


." ..... rultay dün 
Müzakere 

maarif bütçesini 
edemedi - bir teklif 

Vilayet lıl'enel ku.rultayı dün 
öileden sonra Yali Kazım Di
rijin bafkanlıiında toplanmış
tır. Geçen ioplutıy.a .ait lwa 
zabt ole up ocıaY!-dıktma 
so dif encüı:ııeııler ve 
daireierden kurultaya lıl'elea 
evrakın okunmasıaa başlan-
•ı~tır. 

Ödemi~te bayaA Suattan vak
tile üç bin !ckizyüz liraya Ye üze· 
rinde mektep binası inşa etti
rilmek üzere satın alınmıf olan 
arsanın kırk lira ıribi az bir 
bedelle Himayeietfal cemiye
tine bırakılmıf olması hakkında 
izahatı ihtiva eden daimi en
cümen mazbatası okunmu~r. 
Daimi encümen namına bay 
Mehmet (Çeşme) izahat vermiş 
ve zamanla arsanın kıymetini 

kaybettiğini, hatta ilk satııı 
alındıktan bir müddet sonra ya
pılan takdiri kıymette bedeli
ain 700 lira olarak teıbit edil
diğini, bilahara Himayeietfal 
cemiyetinin iatemeıi üzerine 
encümene ırelea bir mektup 
üzerinde daimi encümenin kırk 
liraya Yermeji kabul ettijini, bu 
kadar yüksek fiatle almm11 olan 
arsaııın pek aı: bir fiatle sa
tılmaııııda meaul olaııııı aranabi· 
lecefini maa.afih bu borcun u 
929 Senesi -ıımıi •uvazeae 
kanuniyle •unuu :um&Ba ni
ramış oldufaau ııCSylem~tir. 

Bazı üy.J.r bunnn deYlete 
ait bir borç deiil &uswıi mu
hasebeye ait bir borç oldup
nu, binaenaley mürur zamua 
tibi olamıy•caiı sölemİflerdir. 
Daha bazı mlhı•kıplardaa 
aonra çok mahtuem ba:u ze
yat ola• bu arsa sahiple
riyle fiatıa iadiri.lmesi hususun
da daimi eadimeD.ia teıebbiU
te bulanmuı Ye ayıu zamanda 
zarara sebebiyet Yerea mes'ul 
fahıs ta buluaarak hakkında 
liıımlıl'elen kanuni ıauuıelenia 
yapılmasına .karar Yerilmiştir. 

Bundan ıonra bazı köylerin 
hudut teşkilih ve bazı yerlerde 
nahiye teşkili laakkındaki tek
lifler idare encümenine haya)e 
edilmit ve auallimleria kıdem 
zammı ile idare ücreleri geçmiı 
senelere ait mesken bedel!.:ri 

"e tazminat içia, Bucada yeni 
açılacak 111ektebi• zaruri maa
raflanııın kabulü, Kemalpaşada 
.3 bin liraya yeni bir mektep 
intası, çok sefil bir halde ya
ıayan ilk mektepler hademe· 
!erinin 15 liradan yirmi liraya 
çıkarılması ve İzmirde kara ve 

deniz spor teşkilitını tam.amen 
cami olmak üzere yaptırılaıuı 
tasaYvur edilen payyonlar 
için on bin liralık tahsisat 
kabulü hakkmdaki içeri itleri 
bakanhiının ve maarif .müdür
lüifuıüo teklifleri üzerine vali , 
maarif bütçesinin müzakere
sinde bu tekliflerin üzerinde 
ıı-örüşüJ .. bilcceziıll, yalnız spor 
evi inşası teklifinin bu gibi 
i~ler halkevinin kültür kolona 
baifı i,lcrmeyanında bulunduğu 

içi• ayrıca bir kar.na raptedil
mesi lazım olduiunu söyle· 
mi.Jtir. 

Ba,kan, murif bütçesinin 
müzakeresine ıreçilmedea eve! 
bütçe ve ıaaarif eacümeııleriııin 
miiftue1' bir toplaatı yaparak 
ııazilc olan bu 111eseleyi l'Örü,. 
meleri için cel.•eyi on dakika 
tatil ettıiiai söyfeqtir. 

On clalı:ilc.a soara tekrar cel
ıe açılm11 ve nJi izahat vere· 
relı:: ; Çok qlon bir vaziyet 
lıl'ÖSt~cn maarif bütçesinin mü
• • reçilebilroek ıçın 

!ere ihtiyaç o!duiu 
ııcuu ve toplantı müd

<leu dolauı olu ı-enel kurul
Jn toplantı rnüdol .. tınin hir 

hafta daha temdidi ile buna 
çare aranması muvafık olaca
iını söylemiştir. Teklif '{enci 
kurultayc;ı. kabul edilmiştir. 

81111dan onra bay Mur t Çi
narıa bw takrici okun.ıhı bay 
Murat Çınar takririni şöyle 
izah etti. 

Genel Kurultayı geçen sene 
[Yol, mektep, vesaiti nakliye 
vergisi tahsilitindan verilmesi 
laıımielen ikramiyeler] hakkın
da bir talimatname yapmıştır, 
bu talima namenin 4 üncü mad
desi aynen ,öyledir: 

(Mektumat ve zuhu.rat olarak 
tahakkuk ve tahsil edilen sa
bıka vergiler üzerinden yüzde 
altı ikramiye tefrik ve yuka
ndaki şekiller dahilinde tevzi 
olunur.] 

