor. Katimerini ga- cim ve endüstri odası kurulta- nışletılmesı 
istedikleri teminat verilmediği zetesi B. Metaksas başkanlı- yında bugün encümenler çalış- Bu karlar arasında da ~n-
cihetle seçime girmemeğe ka- ğında kurulan kralcılar birli- maya başlamışlardır. Encümen- cümen yarın ~onuşmalarına e· 
rar vermişlerdir. B. Papaandra ğinin kralcılık davasına cum- lerin bugünkü çalışmaları öze- vam. edecekt~~· . . 
idaresindeki cumhuriyet partisi huriyetçilerden daha çok zarar tini şudur : Dılek encumenı Vehbı~ Ko9 
ise seçime girecektir. B. Papa- vereceğini ve rejim meselesini Genel mağazalar encümeni (Ankara) m başkanlıgında 
anastasyu ayni yolda karar seçime sokmanın doğru olma- top:anarak odalardan ı:-önde· 
vermiştir. dığını yazıyor. "Proiya,, gazete- rilen dilekleri görüşmüştür. 

Atina, 23 (Ö.A.) - Gnze- si de bu fikirde bulunmaktadır. Bilhassa Afyon zeriyatına ve 
--------~~.-.4..,..•HI---..------ Afyon mmhıkalarınm t.ahdit ve 

K 
• tanzim ve satışlarında arpala-am uza- rm dış piyasalarda sürümünü 

• terviç için tohumlarının ıslahı ker ı o r hububatın standardizasyonuna 
aid hususat konuşulmuş, ba-~ 
rakalardan bazı belediyelercel 
alınan resim ve temizleme ve Bu arada münakaşalar oluyor ve 

Bakanlar cevap veriyorlar- Kamutay 
Toplantılarına devam edecek ı 

ANKARA 23 (Özel) - Kamutay toplanblarma devam et
mektedir. Bugünkü toplantıda kazanç vergisine ek layihayı ka
bul etmiştir. Fakat bu arada münakaşalar da oldu. Finans büt
çesinin müzakeresinde de münakaşalar oldu. Finans bakanı bay 
Fuad bütün tenkitlere cevap verdi ve neticede finans bütçesi 
onaylandı. Kamutay diğer bakanlıklar bütçelerini müzakere için 
Cumartesinden itibar~n toplantılarına devam edecektir. .......... 
Ka!!:!.~~~~ndaj T ~a~z~~~s~ 
Tatbikatta bu un u 

lstanbul, 23 (Özel) - "ğıt
hane sırtlarında asked tatbikat 
yapıldı. Atatürk bu tatbikatta 

bir müddet bulundu ve izahat 

aldı. 

Türk- Yunan 
Takas anlaşması bozuldu 

Ankara, 22 (A.A) - Türkofis 

başkanlığından bildirilmiştir: 

10 İkinci Teşrin 1934 Türk
Yunan takas andlaşması fesh
edilmiştir. 

Basım kurultayı 
Ankara, 22 (A.A) - Mayısın 

25 inci Cumartesi günü Anka-

rada Kırmızıay genel merkt:zin

de toplanacak olan basın ku-

rultayının yine Cumartesi günü 

saat 11 de iç bakanlığı yeni 
yapısındaki konferans salonun-

da toplanması kararlaştırılmış
tır. 

Mesleki Tedrisat 
Ankara, 23 (Özel) - Eko

nomi bakanlığı fabrikalarda 

iyi amele yetiştirmek için ba
_!<anhkta mesleki tedrisat şu

besi açacaktır. Bu şube sanat
lar mekteplerini idare ede
cektir, 

Trabzon, 23 (A.A) - Dün 
borsada fındık ürünü üzerinde 
alivre satışlar olmu,tur. Ağus
tos teslimi iç hndık fop Trab
zon 50 den 5000 kilo ve Eylül 
teslimi 42 kuruştan 10,000 kilo 
satılmıştır. Bu fiatler üretmen
leri sevindirmiştir. 934 mahsulü 
iç fındık 62 kuruştan satılmış
tır. Stok mal kalmamış iibidir. 
Oa gündenberi fındık bölgesi 
üzerinde kalın ve süreli bir sis 
durmaktadır. On gün içinde 
yalnız üç saat güneş görmüş 
ise de yeniden sis ortalı ı kap
lamıştır. Sisin fındık üzerine 
zarar vereceğinden korkuluyor. 

Senta s anketi 
Ankara, 22 (A.A)-Türk dili 

araştırma kurumu genel sekre
terliğinden : 
Konuşma dilindeki Sentaks 

fekillerin araştırılması için bas
tırılarak bütün ilbaylıklarla 
iliçebaylıklara ve halkevlerine 
gönderHen Sentaks anketi proğ
ramında yapılacak fişlerin eni 
23 ve boyu on beş santimetre 
olacağı yazılacak iken yanlış
lıkla 90 - 65 eb'adında diye 
yazılmıştır. Proğramın on ikinci 
bölgesinde ve fiş örneğinde 
görülen bu yanlışın düzeltil-
mesini ve fişlerin 15-23 boyun
da beyaz kağıtlara yazılmasını 
dileriz. 

SİNEMASI 
3151 

B u G u N 

Turgut 
Şerif Remzi (İzmir) in başkan
hğı altında toplanarak öğhden 
evvelki toplantısında cereyan 
eden müzakerelerde ileri sürü
len fikirlerin ihzarı bir raporda 
toplanmasına karar vererek 
dağılmış ve öğleden sonraki 
toplantıda bu rnpor üz.trinde 
konuşmuştur. Encümen yarın 

müzakerelerine devam ede
cektir. 

Tecim bor.saiarı encümeni 
Hüseyin Sarip (!stanbul) un 
başkanlığı altında toplanmış ve 
ıimdiki borsaların ekonomi gi
dişimize uymıyan 1302 tarihli 
nizamnameye dayandığını, bu 
nizamnamenin ihtiyaca göre 
tadili ve bir kanunla teyidi 
muvafık olacağı ve boua!arın 
memleket ekonomisine karşı 
ödevlerini yapabilmeleri için 
ne ~ibi prensipler konması ge
rek olduğunu konuşmuş ve bazı 
esaslar tesbit etmiştir. Encü
men yarın oksiyen (mczad) 
şeklinde satış usulünün ihdası 
muvafık olı1p olmıyacağını ve 
bunun han~i mallara tatbiki 
gerekli olduğunu konuşacakhr. 

Tecim ve endüstri odaları 
kanunun ve nizamname encü
meni Turgut Türkoğlunun baş
kanlıgında toplanarak kanun 
ve nizamname üzerinde görüş-
müş ve bir çok kararlar almış
tır. 

1- Tecim borsalari odalara 
bağlanması 

2 - Tecim odalarına düşen 
kazanç vergisi munzam kesir
lerinin maliyece odalara veril
mesi 

3- Odaların tüccar defter
lerinin ticari muamelesinin ek

siği gibi tasdik salahiyetini 
haiz olmaları 

4- Odalarca verilecek te
cimse dokumanları gibi mah
kemelerce kabulü 

5- 300 bin liradan fazla 

nakliye tarifeleri ha~~~n-~a l 
yapılan dileklerde goruşul-
müştUr. 

Bundan başka encümenin 
müzakere mevzuunu teşkil eden 
seksen dilek üzerinde tetkika-

ta başlanmıştır. Rasyonalizas
yon ve standardizasyon encü
meni Nazmi Topçuoğlu (Ay
dın) ın başkanlığında toplana
rak standardizasyon meselesini 
konuşmuş ve prensip olarak 
standardizasyon lüzumunu el
birliğile kabul etmiştir. 

Standardizasyon tatbikatı bak 
kında ekonomi bakanlığmır 
standardizasyon bürosu tarafl' 
dan tesbitlenen yoldan yürüm 
si, mahsullerden mümkün olanıQ 

rının standardizasyonuna şim
diden istihsal safhasından baş
lanması mtıvafık görülmüştür. 

... 
Encümen standardizasyon işin-
de tecim odalarının vazife al
maları prensibini kabul etmiş 

ve bazı mahsullerin ekin mın

takalarının ekonomik şartlar 

~özetilerek ekonomi bakanlığı 
ile iş birliği yapmak sureti~ le 
belli edilmesinin dilek olarak 

tarım bakanlığına sunulmasına 

karar verilmiştir. Encümen ya
rın çalışma~ına devam ede
cektir. 

Denizaltı mahsulleri encümeni 
Ali Tan~everin başkanlığı al
tında toplanan encümen başlıca 
aşağıdaki kararları vermiştir: 

1 - Balık resminin kaldırıl-
nıası. 

2 - İstanbul balıkhanesinin 
resmi kalkmasile ekonomi ba
kanlığına bağlanması. 

3 fstanbulda asri tesisatı 
havi bir balık satış yeri yapıl
ması. 

4 - Tuzlu balık ihracatının 
bir elden idaresi için teşkilat 
yapılması ve yeni mahreçler 
temini. 

S - Bir konserve balık unu 
ve güberesi fabrikası kurulması. 

6 - Balıkçılığa uygun bir 
kredi kurumu kurulması ve 
balıkçıların hayatlarının ve ta
kımların sigorta edilmesi. " Dün gelir gelmez başladı

~ m mektubu bugün gözümü 
a""ar açmaz bitirmek istiyorum. 

"D . h emır anc müdürü ,, filminin çok alkışlanan büyük yıldızı 
sermaye ile çalııan tecimler
den fevkalade sınıf olarak 
harç alınması 

• il • 

l\iakon ielaketiniu 
l\1e~uliyeti arın ıyor 

Evet kapını vuruluyordu. 
Hocam bir rüzgar gibi içeri 
girdi. Beni seyahat kıyafetim
le yaıar görünce haykırdı : 

- Y enıin ederim ki yınc 
Erkula yazıyorsun .. 

- Ak.!lini söylemiyeceğim 
ıçm yemıne lüzum yok .. 

- Fakat sen şu mektubu 
bırakta kalk . . Hazır ol ancak 
bir çeyrek vaktimiz var yav
rum. 

Konseri bu akşam verece
iiz. Daha bir hafta önceden 
bil tler aablmış. Senin adını 

Morlay'ın en büyük eseri 

A • 
ı 

Meşhur Fransız muharrirlerinden M. GroisEet tarafından yazılan 
ve bütün dünya dillerine çevrilen piyesten alınarak Gaby Morlay 
Andre 1.uguet - Jean Max ve küçük Jean Bara tarafından temsil 

edilen mevsimin en büyük filmler:nden biri. 
Ayrıca FO S dUnya havadisleri 

FİYATLAR 

seansta ~ ~ e:> ~ ~ 
~~, ~~, c:;J) 

Seans saatforı 

kuruştur 

15-17-19-21 15 Per embe 13-15 Talebe seansı 

6 - Mıntaka kurultaylarının 
genel kurultayı hemahenk ola
rak dört yılda yapılması. 

7 - Oda sekreterlerinin un
vanlarının birleştirilmesi 

8 - Odala da çalışan me
murlar için genel bir tekaüt 
sandığı kurulması 

9 - Odalar idare meclisleri 
üyelerı sayısının şehir nüfusuna 
göre değil, odalara yazılı te
cime sayısına göre tesbiti 

1 O - Odaların Arbitraj ve 

Vaşington, 23 (A.A) - De
niz bakar..ığının ulusal bir ra
poruna göre, akon balonunun 
kaybolmasına rüzgarların mı 
yoksa balonun yapılışındaki 
bir yanlışlığın mı sebep ol
duğu anlaşılmıştır. 

Çin'de 
Londra, 23 (A.A) - Çinde 

ki fnııiliz orta elçisi Cadogan 
lngilterenin Çin .. ük elçim 
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Hem karada, hem suda ya- vetini muhafaza edip etmedi-
şıyan bu chalinin hayatı orada, ğini sordu. Kapıcı şu şairane 
göze çarpıyordu. Y eriller bu cevabı verdi: 
çamurlu pis su içinde, bellerine - Başkasının kokladığı bir 
sanlmış bir peştemaldan başka büketin kokusu yine üzerinde 
elbiseleri olmaksızın, banyo alı- kalır. Renuçi, Kin'in ebeveyni 
yor, yıkanıyorlardı. Akıntının tarafından yapılan bu lütüfkar 
sürüklediği pislikler bunların davete cevap vermedi. Zira 
yanı batından geçiyor, fakat barda buluştuğu Fransız tüc-
onları iğrendirmiyordu. Bu iı1'- carları bunların para koparmak 
renç suyu yemek pişirmek için için her vasıtaya başvuran. İca-
bile kullanıyorlardı. bında şantajdan da çekinmiyen 

Ôyleya ! Metten istifade et· kimseler olduklarını haber 
mek gerekti. Birazdan çekilip vermişler idi. Bunun yerine 
gidecekti. vatandaılarına, bir çapkınlık 

Bununla beraber b:tün bu a-ezintisi teklif ettiler. Bu 
adamlar yaşıyor, çoğalıyorlardı. a-ezintide yalnız aynı derecede 
Sanki mikrop nazariyesi ak de- güzel, fakat daha az masraflı 
rilileria icadettikleri uydurma "Muvakkat knrılar11 bulabile-
bir masaldan başka bir şey de· ceklecekti. 
ğilmiı gibi! Bütün Siyama Fransadan 

Evlenecek Bayan a-elen otomobil lôstiklerini sa-
Otele dönünce, 2elen mek- tan ve bunlarm ilk maddesini 

tuplar arasında Morga ve Re- yine Siyan bankoktau iki kilo-
nuçi bir tamim ile bir resmi ihti- metre mesafedeki kauçuk or-
va eden bir zarf buldular. Re- manlarmdan alan bir Fransız 
sim masumane bir tavırla beyaz- onlara bir teklifte bulundu! 
Jara bürünmüı bir siyamlı kızı gös Yarın akşam yemeğe bize 
teriyordu. Bu kız, sol memesi geliniz. Sonra bu bayanları 
hizasında, portakal çiçeklerin- görmeğe gideriz. 
den yapılmıı bir buketi sa~ Mora-a sordu : 
elinde tutuyordu. lngifizce ya- - Bangkok da satılık kız-
zılmıı olan tamim hem ihtiyatlı, lardan başka görülecek hiç 
hem sarih idi: bir şey vokmu ? 

"Bu fotograf mis Kin Bot Tfitcar güldü: 
adlı bir genç kızın re.smidir. - Sıkılma.tmız. Yarın sa-
Roma sokağında 693 numara- hah sizi aramağa geleceğim. 
da anasını• babasının yanında Sonra bütün gün aynlmayaca-
oturuyor. Eier onunla eylen- iız. 
mek istiyen iyi bir delikanlı Bangeri yeni yeni arkadşla-
varsa, babasına bir mektup rile bric masasında bırakan 
yazarak, aduaı, yaıını, itini ve mühendiı odasına döndü. Ya-
adresini bildirsin. F ot0&rafını tak üzerinde ~eniı ve kocaman 
da eklesin. Ya bekar, yahut bir cibinlikle aanlı bir minder-
dul olmak tarttır.,. de Kam uykuyua dalmış, din-

Göz a-are alikadar olan Re· Ieniyordu. Minderde iki yas· 
ouçi bu Misin mektup1arını da- tık vardı: Birisi yatağın baş-
(ıbnağa memur olduğu anla- tarafında. Diğeride yanda. 
şılan otel kapıcısından aslının Morga şu baı yastığının 
resme uygun olup olmadığını aeye yanyacağını düşünür-
sordu. Kapıcıya bakılırsa, re- ken uyanan metresi ona iza-
sim bayan Kin'in i'ÖZ kamaş· hat verdi! Buralarda 11Hol-
tırıcı güzelliğinin tonuk bir ha- landa kansı,, adı verilen 
yalinden ibaretti. Bununla be- bu ikinci yastığı uyuyan 
raber mektuptaki ıartlan harfı kimse bacakları arasına alıp 
harfına almamalıydı. Kızın ebe· bu sıcak havada terliyen bal-
veyni evleamek iHteyecek "deli- dırlannın birbirihe değmesini• 
knlı"nın bir çok kusurlanna göz önünU alır. 
kapayabilirlerdi. Yeter ki biraz Genç Parisli buna giilümse-
parası olsun. Zaten işi evlen- di ve ille önce "Hollandalı ka-
meie götürmeksizin sadece bir dına,, itibar etmeyip kendi 

Laoılu kızına sarıldı. Fakat 
nitanlılık tla bu genç bayanla 

hararetini böylece yatıştırdık· 
pek hop gidecek gezintilere tan sonra, serin yastığı buldu-
imkin verebilirdi. 

ğuna memnun oldu ve o da 
Morga, Mis Kin böylece "ni- onu bacakları arasına alarak 

pnlanaiı,, beri, kalbi üzerine uyudu. 
baıbiı timsali çiçeklerin tara· - 8oıııı t rır -···· Türkiye ile Amerika ticaret 

l"'icaret bağlanbsı filosu 
Slovo, Sofya •• Mayıs •• 
Türkiye ile aktedilecek yeni 

ticaret muahedesi müzakere-

sinde bulunacak ol~n heye· 
timiz dün Anl·araya git-
miştir. Cenup komşumuzla 

mazide olan ticaret münasebet
! ~rimiz çok canlı idi. Bir çok is-

t hsalitımız Türk pazarlarında 

Vaşin~ton, 23 (A. A) - B. 
Hul radyo ile neşredilen bir 
söylevinde, Birleşik Amerika 
için büyük bir ticaret fi!osu 
muhafaza etmek lüzumunu gös
termek maksadile başkan Ruz
veltin yakında bir ulusal deniz 
günü kutlulanmasım emrettiğini 
söylemiştir. 

aşteri buluyordu. Fakat Tür- • •••• ....... • • ••••• ...................... . 
yede yeni rejim doğunca kolunduğunu unutmamak la-

onun ekonomik durumu da kö- zımdır. Bunun ıçın ticaret 
münasebetlerimizin s a ğ 1 a ın 

,jnden değişti. Türlciye diğer 
ve muntazam csa lara dayan· 

Llevletlerden örnek alarak 
ması mecburiyeti vardır. Türk

pazarlarmı yabancı mallara 
lerle bizi 2'enel menfaatler 

karşı korumak tedbirlerini 
bağlamaktadır . Ekonomi ve 

aldı. Bu ise bizim Türkiye istih5al tarzlnrlmız da bir çok 
ile ola:ı ticaret munasebatımızı taraflarda birbirinin aynidir. 
duyulacak derecede zayıflattı. Hatta baıı cihetlerde sıkı 
Bununla beraber yine Türkiye bir münasebetle yekdiğerini 
pazarlarında alıcı bulacak bir tamamlıyacak işlerimiz vardır. 
çok mallarımız vardır. Bizim Biz, bu anlayışımıza ~üvene-
için böyle olduğu gibi Türk rek Ankarada başhyan konuş· 
malları için de böyJedir. ma arın bir hayırlı netice ile 

Bundan başka komşu oldu- biteceğini ümit ederiz, Bu mü-
P.uz ve Türkiye istıhsalib- nasebctJe ıyı hesapların iyi 
nın •6hua bir kısmını• top- doostlar yaratbğmı da batırlat-
rıkları se rek Set' mak isteriz. 

r • " JI# - • -

ayişta ğın kararı 
gazeteleri Hitlerin sözünü 
uş olduğuna kanidirler ... 

Berlin, 22 (A.A) - Bay Hit· 
lerin söylevi hakkında Döyçe 
Algemayn Ça}' tung gazetesi 
şunları yazmaktadır: 

Hitlcrin vermiş olduğu izahat 
o kadar kanaat verici o kadar 
tamdır ki, Rayştag başkanının 
kendisine karşı ye!pınış olduğu 
·nanç gösterimine ulu~umuz da 
bütün yüreii ile i~ tirak eder. 

Hiçbirşey gizlenmcn::.el t edir. 
Çünkü artık hiçbir şeyi gızle
mek lazım d ği•d:r. Düşünülen 

herşcy fa:r.la clım!c oyunları 

yapma 'c:sızm bildirilmiş•fr. Çün· 
kü hepim;z bilıyoruz ki barJşı 
korumak için Almanyanın en 
iyi ulus elarak kabul etti2-i de 
henüz İstediğimiz gibi herkesçe 
anlaşılamamıştır. Yalnız haklı 
olduğumuza değil doğru hnre· 
ket ettiğimize de eminiz. 

Almanya 3 şubat tarihli Lon
dra protokolunun çerçevesine 
giren pratik bir program çiz
mektedir. 

Berliner Kokal Anzayger 
diyor ki: 

Diplomasinin, arsıulusal poli· 
tiknnın inkişaf eden safhalarilc 
meydana gelen vahim mese!e
leri halledememesi dolayısile 

Avrupa ufukJarmda bulutların 
toplandığı bir zamanda Führer 
haftalarca ı:>ürcn bir sükunetten 
sonra btiyük siyasal meseleler 
hakkında Alman noktai naza-
rını arzu edilen bütün tefer
ruatı i]e ortaya koymak için 
söz almış ve bu sözlerdeki 
merd açıklık ve Rayştağın 
alkışlarını toplamıştır. 

Führer hayatında verdiği 
söylevlerin en bliyük ve en 
beliğiyle fikirlerini, hareketle
rini ve Almanyanın Herdeki 
vaziyet;ni izah etmi tir. 

llitleı· ır·e l1oerı U!f 
Berliner Tageblat diyor ki: 
Ecnebi gündelik düşüncesile 

evvela bizimle konuşmak iste-

nirse bizim lehimize feragatlar 
yapılmıyacağını aöyliyecektir. 

nihayet bu söylevden beliğ bir 
surette meydnna çıkan Alman 
vaziyetinin ara buluculuğunun 

ve ileri sürülen fikirlerin zen
ginliğinin önünden kaçamıya
caktır. Biz.im politikamız bir 
uzlaşma politikasıdır, ve ken
di müdafaamızın t em'ni hak· 
kındaki sarsılmaz azmimizle 
beraber derin barış hislerile 
do!udur. Bu söylevden sonra ........ 

kim bu iki ıeyin birbirile te
nakus halinde bulunduklarını 
söyliyebilir. 

Cermanya ise şöyle diyor: 
Fiihrer izah edilebilecek her 

şey hakkında izahat vereceği 

hakkındaki sözünü tutmnıtur. 

Daha evvelden Berlin konuş
maları esnasında bile bay Say
men ve Edenle açıkca konuı
muştu. Bugün de Almanyanın 
emniyeti hakkında elastiki bir 
proğr&m çizmemiş, fakat hiç 
bir şeyin değiştiremiyeceği ve 
Almanyanın kendi tarafından 
daha ilersine gidilmiyeceği 
vazih ve açık çizgilerle bunu 

belirtmiştir. Bütün hüsnü niyet 

sahibi adamlar Almanyanın bü
tün dunyaya uzattığı barışse
ver eli sıkabilirler. Her kim bu 
eli sıkmaktan kaçınırsa yalaız 

hareketi bu adamın barıt ve 
adalet üzerine oturtulmuş bir 

yeni Avrupa nizamının diişmanı 
olduğunu göstermiye kifayet 
edecektir. 

BERLIN 22 (A.A) - 8. 
Hitlerin söylevinden sonra Ra-
yiştağ başkanı B. Görinı-, Ra
yiştağ tarafından ittifakla ka-

bul edilmiş olan aşağıdaki ka
rar sureti11i okumuştur. 

Rayiştağ kurumu Führer ve 
başbakan Hitlerin diyevini it
tifak ile tasvip ve Almanyanın 
şerefini ve hukuk müsavatını 
müdafaa ettiklerinden dolayı 
devi et başkanına ve btıtiln 
hükumet erklnına minnet ve 
şükranını beyan eder. 

Y nanistanda. rejim 
Meselesi ne haldedir? 

------------~~--------------~~~~---·----

Kondilise göre bu işte hüküm 
Vermek hakkı milletindir 

YUNANlSTANDA REJiM 
MESELESİ ETRAFINDA 
Atina 21 ( A.A ) - Hüku-

met tarafını tutan ve Başbakan 
B. Çaldaris ile sıkı bağları bu
lunan Ellinikon Mellon gazete
si, Yunanistanda rejim mese
les~ hakkındaki sorgularına Ge
neral Kondilis taraf111dan veri
len karşılıkları yazmaktadır. 

Gazete11in B. Kondilise sor
duğu soruların ilki şu idi: 

Bir politika adamları grubu
nun ileri sürdüğü rejim mese
'1csi hakkında hükumetin du
rumu nedir? (1) 

Ceneral Kondilis bu soruya 
şu kar,ıhğı vermiştir: 

Bu me!elede hükümetin dü· 
şüncesi başbekanın onamıyla 
yaptığım diyevJerde açıkça an· 
Jatbğım gibidir. Memleketin 
içinde ve dışında gazeteler ta
rafından yayılan bu diyevle
rimde, rejim meselesinin bir 
parti mesdesi olmasmın ne 
olusa ne de kralcılık idesine 
yakışmadığı düşünces:nde ol
duğumuzu bildirmiş ve rejim 
işinin, tam bütünlüğüyle, Elen 
ulusu işi olarak kalmasının ta-
rihsel bir bir zorağ (zaruret) 
olduğunu ileri siirmüştük. 

Kendimizce bu sorumda oyum 
şudur ki, parti bağları, bir re
jim seçimi işinde düıünce hür· 
riyetiain önüne geçemez. 

Gazetenin ikinci sorgu şudur: 
Rejim meselesini ileri süren 

politika adamları gurubunun 

JJ. Aondilis 
seçimden önce, düşünceJerini 
aÇlğa vurması doğru mudur? 

Buna da General Kondilisin 
verdiii karşılık şu olmuştur: 

Herkes, rejim meselesi hak
kında düşüncesini açıkça söy
lemekte öz.gendir. Yalnız dü
zenin ve d\lrgunluğu korunmrsı 
için başkanlarının düşüncesine 
karşı da saygı beslemesi lazım· 
dır. Fakat diier taraftan 
koca bir ulusun rejimi gibi 
önemli bfr meselenin şahsiğ' 
ıiriıtlerle sömürülmesine (istis 
mar edilmesine) de iıin vermi
yec:ejiz. 

" Önümüzde yapılacak olan 
müessisan kurulunda rejimiti· 
nin herhalde ileri sürüleceğini 
soruyor musunuz? ,, Yolun
daki üçüncü sorguya g•
neral şu karşılığı vermiştir: 

Bu kurulda anasal kanun 
konuşulaçağı için bu işia de 
konuşulması tabiidir. 

Ulusun hangi rejimi beğen
diğini anlamak için bir K"eneloy 
yapılıp yapılmamasın kararlaş
tırmak hakkı, kamusal olarak 

ulusu temsil eden ulusal kurula 
düşer. O zaman, tabii olarak, 
açıkça düşüncesini söylemek 

ulusun her mümessili için bir 
borçtur. Bugünlük şunn bildir-

mek isterim ki, ister taçlı, 
ister taçsız bir ulus yönetiai 

olsun, rejimin halk arasında 
geniı bir temel dayanması ve 

imkan yettiği kadar sımf kar
şılıkları dışında kalması ulusal 

bir zorağdır. Bu, yalnız rejimin 
sağlamlığı için dej"il fakat ayni 
zamanda rejimin ulus için ve· 
rimli olması için de en baılıca 
şarttır. 

(1) Anadolu Ajansının notu: 
Bilindiği üzere, halk partisi

nin aşkınları ile 8. Metaksas 
seçim programı olarak Kralcı
lık rejiminin geri getirilmesi 
ni ele almaktadırlar. 
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Habeş - İtalya 
Davası etrafında 

- Baştara/ı 1 ncı ~a/ıitede -
sakladığını yazmakta ve son 
olarak büyük devletlerin bal
yan - Habeı savaşına mani ola~ 
cakları umudunu bildirmekte
dirler. 

Paris, 23 ( Ö.D.) - Bütün 
Fransız 2'azeteleri, uluslar ku
rumu konseyinin toplantısı do· 
layısıle, İtalyan - Habeş ayrı
lığının aldığı korkulu durum 
üzerinde duruyorlar. 

"Maten,, gazetesine göre Ha
beşistanda yağmur mevsiminin 
başlaması Eylül sonuna kadar 
bir davranışa imkan bırakma
dıiından barış iç.in çalışmağa 
daha vakıt vardır. 

"Eko de Paris,, Gazetesine 
göre İngiliz hükumetinden aç.ık 
kart almış olan f ngiliz delegesi

1 B. Eden anlaşnmnmazlığa son 
vermek için İtalyan ve Habet 
delegelerile görüşmelerine baş
lamııtır. ıngiliz delegesi uluslar 
kurumunda İtalya ve Habeıis 
tandan muayyen bir vakıt · · 
hücuma geçmemeleri taa1ıhü
dünU elde etmeğe çalışacakbr4 Gazete diyor ki. "Bunun se· 
bebi ıudur: Hebeş imparatoruj 
nun uluslar kurumuna çekfi~~ 
telgraf Cenevrede çon derini 
tesir yapbğından uluslar kuru
munun bu işe karışmasının ve 

açıkça görlişmeler açmasının 

6nünü almak imkinı yoktur." 

Londra, 23 (Ö. D.) - İngilız 1 
gazetesi Habeş imparatorunun 

Harar' da neşrettiii bir bildiri• 
minin özünü yazıyorlar. Haile 

Selaıiye Habeşistanın hanı 
içinde yaşayan ve yaşam istiye• 

bir ülae olduğunu ve başkaları-1 
nın riayet ettiii gibi kendi 

baklanna da başkalarının ria
yet etmelerini istediğini bildir-

mektedir. İmparator İtalyanın 
sözde müstemlekelcrini koru· 

için aldığı tedbirlerin Habeşis
tanı istill için bir hazırlık ol-

duğunu söylemiş ve demiştir ki: 

Bizim hücuma geçemez ihti-
1 

mali yoktur. Fakat haksız bir 

istilaya boyun eiecek değiliz. 
Vatanımızı son nefe.simize ka
dar koruyaca2"ız.,, 

Viktor Ügonun ölümü
nün ellinci yılı 

Paris - Vikter Ügonun ölü
münün 50 nci yıldönümü türen
lcri ba~Jamıştır. 

Ôğrtmenlerle talebeden gu-
ruplar Trokad.ero alanında 
~österişler yapmışlardır. 

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

Çin denizlerinde 
Bir macera 

(Holivut) da (Çin denizle

rinde bir macera) adlı bir film 
hazırlanmaktadır. Bu filmin 

baılıca artistleri Con HarloY 
ile Klerk Gabedir. 

~ 

• • 
Meşhur Fransız muharrirle· 

rinden Piye Benua' nın Königs· 
markadlı eserinin sesli ola· 
rak yeniaen çcvrilmeğe baş
lanacağı ieçenlcrde yazılmış-

tı. Bu filmin mükemmel bir 
surette vücude gelmesi için 5 
milyon franga ihtiyaç hasıl ol· 
duğundan kumpanya, şimdilık 
bu mUhim paranın tedariki ile 
uğraşmaktadır. 

Fransız muharrirlerinde Piyer 
Fruvde'nin (Şahane tarik) adlı 
eseri filme rejısörü Marsel 
Lerbiycdir. Baş rolleri Kate dö 
N egy - ]ak Katlen Pi yer Rişar 
Vilm yapacaklardır. FJ!m Ce
zayirde çekilecektir. 

• . .. 
1934 senesinde Japonyadaki 

ıtüdyolarda çalışan artistlerin 
adedi yüzde on nisbetinde art
•ııtır. Elyevm 1778 e varına k
tadır. 
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BORJIY A 
-74 -

Ah bilseniz Mösyö Şövalye larken :tövalye diğer iki arka-
Bugün Ro n ada her yerd e sizin daşa döndü: 
adınız dolaşıyor. Ba~ınıza k esi- - Şu gördügünüz adamı an-
len üç bin lira kıymet bütün cak bu sabah tanıdım. Bundan 
kafaları sizinle meşgul kılıyor. iki gün önceye kadar hırsız.-
Ne büyük kafanız var ki onun lıkla geçiniyordu. Benim başı-
kopanlması için üç bin lira ma üç bin lira verilecegini duy-
veriliyor. duğu halc\e beni Borjiyafara 

Ragastan gülerek cevap teslim etmiyor ve etmiyecek.. 
verdi: Siz bunun anlamını kavrıyabili-

- Bak azizim, onlar benim yor musunuz? 
kafama hiç bir gün değer bi- Refail atıldı: 
Çemezler. Bununla beraber iş - Bu ne büyük ihtiyatsızlık. 
bütün Borjiya ailesinin kafala- Hiç böyle bir adama güvenilir 
rının hepsine birden beş para mi? güvenilse bile insanların 
hile vermem. Çünkü onlar in- vicdanları değişir. Vadedilen 
san değil canavar kafagıdır. para çok büyüktür. Bugün 
Alçak herifler demek kafamı böyle olsa yarın üç bin altın 
götürene para verecekler.. onun vicdanını çevirebilir. Ma-

lspada Kappaya dönerek kiyavel söze karıştı. 
sordu: E t İ 1 • d - ve .. nsan arın vıc an-

- Senin bunlardan haberin ları, düşünceleri bir noktada 
var mı? durmaz, değişir. Lakin şövalye 

- Oof .. Buyruğunuz üzerine böyle bir adama büyük inanç 
Romaya gidince bütün kilise- gösterdiği için herifi kendisine 
I:rin kapılarına yapıştırılmış ka- sonsuz olarak bağlıyabilir. Bu 
gıtları okudum. sırada ellerinde şarap şişele-

- Bu kağıtlarda ne yazı- riyle lspada Kappa da odaya 
Yordu: girmişti. 

- Bu kağıtların altında hem Hepsi şarap masasının etra-
i>apanın hem de Sezarın imza- fına oturdular. Ragastan Ra-
ları vardı. Sizi diri veya ölü faelden ayrılıp Makiyave'in 
tutup getirt:cek adama üç bin evinde buluşmak üzere sözleş-
altın verileceği yaıılı idi: tiği dakikadan buluştukları şu 

- Bunu okuyunca ne yaptın? dakikaya kadar başından ge-
- Kafasının koparılması için çenleri birer birer anlatb. Din-

üç bin lira verilmesi vadedilen liycnler, heyecandan heyecana 
bir adamın yanında hizmetçi düşüyorlar. Şövalyenin soğuk-
buJunduğumdan dolayı göğsü- kanlılığına ve kahramanlığına 
ınün kabardığını duydum. bayılıyordu. Ragu!an yalnız 

- Bravo!. lspada Kappa!. Lükrc:; ile papas Garkonyo ara-
Ç_ok sevin_ç duydum. Haydi bize smda Rozitanın kaçmlmasına 
bır kaç şışe 9arap getir. dair kısa görüşmeyi anlatmağı 

O hemen emri yerine getir- unutmuştu. 
lllek üzere kapıdan dışarı fır- - • uJıtı Var -

EkOnomi bakanının izahatı 

atış ve kredi k o
peratifleri yasası 

Bu toplantı devresinde çıkacaktır 
Ticari krediler meselesi 

-Baştar<ı/ı 1 irıri sahifede~ 

~ıkamıak için çalışmakta-
rız. Gayret gösteriyoruz. f ıymetli arkadaşım Refik 
nceoglu köyler için faydalı 

lcşkilittan bahsettiler. Bizim 
esas kanaatımız, güttüğümür 
\le takip ettiğimiz yolda köy 
ekonomisine vasıl olmak, yani 
lllüstahsil için mutlak surette 
tcfah temin etmektir. Ve şim
diye kadar bilvasıta ve bilava
aııa aldığımız tedbirler köylü· 
n·· . un ıntifaını temin etmek mak-
sadına matuftur. Hepimiz bili-
~oruz ki köylümüz çok çahş-
:ındır. Fakat bu çalışkanlığına 

nısbetle maişet sevayesi düı-
~Undür. Bu hususta ayni fikir
. eyiz. Bu işi başarmadıkça 

•ktisadi sahada verimli bir iş 
Yaptak diyemeyiz. Tekrar edi
iorum, bu niyetle azimle ça· 
ışınaktayız ve çalışacağız. 