Gene! kurultayca uzu müna
k~rdan sonra kabul ve tcs
bit edilm4 elan talimatname· 
nin bu maddesinden görülüyor 
ki ikramiye verilecek verıriler 
[sabıka) verırıJerdir. Haliye ver
ıriierileri değildir. Halbuki mu
h.asebei huswıiye müdüriyetinin 
yazllllJ oldup 1794 nnmarah 
ve 30-5-934 tarihli bir tezkere 
üzeriae encümeni dalıni haliye 
Ycrperi üzerinden de ikramiye 
Yerilmesi esasım kabul ederek 
fU kararı vermiJt:ir. 

Mubuebei hususiye mudüri
yetinin müzekkeresi okundu. 
Umumi meclisçe bu tıeııe ka-

/ 

bul olunan ıon talimatnamenin 
birinci maddesi sabıka verıri
lerinde alelıtlak ikramiye ve
rilmesini kabul etmiş oldupna 
ıröre takabhuk harici kalan 
ıaükelleflerclcn verpin tahsi
liai temiııcn talimatnameye 
de,.cedilen dördüncü mad-
denia tah.silah teşrik& 
medar olacak bir hüküm 
oluak vazedildiiı anlaşıl· 
muıa lıl'Öre bu maddenin 
(sabık verıriler üzerinden ta· 
biriain haliye verıriler üzerin
den de u.bıka vergiler miıillu] 
şeklinde tashihi muvaffak ıö
rülm~tür. 

Bu kararın n~rası 480 
ve tarih 30 -5- 934 tir. Benim 
kanaatımca salahiyeti kurultay
daa alan Ye kurultay namı..a 

çallfan encümenin kurultay ta
rafından yapılmılmış bir tali
matnameyi tadile ve tefsire 
asla hakkı yoktur halbuki en
cümen muhasebi hususiy~ mü
dürünün bu tezkeresini alınca 
kanuna ulabiyeti tetkik ve 
tahkika hiç !üzüm görmemif 
aynı tarihle okuduğum kararı 
vermiıtir. 

Encümen bu fekildc hareket 
ederkea - gibi mesnedi ka· 
nuniyeye dayanmıştır. Bunun 
izahını dileronuı1. 

Mehmet Aldemir (Çeşme) -
Görüyorum ki enciimeni sık 

sık tenkit etmekten Mıırat Çı· 
nar arkadaJıın zevk duylllak
tadu. Bugiiııden ce\ap verme
ie hazaız. 31, 32 senelerine 
ait talimatuanıed.c haliye kay
dı vardır. Eraaen biz bu kara
ranmızla ancak 500 lira tevzi 
ettik. Fakat bu sayP..de 30JOO 
J.ra tahıil eU..eie muvaffak 
olduk, bu otu itin liralık tah· 
silit karfLSında .söz mediaindir. 

Murat Çiııar - Ene.la Meh
met Aldemire u•u söyliyeyim 
len deiil enciimCl)i daiıniyi, her 
lı.uı"i bir teıekkülü meclisi ten
kit etmekte• zevk alan bir 
aclam dejilim. Bunu reddede
rim. Beo iNr İfİ bıı.unsuz ıö
rürscm buDu Mnlp aıalamakta• 
tenevvür etmekte• la.iz duya
rım. 

AWemiriıı ikiaci ccvabuıa 

~; l>cıa j, ikn..aiye •U· 
l.:abilinde kat para. tahsil etti-

HABERLER 

Şehir Meclisinde 
Et ve ekmek narhı üzerinde uzun 

ünakaşalar oldu 
Şehir Meclisi dün öğlec!en 

sonra bay Behçet Uz'un baş
kanlığında toplanmıştır. 

Eski zaptın okunub aynen 
kabulünden sonra istifa eden 
bir azanın yerine meclise ilti
hak eden mükemmillerdcn 
Çolak oj'lu bay Nuri, meclis 
başkanı tarafından meclise 
tanıhldı ondan sonra ge!en 
Evrak okunarak ait ol· 
dugu eııc~ nıenlere havale 
edildi. Bu meyanda başkan1ı
ğm bir isteği vardı. Bunda 
belediye eşya piyangosunun 
muvaffak olamaması iizerir.e 
halka iade edilecek bilet pa
ralarına mukabil, evvelce pi
yangoya konmak üzere inşa 

edilen iki binanın utılması ve 
bu suretle bir müoakale yapıl
ması teklif olunuyordu. 

Başkan bay Behçet Uz bu 
hususta izahat verdi: 

- Piyanko 400,000 lira'ıktı, 
iki tertipte satışı yapılarak 
planı tahakkuk cttirilecekti. 

İlk tertip biletler zamanında 
satılamadı. Bu müddeti uzattık, 
ancak umum biletlerin yüzde 
be~i niııbetinde satış yapabil
dik. 

Bu itibarla evvelce bılet 
alanların paraları, yeni mali 
yıl girmeden ~de edilecektir. 

Belediye piyangosuna kon
m"k üzere inşa ettirilen iki 
binaya 5,800 lira sarfedilmiffu. 

Bu bi.ııalacı satarak gelirini 
varidat bütçesine lcoyınak la
zımdır. 

Başkanın bu izahatından son
ra işin bütçe encünıeninde tet
kiki onaylandı. 

Bundan sonra Kar~ıyaka aza
sı Bay Hüsnünün bir takriıi 
okundu 

Takrirde iki noktaya temas 
ediliyordu : 

- Buğday ve un fiatları 
memleketin her yerinde tenzil 
eiti, hatti birçok yerlerde ve 
mesela İstanbul'da bu yüzden 
ekmek nahları inmitir. fzmirde 
hala eski narh üzerine mua
mele üzerine .mu ele ırörü
lüyor. Halbuki bu ıı..acha u
kaltil fuuıc:ılar ,elıria birçok 
yerlerinde ekmek fiatını keıı
diliklerindu indirraiflerdir. 

2 - IZlllir bdediye .hududu 
dahiliudelci kasaplar koyun, ku-

.~~-~:: .. ~ ... ~.~~~!.~f.:~?~.' 
niz diye SOC•Uf dejilia, iddi
am aı ~ enin kur y k.ara
rıaı tad.iJ Ye tefsi.re n.li.hiyeti 
yekke• auıl tef.il' •e tadil 
ettipi, lwıri ha i ıı.ebep
lere dayudJt ı a la.maktır. 
Bu itibar!.• A1 Dem1 iıahati e 
cevap vermiı delildir. 31, 32 
•ctaeleriae .ait t.afim.atna.mede 
(Haliye) kaydiai. bı.ı!uaaa.sı 
ki.fi deiiJdir. 

K.v y uki t.alimatııaaıe 
bük~ kri•i mahzurlu görmüş 
Jri son talitaatta bu. kaydı kat
dırwıış. 

Ba,kan: 
Ne Murat ynana CftCÜtnen 

dajmeyi teakitten zevk al•Mı 
.. en:uubaJaatı,.. Ne de diiı::r 
&rlı:adaf IJl O.öyle bir tek.lifi var-
4-ı.-. Et\,et 9ot"wlaea.lrlır, encü· 
•ende haunuısrn z-ekcek top
taatıda cevabını versin. 

Generalın bu teklifi enıy.la.ıı
dı ve cdseye y •erildi. 
&ıtu j'ımı.ıa ı-ire Ntç.c
deki açık •ıktan H0,000 fu-a
dır. 

sa~ıyorlar. Şehir sınırları dışa· 

rısında ve mesela Dedehaşında 
et fiatları yüzde 40 - 50 ucuz
dur. Ete nark konarak şehirde 
de ucuz satılmasını temin et· 
mek lazımdır. 

Bunun üzerine cezacı bay 
Faik izahat verdi: 

- Belediye daimi encümeni 
un ve buğday temevvüclerini 
muntazam bir şekilde takip 
ediyor. Uzun zamandanberi ek
mek narhı deil,aıe.mit d~il
dir. Vaziyete göre derhal de
tiştiriliyor. 

Et meselesi büsbütün ayn 
bir safhadır. Hacı Hüıeyinler
deki et fiatile başturaktaki et 
fiyatı aruında şüphesiz fark 
Yardır. 

Bu noktaya nazarı dikkati
nizi celbetmek isterim. Şehir 
içinde ka.u.phk ede11 z.a:t :ma
pza kirası veriyor, belediye 
rüsumu veriyor, ver,ıi veriyor, 
mezbaha ütteti Yeriyor. Hal
buki Dedebaşmda herhanıi 
bir adam eline geçirdiii ku
zuyu bacaklarıa.dan ajaç da
hıı.a asarak biçak .salladıiı a-i
bi daha dcrisiııi yiiDaeden sa
hf111ı yapıyor. 

Bu f&rl altında çalışan bir 
u.tıcı ile tehir hııchıdu dahi
linde her türlü riisaaı ve ver
ıı-ilerini veren bir saha azasUMia 
şüphesiz fark vardır. Bu fark 
ta etin üzerine yüklenmektedir. 

Bunun üzerine Bay Suat ta 
bu husus hakkında müdellel 
izahat verdi. 

Bay Suat'tan sonra bay Re
şat hülasatan dedi ki: 

Bay Hüsnü takrirlerini izah 
ederken ben ümit etmiştim ki 
vaziyeti daha iyi tetkik etmiş 
olsunlar Ye belediyenin ekı;ıek 
ve un formolünü de gözden 
geçirmiş bulunsunlar, unde i"lo
ten ve saire miktan lıl'Österil
miftir. 

Üç he~ gündenberi ün fiat
lerindc ufak bir tenezz.ül var
dır. Belediye buau de tetkik 
ediyor belki bir kaç para 
.nsrhta da teaıilat yapu:.a.ktır. 

Bay Faik aya.f.a kalktı. 
- Bay Hü1eyiaia ta.luirinde 

bi.ldirdiii zihl baz.ı fınacıların 
oarhtan atafı fiyatla ekmek 
sattıkları d<>irudur. fakat bu-
un muhtelif ıebcp.lcri vardır. 

6aıı fırıncılarm ka.rdeşi veya 
sa.ir akrabası ile birlikte işler, 
fınn.ı ucuza tutar, kendi ça.hşır 
ve maliyet fi~tıaı ucu.ı.a .ıoal 
eder ve tabii ~ u.euu. sa
tabilir. 