Tlcarı krediler 
mesele si 

t
. Kitapçı Hüsnü, arkadaşımız 
ıcc A k d d arı re i en bahsP.ttiler 

ve ticari kredinin hariçten te~ 
mini hususunun söylediler. Bu
un yalnız bir cepheli düşün
rney · k e ım in yoktur. Aynı za-
~a.nda kredi veren memleket-
erın şeraı"t• "kt" d" . . ı ı ısa ıyesını na-
zarı itibara almak .. . ve musavı 

Şartlar bulmak lazımı B b- 1 
ol ki b r. u oy e 

rna a erabcr daha lk" se l . evve ı 
ne ere aıt maalesef eı· . d rak ımız e 

arn yoktur. 1933 yılında .. 
ın·ı uç 

1 yon lira raddesinde iken934 

}Yılında bu temin edilen kredi 
2 ·1 mı Y•na çıkmıştır. Bunu C 

lllcrkez b k . . · an asının verdıiJ mu-
aınelitla tev11k ediyoruz. Kre-

diler üzerinde çalışmak için ti
caret hayahnda gözetmek iste
di2imiz istikrarın büyük kıy
ıneti vardır. Kontenjan siste
mimizin klering sistemine bağ
lanmış olması bu kredilerin art
masına başlıca amil olmuştur 

denilbilir. 
Madenlerimiz 

Madenlerimiz üzerinde alına
cak resmi kararın gecikliiin
den bahsettiler. Bu kararm bir 
an evvel alınıp medenlerin ko
runmasını ve istihsalitımızı ar
tırmamızı söylediler. Kendileri
le tamamen taraftarız. Bugün
lerde heyeti vekileden karar 
çıkmak üzeredir. Ve bu karar
namade derhal mer'i olmak 
kaydını ihtiva etmektedir. (Bra
vo ıesleri) 

Ahş kabiliyetimiz 
Memlekl!tin alış yani iştira 

kabiliyeti üzerinde tereddüt 
gösterdiler. Bizim görüşümüz 

şöyledir: 
Memleketin alış kabiliyeti 

934 yılından itibaren azalma
mıştır. Hatta geçen yıllara nis
betle çoğalmak istidadını gös-

termiştir. Bunun da elimizdeki 
rakamlara teyit edebilirim. 
933 yılına nazaren memle
ketimize 12 milyon liralık 

fazla ithaJat olmuştur. Hiç kim
seden bu ithalat fazlasından 
dolayı bir şikayet işitmedim. 

Buna ilave edilecek diğer önem
li bir nokta vardır ki bundan 
daha mühimdir. Bazı memle
ket dahilinde istihıal ettiğimiz 
maddelerin haricden ithali de 
çoğalmaktadır. raı, .... •ı 
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Bütçe görüşülüyor 
verdi 

~--~-------------------------------Say} avlardan bazıları. ~a~anç vergisinde düşüklük olduğunu 
Bugday koruma vergısının konulduğu maksatlardan başka 

Mak~sada safeclildiğini söylediler 
B. Fuat Ağralı bu husustaki sorulara cevap verdi 
Anka~_a, 22 <A::A)-:- Kamuta- Eettiği maksattan gayri maksat- İskambil k6ğıdı basar 

yın bugun Abdulhalık Rcnda- lara sarfedilmekte olduğunu 1 gibi banknot basmak 
nın başkanlığında yapbğı top- anlatan bir mana yoktur. Bun- istemiyoruz 
lantıda 1935 yılı muvazeneyi ların hepsi de birdir ve lazım- Afyon saylavı Türkere de 
umumiye kanununun müzake- dır. gözettiği maksadın bütçe ye-
resi münasebetile birçok say- Bakanhklar maa,atandakl kiinu ile tedavülde buluaan 
lav~ar söz alarak kanunun he- Fark albn 

1 

stokunu kullanmayı ve 
Y~~ı umumiyesi üzerinde bazı Bir kısım bakanlıklar maa- bunun için maliye bakan-
mutalealar yürütmüşlerdir. Bu lıgw 1 ile Devl•t b k 

·· t 1 l f' " an ası 
mu a ea ara cevap veren ınans vazifesini gören devlet baa-
b~kanı Fuat Ağralı, bütçe ile kasının vaziyeti tetkik et-
~nılli. müdafaaya, bayındırlık meıini istihdaf eylediğini, yok-
ışlerıne ayrılmış olan para nis- sa iskanbil kiğıdı b "b' 
betleri bir defa dah•. kayde- banknot basmayı gözeı'::'di::.ı; 
derek bu nisbetlcrm Halil işaret eylemiştir. 
(Menteşe) tarafından izh~r edi- Sullstlmal tahkikatı 
len arzuya cevap vardiğini Şurayı devlette 
söyledikten son Afyon sayfa- s··t h ti" • • .. .. . u çe eye umumıyesı uıe-

vı Turkerın mütalealarına kar- · d b - k 1 

• 
ınans bakanı izahat 

Tarihten 
Bir yaprak 

Kardeşlerini nasıl 
Öldürürlerdi? 

Şehzade Ahmet, ihtiyar ba· 
basının tahtını kardeşlerinden 
önce almak emelinde idi. Kar
deşi Selim babasına karşı bir 
kerre ayaklanmış, babasını ezer 
gibi olmuştu. Selim şimdi uzak
larda, Kırımda bulunuyordu. 
Selimin bu yokluiu da bir fır
sattı. Korkud İstanbulda idi. 
Ne olur ne olmaz yeniçerileri 
belki kandırm~a padişah oluve
rirdi. Bunun için biç durmağa 
gelmezdi. Halbuki Ahmet, kaç 
kerre ayaklanmış her davayı 
kavbetmişti. Son kere taliini 
denemek istedi. 

Selim de boş durmıyordu. 
Kırımlıları kendi lehine kan
dırmıştı. Padişah olursa Kırı
mın istiklilini tanıyacaktı. 

Böyle bir :1ırada Selime Se-
1 

mendere vilayeti tevcih edildi.1 
Memuriyet yerine çarçabuk l 
i"İtmesi emrolunuyordu. Se-

l k 
· t" rın e geçen u muza ere er 

şı ı vermış ır. d b w d k k 
Milli paranın lstlnatgatu esnasın a uı ay oruma a-

Finans bakanı bu cevabında nununun tatbikinden alman ne- ı 
Yergi kanunları yapılırken Ja- ticeler)e lstaabulda yapılan ıu-
:zımgelcn tetkikatın önceden istimal tahkikatı etrafında so• 

mendere yolunda, lstanbuldaki ı' 
Yeniçeri zorbalarından ve üme
radan aldı2ı mektuplarda he
men lstanbula gelmesi, Ahmet~ 
sultan isyanının Q?~niması 1 
isteniyordu. Seitm, yolunu de- 1 
ği~;rmedi, derhal İstanbula 
doğru ilerlemeie baıladı. 

yapıldığını Afyon ıavlavınm Bay llits>ıfr rulan sullere kartı d" tfanm ba-
emniyet etmesini kaydederek, şatında toptan bir buçuk mil- kanı Mubli~ Erkmen Ziraat 
hükumetin milli paranın isti- yon lira kadar bir fazlalık gö- ba~kaSlnın şimdiye kadar 200 
nat2ahını tayinde iayet hassas rülmekte olduğunu ve b~nun milyon ton buğday aldığını bu-
bulunduğunu ve milli parayı neden ileri ge!diği hakkında nun 100 milyon tonunu 
zaman zaman tahavvül gösteren yine H;;:;nü Kitapçı tarafından harice gönderi1diğini 100 mil-
bir paraya bağlıyamıy?.~ağını sorulmuş olan suale karşılık da yon tonunun da stok olarak 
söylemiş ye d~nıiştir ki: _finans bakanı demiştir ki : bulunduğunu, buna bai1anmıı 

Paranın tasarrutu Finans bakanlığı kısmi.ndeki olan paranın 6 - 7 milyon ara-
Paranın İ!tikran milli tasar- fark yeni teşkilat kanunundan sında olduğunu, İstanbul ıui-

rufun büyük bir te 'vikidir. ileri gelmektedir. Bu farkın istimali tahkikatı neticesinin 
Cumhuriyet hükumeti milli ta- karşılıklarını da bulduk, ve bu- şurayi devlete verilmiş oldui(u-

sarruflarla işe başhyarak mu- nu mazbataya ilave ettik. Di· nu bildirmiştir. 
vaffak olmuştur ve bundan ğer bakanlık!ardaki farka gc-sarfınazar edemez. lince, her bakan kendi bütçe- Kabul edllen bütçeler 

Kazanç verg si sinin müzakeresinde hu ciheti Bu izahattan sonra bütçe 
Finans bakanı bundan sonra izah eder. Barem kanununun heyeti umumiyesi üzerinde gö-

Muğla saylavı Hüsnü Kitapçının tadili için yapılmış olan temen- rüşmeler kifi görülerek fası· 
kazanç vergisi tahsilatında dü- niye karşı da, bu hususta ha- lara geçilmesi kabul edilmit 
şüklük olduğu hakkındaki söz- zırlanan muaddel kanunun Ka- Kamutay masraf bütçesi 
lerine karşılık vererek bu ver- mutaya verilmek üzere olduğu- 2.895.712, riyaseticumhur büt-
gının 11 aylık tahsilatmın nu bildirmiş ve Refik ince ta- çesi 400.880, divanı muhase· 
11,650,000 liraya vardı~mı ve rafından mubadil bonoları için bat bütçesi 593.668, başveki-
denildiği gibi aşağı bir miktar- ileri sürülen mütalealara c~vap Jet bütçesi 1.099.062, ıürai 
da kalmadığını, yine hayvan vermiştir. devlet bütşesi 217813, istatiı-
vcrgilerinin bir kısmının da ayni Malt kanunların ve tik umum müdürlüğü bütçesi 
noksanlıiı göstermekte oldu- Vergllerln lslAhı 563.972, diyanet iıleri bütçesi 
ğunu söyliyen Hüsnü kitapçının Fuat Ağralı bu karşılığında de 610.617 lira olarak kabul 
ileri sürdü~ü mütaleaların son mübadil bonolarile devlet kre- edilmiştir. Kamutay yann top-
sayım rakamlarına dayanarak disine taalluk eden bonolar lanacaktır. 
yerinde olmadığını söylemiştir. arasındaki farkı işaret etmiş ••••••••••••••••••••• .................... . 

Buğday koruma ve bono hsmillerinin variyeti Hicaz prensi 
Vergisi sıkıntılı bulunuyorsa bunun değ- • gı•tti• 

rudan doiruya kendilerine hıra- ita} yaya 
Bufcday koruma vergisinin kılmış olan işleri şu veya bu 

konulduğu maksattan gayri tesir altında sürüncemede bı-
maksatlara sarfediımek istenil· k 1 l d ·ı ra mış o ma arın an ı eri gel-
diği hakkında mütaleaya kar- diğini işaret ederek, mali ka-
şılık olarak Fuad Ağralı mu- nunlann ve vergilerin islihı 
vazene kanununa böyle bir yolunda çalışılmakta bulundu-

madde konmuştur, orada bu ğunu söylemiştir. 
verginin sarf mahalli olarak Memurin maa,ıarı 
gösterilen hususatın içinde belli Denizli saylavı Mazhar Müfit 
başlı olarak muhacir iskanı var- kanunun memurin maaşları 
dır. Bu vergi gelirinin bir kıs- üzerindeki verırileri indirerek 
mının zirai olan ve müstahsili asıl maaş ne ise onu verelim, 
koruma esasına uyan yerlere sözüne cevap olarak biz bunun 
sarfetmekte kanunun derpiş aksini düşünüyoruz, çünki bun-
.......................................... lurın muvakkat oldup bak-
kalmamış hepsi de sarf ve is- kındaki hüme sadık kalmak-
tihlak edilmiştir. Bugünlerde tayız, demiştir. 

Napoli - Hicaz prenıi Suud 
bin Abdili, Viktorya vapurile 

buraya gelmiştir. Yanında Hi
caz dıı bakanlık yonelgeri 

Fuad Hamzabey vardır. 
Prens, Avrupaya, batı ıoy

sallığını yakından görmek için 

geldiğini söylemiıtir. 
Bugün İtalya veliabb ile birlik

te öğle yemeiini yedikten 

sonra, Romaya ıidecek ve ora
da dört ıün kalacakbr. 

Kral ile B. Muasolini tarafın
dan kabul edilecek olan prenı 
ıonra Paris, Lahey ve Londra
ya gidecektır. 

harici ticaretin durgun olduğu
nu söylediler. Zaten bu mev
sim durgun bir mevsimdir. 
Frenklerin tabiriyle Sezon Mort 
tur. Bizde ihracat faaliyeti 
~ğustos nihayetinde, Eylfıl ip
tıdarında başlar. İçinde bulun· 
d_uğumuz mevsim işsizlik mev
ıımidir. Bu işsizliğe ait de eli
mizde bir liste vardır. Geçen 
yılın Kanunusani, Şubat, Mart 
aylarına aid üç aylık ithalat ve 
ihracat geçen yıla nazaran iki 
milyon lira fazladır. Demek ki 
geçen yıla nazaran bu aylarda 
da durgunluk yoktur. Bunun 
daha çok artmasını kendileriyle 
beraber. btw.,~ememü ede
d- • 

Şehir Gazinosunda 
Sehir gaz.iaosu, körfezin en güzel manzaralı yeridir. De

nize karşı, gül kokulan arasında, serin serin temiz, ıyı ve 
ucuz yemek yimek için öğle ve akşam behemehal Şehir 
gazinosuna gidiniz. 

lstanbuldan sureti mahsusada getirilen 
bir aşçı taratından en nefis 

yemekler hazırlanmaktadır 

Yeni aşçı Türkiyenin en tanınmış ve 
sevilmiş bir aşçısıdır 

Dikkat• EGEPALAS otelinde kalanlar bahçe
• den masrafsız istifade edeblllrler 

Dostlarınıza en giiz.el oteli EGEP ALAS'ı tavıiye ediniz. 
1-20 s. s, 6 

Selimi; vükela, ümera, ulema, 
Ayin Çekmecede karşıladılar. 
Fadişah ikinci Bayazid sara
yında hadiseyi haber ahnca 
yüreğine inecek oldu. Kendi
sini tahbnda bırakarak Semen
dereye gittiği takdirde hemen 
300 bin ve her yıl 200 bin 
altın v~receğini ve ıaltanabna 
varis ilin edeceğini Selime 
bildirdi. 

Selim bu teklifi zorbalıkla 
karşıladı. Saraya gönderdiği 
zorbalar: 

Selim iİbi ~enç bir Padişah 
isteriz.. Anı padişah makamın
da görmeyince aitmeyiz.. De
diler. 

İkinci Bayazid yapılacak ça .. 
re kalmadığını anlayınca çok 
korktu Padişahlığı Selime ver
dim. Saltanatı mübarek, tut-
tuiu kolay gelsin dedi. (8 se
fer 918) 

Eski Padişah Bayazid tah
bndan bu suretle ayrıldıktan 
sonra kendisine lıtanbul daral
dı. Doiduğu Dimtokaya git
meı;ine oilundan müıaade çık
tı. Üç gün sonra yolda Haf-

sada öldü. 
Selim Bursaya geldi, saraya 

yerJeıti. Korkudu da Bursa 
s:ara.yında bir daireye yerleş
tırttı. Korkut, küçük kardeşi 
Selimin bağışladığı hayatından 
pek te emin olmıyarak yaşı
yordu. Aradan bırkaç gün geç
tikten sonra Selim, Korkud~ 
boğulmasını emretti. Gece ya
rısı odasına ıiren azılı, iri yan 
zarbalann yağlı kemendi.,e sü
kunetle kafasını uzattı. 

Babaları isyan halinde bulu
nan Ahmedin oğulJarı Alied
din, Süleyman, Murad, Osman 
ve Emin amucalan Selime sa-
~kane hizmet etmekten baık• 
bır emel Ye dilekleri olmadı-
ğını söylemiıler hüsnü kabu) 
görerek Selimin iltifatına maz-
har olmuşlardı. Bu iltifat çok 
sürmedi. Bir iece uykusundan 
fırlıyan Selim çelebilerin uyan
dıklarım öğrenince derin bir 
nefes aldı. Derhal kararını ver
di. Ertesi günü bir kır avı ter
tib edilmişti. Şehirden bir hay
li uz.aklaşmışb. Selim karşıki 
tepeye çıkarken yanındaki zer
balara şu emri verdi : 

- Kement atın hepsini te
ker teker boiun ... 

Bundan sonra oğullarını or
tadan kaldırdığı gibi Ahmet 
sultanı da ortadan kaldırılması 
lazımdı. Her iki taraf Y enişc
hir civarında çarpışh. Y eniçe
riler Ahmedin esirler arasında 
bulunduğunu Selime bildirdik
leri vakıt Selim keskin bir 
ka~kaha salıverdi. Şöyle irade 
ettı: 

- Hemen kafasını koparın, 
parmağında bir yüzüğü olacak 
onu da kafası ile bana etiria.-
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Çift filmler başlıyor 

-------·-·· 
Aylardan beri 

beklenilen b i r 
film var. Kedi 
ayağı. Sencler
denberi görmedi
iimiz ve adeta 
özlediiimiz Ha
rold Llayd'ın bü
yük komedisi. 

Bütün lzmir 
halkının bekie-
di~i bu film önü
mtızdeki hafta 
Tayyare sinema
sında göıteril
meğe başlanacak 
hr. iki saat mü
temadi bir kah-
kaha :fi!roi olan 
Kedi ayağı il• 
beraber Tayyare 
sineması seyirci-
lerine GüıtaY 
FrovJih'in " Tili 
Kuıu,, iıimli şar-

kılı bir komedisini daha göste- dünyaca tanınmış bir komiktir. 
rccektir. Evvelce lstanbulda tu- Ona gülmemek elden gelmez. 
luat kumpanyalarında bir kaç Diğer filmde ise çarda~ta "Bo-
tulüatçı komik bir araya gelir- nifas,, rolünü oynıyan büyük 
ler ve büyük ilinlarla: Alman komiği insanı gülmekten 

- Komilrler müsabakası: kırıp geçirmektedir. Gelecek 
diye ortalıtı v~lveleye verir· hafta bu sütunlarda her iki 

(erdi. film hakkında daha fazla tafsi-
Acaba Tayyare ıin~ması da lat vereceğimizden şimdilik 

bir komikl• •laabakaaı mı okuyucularımıza ırülmeğe hazır 
yapıyor. Harold Loyd blitün olmalarmı tavsiye ederiz. ......................................................................................... 

O da bir zama 
Derin bir nazariyeyi ispat için mey

dana getirilen senenin en büyük filmi 
Çirkin olup 

ta hiç kimse 
tarafından ıe
vilmiyen, bi~ 
kimıcden tatlı 
bir ıöz dahi 
lfitmiyen ka
dınlar h.rkeıe 

düıman olurlar 
ve tabiatın kan 
dilerini tirkia 
yaratmıı olma
sından mUte-

vellit mahrumi
yetler karıııın
da muhitlerine 
azami feaahğ'ı 
yaparlar. 

Onlarda ıef
lcattan eser yok 
tur. Onlar yal
nız fenalık dü
tUnürler, fena
lık yapmakla 
avunurlar. Bil
hassa en bü
yük düşmanları da güzellerdir. 

Bu bir nazariyedir. İddia edi
yorlar ki, ruhu kapkara olan 
ve yaşadığı müddetçe fenalık
tan başka birşey düşünmemiş, 
fenalıktan baıka birşey yapma
mış olan çirkin bir kadın bir 
mucize ile 2'Üzelleşse, onun 
kapkara ruhu aydınlanır, fena
lık yerine iyilik düşünür, her
kese karşı müıfik olur. 

Bu hafta Tayyare sinema
sında gösterilmekte olan "O 
da bir zamanmış,. isimli büyük 
Fransız filmi bu tez üzerine 
yazılmış olan methur bir ro
mandan iktibas edilmiştir. 
Altı ay evvel lzmire gelip 
Tayyare sinemasında birkaç 
temsil veren Ra~it Riza tiyat
rosunda seyrettiğimiz ve çok 
alkı~ adıjlmıı "iki yüzlü ka
dın" an ekrana alı1tan akisi 

Kurbaa bayramında sey-
rettij,ımiz Y• ene lz-

mirde en çok beğenilen 
" Demirhane müdürü ,, filminin 
büyüle yıldızı gaby MorJay'ın 
temsil ettiği " o da l>ir zaman
mış ,, senenin en yüksek film
Jerinden biridir. gaby Morlay 
bu filmde o kadar büyük bir 
muvaffakıyet göstermiştir ki, 
bu filmi i'ördükten sonıa onun 
san'at kudretinin kemalinden 
şüphe etmek elden gelmez. 

O, çirkin yüzlü kadın rolün
de her türlü fenalığı yapmağa 
yeltenen kara ruhlu kadını, her 
türlü fen alığı yapan müntekim 
kadını o kadar iyi temsil edi
yor lci, seyredenler ona hem 
acıyorlar, hem istikrah edi
yorlar. 

Ona sorulan : 
- Namuskarane çalışsaydın 

olmaz mı idi? 
Sualine kartı verdiği : 
- Bu yllzle mi, bana kiaıac 

bakmıyor, kimae ı:Dzibnfl · 
.JJC 

Bir gün Hollyvood Sinema 
Şehri olmaktan çıksa ne olur ? 

1\a·rol Lo111uant ma nl.'e1ı 
gö~terdiği gün herkes çok bina dinamitle yıkılacaktır.,. 
meşgulken yalnız Polanın işi Stüdyolar dirijabl hangarlarına 
yoktu. Sinema endüstrisi onun çevrilmiştir. Sokaklardaki çi· 
hizmetinden müstağni olalı çekler göz kamattıran bir gü-
çok zaman olmuştu. Ve bu sı- zellik taşıyor. 
rada yeni bir boşanma davası Meşhur Fields'in belediye 
da olmadığına göre adam akıl- arazozlarmda çalıştığını öğren· 

dim. Pola Negri herkese iş bu

lamazya ... Güzel. iç alacak ka
dar güzel bir kız bana yakla-

.1.ı11mıı IJ1 1 raJıd I ı ı· 
rnüstuhsil!eri, snnne vazilcri h boştu. Korkunç haberi ilkin 
ya tamamen işsiz kalmışlardır. o duydu. Pratik, İş bilen bir 
Yahut ta başka bir iş bula- kadm sıfatı ile kumaş mağa-
bilmişlerse kendilerini bah- zalarındaki bütün krep tülleri 
tiyar sayıyorlar. Fakat bu satın aldı Telfin merasiminde 
korkunç feJaket yalnız bir bulunmnk istiyenlerin her biri 
kişiyi rnesud etmi~tir. O münasip surette geyinmek 
da Pola Ncgridir. Felaket baı- için ona başvurarak Krep sa-

••••••.................................... tın almağa mecbur kaldılar. 

görmek istemiyor. Nerede ve Bahusus ki bu matem olmuş-

~ıyor. Bir volkan gibi a!ev 
açıyor. Mukavemeti kırıyor, 

erftiyor. Elindeki sepette dolu 
olan meyvelerini satıyor. Ta
mdım bu kızı ben... Lupe Va
lez' di 

na.sıl namusumla çalışırdım. tu. Diğer taraftan siyah tül-
Cevabı ile çirkin kadının . 

bütün acılarına tercüman olu- lerin snrışınlnra çok yakıştığı 
yor. Sonra bir operatör malümdur. Hollyvood'ta en 
tarafından yapılan ameli- çok olan da sarışınlardır. 
yat neticesinde güıellefen Böylece, birkaç !aat içinde, 
Ayni kadının derin bir aşk Pola Negri muazzam bir ser-
karıısında çok iyi kalpli ve vet kaıandı. Hollyvood'un 
çok namuslu olu§unu gösteren Buildinglcrinden birini satın 
filmin son kısmında Gabi Mar- alarak moda mağazasına çc· 
ley ayni muvaffakiyctle temsile virdi. Bütün aktörler orıu ma-
devam ediyor. Onun yanında ğazasma koşarak iş aramağa 
rol alan diğer artistler de ona başladılar. Eski sinema yıldız-
yakı~ır bir derecede muvaffa. )arına mağazasında yer veren 
kiyetlc vazifelerini bitiriyorlar Pola memnundu, bahtiyardı. 
ve el birliği ile ortaya bir şah Ya dl~erlerl 
eser koyuyorlar. Eski Hollyvoodun caddele-

Biz bütün okuyucularımıza rinde çabuk ilerliyorum. Her 
çok ahlaki bir mevzua malik tarafta "Satılıktır,, "Kiralıktır,, 
olan ve derin bir felsefe eseri lavhasından başka birşey gö-
olan bu filmi hararetle tavsiye rülmivpr. Bazı yerlerde fU afiş-

eceııız. , 1 

./ar.cQuc.... JJf'ı·al 

Büyük bir magaza önünde 
bir adam "biiyük likidasyon. 
Büyük fırsat. Buyurunuz bay-
lar,, diyerek halki çekiyor. Bir 
Paritli argosu ile bağıran bu 

adam Moris şövalyeden baş
kası deyildir. Hasır şapkaları 

gayet ucuz fiatlarJa satıyor.Ya 
bu gand reyonunda çalışan 
adam kim? Tanıdım, Viktor 
Franı\!n ... 

Biraz daha ötede çamaşır 
reyonunda Elisa Landi görülü

---~.._ J{" "'"di tuvaletlerini yıka-

nır tuvaletler diye sabyormuş .. 
Veznedar çok meşguldu. Ba
şını kaldırınca Norma Şhea· 

rer'i tanıdım. Boneleri kısmında 

Joan Kravford müşterilere en 

hafif formaların provalarını 

yapıyor, Merseri kısmında jan 

Harlov ve Ann Harding çalı

şıyorlsr. Mary Pikford çocuk 

takımları reyonunu idare edi· 

ysr. Terzi kısmında Kay Fran-

sız satıcıdır. Karol Lombard'ta 

manken ... Adolf Menju erkek 

terzisi olmuştur. Me!leğindcn 

memnun görünüyor. Böylece 

gardrobunu dolduran yüzlerce 

elbisesini ucuz ucuz elinden 

çıkaracaktır. 
Greta Garbo eski mcsfeğina 

kavuşmuştur. Erkeklerin sakal-

farını sahunhyor. Manikür ve 

pedikür işlerinde Marlen Diel

rich görülüyor. Şimdiye kadar 

kendi bacakları kadar güz.el 

ba~ağı olan bir kadına rast 

gelmediğini de anlalıyer. Şe-

kircilere gelince şehir matemdo 

olduğundan sade.ce Reglis sa

tılıyor. Satan da K1ara Bov'dur. 

Sinema şcl,ri olan Hollyvood 

Kon :;fa 11s l:Jem'b' 
ne oldu ? Küçük evi önünde 
diz çökmüş bir adam Dranem, 
bezelya ayıklıyor . . . Ah şu 
bezelyalar ... 

MAX MATE ........ 
Rayiştağ 
Ku~ultayında 
BERLIN 23 (A.A) - Sov· 

yet muhabirlerinin Rayiştaj 
kurultayına kabul edilmedikle· 
ri hakkındaki haber tekzih 
edilmektedir. Yalnız bir Ruı 
gazetecisinin pasosu reddedil· 
.mittir. 
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an Uzunofu anlı 
o duracak kadar dosyeler 

Sofya-Belgrat- ükreş ve Ati a zabıtasını yıllarca uğraştıran bu korkunç 
canavar neler yapmışbr? .• Istanbuldan Marsilyaya nasıl kaçmıştır? .. 

arı .. ne 

Bul~ar komitecileri uzun yıl- mıştır. 
lar bütün Balkan jandarmaiarı- Yugoslavya - Romahya 
nı kendi arkalarından koştur- ve Yunan zabıtasında 
rnuşlar, çeşitli cinayetleri ile Diier taraftan Yugoslavya 
a,Uarı etrafında binbir türlü zabitasının Uzunof için ha:zır-
hikayelerin yer almasına se- ladığı dosya, bu azılı haydut 
bebiyet vermişlerdir. hesabına Yugoslavya toprak-

Bu komitelerin hepsi siyasi larında on cinayet kaydediyor. 
gayeler etrafında toplanmış Romanya zabıtasının kayıt-
inıa.nlar zannetmek çok yan- !arına göre, Uzunof Romen 
hşhr. Çoğu nııh caniler ve toprağında yedi kişi öldür-

çapulculardan ibarettir. müştür. 
Bunlar içinde tnmnmış olan- Yunan !tiliJtası ise yalnız üç 

lar Doçepetkof Uzanof ve tek cinayeti Uzunofa atfe-~ekte-
göz Karaceyandır. Doçepetkof tedir. Kendi hakkında, sade 
Vodinede bir Yunan banka- Bulgaristanda, kırk tevkif mü-
sını uçurmağa teşebbüs etti- zekkeresi çıkarılmış olan bu 
ği sırada öldürüJmüştür. Ka- adam, dağa kaldırdığı insan-
racayana gelince Şimali Bul- }ardan kurtuluş fidyesi olarak 
garistanda Şumla yakınında birçok paralar almıştır. Bun-
ki ininde gebertirilmiştir. Do- larm kısaca yekünu milyonlarla 
Çepetkof Uzunofun hayatı cid- lezayı geçiyor. 
den merakla takıbedilecek Harpten sonra 
bir maceradır. Vzunof 1896 da Uzunof, büyük harpten son-
Gölemada doğmuştur. ra tecrübesini bir kat daha 

Son suikastını 19.34 senesin- arttırmış olacak ki yeni yeni 
de işlediğine göre 38 yaşında usullerle cinayet sahasını geniş-
öldiirülmüştür. Buna rağmen !etmiştir: 
faaliyet sahası Karadenizden Balkanlara ecnebi turisitle-
Adriyatik denizine kadar uzan- rin akm ettiği senelerd~ idi, 
mı~br. Uzunof seyahlann yolları kes-

Heybetll bir dosya mek fırıabnı kaçırmıyordu. Tu-

Bulgar adliy sinde Uzunof ri tler taşıyan arabalar yol-
için hazırlanmış olan dosya kü- da sıöründü mU o, önceden 
çük bir kütüphaneyi -doldura- seçtiği pusudan kurbanlarını 

cak kadar heybetlidir. tethit edecek yaylam ateşine 
Şaka değil... Bu azılı herif başlardı. Sonra yolcuların 

sirkat, Banka baskmı, yağma, kıym tte ağır neleri avrsa hep-

yolkesicilık, bomba ile tecavüz, sini toplar v küçük bir izile 
ırıa tesaddi ve buna benzer bırakmadan kaçma yolunu bu-

hnıall" yüz elli suç işlemiştir. lurdu. 
Bunlar zabıtada kaytlı olan Haplshanadon 
suçlardır. Bulgar zabıtasının N sıl kaçmıştı ? 
kulağına crişmemiŞ olan cina- Bir defasında onu tuttular, 
Yelleri, süikastları ise bu dos- birçok sene hapse mabküm 
yayı eir kat daha şişirecek ederek Ltoveç hapishanesine 
kadar çoktur. Çünkü haydu- tıktılar. 
dun Bulgaristan sınırları dışın- Uzunof buraya ayak bashğı 
daki faaliyeti ile Bulgar zabı-. dakikadan itibaren kaçmağı 
tası yakından alakadar olama- düşündU. Filhakika bir gün 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a yıld z 
z. 

inanılmaz bir haber duyuldu. 
Haydut 3 muhafızı öldü,miiş, 
hapishane kapıl:ırını açmış ve 
kaçmış ... 

Dünyanın başka yerlerinde, 
böyle şeyler ancak beyaz per
dede olabilir. Hoş, bu kabil 
filmlerin beyaz perdede bile 
modası geçmiştir. Bulgar ga
zeteleri Uzunoftnn o kadar çok 
bahsediyorlardı ki onu Bulga
ristaoın meşhur simaları sırası
na çıkarmışlardı. 

Tra yada 
Uiuc.a! avaştau evvel Uzunof 

bir vak' da trakysy.a sııldırmıştı 
Köyleri yağma etmiş, cinayet
ler işlemişti. Bu Korkunç cani· 

yi ele geçirmek iç.in Edirne ve 
Kırkkilise jandarması haftalar
ca uğraşmıştı. Hatta onu dağ
lık bir yerde sannağa muvaf
fak olmuşlardı. Ozonofla arka
daşlan teslim olmamakta inat 
edince bulundukları yer top 
ateşi altına alınmışb. Çete er
kanından bir çoğu orada ge
bertilmiş bulunduğu halde 0-
zonof Bulgaristana kaçabil
mişti. 

Bu çapulculuk devri, bir çok 
Bula-ar haydutlarını ozonofun 
etrahna toplamışb. 

1926 Mayısında Bulıaristan
da V eibovo lıteledi
ye reisikendi ç.ıftli-

ğinde ölü bulunmuş, 
çiftliğin anbatları 
yağma dilmişti. 
Bundan bir ay ıon
ra Pilevne yolunda 
bir posta otomobili 
soyulmuştu. 

26 Haziran 1926 
Uzun of, kollarını sal
laya sallaya Pilev
neye döaüyor. Ve 

luindt [pberUlen 
K ara<"i11mı 

geçtiğini bıldirmişlerdi. 1929 
Eylülünde Berkoviça - Ferdi
nandova arasındaki trene bir 
tecavüz vuku buldu. Tren dur
duruldu yolcular soyuldu. Uzu
nof vagondan vagona geçerken 
"eller yukarı!,, Diye bağırıyor, 
kadınların gerdanlıklarını, ku
laklarındaki küpelerini çekerek 
alıyordu. 

Hoşlanmadığı şey 

Buna r~ğmen bu kanlı ca
ninin hoşlanmadığı bir şey vardı. 
O da kendi işlemediği cinaye
tin kendisine atfedilmesi idi. 
Sevilyevo kasabasında bir köy
lü ailesi tamamen öldürülmüştü. 

O zaman bu cinayet Uzunofıt 
atfedilmiş, ~azetehsr uzun uza
dıya bundan bahsctmiflerdi. 
Uzunof ilk defa olarak proteı· 
tolar yağdırmış, cinayetin ken
disi tarafından yapılmadığını 
iddia etmişti. 

Yüzlerce cinayet işliyen bir 
azılının sözüne kim inanırdı? 