Bu yukarı ııı.ahallatta ekse
,-.iyııı böyledir ~ kiraları da 
uaudur. Apt~ · d:lude biy
lc d.ejildir. 

Bay Mehmet Galip tc bay 
Faikin izahatını teyit eder rııa· 
hiyctte beyanatta bulundu ve 
ezcümle dedi ki, ekserei fırın
cılar veresiye un alırlar, ertesi 
günü o borcu tediye mecburi· 
yeti ile karşı kartıyr. bulunu· 
yor onun için tabiatile zararı
nada olsa çıkardığı ekmeğin 
elden çıkarılmasına yarına kal
mamasına çalı,ıyor. 

Et hakkında da serbest sa· 
tılmasınıa muvafık olacağını 
bildirdi. 

Bay Suat kasab esnafının 
masrafları bazı yerde daha az 
ve bau yerlerde de daha çok 
olduğunu ve binaenaleyh mu
hakkak tam bir kontrol ıiste· 
mi tatbik edilmesini istedi. 

Bay Mustafa de kontrolun 
lüıumuıaa ifaret etti ve .aynı 
eeatte 'bir kuabı• dijer bir 
kuaptu farklı fiatla et sattı
juıı, buııa sureti katiyede ma
llİ olunması iüzumunu ilave 
etti. 

Bay Faile tek.ar bazı izahat 
verdi. Bay Hüıııli tekr.ar ayaia 
kalkarak dedi ki: Bay faikin 
verdiii izahatta anladım ki un 
f.iatLuının ucu.ıl.aması üzerine 
ekmek narhının i dirilmesi bak· 
kında tetkikat yapıldı ve ne
ticede muhakkalı: tenezzül vaki 
olacaj'uu özreııaekle aıeuuı.u

. y almz fUDU ela an.1.a<iıın ki 
şimdiye kadar belediye hudutları 
dahilinde ete narh konmamıştır. 
Bendeniz ete nıuhakkaknarh 
koaulmasını teklif ediyorum· 
Başkan Bay doktor Bebcet 

Uz izahat vererek hü.lisateu. 
dedi ki şehri temsil eden siz
ler ve sizi de tenısil .Den da
imi encümen lıu vaziyetleri da
imi olarak 2"ÖZ önünde tutmak
tadır. 

Biz hiçbir şekilde halkın ve 
esnafın ezilmesine taraftar 
deiiliz: 

Ekmek narhı işi daim.i en· 
ciimeninizde zam.aa zaman 
büyiik hassasiyetle talubedil
mi,tir. 

Et ifi de bunun ıribi has
sasiyetle takıbcdilmiştir. Ge
~en seııe 110 lrnıuşa satılan 

et narh ile deiil açtı
i"ımız pazarlarla ve pazarl.t.nl.a 
ucuz et utılmuı ile bu teaıia 
edilmittir. 

Riyuet narh meselesini re
ye koydu ve aarhıız oLıarak 
satılması kabul edildi. 

Bıatka görü .. ec.ck bfr .Jey 
olmadıimda.a pazar günü top· 
!anılmak üzere celseye nihaye.t 
verild.i. 

Koyvn ve kuzu sevklyab 
Dün limanımızdan İskenderİ· 

yeye hareket eden İuııir vapu
rile Pireye.. 3 ~in baş koyun 
ve kuzu zonderılmiştir. 

Kütüphane sineması 

8i - diinyanın sevzilisi, beyaz perdenin en parlak 
kudretli yılchzı 

Greta Garbo 
n e11 yetti ıre en son ıeseri : 

ÇALINMIŞ AŞK 
L PIRANELLO'nun ölmez ceerİlıd.en filme alınan ta

m~men F ransrzca a<Sı:lii bir .,.Jı: hi.kayeti 
!live olarak: PARAMOUNT JURNAL 

( Jurnal cumartesi "tÜnleri dqii,ir ) 

15, 1.7, !.9 •e ?t de, cu.,a .fİİnli 
per~be fiİftiİ '!I, ve 1 S te lale-

ı Başbakan 
ı Atlı spor kuliibiinüıı 
·ve panayırın reisli· 
ğjni l{abul ettiler 
Şehrimizde yeni teşekkül 

eden atlı spor kulübünün fahri 
reisliği başbakan İsmet İnönü
ne teklif e.dilmi'6. ır baş· 

andan i'Kl.ki dgraf 
zelmi tir: 

AVHIOOGAN 
Yozgat saylavJ alış va 
Atlı SPor reısı lzmlr 
Atıl ve atlı spor kulübü baı

kanlığını sevinçle kabul ve mu
vaffakıyet diler, teşekkür ede· 
rim BAŞVEKiL 

İSMET INÖNÜ 
* .... 

İzmir panayırı umumi faal 
komitesi tarafından birinci fahri 
reisliıl'e seçilen başbakan Ge
neral İsmet İnönü ile Ökonomi 
bakanı Bay Celil Bayardan 
belediye başkanhi'ına tel yau• 
ları ile cevap gelmiıtir. 

Ba,bakandan şu tel yazı91 
gelmiştir: 

lzmir panayır başkanlığıaı 
sevinçle kabul eder, verimli 
olmasını diler ve teşekkür 
ederim. 