Zabıta Uzonofun batını 
getirene yüzbin leva mUklfat 
vaddetti. Bu vak'a haydudun 
dört cinayet daha iılemeıine 
sebebiyet Terdi. Bir ıün öğ· 
leden ıonra avenesinden otuz 
kişi ile birlikte Sevilyeva ka
sabasına gitti. O gün kasaba-

pazarıydı. Küçük bir bina
da Sevilyeva hakimleri top-

asıl garibi Bulgar zabıtası onu 
tevkife bile cesaret edemi 
yordu Diğer taraftan Uzunof 
aleyhindeadli takibat yapmak
ta olanbir hakimle iki Jan
darma ayni köyde öldiirülmüş 

lanımş!ar muhtelif davaları gö
rüyorlardı. T nm bu sırada bir 
yaylım nteş duyuldu. 3 hakim 
ve müddeiumumi yerlerinde 
hareketsiz kaldılar. Şehir pa-

~ niğc tutuldu.. Pazarcılar dar-

· b u:ur.uyordu. 
Cinayetler serisi okadar sık

laşmz;tıki bUtün bu mıntaka 
halkı Uzunofun adını dehşetle 
karşıla yordu. 

Türk kölfEerlnda 
Bundan sonra haydudun ba

zı köyleri haraca keıdiğini 

görüyoruz. Bilhassa Bulgaris
tandaki zavallı Türk köyl,.ri 
yılda bir facıaya maruz kal
mışlardı. 

1927 senesinde 22 Eylülünde 
Sof ynda çıkan bir şayıa bu 
şehir halkini korkutmu,tu. Ga
zeteler fevlcalide sayılarında 

ma dağın olarak kaçıştılar. 
Uzunof bundun istifade ederek 
geldiii gibi fütursuzca şehir
den uzaklaştı. 

Ann Sothern yanağında bir yıldız taşıyan 
lunu lcendiıine çok yaraıbrınıştır da ... 

biricik yıldızdır.. Uzunof ve arkadaşlarının 
Sofya ... -.,-~tııfi~!Uta\e 

1931, de Uzunofun izi kay
bedilcli iki sene olmuştu. Her 
kes haydudun öldüğünü zanne
diyordu. BuJıar ıazeteleri, çok 

Haydntlm·m hopislıa
tıecl~ odınıdan yap
tık/<ın lcıb ıu. alcır ıe 

bıoı/m·ı lıayıclle fet 
kik cdeıı Fruusı:: 

1ıapis1ıaue e'k~prr ı 
Polsom 

zamanlar, "anla
şrlmaz bir esrar,, 
diye Uzuııofun 

yokluj'undan bah
setmi~lerdi. 

Haydut ne olmuştu. Bulgar 
zabıtasının eline i'eçmediği 
muhakkaktı. Sofya, Belgrat, 
Bükref ve Atina arasında bey
hude yere telgraf muhaberatı 
devam edip gidiyoı du. Uzuno· 
fun izini ne 2ören vordı ve 
ne de bilen ... 

Uzunof istanbulda 
iki temmuz 1931 de İstan

buldan şöyle inanılmaz bir ha· 
ber verildi: 

"ismi bilimiyen bir Bulgar 
haydudu Buliar konsoloshane
sinden al11111 olduğu bir pasa
portla ve Tadla vapurile Mar
silyaya gitmiştir. 11 

Fransız zabıtası derhal ha
rekete geçti. Polis umum mü-

nof Sofyaya nakledildi. Fakat 
Bulger zabıtasına teslim edil
dii'i günle kaçmağa muvaffak 
olduğu gün arasından çok 1.a· 
man geçmedi. Günün birinde 
Uzunofun Yunanistanda oldu
duğu duyuldu Hem de ne şekil
de?. Bombalarla müteaddit su
ikastlar yaparak.. 

En son Vodinede Yunan mil
li bankasına yapılan baskın 
Uzunofun taliini söndüren bas
kın olnıuıtur. Baskın netice 
vermemiş Balkanların kanlı ka
busu orada gcbertilmiştir. Bun
dan sonra çetenin diğer kıs
mını i~are eden Karaciyanın 
takibi meseleıi Balkanlar zabı
tasını düşündürmeğe başlamış .. 
tır. 

l wıı"f t I' h"ar·,ıriycww ıll: kıla/it l'İlll ya1ıtıl.lw ı 
Şıoıılıc ka abası 

.ili• l:ıılarrı· ko111ilech.-i11w Hommıyada ~ ... vmıd J.· 
tan Bra~ol ~ufosıı 

fettişi Martini bizzat vapura 
ıiderek şüpheli haydudu ya
kaladı. 

Uzunufun Bulgaristana iadesi 
için diplomatik görüşmeler ve 
teşcbbiisler iki sene sürclü. 

Nihayet Sofyada 
Nihayet günün birinde Uzu-

Bunun için de müş!:erek ter

tibat almmış bulunuyordu. Ka

raceyan kimdir, neler yapmış

tır ve n1.stl öldürül•üıtür. 

Bu da başka bir macerada 

diğer bir sayımızda bunu da 

yazacaiız. 
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~--~--------------1---· lngiliz parlamentosunun Şarlken 
Şartlarını kabul etmişti 

- Fransanan akibeti umu
rumda deiildir. Bu kedi millet 
daima dört ayağı üzerine 
d&ıer. Kraliçemizin feyi:li ola
ca;ını sanmıyorum. Filhakika 
lmrnaz bir kadın variai olma
dan ilmez. Fakat kraliçenin 
Ntumza lspanyol kanının prena

..._.,....,·n.· musallat etmemesine dik
bt edeceğiz Bu Pirene bar
•rlan bizim havamızdan ya
pJlflllllzdan hOflamnazlar. 

Elizabet, bu vaziyete ka'fı 
selmek için giriıilecek hare

le, ancak lllzumauz ve tebli
• bir kareket olmaması şar-

tle taraftudL 
Diter taraftan izdiwaç haberi 

pyi olunca bitin memlekette 
ltlyük bir galeyan baflhter

• ti. hpanyol elçi6k hiM• 
ilkı muhafaza albnda blıtala
pnlu. 

Kralıçe Mariye gelince heye-
caaın daha çok büyü
meden lngiliz milletini bir em
ri nki kart11ında bulundur
mak itiyordu. Parlamento der
W toplandı Ye bir evlenme 
.. kavelesinin bqhca eau
lanm teabit etti. 

Kraliçe M...,.m Şarlkenia 
otla Fliple evlenmesi, ı.piz 

liJuuının bqtan~ ~ 
,..a tesiri altma gırmesıne 

-dil olacakb. Umumi efkAr
• bu haberia o kadar cot· 
L.bllak Ye hoputauzluk UJ&D• 
........ da hmulancb. Parla
~---10 Şarlkenle slrlfmiye 

oldu. Hatta bu huuta 
nazlanmadı hile... Y almz 

IDemleketi de teskin et.ek 
Ilı da. Bunun için izdivaç 
jMtlarnu çok dikkatli olarak 

ea ıeçirdi. lngilterenia 
•...ıa imklllbü koraya-

~--· d&t&nllerek mukaYe-
ı.,. .. f&rl)ann 90kuJm&R 

~111-cli: 
1 - lapuyah bir Prens olan 

Filp lnsiJterenin kanQD]anna, 
••ldanaa ve imtiyadarma hlr
.et edecektir. 

2 - Ancak kraliyet dahi-
·-- dopn tabalara bahfedi-
1Mile4cek olan arazinin ifJetil-
iııM•den mllteYellit hlt&n me

• bnaana buakaeakbr. 
3 - lngilterede meymt ha

b&tiin sınıflaran haldanm 
pc:akbr. 

4 - Sarayda lüç bir bpan
,.. istihdam edilmiyecektlr. 

5 - Konseyin muvafakah 
dan kraliçeyi ve çocukla
laptere dııına çıkarmıya-

teklifini reddetseydi kraliçeyi 
dilgir edecekti. Şu halde bir 
çok •ğır bağlantılarla bu işin 
olmama11na çalıtmak ciheti 
tercih olundu. Öyle ki Şarlken 
bu tartlan okuduğu zaman 
hiddetinden kendini alama-
mııb. 

Birçok ileri ıeri atıp tutmuı, 
fakat bu izdivacı kaçırmak ta 
istememifli. Ne de olsa Kato
lik lagiliz kraliçesini İspanyol 
hanedanına bağlamak bir işti 
ki o zamanlar F ransanın en 
büyilk rakibi ve düımanı olan 
F ransavı bir kat daha çenber 
içine almıya muadildi. Bu ba
kımdan Şarlken, baıtanbaşa 
emniyetaislik g6ateren bu şart
lann kendi &zerindeki nilhoı 
tesirlerini yenmeğe çahıb. Ba
ba opl dlfündüler, taşın~t. 
Pazarhia yer o!~«GıiJnı gö
rftnce legiliz parlamentosunun 
takrir ettiği ıartlar içinde ola
rak bu izdivaca razı oldular. 
Bu haber Londrada tahmin edi
len tesiri yaptı. Umumi efkinn 
dndiıeleri hiç te azalmlf de
jildi. Hele prenses Elizabetin 
taraftarları bir dakika ince 
harekete ge~erek vaziyete hi
olmak iatiyorlardı. Memleketin 
dar\. yanından gelen haberler 
de bu hareketi takviye ve 
teıci edecek mahiyette idi. 
Kraliçe Mary, yıllardır hayalini 
alaliyen bqmetli bir kocaya 
kaYUfacağından mea'uttu.Fakat 
sarayın ileri ıelenleri, bilbaua 
Sommerae blyle düşibmuyor· 
larch. Onlar ufukta bir tehlike 
ae:amitlerdi. Vaziyetin sarpa 
armasından endiıe ediliyordu. 
Bua&nlerde Vilyam Seaille pren
aes Elizabet aruaada mlnue· 
betler aaklapnıfb. Franm elçim 
Noaya gelince, bu itte en ~ok 
lzllenlerden biri de o idi.Sık 
sık prenseai ziyaret ediyor 
vaziyeti izah ediyor•a. 

- Sonw cıor -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ceki Koğanın 
Geçirdiği kaza 

SeYimli artits Ceki Koian, 
Kaliforniya ıoseainde dört 
kiti ile beraber büyük bir 
otomobil tehlikem geçirmiıtir. 
Bu kaza neticesinde batta 
babam olmak &zere diter 
iç kip 6lmlf Ye yalmz ken• 
disi tahaf bir teaad6f eaeri 
ağır yaralanmak suretiyle kur
tulmuştur. 

Şaşılacak bir hırsızlık 
Pariste, Amerikadaki hay

dutluklara tat çıkartacak yeni 
bir soygunculuk hlc:liseai cere
yan etmiftir. 

Porte - Saint Deni9 mana
daki kuyumcu dilkkinlanndaa 
birinin tavanı delinmek sure
tiyle içerdeki bütün mücevher
ler çahnmıştır. 

Hidiıe ıu suretle cereyan 
etmiştir: 

Hır11zlar mağazanın üstüdeki 
bot aparbmaaı kiralamışlar ve 
30 santim kahnbğtndaki tavanı 
rahatça de1mitlerdir. 

Dükkin sahibi de ayni apar
tımanm üçtincü numarasında 

kiracıdır. 
Polis tahkikata girişmiş ve 

ilk it olarak kapıcıyı tewkif 
etmit çalman mücevherabn 

Bütçe 214 milyon lira 
Kliring anlaşmaları ihracatıırıızın 
Artmasına mühim amil olmuştur 

Mevduatı knruma kanunundan sonra bankalara mevdu
atın rnikdarı çoğalmıştır - Döviz vaziyetimiz normaldır 

_ Haştmaıı Bıw cı sah11ede ğunu vasıtalı vergilerin inhisar- Bundan sonra bankalardaki 
FavkalAde membalar lar ve feakalidelerle dahil ol- mevduat etrafında finans ba-
Şunu da ilaveten arzetmek duğu halde bunların da 932 kanı ıu izahab vermiştir: 

isterim ki cumhuriyetin büyük yılında 11 aylık mık•arının Döviz vaziyetimiz 
eseri olan demiryollarınm in- 98,883,000 933 yalında 11 ay- Normaldır 
şaası için yüksek meclisin ka- lık miktarının 98,339,000 934 933 yalından beri mevkii mer-
bul ettiği muhtelif kanunlarla yılında ise ~ 1 aylı~ mıktan iyette bulunan mevduah koru-
çizdiği programın aynen tatbi- 117,150,000 liradan ıbaret bu- ma kanununun halkın tasarru-
kini temin maksadiyle bütçe- lunduğunu söylemit ve demit- falını vikaye hususunda klfi 
nin içindeki rakamlar haricinde tir ki: bir teminatı haiz olduğunu ve 
olmak üzere fevkalade mem- Programımızda iki iiç kelime bu kanunun neırinden sonra 
balardan tedarik olunacak va- ile arzedeyim. l.tihsalitı tazyik yıldan yıla halkın taaarrufatının 
ridattan verilmek üzere 8,5 etmemek, iıtihsalitı azaltacak artmaaa için llzım ıelen teıvik 
milyon lira nafiaya, kezalik mertebeye varmamadr Ye ver- edici mahiyette olduğunu mey• 
memleketin yliksek müdafaa ih- gileri iktisadi bayabn zaruri dana koymuflur. Biriktirilen 
tiyacımn istilzam ettiği fevka- bir uzvu halinde telikki ede- paralar gerek biriktirenler içİll 
ilde masraf içinde yine ayni rek bunlann fevkinde bir nis- gerek bunlann ikiuadt hayaha 
fevkalide membalardan teda- bet tahmil etmemeği hedef it- inkitafmd: istimal olunmalan 
rik elunacak miktardan veril- tihaz etmekteyiz. Bu maksatla huebile amme için f aydah ol-
mek üzere 6,200.000 lirasıda çimento vergisi kaldırmaya tek- duğu g6rillmektedir. Bu kanu-
müdafaaya nazım hesaplardan !if dtiğimiz ıini havayici zaru- aun karıılıklar için kabul etmit 
temin olunan 3,5 milyon li.r~da riyeden ıardütümüz baza me- olduiu esaslara göre bunlann 
iskan, maarif, iktisat ziraat vadın verperini azaltarak fi- menafainden mahrum kalma-
hizmetleriee tahsis olunmustur. atlanm aaazlatmak imkimnı maıı yolunda baakalar tarafan-

llinaenaleyh bu paralann da aratbrmaktayaz. ihtiyaç nisbe- dan vukubalan miracaatlar 
esas yeküna ilavesi halinde tiade de bazı mevzular üze- üzerine ıeçen yal yükaek mec-
1935 yıla bütçesi 214 milyon rinde de teuilit yapalmuı liste kabul edilen kanunun 
liraya balii olmaktadır. Bu mukaner bahmmaktadar. Bütçe çerçeveli dahilinde bunlann 
214 milyon lirayı hizmetlere ve haziae muamelibna dair istimaline milsaade verilmiı 
tevziini yapacak olursak töy- muntaz.. Japalan nepiyabmaz we bu auretle serek ban-
ledir: mütevazin elarak tasdik edilip kalar ve ıerebe mevduat 

Yiizde 23,4 nafia, maarif, verilen batçelerimi:ain tatbikat sahipleri hakkında iatifade-
iktiaat, sıhhat ve ziraat işlerine neticuinde dahi ayni tevadnti ler temin olunmuştur. Bu 
yllzde 17,1 diiyunu umumiyeye, muhafaza etmekte ve hesaba• suretle bu kanunun tasarruf 
yüzde 36,S müdafaaya, yüzde bn normal ve tabii m .. 'balar- için klfi teminab haiz oldujıa 
4,7 jandarmaya, ytizde 19,3 de dan tedarik edilen verperle anlqabalfbr. Milli paranın füli 
B. M. M. dahil olduiu lualde kapatılmakta oldutunu sarih iatikranndan bahsetmeyi lüzum
devletin dij'el' hidemabna tah- oluak ~ermektedir. (Bravo lu ı&riyonım. Paramız b ... 
sis edilmiş bulunmaktadır. sesleri) kü iktisadi rejimlerin aormal 
Şu sureti tevzi dahi açık İktisadi vazlıeUmlz ıeraitine dayanarak kıymetini 

olarak gösteriyor ki cumhuri- Fuat Airah bu hususta uzua muhafaza etmektedir. Dbya 
yet hükumeti halktan topladığı mukayeseler yapmayacağım ita· para itlerinin plitini ebemmi-
paralan yine halkan ylbek ret ederek iktiaatli vaziyete yetle allka De takip etmekte• 
menfaat ve hizmetlerine tabaia temas ebDit ve tunlan a6yle- yiz. Bizim para hakkında ta-
ve aarfetmektedir. Masraf bu- mittir : kip ettiğimiz gaye müteaaddit 
suaunda takip ettiiüniz pro- Hariç pazarlanmazda klerinı vesilelerle meyzuu bahıolduğu 
gramı üç kelime ile ifade ede- k.,.Wkh m~nfa~tlara dayanan · &zere aarihtir. Bizim para iı-
bilirim. Diyebilirim ki halkan mukavelelenn ıbracat mallan- lerinde tuttugumuz bütçe mü-
ibtiyaçlarına ve iktisadi hayatta mmn deier fiyatile aatalma- vazeaeaine ticaret ve tediye 
it sabaaına taalliik eden mu- •ında •• ihracat miktanmn milwazenelerine istinat edea 

fr - - ıa. k • ıı- artbrdmaauada mühim bir lmil ı · d d" y· ra. an çoıauma , ıayn m ... - lduld mabakkakbr. Dahilde emin esas ar llzerın e ır. ıca-
mar masraflan azaltmakbr. 0 arı. ret ve tediye mi1•azenelerinia 

Adi manbalardan zitaat ve bayven mabsulatımı- aidıp0 "yle ve hatta bu mevzula-
zın fiyatlan 934 yılında 1933 •· 

tes milyon ~anacak yılma nazaran bir yükselme rua lehimizde inkitafiyle olan 
1935 yı~nda i~ı menbalar- ghtermiftir. Baiday fiyabmn ıiclitine alikadar olan d6viz 

dan 195 mılyon lira tophyaca- korunma•• hakkında ahnan vaziyetimiz ahnan tedbirlerle 
tamızı tahmin ediyoruz. Tahıi- tedbirler sanayi protrammazın normal addeclilmiyeeek tarzda 
litımııın timdiki seyir vaziye- tatbikata ve ihraç pazarlanma devam etmektedir. Tediye mll-
tine tamamen mutabıktır. 11 bulunmall ve kaymetlenmeai de vazenesindeki ağır yilktı geçen 
aylık tahsilabmızın yekünü 173 birinci derec4:de nazan ~ik\a~ yal eldutu gibi bu yıl da 
buçuk milyon liradır. içinde celbetmektedir: Huuı kredı harici borçlarla eskiden kal-
bulundupmuz yalan 12 inci ayın vaziyeti Y.enı ill~~ı- mıt olan borçlann harice ça· 

. -••yeti m ı uau&aaa- k k · Dil da vukubulacak tabailib geçen zın v- . . arma ıate en aermayeleri 
· · da k bula -- 911

A ... ı.-da nepettiklen yıllar 12 ına a1m YU u n "- ;rs ,..... teıkil etmektedir. Dam Jll-
tabsillb vuatilerine ıöre bu bliaçolara nazaran. bunlarclan ldba.. ax....LJ&.. harici ticaret 

· · t banka•• bariç olmak .-.... 
mıktarı ilive edecek olursak zıraa • bakanlar Cllmburi- muwuaeaia lehimize olan 
bn.t . . h üzere aaır f k • ..J • 

u çemazm mu. amm~nata na~ et merkez baakuı, lı bankası, ar ı uuemaye klfi ıehaeme-
zaran 5 - 6 milyon lira fazlaya Y5 L--k EmJAk ltank i sindendir. Bu buautaki milf-
b 1... 1 .. im k d. &meru- ye a ı 

a ·~ o acagı ıörü e te ır. bllnçolan kirla kapabmıtlar- killita klerinrler ıayesinde 
Bınaenaleyh bu son ayda dır. Ziraat baakaıı yalnız te- korumaktayız. t Fiaaııs bakuı 

alınmakta olan .mubammenata rakki ı&aterememiıtir. Adapa- s6zleriae deyam ederek, ka-
naıaran 5 - 6 malyon fazla11na ya.-k ticaret bank nın auai aellhiyete iatinaden ıü-
b li .. 1 .. h · tt• - · zan '" 881 

a g o acarını ta mın e ıgı- b. il 200 bin liradan iba- mllt para darlmaa ... batlaachp-
. -!•-t tab00 1 t ilt ır m yon b 4 mil 

mız ana ara u o an ezay - ret olan sermayesi geçen bi· nı, unun yonluk lomaı-
leri Wlqey hat Ye muraf su- . . • 934 vukubulan mn Mayuta ikmal edilmiı 
retile vukubulan illveleri ve rıncı tepm . . .te d . his olacağım 6nlml:adeki ,.ı içia-
bazı vergi kanunlanmızda yap- fevkalide bır ıçtıma a yenı - de de elli ve yirmi bq k...-
tığamız tadillttan beklediibniz sedan olan hazine Sü•er bank luk aksamının biiyik anderi-
farkları ekliyecek olursak va- Ziraat bankası, iş bankası,Em- mizin resmi ile müzeyyen ola-
ridatımızm tahmin ettiğimiz lak. ve. erta~ ba~kuının. it~ra- rak tedavüle çıkarılacağını 
miktarı tamamile ka,.Wyacak rak~le 1~1 mı~yo~ 1~ yüz bı~ lir~- aiSylemiı ve diier taraftan 
rakamda olacağa neticesine va- ya ıbllg edılmıttır. Hazınenın da on ve bet kuruıluk nikel 
ranz. ve milli bankaların yardımlarile paraların da basılarak çıka· 
Tah•llAtın varidat nev'i bu banka düşmüş olduğu sıkan- rılması için lazımgelen tedbir-

Finans bakana tahsilatın va- tıdan kurtanlmıtbr. Millt ban- lerin alındıiım ilave eylemiı-
ridat nev'i itibarile mukayesesi kaiarın ziraat, sınai, ticari aa- tir. 
etrafında izahat vererek vası- lat da ve imar busuauada vu-
tasız vervileria huhran ve mü- kubulan müracaatlara bünye-
vazene ;ergil~ri dahil olduğu leri müsait olduğu mertebede 
halde 932 yılında 11 ayhk kredi bulmak ve mtııterilere 
miktannın 51,902,000. 933 yalı lizımıelen kolayhklan rister-
11 ayhk miktarının 52,934,000 mekte muyaffakıyetle çalııtık

lira Ye 934 yah 11 aylak illik- lama luaarumztla tik· 

Dehin ve harici 
BorçlenmlZ 

Fuad Ağrah bütçe müna-
aelaetiyle vakı bu izahatı do
laysıyle dıı ve iç borçlanmıza 
da temas ederek duyunuumu
miye hltçMi i8tikrular ,.... 

..... , .. , .. 
kendisine isabet eden kısma 
aid olupta itilifname mucibince 
tediye edilmesi lizımielen me
baliğ 700 bin altının mu
kabili olarak tamamen büt
çeye konmuştur, demiş ve 
ilive eylemiştir; 

Dahili istikrazlarımızın faiz 
ve itfasına lazım ı-eJen •iktar 
karşılıkları da tamamen bütçe
ye kondu{ru gibi diğer taraftan 
mülga aeyriaefain idaresinin 
borcu dahil olmak üzere dal
galı borçların itfası için 900 
bin liralık tahsisatta bütçeye 
konmuıtur. Mahsubu umumi 
kanununda ve hükümeti milli
ye borçlarına taalluk eden dal
galı borçların tasfiyesi işi ik
mal edilmek ve yıllardanberi 
devam eden muameleye de kat'i 
bir nihayet verilmek üzeredir. 
Kanunları mucibince yüzde S 
ve yüzde iki faizli istikrazlar 
935 yılında itfası liz:mgelen 
kıaamlarma aid tahsisat bütçe
de derpiş edilmittir. Hülasa ola
rak diyebilirim ki kaaıunla..""im zın 

mukavel--1erimlz derpif ettiii 
borç'arın taksitleri bir pnrua 
noksan olmamak üzere tama
men bütçelerine konuJ..uıtu. 
(Bravo sesleri) Hazine itlerinin 
tutumu tediyabn iltizamı deYlet 
kredisini günden güne yilk· 
seltmiftİr. Ve günden güne 
yükseltmektedh·. Geniş proi· 
ramımızın tatbikatı böylece 
kredilere istinat ederek temin 
olunmaktadır. Bunlar için ev
velce talipler yüzde on dere
cesinde faiz isterlerken hazi
nenin taahhüdü ve tediyabncla 
giaterdiii intizam bunu Jhd• 
5.5 hacldiaa kadar indirmiştir. 
(Bravo sesleri) Yüksek heyeti
nizden alanan kuvvetle ve di
rektiflerle devlet kredisinde 
husule gelen ltu f erahh vazi
yeti meamwıiyetle arzederim. 
Ba •...._betle dahili istik
razlanmızm da kıaaca nziye
tini anlatayım : 

2436 numaralı kaauala yh· 
de 7 faizli otu milyon lirahk 
bir istikraz aktine salihiyet 
verdiniz. Buna istinaden geçen 
yıl iki milyon lirahk l:tir emis
yon yaptak. Bu yal da 4 mil
yon liralık emisyona ihtiyaç 
g&rülmektedir. Ayni suretle 
bunu da yapaca;ız. Erıani için 
yüzde 5 faizli ve ikramiyeli ol
mak üzere 12 ailyon lirabk 
verdiiiaiz mezuniyet tamamile 
iıtimaJ edilmittir. Bu suretle 
verdiiiniz mezuniyet tamamea 
kuJlanılmıt oluyor. 

Antalya hattı için istikrazata 
müracaat etmiyoruz.Bunu fevka
llde m•alriden elde edilecek 
yar ıdatla yapacağız. Muvaffa
kıyetle aktolunan ltu istikraz
ların ödeme f&rllanna göre 
İcab eden karfl)ak tamamea 
lttltçeye konulmuttur. lmkru
lara glsterilen rağbetin, ba 
raibetin devlet krecliaile Ye 
ba Jawi•i• aailamhiı ile 
allkuma huzurumuzda IDUIDU

niyetele arzederim. T........, 
sahipleri paralanaı bu suretle 
emniyetli bir aurette arttarmak· 
tan milsterih olacak mevkide
dirler. (Allotlar) 

Fmau bakana alzlerini t1J1e 
bitiraittir: 

MuvattakıreUI Jll .. r 
Anettiiim ıibi gerek verıi

ler ve serek diter bumta 
maruatumz konpye açık ola-
r.ak an~. Bu itibula 
yüksek heyetinisi nun maru-

zabmla tasdi etmemek için sl
zilmü burada ke"rkcn diyorum 
ki, bitirmek üzere bulunduğu
muz mali yıla ylkaek meclisi• 
isabetli irptlan ve kararlen 
sayuinde nasal muvaffakıyetle 

geçiriyorsak girmek üzere bulu 
dujıımuz yılı dahi yine yikaek 
heyetinizin çok yerinde ve da· 
ima hidiaab slziSnilne alarak 
verdiği yanılmaz kararlan •-
1..We ~~ 
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ER S BAH 

Afeti çocukken tanımıştım. 
On yıldan beri katipliğimi ya
pa yapa benim bütün huylanma 
uymuştu. Yakında evleneceğini 
bana bildirdi ve ıkıla sıkıla 
ilave etti: 

- Nişanlım benim çalışmamı 
istemiyor. O kafi derecede 
kazandıjl için ben evde kaln
bilirmişim. 

Ben yalnız kendimi dü~üne
rek, kaşlanmı çattım: 

- Öyleyal Bana ihtiyacın 
kalmayınca arbk, bırakıyorsun 
beni. Bunu senden beklemez
dim. 

- Aman efendim!.. 
- Yalan mı sanki? Hem dur 

bak lım, bu zamanda öyle kfıfi 
derecede k u.nan kim varmış! 
Biraz sert kafalı benzeyen müs
takbel kocana benden söyle ki, 
senin yerine bir başkasını ba
na getirmezsen ıeni serbest 
bırakmam. 

- Bütün istediğiniz bu olsun. 
- Amma önüne geleni de 

bana getirme ha. Gerçi senin 
de kusurların yok değil ma, 
biç olmazsa senin yapbğını 

yapabilecek bir katip isterim. 
Şunu da ilave edeyim. Öyle 
suratsız bir kıxı da ist mem. 
istediği kadar bilgili olsun. 
Hoşuma gidecek birisini bul, 
sonra seni serbest bırakır, Y

Ienmeni de kutlulanm. 
Bu işte ben bin güçlük gö

rüyor, kendimce bun)an bü· 
yülterek inirleniyordum. Ev
lenme tarihi yaklaşıyordu. Tek
rar Afet ordum: 

- Senin y rine geçec k ba
yanı pek kolay bulamıyorsun 
galiba? 

Katib. başını salladı: 

- Onu bulalı hani hani olu

yor. 
- Niçin buraya getirmedin 

öyleyse? 
- Vakbrn var. 
- Ya hoıuma gitmezse? 
- Hoşunuza gidecek o yan-

da müsterihim. 
Afet, benimle alay ediyor 

gibi, gülüms y rok cevap ve
riyordu. 

Nihayet, bir cumartesi iÜnü, 
tam bir yer çık cağım ırad , 
onunla berab r çatb g idi. Ara
lık odanın yarı k ranlğında 
onu gördüm. Ancak şunu so
r bildim: 

- Afet ize ı rtları söy-
ledi i? Sizden ne bekle
diğimi nlatb mı? İıinizi size 
gösterir. Pek karışık bir şey 
değil amma, en titiz bir ada
mım. Bunu da size söylemiş 

olacak znten. Ne zaman işe 

başlıyacağ1vızı haber ver. Ya
şınız kaç: 

- 20, efendim. 
- Ya adınız? 
- İzer Gi.imol 
- Ben sadece İzer derim. 

Haydi öyle ise, kutlu olsun .. 
Yakında görüşürüz. Umarım ki 
anlaşacağız. 

İzer bir pazartesi sabahı 
geldi, Ben büromda rop dö
şambrle oturuyor, gazeteleri 
okuyordum. Geç kalıp kalma
dığını sordu, kızararak: 

- Tam vakıtl.. Zaten şurası 
kışla değil ki, hem gün olacak 
akşamları beş on dakika geç 
kalacaksınız. Bunun için sa
bahları dakika ı dakikasına 
gelmenizi istiyemem, 
Şapk sını koyacak biryer gös

terdim. Yüzüne bakmağa ce
saret edemiyorum. fakat göz
lerim nereye ilişs~, çekici bir 
şey keşfediyordum. Küçlkük 
ayaklar, ahenkli bir bacak üze
rine gerilmiş çorapla, kıvrak 
bir vücut, yaldızlı bir ense, 
Parlak saclar, ince eller, niha-

i Hi 

z 
' yet, yüzüne bakınca, çok se

vimli olduğunu gördüm. Ağzı 

biraz büyük amma, inci gibi 
dişler göstererek bu kusurunu 
örtüyordu. Hele azacik akak
lann doğru yükselen gözleri, 
bu yüze dayanılmaz bir çekim 
veriyordu. 

O dakika, ilk defa olarak 
onun önüne böyle çekisiz dü
zensiz, iki günlük tıraşla çık-
dığıma utandlm. Bir kaç 
mazeret kelimesi tekerle-
yerek cevab verilecek '-'ir iki 
mektubu uzattım ve kendime 
çeki düzen vermeğe gittim. 
Bu da bir az sürdü. 

O günd n beri, birisi beni 
dürtüklüyor gibi, yataktan bir 
saat önce çıkıyor, o gelince 
hazır olmak, ona elli yaşıma 
rağmen-dünyadan elini çekme . 
miş bir adam gibi görünmek 
iste yorum. 

Bu kızdan bir istedizim yok 
Ama kendimi sevdirmek iste
yorum. Öyle nşkla filan değil. 
Sadece, bütün sırlarını bana 
açmağa onu sevk edecek ka
dar şefkatla, on bir nevi ba
ba sevgisi veriyorum. Ama 
güzel olmasaydı, mahakkak ki 
bunu yapmayacakdım .. 

Bilmem benim gibi başkalan 
da varını? Kanını aldatmak için 
hiç bir hevesim yoldur. Zaten 
benim en iyi dostumder o. 
Kıskançta değil. Daktiloma 
knrşı bu temiz alakama kıskan
mıyor sanıyorum. Ben bu duygu
ya mümkün olduğu kadar az 
ehemmiyet vermeğe çalışıyorum 
amma, pek te muvaffak olamı
yorum. 

lzer birkaç gün hasta yat
tı. Günde birkaç defa ona 
mekhıp yazıyor, nasıl olduğu

nu soruyordum. Cevap vere-
miyeceğini b~ldiğim halde, tek
rar işe başlayınca, sinirlerim 
yatıştı. Onunla yanyana olmak 
bana pek tabii geliyor ve ken
disine aşk kelimeleri söylemi
ye hiç lüzum görmiyorum. Bir 
şey sordum mu, anlathklarını 
dinliyorum. Küçük kızların hi-
kayelerini dinlemek benim 
zevkim. 

Bu nasıl bitecek? Doirzsu 
bitmesini istemiyorum. Belki 
tatilde ondan aynlınca bu 
humma benden geçecek. 
Belki de dayanamıyarak, tek
rar onu görmek için dönece
ğim. Nihayet o da bir gün 
o da evlenecek. Bu bana pek 
tabii görünecek. Yerine bir 
başkasını alacağım. O da ha
yatımı sarsmadan geçmiyecek. 
zira ihtiyar kalbim hep duy
gulu. 

Bereket karı . ın bana inanı 
var. Beni kurtaran bu. Demin, 
eve döndüğüm sırada, iş odam
da olan karım bana sordu: 

- Onu öpsen a! Bugün yir
mi bir yaıma girdi. 

lzeri, ilk defa olarak, karı
mın önünde öptüm. Heyecan du-
yuyorum. Ne olursa olsun, biraz 
kanşık o)an bu duyguyu biraz 
aydınlatacak va ıtayı karım 
buldu belki. Bu gizliliiin es
rarlı, hatta şüpheli nesi varsa 
üzerinden aldı. 

İkimiz biran küçük bir kızı 
sanki evlat ettik. Ondan be
raberce bahsediyoruz. Ve ben, 
apansız, çok ihtiyarlık duyuyo-
rum. B. B. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• e u 
Helvetia sigorta sosyetesinde 

sigortalı bulunan evimde çıkan 
yangın başlangıcından doğan 
zarar ve ziyanın ödenmesinde 
gösterdiği kolaylıktan dolayı 
bu sigorta sosyetesinin lzmir 
acentesi bay Vedat Tevfik' e 
açık teşekkürlerimi sunarım. 

Birinci kordonda 330 No. lı 
evde eczacı Ahmet Lütfi 

1504 (724) 

~ ıfH 'f .... -' f ~"'f'T f"''' f• 
fenl A , .. 