BAŞBAKAN 
İSMET INÖNO 

Bay Celil Bayardan da ıu 
tel yazısı gelaıiftir: 

Be4ind İzmir panayırı ikinci 
fahri reisliiine intihabımı bil
diren tel yumızı kıvançla al
dllll. T e~ekkür eaer ve büyüle 
muvz.ffakiyetler dilerim. 

İKTİSAT BA.KANI 
CELAL BAYAR 

Muallimler 
Maha lesinde 
Bef tip ev yapdacatdır 
İnşası tasavvur edilen mual

limler mahallesi i.çin beş tip ev 
.kabul edİlmİ§tir. 

Butipler ıni=ar bay Necmid
d.in tarafmlla11 yapılmaktadır. 

ikmal edilince Ankara yapı 
kooperatifine gönderilecek ve 
kooperatiften teJdif istenecek· 
tir. 

Bir ceset buluııdu 
Çeşmenin Kadı ov.acık mu· 

alliaıi bay 1\ırahim Nacinin ce· 
sedi köy yohı üzerinde bulun-

uştw-. Zabıtaca tahkilcata 
başlan10.14tır. 

Arı getirtecek 
Yu.zos~vyadan dört tane a.n.a 

arı ı-etirtmek istiyeıt bay Ser· 
vele Ziraat bakanlığmca müsa· 
ade edilmiştir. 

Bono tahkikatı 
Jskan bono suiistim.aJi t.ab· 

kikatına üçüncü karar kim· 
liğince devam edilmektedir. 
İstan·buldan baı:ı kimseleri» 
istinabe suretile ifııdderiaiıı 
alınmasuıa karar verilmiştir. 

Bunlardan başka üç kişi ıH 
tehriı:nizc ıetirilere.k ifadeleri 
.alınacak ve buradaki suçlulıır 
lıuolara te.thiıı ettirilec.e.k.tir. 

ithalat 
Gümrüğünde 

İthalat züıarüj'ü iki.aci waıl 
muayene memur.larmdan Ziy• 
Kadan ve Tevfik Ener otuz l.irS 
maaşlı biriaci .sıuıf muayeıı# 
ınemurlulclar1o112 terfi ettirildij'İ' 
.ai ıııcmnı.ın.iy«tle hahC1" .aldı"· 
Uzun üıiclet k;o te9j .ifle
riade ..çalı~•• bu m~rlaııı tdt· 
rik e&eriz. -MMI •etdıa.,. t.r• 

T cd.m.tı aoınıaa ka• 
ür taU.tılnııt Millet Mek• 
d>lcr.i.nda yapı cak i , 

neticte.iain bir ~·~I laa• 
Jiıa.de Maarif balc.abim• f1"1• 
d"rilmesi bildirilmistir. 
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adın.. Sen de kadı 11 deği 1 n1 i~in '! 
·\nlasrlnıaz n111an11nas111ız ••. .. . __ _. 

- Ne olacak? 
- Bilmiyorum.. Daha dot-

r~~a daha düşünmedim. Şim
dıh.k hoca.mm çok güvcndiii 
Cierini tamamlamak, bay Er
lıe:ulün takdirini kazanmak, si
ıin yanlaş düşüncclcrini2 i d ii
~eltmek isterim. 

Ferit alayla.: 
- Vah vah bütün didinmt

ler hep bunun içinse!. 
Genç kız ciddi: 
- Yine boş münakaşalara 

ririşaıiyelim. . y alvannm. 
Ferit lakayt: 
- Yah! Nefes tüketmiye bile 

deiaıez. Görüyorum ki her genç 
laıı coşturan modern bir 
teklif at.nin dik kaf alıiını ar
tırıyor. Gel Beyoiluna. gidelim, 
iyi bir terziye şık bir tuvalet 
llmarlıyalım desem ... 

Kaya hemen cevap verdi : 
- Teşekkür ederim terziler

le uğraşacak vaktım yok ... Giri 
İsporlarım yeler. Ben kendimi 
fÖıtcrecek değilim. Müıilcin 
rüzellii'i içinde kaybolmak is
tiyorum baba ... 

Ferit acır 2ibi 2•nç lcı:ı.ı 
ıüzdü. Ben l'idiyorum aen 'bi
lirsin dedi •. Kendi kendine 
ıöylenerek çıktı .. 

- Biliyorum ona bu f e-
raratı, bu görıüsüz ya4ayı11 

bu bambaşka ruhu •ıılıyan 
da Erkoldur. Ah Ama Arna ... 
Ne yapayım ki arada Hn var
ım.. Seni seviyorum, hunun 
içjn karde,ini çekiyor, Kaya
ıun dik ba§lılıiına dayanıyo-
rum. Yoksa bu kız. anasının 
bir tipi ... (Şayan) dirilmiş te 
bana yene o eski rüalerin 
çapraşık çıkmazlarını yaşatıyor 
samyorum. yüreiim anasının 

agır ithamları altında eıilirkeD 
kızı be11den heaap IOracak 
ıamyorumf. Htaap, hesap 
mı?. Nenin hesabı... Sa-
hirin mirasından elde avuç
ta ne kaldı?. bereket Ar
nada Ü•idim var. O da olma
aa!. He.r halde Kayanın konHri 
l'erilmede11 ondan kat'[ bir ıöx 
almalıyım. Yoksa!.. .. 