Yeni soyadı alanların isimle
rini yazmakta devam ediyoruz: 

Halil Rifat paşa mahallesi 
317 numarada Mehmet Ya
yalı, Alaybey mahallesi mimar 
Kasım soknk 21 numarada 
Mehmet Ali Yedi yıldız, Ha
midiye mahallesi müezzin zade 
sokak 55 numarada Ali Yımcu 
İkinci Süleymaniye mahallesi 
16 numarada Ali Yalkın, Faik 
paşa İncili sokak 28 numarada 
Hamdi Tören, Reşadiye Faik 
bey sokak 8 numarada Hüse
yin Taslak, Tepecik kuru kuş 
sokak 6 numarada Riza Taç, 
Tepecik mektep sokak 14 nu
marada Abmeı Tez, İlkbahar 
sokak 7 numarada Ali Fuat 
Tugsevn, Kahramalar 35 no. da 
Ahmet Sikeci oğlu Esnaf 
Şeyh mahallesi 178 numarada 
Fevzi Şuz, Cedit mahallesi Vey-

sel oğlu Mehmet Şezer, Kar
şıyaka Mefharet sokak 24 nu-

m~rada Muhsin Kemal Şinav, 
Birinci Hacı Mevlut sokak 20 

numarada Ayşe Özbülent Es
nafşeyh mahallesi Mehmet oğ-

lu ihsan Özocak, Dibekbaşı 10 
numarada Osman Ôzdcmirtaş, 
Dördüncü Sultaniye mahallesi 

Hacı Mahmut sakak 9 numa

rada Sabri Özkurşun, ikinci 

Mahmudiye Behram sokak 114 

numara~a Kazım Özmeriç, Fn
ikpasa incili sokak 32 numa-

rada Mehmet Özgür, Osmani
ye sokak 20 numarada İsmail 

Kızılbatır.. ~ Me~udiye Mukaddes 
mezar sok k 4 numarada 

Abdülaziz Korkmaz Türk, 
Hürriyet sokkak 9 numar da 

İbrahim Korukcu1 Namaz " 
caddesi 151 numnradn Musta
fa Sadık Korkusuz, Tepecik 
Celadet çıkmazı 1 numarada 

Mustafa Kırıkkaya, Birinci 
Sultaniye mahallesi Ş~ban so-

kak 5 numarada Ömer Ke
kikcioğlu, Karşıyaka Hengam 

sokak 6 numarada Riza Kara

çöl, Birinci Sultaniye Kavaklı
pına~ 91 numarada Ahmet 

K razire, Adlan sokak 13 nu
mar da Aziz Kayra, Kadriye 

mahallesi 75 numarada Ema
ettin Korunço, Karşıyaka Yıl-

dınm Kemal sokak 7 numa
rada İzzet Gen, İsmetpaşa ma-

halle i ikinci Sakarya 23 nu
marada Rıfat Gülkıran, Manisa 

oteli Edip O. Ekrem Gültaknn, 
Bozyaka Ağabey üç numarada 

Kazım Gerekli, İstanbul Mu
min Gümeysu, Terennüm so-

knk 32 numarada Mehmet 
Dinye, Tep cik Meydan sokak 

325 numarada İbrahim Dogancı 
Karşıyaka Hürriyet sokak dört 

numarad Zehra Devecik, Hel
helci sokak üç numarada İb-
r:ıhim Öşüner, Selimiye ma
ha!lesi Necip efendi sokak 14 

numar da Mustafa Ütügen,So
ukku on bir numarada Hüse-

yin Üren, Yiğitler hamam so

kak 22 numarada 0.sman Ura

ras, ikinci Mahmudiye mahal

lesi Hacı Süleyman ı:ıokak beş 
numarada Tahir Ugurtan, Ka
ğıthane 107 numarada Hayrul

lah Şima,Buca Mecidiye 7 No.da 

lbrahim Şenoğlu, Kağıthane 
caddesi 15 nnmarada Eyip Şar 
balkan, Alireis mahallesi bi-

rinci dede sokak 3 numarada 
Şuayip Şenkoç, Memdubiye 

mahallesinde bakkal Has n 

Şen duran, Dolaphkuyu 2 nu

marada Ali Şaye:-, Karautina 
Mitatpaşa 52 numarada Hey-

beti Şenyaprak, Yeldeğirmen 
sokak 6 num rada Ömer Orta 

1 Sunkur, BoıJtanlı köyü 248 ınu-

e er 
marada Ahmet Nihat Oranlı 
Kahramanlarda Salih Okalp, 
Güzelyalı 10 numarada Ali 
Macit Orkcnt, Şehitler 11 nu
marada Hüsnü oğlu Hüseyn 
N rman, Hacı M hmut mahal
lesi Ali Haydar Naz.lı, Balhkuyu 
Kalebayın so. 5 numarada Mus
tafa Narat, Yiğıtler Nium 
sokak 37 numar da Bekir iş
demir, Şehitlerde 9 numarad 
Hasan llgüy, Suvari sokak 6 
numarada Ali İvger, İkiçeşme
caddesi 553 numarada Mehmet 
Ali İnanı, Karantina birinci 
Kasımogfo sokak 5 numarada 
Sait Aksaçlı, Reşadiye mahal 
lesi Recep oğlu Kadir Ateşer, 
Afyon ikinci komiseri Emin 
Ayaş, Bornnva caddesi 104 
numarada İsmail Necdet Ayça, 
İki çeşmelik kabakçı sokak 27 
numarada Sclmnn Alel, Alireis 
mahallesi Dede sokak 22 nu
marada Enver Kemal Başaran 
oğlu, Morhane 318 numnrada 
Latif Bozyud, Sivar mahallesi 
yapıcıoğlu sokak Mustafa Ber
tek, Tamaşahk çiçek sokak 
Recai Bender, lmariye linci bürç 
sokak 17 No. Ahmet Bağcıer, 
Hastamesçit 2128 numarada 

Ali Demir lli, Hamidiye ma
hallesi 14 numarada İsmail 
Demirgönül, Birinci sultaniye 

28 numarada Mehmet Demir 
ören, Hastana arkası 200 nu
marada Hatice demiray, Ka-

vaklıpmar caddesi 7 numarada 
Sait Dane, Tepecik Beş ret 
sokak 40 uumarada Saim Dor
geç, taşçılarda 19 numarada 
Murat Pirin, Müezzin oğlu so-

kak 57 numarada Hakkı Erdik, 
Molla sokak 38 numarada Os
man Nuri Ertasluk, Bornova 

yeni cami sokak 40 numarada 
Mehmet ve kardaş1 Halim Han
cı, Knrataı 9 Eylül sokak 

64 numarada Ester Havagül, 
Bornova A.sımbey sokak 22 
numarad Nazım Hün, Kahra
manlar mektep sokak 6 numa
rad&: Ali Halkataş, Birinci kor-

don H tip sokak 512 numara
da Galip Hanyalı, Bornova Ha
vuzbaşı 8 numarada İbrahim 
Miri, Alsancak Hacıbekir so
kak 12 numarada Ali Menzil, 
Tepecik bahçe sokak 11 nu
marada Abdi Mentaş, Als n

cak Dilküşa sokak 50 numa
rada Suat Maner, komiser Di
laver sokak 27 numarada Ab
dülhalim Molvali, Faikpaşa İn
cirli sokak 4 num rada Meh
met Malya, soyadım almışlardır. 

z 
Mürtec· 

Gangsterler k alı 

Al Ka aceraları 
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olo 
e Lav anstan aş eğildi 

işti a zamanında 
Dul T ehinin alnındaki b nd 

üzerinde bir kızıl elmas par
lıyordu. Ne parlayıştı bu.. Göz
lerimi yakıyor sandım. Sonra 
biraz daha dikkat ettim. Yok 
canım bu kızıl elmas değil ... 
Sıtdece bir kızıl salip işareti .•• 
Karşımdakine gelince o da Dul 
T ehin değildir. İnanınız okur
larım dul Tcbin değil, kırmızı 
salip hemşirelerinden biridir. 
I' elonele gelince işte doğruldu. 
Ne kadar yumuşak ve müte
bessım çehresi vardır. Üzerinde 
beyaz bir önlük görüyorum. 

Tabancasını kaldırdı. Ne tuhaf 
. şey ... Bu da tabanca değil, bir 

enjeksiyon şırıngası ... Ya f re ..• 
Ah o hınzır fare nerede? Şaş
kınım. Zira kollarımı, bacakla
rımı oynata biliyorum. 

Soluk soluğa soruyorum: 
Neredeyim? 

- lngiliz. kırının yının has
tanesinde... En müşkül dakika
lar geçti. O kadar çok istirap 

çektiniz ki doktor bir pikür 
yapmağe mecbur oldu. 

- Anlıyorum. Nasıl oluyor 
da burada bulunuyorum. 

- Susunuz. Hiç bir şey sor
madan uyuyunuz. Buna çok 
ihtiyacınız vardır. 

- Evet sevgili miss ... Evet.. 

uyumalıyım. 
Bu dakikada içim ferahla

mıştı. En korkunç kabuslardan 
ıyrılarak uykuya dalmıştım. 

Uyudum. Ne kadar zaman 
uyudu~umu bilmiyorum. Uyan

dıktan sonra herşeyi hatırladım. 

Şu halde ne olmuştu 1 
Bakınız size anlatayım? 
Malızendeki diri diri gömü-

lüş, o menhus fareler biç te 
bir hayal değildi. Şimdi bile 
onları düşününce korkudan 
titreyorum. Bu işkence sırasın
da kendimi kaybetmiş olaca
ğı . Fakat sonra ne olmuştu? 
Kim gelmiş te bizi kurtarmış
tı? O, cehennemi mahzenden 
nasıl çıkarılmıştık ? 
· Li bizimle beraber olmıodı
ğına göre imdat istemeğe git· 
miş olacaktı. Bunu sonra öğ-
renecegım. General Wabg 
King'yu ile dul Tchin oraya 

e 
a 

gelmişler miyd.i ? Yukarıd 
anlattıklarım doğru muydu 1 
Yoksa işin bu safha 1 bir ru· 
ya mıydı ? Ya ted. . • İşte 
bunlarda şüphe edemem. Tcd 
oraya gelmişti. Evet, bu ınu
hakkalc. Hatta üzerinde logili 
komutan üniforması vardı. An· 
sızın önümde hakikatlan gizli
yen perde yırtıldı. Bol ışık mu· 
hakem b aydınlattı. Artık T e
din kim olduğunu, nerede ra t
geldiğimi biliyorum. Bir akşam 
Londrada iken, Pikadilly Cir-

' cus'te onu görmüştüm. Müdllt 
Koşran onu halka takdim eder
ken Kamutan Lavrans olduğunu 

söyliyordu. 
Artık her şey anlaşılmışb. 

Onun yamnda niçin emniyette 
olduğumuzu daha eyi anlıyor
dum. Zira Lavransm bütün c -
susfuk hayatı gözlerim önündı 
canlanmış gibiydi, 

Oksford üniversitesinde Ş r

kıyatcı olarak tanınan adam 
büyük bnrbın başlangıcında 
Mısırdaki lngiliz orduları nez· 
dine memur edilmişti. Lavren .. 
iki yıl içinde Arap sürülerin· 
den General Allenbinin daya
nabileceği bir orduyu meydana 
çıkarmıştı. 

Artık yirminci asır eksprec 
aleyhindeki suikast beni şaşırt· 
mıyordu. Lavrans Hicaz şimen
diferine karşı tam 80 defa ay· 
ni suika t1an tekrar eden ada 
değil miydi? 

Ted adı altında saklanar. 
Lavransın bütün hayali bir film 

gibi görlerim önünden geçi

yordu. Onu işte Arabistand 
Filistinde, frandn takip ediyor· 

dum. Yaptığı işleri hatırlıyo

rum. Kıal Amanullabı sal

tanattan dü ürerek kaçmağ 

mecbur eden isyanı da o ha· 

zırlamamış mıydı? Şurası mu· 
hakkak ki T ed yahut Lavram; 

Endiyana yolunda bize rasgel
diği gün benimle Vilyamın ken 

disine faydah birer alet olac -
ğımızı düşünmüştü. Onun iç.in 

kolonel Turnerla aramızda ge
çen davayı keşfetmek bir ço-

cuk oyuncağı sayılabilirdi. Böy

lece ilk kombinezonunu hazır· 

lamış ve bizi kenıli yoluna sü
rüklemişti. 

Çin tencere inde, o İngiltere 
hesabına çalıştığına göre Ame
rika cnsu luk teşkilatına b -

vaziyet.ni nası 

ordunun 
gÖrÜ)or? 

kanlık eden kolonel Turnerin 

her faaliyeti onu ancak taciı 
edebilirdi. Mücadelesinde hiç 
bir şeyi unutmuyor, Çinin i?'izli 
kuvvetlerine dayanıyordu. Parls 19 mayı 

Rusy:ıda Sovyctler reJımı 

kurulduktan sonra bir sürü ir
tica orduları kızıllar üzerine 
saldırmışl~rdı. Bunlar arasınd 
en çok çarpışan ve nihayet 
kesin bir bozgunun acısı ile 
Fransaya dönerek Sevrde yer
leşen General Denikin, son 
Fransız-Sovyetler anla ma ı 
münasebetile fikirlerini ortaya 
dökmüştür. Kolçal, Kornilof, 
Kaledin ve Aleksiyef gibi bir 
yığın mürteci arasında adı ge
çen bu ihtiyar General, 1916 
da çarlık ordusunun genel er
kanı harbiye reisi idi. Denikin 
diyor ki : 

1Ikin şunu söylemeliyim ki 
benim ve dostlarımın mevkii 
fecidir. Bütün sempatimiz bet
baht memleketimize, Rus ulu
suna cevrilmis bulundu~u halde 

bug'Üııkü ihtir lci rejime iltihak 
edemf'yiz, 

GeJecckte Rusyayı parçala
mak maksadı ile korkunç harp
ler olacağına kaniim. Bunun 
iç.in Po!onya gibi vatanımızı 

parçalamak istiyen dü manları
mıza karşı teveccüh beslemeyi 
düşiinemem. Rus göçmenleri 
arasında böyle hainler varsa 
bunların azlık oldukları muhak-
kaktır. 

General Denikin Kızıl ordu 
hakkında şu sözleri söylemiştir: 

- Kızıl ordu teknik ve as
keri bilim bak1mındsn kusur
suzdur. Bunu inkara kalkışmak 
çocukluk olur. Tinci (manevi) 
bakım gelince bir harp olursa 
silahlı bulunan Rus ulusunun 
herşeyden önce diktatörlerin
den yakasını sıyırmağa çalışa
ca~ım zannederim. 

- ~()t/ ı Ol -
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J üçük Iabeı·ler: 
Sure- Ziraat me 

T 1 beteri 
Evvelki akşam şehrimize gei

diklt! . . razdığımız Bursa Zi
raat mektebi son sınıf talebesi 
dün sabah Manisaya giderek 
tctkikatta bulunmuşlar ve ak· 
şam geri dönmüşlerdir. 

Tnlebelcr bu sabah Balıl<e· 
sire gidecekler ve oradan Bur
saya geçeceklerdir. 

Bay aUt şehrimizde 
Burdur sayJavı ve C. H. P r· 

ti inın Maraş ilbaylığı idare be 
yeti başkam b y Halit Anka· 
rad n şehrimize gelmiştir. 

Bny Halit bir hafta kuldık
tan sonra Maraşa s;ridecektir. 



Elektrik makbuzunuz 
çok mu pahalı? 

ampullerini 

ku 1 iZ 

Azami tenvirat 
Asgari sarfiyat 

Uınunıi depo: ARTIIU~ VET,.~ER 
Saman iskele i ( SAHiBiNiN SESi ) 

C. H. P. Tilklllk nahiye in bağla 

Pazaryeri, Şeh, Mirali, Selatinoğlu, İsmetpaşa ve Cedit 
mahalJe ocakları tarafından 

lzmir - Aydın tenezz .. hü 
31 Mayıs 1935 Cuma günü 

hkbaharın güzel bir gününden istifade etmek, eğlenmek 
ve temiz bir hava almak isterseniz bu tenezzühe 

siz de iştirak ediniz 
Bilet Ucretlerl: 

1 inci mevki 175 kuruş 
2 .. .. 150 " 
3 " .. 125 •• 

Çocuklar 60 " 
B: let sallş yeri s rf: 
Tilkilikte Bay Faik eczanesi, Kemeraltında Şifa eczanesi, 

Kemeraltında Sevim pastancsi, Kemeraltında tayyare bilet 
bayii fsmail Hakkı, Karşıyaka Kemalpaşa caddesi Ahmet 
Mitat eczanesi, Keresteciler içinde Şehir Emtia Dairesi, 
Yol bede.danı icadın ve erkek terzisi M. Asım, Basmaha
nede Gaziler Zeybek rakı fabrikası, Alsancak şarap amili 
Edirneli Ziya, Tilkilik caddesinde yoğurtçu Fehmi, eski 
~itpazarı sarraf Çikurel Bencuya, Selatinoğlu, Mirali, Cedit, 
lımetpaşa, Pazaryeri, Şeh C. H. P. mahalle ocaklarında ve 
Alsancak kişcsinde. 1 - 4 (721i§)ııih~.r.3-._:,;j 

1) k 
Muayenehane Nakli 

0 tor Doktor 

ı Osman Yu us Kemal kir 
Deri vetenasUI ha• 

talıkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Göz Hekimi 

Mita rel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

Vüct dunuza en güzel, en 
zarif \ e en şık elbiseler giy
mek isterseniz bir defa Kar
şıyakada Kem l Paşa cadde-
sınde 103 numarada ZAMAN 
terzihanesi ·sahibi 

(Şükrü Sarç)ına 
uj'ramanız lazımdır. 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka. antina tramı.-:- cad
desi No. 596 Tel. 2545 

·------··· Yety EXTRA 1 

Bıçaklara Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERiDÇİLER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

Sarhoşluk 

Yeni Asır 24 Mayıs 193& 

Çünkü: 
Krem Pertev senelerin 

cilde yaptığı fenalığın 

en güzel tamircisidir. 

İzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
uayenelerl 

Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

karşısı No. 25 · 
T clefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

Yurdumuzun en güzel 
traş bıçağı 

insafsızca tecrübeler otomobilleri 

skitti ... 

Seksen kilometre sür'at ... sonra birden fren .. 
Goodyear tecrübe otomobiUeri gece ve 

gündüz bu çılgınca tecrübelere devam etti-
ler. Frenler sekiz santta bir yanıyordu. Tec
rübe otomobilleri parçalandı, fakat netice 
itibarile, 43 oo daha fazla aşınma ömrü olan 
" G - 3 ,, lastiği bulundu. 