* • • 
Erkol Arnanın iki elJleriaden 

kopanr ribi çekti: 
- Hayır bunu yapmıyacak

aın Arna.. F eridin ne uslan•az 
bir sefih olduiunu bihneıain .• 

Genç kadın pek ciddi: 
- Bilakis çok iyi biliyorum 

Erkol.. Biliyorum ki onu etra
fımda döndiircn kuvvet bana 

TAYYARE 
Telefon 3151 

sev~isinden ~ok, paramrt sihri
dir. 

- O halde? 
- Buna rağmen söz verecek 

ve nişanlanacağız. 
Erl<ol kardc~inin önünde dim 

dik durariilk: 
- Anlamıyotum veya işittik

lerime -inanamıyorum ! Yine o 
eski ıünleri yaşayacak, yine 
ıcni yanlı~ bir yoldan çevirmek 
için haykırdğım gibi çıldırdın 
mı Arna dimeyeccğim. Stn 
delisin zavallı kardeşim diyc
ceiim!.. Çünki o vakit bilrisiz 
Ye ~örgüsüz başın Nihadın 
parlak adaklarile dönebilirdi. 
Ya buıün? 

Her feliketi çekmit, her 
görıüden acı bir ders edinmiş 
hele uzeri ölümsüz bir atk ile 
sevdiğine be•i İn•ndırdıktan 
sonra!.. Ferit gibi bir adamı 
sevmek ... Kadın!.. Sen de ka
dın değil misin ? Anlatılmaz 
muammasınız .. 

Arna ümitsiz bir tavır ile: 
- Sus Erkol, Ôzeria adını 

F eridin adile birlikte anma .. 
O benim maneviyctimde yaşa-
yan ilk ve son scvıim kala
caktır .. 

Hiddetle: 
- Ya Ferit? 
- Onu sevmiyorum, se-.ebi-

leceiimi de ıanmıyorum. 
Erkol ıcniş bir aoluk aldı: · 
- O halde? ikinci bir çıl

iınlık daha yapma.... Nihat 
uzun yılların acısını hiç de
ğilse maddi bir kudretile 6dcdi 
diyelim. Ya Ferit? Bunu ycni
ciliii ilı mi ödeyecek Ama?. 
San ne dedi, nasıl kandırdı 
bilmiyorum. 

Bu dakika dü§ündüğ-üm bir 
ıey varsa ıu çapraıık itin bu
lanık kaynağında boiulan ıse
ni korumaktır. 

Arna düıünccli: 
- .Souıı r cO' -

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

Çankırı da 
Çankırı, 17 (A.A) - 4 - 5 

ıtüJtdür toplanbda olan Çankırı 
vilayet meclisi dUn toplanbııaa 
ıon verdi. Genci meclis huıusi 
bütçeyi 350.000 lira olarak ka
bul etmiıtir. Bütçede baymclır
lılı: itlerine 80,000. kültür itle
rine 120,000, sailak işlerine 
36,000, belediyeler su yollarına 
yardım olmak üz.ere 12.000 
halkevi için de 3200 lira ayrıl-
aıştır. Bunlardan başka büt
çeye iki yılda yapılmak üzere 
asri techizan havi bir ilk mek
teple bir de hastahane yapıl 
mak için iahsisat konulmuştur. 

SİNEMASI 
Telefon 3HS1 

B U G U N 
UByUk bir sinema harıkası 

ALEXSANDRE DUMAS FİLS'.iN ÖLMEZ ESERİ 

La Dam O Kamelya 
• --~~~~~~r---

1 
Marguerite Gautier rölünde 
Armand Duval " 
Duval Pere " 
Prudence " 

11----.,...,......,__,,~""""""~""""--~=-=---=:;;;;;:;;;;~...-...;-----ı 
Beynelmilel şöhreti haiz olan bu filim bu sene yalnız 
Tayyare sinemasında ve yalnız bir hafta gösterilecektir. 

Ayrıca: FOKX dünya havadisleri [Türkçe sözlü] son 

Yunan isyanına iştirak eden zabitleri harp divanı hu
zurunda muhakemeleri. 

Seans saatleri: : Hergün 14,30 - 16,50 - 18,50 - 21,15 

Perşembe ve Cuma 12 de ilave seans. 

Dikkat: Hergün son 21,15 seansı [ucuz halk scan
ansıdır) fiyatlar 25 - 35 - 50 kuruştur. 

Uluslar Kurumunda 
Lavalın verdiği izahat dinlendi 

. 
ve lngiltere 

karar sureti 
adına 
tevdi 

olarak 
edildi 

Fransa - İtalya 
Konseye bir 

----------~-----------------------~ 
C~nevrc, 16 (A.A) - AJ .. 

manya'nın mecburi askerlik 
kararını protesto eden Fransız 
muhtırası konseyin dünkü cd
ıesindc müzakere edilmiş ·e 
huı:-ün saat 11 c talik olun
muştur. 

Hükümet adamları bu. hlı
susta alınacak karan hususi 
bir şekilde ıörüşcccklerdir.Da
nimarka ve Leh murahha.slan 
bu kararın mülayım olması 

hususunda israr edcceJderdir. 
Cenevre, l 6 (A.A) - UI -

lar kurumu konseyinin busabab 
saat 11 de toplanması lazım 
gelen hafi içtimaı öiledcn 
sonra saat 16 ya bırakılmışbr. 