Yeni fazla sür'atli otomobiller, anlaşılmı
yan sebeblerden BÜTÜN MARKA lastik
leri çok çabuk aşındırıyordu. Bu arızanın 
sebebini ilk defa Goodyear keşfetti ve yal
nız Goodyear, bu arızayı ortadan kaldırmak 
çaresini buldu. 

ı Goodyear " G - 3 ,, yeni otomobillerde 
çabuk aşınma arızasını ortadan kaldıran ilk 
ve yegane lastiktir. 

" G - 3 ,, lastiğinde yere temas eden ta
ban kısmı daha geniş, daha kalındrr. Kenar
larda~i iki dairevi çizgi daha geniştir. Or
tadakı baklalar daha küçük, daha sıktır. 
Lastik daha az patinaj yapar. Daha emni
yetlidir. Aşınma ömrü 43 oO daha uzundur. 

Yeni lastik bez kısmı ağır işlere mahsus 
Goodyear Supcrtwist ipliklerinden yapılmış
tır. Fevkalade sağlamdır. Tel veya tırnak 
kısmı azami derecede mukavim ve saylamdır ı 

Bu yeni harikulade lastiği Goodyear 
acentanızda tetkik ediniz. Bütün emsalsiz 
evsafına rağmen fiyatı değişmemiştir. 

Hiçbir zaman arıza göstermedi ! 
Yıpratıcı tecrübeler yüzde 43 

daha fazla aşınma ömrü olan 
yeni bir lastiği doğurdu. 

Yapıla' tiyati çok daha fazladır~ fakat •.. Size satı' fiyatı değı,memlşUr. 

Senelerdenberi TECRUBE edilip piyasamıza 
çı ı ta o ra ' iP ha ta ığının memleke-
timizde şiddetini kaybettiren ve vak-

tinde kullananlar. Gribe yal.l'.&laıımak 
tan urtaran 

Gribe K rşı tecrübeli Ve çok müessir 

AL ifvA 
Ka e ini emni ıetle 1 ~iZ 

ı Dikkat Al an ayınız • ~ 
Keçiborlu kükürd ·· 50 kilo uk torba 320 kuruşa 
İtalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 

Memurlar koo eratifinde perakende sa ılıyor 

izrnlr beledlyeslnden: 
- Numarasız görülerek tu

tulup muhafaza için tanzifat 

hanına teslim edilen 16 adet 
muhtelif markalı müstamel bi

. sikletin sahipleri kim ise 8 gün 

içinde belediye baş amirliğine 

müracaat etmedikleri takdirde 
satılığa çıkarılacağı ilan olunur. 

1506 (7:/3) 

- Başı boş dolaşmakta iken 
görülerek tutulan ve muhafaza 

lzn İr muhasebei hususiye mü
dürlü~ünden: 

Bedeli sabıkt 
L 
52 
30 

70 
110 
110 

Namazgahta 34 aumaralı dükkan 
" 46 .. il 

Irgatpazarı 164 " " 
İkiçeşmelikte 351 numaralı kahvehane 

Kemer caddesi 3/6 numaralı dükkan 

Tıraş bıçağıdır. için tanzifat hanına teslim edi-
Cildinin sıhhatını seven- len 1 öküz, 3 merkep, 1 inek 

z KIR AY İdarei hususiye! vilayete ait yukuıda yerleri yazılı binalar 
1161935 tarihindene 31-5-938 tarihine kadar üç sene müddetle 
kiraya verilmek üzere ilan edilen 15-5-935 tarihinde arttırmach,. 
istekli çıkmadığından 23-5-935 tarihinden itibaren 10 gün daha 
uzatılması onanmıştır. Arttırma şartlarıni görmek istiyenlerin 
hergün muhasebei hususiye müdülüğüne ve pey sürmek istiycn

ler de 2-6-935 Pazar günü saat 9 dan on bire kadar encümenı 

vilayete yatıracakları depozito makbuzları ve yahut Banka mek-

lcr başka bıçak kullanma- ve 1 keçinin sahipleri kim ise 
malıdır. Denemesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoğlu 8 gün içinde belediye zabıta 

çar Antalyalı Saı·t baş amirliğine müracaat etme
ıısı 

1 - 7 

Sarhoş olarak Çorakkapıda 
nara atan Mehmet oğlu ara
bacı Süleyman tutulmuştur. 

maiazası Numara 29 dikleri takdirde satılacağı ilan 
&...~._ ________ ., ı olunur. 1507 (722) tuplarile birlikte müracaatları 1509 (726) 



2 ve 20 komprımelık a mbala tarda 

bulunur. 

Amba\aj ve \<omprimeterin 

Üzerinde halisligin t imsa li 

olan EB markasını arayınız. 

- ------

~ · · nci Sınıf MI 

__ Lüks Otel 
Biitiin lzrn irJiJer burada bu)uşıırlar === Tepe başı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlriilerin teveccühUnU 

LÜTFÜ' dür 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

TAMDAll ÇJKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşnf;ıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur-. 

Adres 

G. D. G RAS 
Yeni ~.Janifaturacılar çarşısı Saff et sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 2'3 .. IZMIR 
(# 

AÇILIYOR• .. , 
Balçova Ağamemnun }<;;oplıcaları 
ağlık,sağlan11ık ve dinçlik ka}'nağıdır 
Romatizma ve siyatik ağrılarına ve sinir ve cilt hastalık

larına ve kum sancısına birebir olan çamur çukurları ve 
mermer banyoları temizletildi. Yakında açılacakbr. Çamur 
çukurlarının ve mermer banyoların kaynar suları bu sene 
şaşıiacak kadar boldur. Tabiatın bu kaynağından herkes 
istifade etmelidir. Haziranın birinden itibaren hergün saat 
başında Konaktan llıcal;ıra kadar otobüsler devamlı ve mun
tazam servis yapacaklardır. 
Sağhk ve sağlamlığını korumak istiycnler mut'aka bu 

banyolara koşmalıdır. 
H 3 

.zmir Defterdarlı~ından: 
lssisinin vergi ltorcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Oruçrcis mahallesinde cedit sokağında kain 15 sayılı 
hane to.rihi ilandan itibaren yirmi ~ün müddetle satılıia çıka
rıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine 
~elmeleri. 16-20-24-28 1425 (675) 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

\~ 

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

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markudır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe b~hşeder .. Ru~
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamın kremı k ati
ycn kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çı rabilirsiniz. B 'r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
biiyük eczanelerde bulunur. 

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

fabrikasınm en meşhur modelidir. Temiz bakılmışhr. En 

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

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

Muvaffakıyetin 

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

sırrı 

1 
Bir yandan diş,eri beyazlatıp leke ve kirlerı izale eder, 1 
dişlere tatlı bir parlaklık verir, nefesi tatlılaşbnrken 
rr;ğcr taraftan diş etlerini de tedavi eder ve kuvvet
lendirir, dişlerin en büyük düşmanı hamızlarla müca-

1 dele eden tükrüğü çojalbr, mikropları öldürür. 1 

B AD Y ft ı~ l N 
Jznıir Defterdarlı2"ından:. 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

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

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

it 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
lcnir, katlanır kırmızı ve :mavi boyaların çetitleri. 

FIA TLARIMIZI f STEYINiZ 

lzmir Defterdarlığından : 
lssiaiain vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına rör• 

haczedilen Donanmacı mahallesiade Şayeste sokaitnda klia 9 
sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir ıün mUddetle ~b
lıia çıkarıldıiından pey sürmek istiyenlcrin defterdarlık tahsılit 
kalemine gelmeleri. 12-16-20-24 (655) 1373 

Umum Hastalarm Jazarı Dikkatine 
d ~ u-

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve ogr r 
neticesi glüzum österilen pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~salaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayrı tah,_ 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma cı _ 
ha:z:lan kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları' doğrultmak için korsalar v~ kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelenn çalış~a esna~ında hr
lnyan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesıne manı olmak 
için korsaJar. 

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

MuTEHASSISl 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öileden sonra 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 (355) S.7 

TENiNiZı 
Fena Havanın Tesirabndan 

Nasıl Muhafaza Etmeli ? 

Her havada dışarı 
çıkmağa, rüz~irın ve 
yağmurun tesirabna 
maruz kalmağa mec
bur olan bir kadın 

rengindeki Tokalon 
kremini tatbik ediniz. 

tanırım. Böyle iken 
teni şayanı hayret 
bir derecede ter ve 

Siz uyurkea cildinizi 
besler ve gençleştirir. 
Sabahları da keza 
cildin bir unsuru olan 
beyaz rengindeki 
(yağsız) Tokalon kre-
mini tatbik ediaiz. 

taze, cildi yumuıak Cildi beyazlabp, kuv-
ve berrak idi. Şaş- vetlendireceji iİbi 
tam ve sordum. Sen açık mesamab ve si-
ki bütün gün tesiratı yah benekleri izale ve 
havaiyeye maruz. bu- gudedatın tabarrü-
funuyorsun. Nasıl olu- şünü teskin eder. Bu 
yor da beterenin kırmızılanmasmı usul dairesinde T okalon kremini 
ve sertleşmesini menedebiliyor- 'kullanan her kadın, tenine ver
sun ? fşte verdiği basit cevabı : diği mat ve yumuşak manzara-

Yatmazdaa evvel cilt için pek dan dolayı son derece memnun 
mükemmel bir unsur olan pembe ve mütehayyir kalır. 

lzmir muhasebei hususiye mü
dürlüğünde~: 
Bedeli sabıkı L. Verilen bedel L. 

125 ·70 Kemer caddesi 3·1 numaralı dükkan 
71 30 Kemer caddesi 3-2 numaralı dükkan 

110 50 Kemer caddesi 3-5 numaralı dükkan 
idarei bususiyei vilayete ait yukarıda yerleri i'österilen bina

Jar 1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar üç sene müddetle 
kiraya verilmek üzere ilan edilen 15-5-935 tarihinde arttırmada 
sencliklerine verilen kira bedelleri muvafık i'örülmediiinden 
arttırma 25-5-935 tarihinden itibaren on gün. müddetle uzatıl
ması onanmıştır. Arttırma şartlarını görmek istiyenler her ~ün 
muhasebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek istiyenler de 
iha!e iÜnü olan 2-6-935 pazar günü saat dokuzdan on bire 
kadar encümeni vilayete yatıracakları binalar için depozito 
makbuzları ue yahut banka mektupları ile birlikte müracaatları. 

1508 (725) 

lzm1r Milli Eu .. lak Müdür
lüğünden: 

1 

Alsancak Askeri İnşaat anbarında mevcut hurda eşyalar ve 
lokomobiller ve buhar kazanı ve kamyon ve sair makina ve 
dinamo ve hurda eşyalar 3,4/6/935 Pazartesi ve Salı günleri 
saat onbirdcn 16 ya kadar iki iÜnde parça parça mahallinde 
sablacaktır. Taliplerin o 2'Ün ve saatte mahallinde haz.ır. 

bulunmalan. 1414 (720) 

' 



Selllfe Ut 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 10 mayıs 

ta gelip yük nü boşalttıktan 

ıonra Burgas, Varna ve Kös-

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEV ANTE LINIE 

AKKA vapuru 19 mayısta 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkaracakhr. 

ARMENT H. SCHULDT 
tence limanları için yük ala- HAMBURG 
caktır. ARTA vapuru 27 mayısta 

GANYMEDES vapuru 18 bekleniyor. 30 mayısa kadar 

mayısta gelip 23 mayısta An- Anvers, Rotterdam, Hamburg 

vers, Amsterdam ve Hamburg ve Bremen için yük alacaktır. 
limanları için yük alacaktır. TROYBURG vapuru 21 Ma-

CERES vapuru 1 haziranda yısta bekleniyor. Hamhurg ve 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot- Anversten yük çıkaracaktır. 
terdam, Amsterdam ve Ham- TISZA vapuru 5 haziranda 

burg limanları için yük ala- bekleniyor. Budapeşte, Bratis-
cakbr. lava ve Viyana için yük ala-
SVENSKA ORİENT LİNİEN caktır. 

NORDLANDvapuru 2 haziranda DUNA vapuru 30 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen- bekleniyor. Budapeşte, Bratis-

h D t 
· Gd · G lava ve Viyana için yük ala-

age, an zıg, ynıa, ote- kt 
b . u ~ 
.urg, O~!~ ve .. lskandmavya. JOBNSONWARREN LinesLTD 
limanları ıçm yuk alacakbr. 

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

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 14 mayısta 

( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

T AMESIS vapuru 20 hazi
randa İzmırden (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 

PELES vapuru 16 mayısta 
gelip 27 mayısta Malta. Bar
aelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

Liverpool 
QUERNMORE vapuru 18 

mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstencet Galaç ve 
Braila için yük aJacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork için 

yük alacaktır. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon N o. 
ALBA JUL YA vapuru 20 ha 200? • 200B 

ziranda gelip 21 haziranda Malta ~""--m&:hsift ~~.aMQA 
Cenova Marsilya ,Barselon ve Doktor 
Cezaire hareket edecektir. l n• .. 

ııandaki hareket tarihlerinde il& Un1BO 
ki değişikliklerden acenta mes- • 
11liyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

,$Gli!i'; a; 

KesteJJi caddesi No. 62 
Doktor A li Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

l'.:m .. .._._ ..... a ....... 

Sh.Cınız dökülüyor mu? 
KEPEKLENl

YORMU? 
Öyle ise vakıt 
i!eçirmeden 

Ferit 
Saç Losyonu 
Kullanınız 

Saçları besler, Uzatır 

Kepeği yokeder 
Tabii parlaklık verir 

Başınızı F 1 rit 
Tuvalet sabunlarile 

yıkayınız 
Sıhhi ve her itibarle 

~arantidir 

M. depo 
S. F !r İ t Şifa eczanesi 

Hüklıınet sırası 

Zong·uldak 
l\Cideı4' Kömürü 

0,10 yıkanmıı kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende ıabş kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade ı öm "jrü yalnız 
Kestane pazarında Bardakç1lar rnkak No. 10 - 12 

F. Perpinyani 
Maj'azaıında bulacaksınız 

T eJefon 3937 

1'en• A81P 
=; 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

ALGERIAN vapuru 18 ma
yısta Liverpool ve Svansea' dan 
beklenmektedir.Ve ayni :zaman
da doğru Liverpool için yük 
a~acaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvers, Londra ve 
Holden gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve HuU için yük a1acaktır. 

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Livcrpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGATION Co. L TD. 
Adjutant vapuru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 

ULM vapuru 15 mayısra 
Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekt edir. 

ANCORA vaparu ha ten li-

Ademi 

77=;;> 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONİM ŞlRKETİ 

IZMIR ACENTELIGi 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam I& da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat ı&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri galata r~htımından 

tam saat 16 da hareket ede
rek. CUMA ı:ünü saat 16 
da Izmirc varır. 

Fazla Tahilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 .: ..................... ... 

ınanımızda olup yük başalt
maktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mesut 
Iiyet kabuJ edilmez. 

iktidar 
-v :fi: 

,,, ;:-kitsiz ihtiyarlık 
HOBllOBiN 
Hormobin tabletleri: !:t:ıı;rit~ 

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri ku~vetlendirir. Bel ı:-evşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için lstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatı ıso kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

"--------------------·------~ 

YALNIZ 

POKEA 
PLAY 

• tfl•ı LS...§DT.uln 
Jmum Deposu 

Sulu han Cıvarında ( f1üseyin Hüsnü Udemiş) 
Ti carethanesidir. 

f ıı~aaıııııi: ıı:ııı atıtlokııbtıy ·iı:larırıızı pok ncuz f ıyatlarla 
toııı111 eı ınek ıriterıoıenız Halım aA"a çar~ıRında 

Kavalall Hasan Nuri 
ııl·:ueılrnııı•:.ıınA miıracaat e<linıı 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nel' ! çiçekli 

Çmı ve levaz11llı sıhhiyeden Uivhalar ve bunların 
te/e11üalı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içm demit dökme borular 
ve lngiliz künklert ve bunların teferruatı vesaire ... 

ftvotlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn Markalar 

En Müsait Şer•itla 
Mağazamızda Satıh.. h 3 

.:-· _:. 4~ t • ' • ~~ ..... ' -.'.'' •• : • ' • 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZMiB 
MEHl<EZI : BHRJJl.N 

Almanyada 175 Şubf!si Mevcuttur 
Stn maye ve ılıtıyat akçesi 

16f>,000,000 H.aylısmark 
TıirJ.dye<le Şubeleri: 1STA~BUL ve lZMIR 

.MunrJa Şubeleri: KAHİRE ve ISKENDERIYE 
Her türlii banka muaıoelatnı ita ve kabul eder 
c ALMANY AHA seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

en ~bvf'n ~eraitla REGISTERM ARK satılır. > (h-1) 

24 Mayıs ıeas 

, ' Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

.., 

A e 

.LAKTI~ 
ile başlayınız. 

Çocuk hastalıkları muteha.ssısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyetle hazırlanan 

L A kt • · Çocukta hazımsızlık, a ın sancıt ishal ve ku~mal~r 
. . varsa onları gıderır. 

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

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA DEl'<JSIJ ., 

Kırıklık, baş a2~ısı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak 

. . 
ıçm 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz Yeya sizde bir fişe alınız 
Her eczanede vardır _, 

:······································································ 

~ TAZE TEMİZ UCUZ 1 . . 
E iLAÇ E 
E HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi E 
: . . . 
: Baına.i Nüzhet E 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

• . . . . .. . . . -. . . . . 
................•••••.•...•...•.................................•.... : 

Eczacı Kemal Aktaş 

esansları Kolonya ve 
Kokut zevk, merak, uğraşma işidir 

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

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üıtüa bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

İZMİRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi 1 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
_Fulya, Leylakt Akşamgüneşi, Sonhabra, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır . 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

ikincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır . 

isimlerini benzetenler asıl

lanaın kıymetini ~östermeye 

yanyorlar o kadar ... 

ffl 
U} 