Bu tehirin sebebi takip olu
nacak tarzı hareket hakkında 
noktai naıar ihtilafının mevcut 
olmasıdır. 

Bay Lavahn izahatı 
Cenevre, 16 (A.A) - Ulus

lar kurumu konseyi buıün öi;
ledcn sonra B. Lavalı dinl~
miıtir. Mumaileyh uluslar k -
rumunu tekrim ettikten sonr• 
Almanyanın 16 mart tuihli 
karannın takbih edilmesini ve 
bundanböyle uluslar kurumu 
mukavclenamesinin daha mü
esair olması için zaruri olan 
tctbirlerin derpiş olunmasını is
temiştir. Mumaileyb Alman te· 
1ebbüsünün 3 Şubat tarihinde 
Lendrada dcrpİf edilmiş olan 
programa muhalif olduiunu 
beyandan sonra denıiştir ki: 

Almanyanın yapmış olduiu 

inkisarı ve tndişe tevlit etmiı 
ole u~una kim itiraz edebilir. 
Bütün milldlcrc ayni müsa\'al 
dairesi dahilinde muamele edil
melidir. Bi:ı.im siyasetimiz hiç-
bir memleket aleyhine müte
veccih deiildir. Biz talep et· 
mekte olduiumuz emaiyeti her
kes için istiyoruz. Sulh idea-
li:ıminden vazgeçmiyoruz. B. 
Laval sözlerini şu suretle bitir~ 
miştir: 

"Kon;eyc arz.edilen karar 
sureti projesini, Frao a - İn
giltere - İtalya namına tevdi 
ediyoruz.,, 

RARIS, 16 ( A.A) - Pa.is 
matbuatı Avusturya ile diğer 
ıilihsız devletlerin silahlanması 
meselesinde B. Laval ile küçük 
anlaşma ve Balkan anlaıması 

arasında ihtilaf mevcut oldu
iunu tekzip ediyorlar. Bununla 
beraber muhabirler küçük an
laşma mchafilin de hoşnutsuz
luk mevcut olduğunu söyle
mektedirler. 

Resmi tebliii 
Cenevre 16 ( A.A) - Kü

çük itilaf ve Balkan anlaşması 
konseyi dün yaptığı müşterek 
toplantı sonunda bir tclılii neş-
retmi~tir. T cbli&-dc deuiliyor ki: 

Küçük itilaf •e Ba. kan an
laşması Avrupanın şimal .şarki-
•inde karşılıklı yardım mulıra
"'cl•ler~ ,,akdine ve merkezi ve 
cenul>i Avrupada emniyet mi
sakının tahakkuku hususundaki 
müı.akcrelerin müspet bir ne
ticeye varmasına eıaslı ehem
miyet atfeder. 

Nr:ulli ıulh muahedclerini imza. 
edenlerin askeri • n.:ziyctinin 
tadiline gelince, beş clu•letin 
mümcaailleri bu huıuıta \»ay 
Laval larafmdan yapılan tcfıi
rata ittila basıl etmiılerdir. 

İki ırub devlt:tlerin daimi 
lconseyi uluslar kurumu konse
yinin fevkalade içtima denesi 
ıırasında yeniden bir toplantı 

daha yapacaklardır. 

Avusturya bakanı ile 
Göru,ıu 

Cenevre, 16 (A.A)-B. Laval 
Avusturya dışarı işleri bakana 
bay Baldeneg Saymen ve Aloisi 
ile ırörüşmüştür. 

Havas ajansının bildirdi&ine 
ıöre Almanyanın 16 mart ka
ranna karıı Fransanın muh
tırası hususunda F ran•ıt,İngiliz 
İtalyan tesasaüdü ıön batacak 
bir tarzda konıeye kendini 
E"Österecektir. 

Bay La.val Cenevrede yapbfı 
konu~malar neticcsinde,konny
de muahedelere riayet mese
lesini doirudan doj'ruya ileri 
ıürmeyi mUraccah bulmu,1tur. 

B. Laval konıeye Almal'l si-
yasetini takbih eden uluslar 
kurumu azalarının yeni müabe
delerlc emniyeti temine davet 
eden ve muahcdclerin ihlilinde 
takip olunacak iktısadi ve maH 
cezaları tdkik. ~tmek üzere 
bir komite teşkil eyliyen bir 
karar aurctinin kabulüaü teklif 
edecek ve bu bapta hatta !".&

portör tayin etmeden derhal 
bir karar vermesini konseyde• 

1 ~;~~1:.iyor 
Muğlu, 17 (A.A) - V,iliyett~ 

ba~cıhk ı:-ün geçtikçe ilerile
mcktedir. Son zamanlaıdJ yüz
lerce hckta.r ba' dikilmiştir. 
Vili} ette bin yüx cJfi iki hek
tar bai \'ard•r. Geçen yıl yedi 
buçuk milyon küsur kilo ü~ilm 
alınmış \'e hepsi vilayet içinde 
sarf edilmiştir. Son i'Ünlerde fi· 
lokscralt bir mıntaka olan Mi· 
lua dokuı. bin Amerika çubuiQ 
retirtilerek yeni usulle dikil
mek ilure dikicilere daiıbl

mııtır, 

Filokuraıınz. bir mıataka elan 
Bodruma da Mui'ladan bjn itq 
yüz kilo çekird~ldi ve razakı 

üzüm çubukları yollanmııhr. 
ltalyadan getirtilen 

Fidanlar 
Muğla, 17 (A.A) - Vilayt

timiı topraklarının narenciye. 
yctİftirmeğc olan kabiliyeti göı 
önüne alınarak \·c kontcnju 
harici İtalyadan 2500 tane limon 
portakal mandalia muz ı:-efu
tilmiıtir. Fidanlar Marmariı n 

Köycciiz kazaJanna vcrilmiıtir. 

Erzurumda ekim 
ERZURUM 16 (A.A) - Er-

zurum ovasında kar tamamen 
erimiştir. Buiday \'e arpa eki
mine başlanmıştır. 

Söğüt atlı 
Ta}yaremiz 
BiLECİK 16 (A.A) Sö-

iüt kaz.ası tayyare cemiyeti 
şubeci iki yıl iç.inde büyü'k 
varhk ı?"Östcrerek ordumuı.a 
bir tayyare armagan edebile
cek kadar para tt"mİn etmiş-

tir.Söiütlüler alınacak tayyan
yc Söiüt a.dının konulması için 
genel merkeze müracaat ede-

.~~~~.~~.~·~. ~~.ı!r.~~~ ... ?.i! ... ~~.~~} ........ ~~~ .... J!.~~ ~~: ... ~~!~f.?.~ ... ~.~ .... .i~.t.~r.~~!~.~!; ............................. ~~~!~r~~~-............................ . 

Eragani 
··-İkramiyesini 

Kazananlar 
Ankara: 17 (Husuıi)-Eriani 

istikrazının dördüncü keşide- , 
ıindc aşaiıdaki numaralar bü
yük ikramiyeleri kazandılar: 

156280 30000 lira 
1416 15000 Jir'a 

ikramiye kazandılar. 

Kadınlar 
Konferansı 

fstaabul 17 (Hususi) - Ka

dınlar konferansı yarın (buıün) 
ıabah saat onda meraıimle açı
lacaktır. 

Heyeti vekile 
Toplandı 

Ankara, 17 (Hususi) - He
yeti vekile saat 16 da topla
narak ıeç vakte kadar ınü:ıa
keratta bulunmuştur. 

İzmir limanı 
Bütçesi 

Ankara, 13 (Hu5usi) - İzmir 
limanı bütce ve kadrosu tetkik 
edilmek üzere maliye qakan
lıiına geldi. 

İstanbul İtfaiyesi 
İstanbul, 17 (Husu~i)- İstan

bul belediyesi itfaiyenin takvi
yesi için bütçesine yüz bin li
ralık yeni tahsisat koymuştur. 

Dahiliye _müsteşarı 
Şark genel müfettişi oldu .. Gümrük 
memurlarının maaşları artacak .. 

-·-·-·· Ankara, 17 (Hususi) - ı lf kanunu çıkınca 
~aylav ıeçilen bay Hilmiclen Ankara, 17 ( Huıuııi ) - i, 
açık ~almış bulunan Şark vi- kanunu çıkınca istifade etmek 
liyetleri rcnel müfettitliii•• · üıere milli Reasürans tirketi 
Dahiliye bakanlıiı müsteşarı yakında İniçre, Almanya ve 
bay Vehbi tayin e.lildi. Fransa ya talebe ıönderecelctir. 

GUmrUk. memurları Parl•mentolar konferansı 
Anka.a, 17 (Hususi) Ankara, 17 ( Hususi ) - 29 

Gümrük vt inhisarlar teşkili- nisanda Cenevrede toplanacak 
b Jiyıhasuıda küçük iÜmrük olan parlamentolar birliii kon-
ve inhisar memurlarının maaşla- aeyine Tokat saylavı B. Nazım 
rına zamlar yapıldıj'ı söyle- ile bay Fadıl Ahmet ıidecck-
nıyor. lcrdir. 

Kastamonide :yangın 
35 dükkan yandı zarar 50 bin liradır 

Kastamonu, 17 (A.A) - Dün akşam 18,30 da Nasrullah mey
danında manifaturacı bay Kimil Kapok oilunun dükkinı•dan 
çıkaa bir yani'ından etrafında bulunan 35 diikkin kimilen yan
mııtır. Zarar 50,000 lira tahm.in edilmektedir. 

Uzun çarşıda bir duvar yıkıldı, bir 
ölü dört yaralı var 

lıtanbul, 17 (Hususi) - Sabah Uzunçarıı başında bir apart
manın temeli yanma isebeteden duvar yıkıldı. Duva~ltında 
kalan amcJcJerden biri öldü. Dördii a~ır surette yaralaaarak 
hastahaneye kaldırıldılar. 

, , u nıa rta nıeınleketi Fransız 
İnebolu, 17 (A.A) - İnebolu 

Y unıurta piyasası isteklidir. Bu 
hafta içinde Almanyaya bin 
ispanyaya 3500 sandık yumur
ta scvkedilmiştir. 

muhtırası 

Çôcuk haf ... s 

Londra, 17 (A.A) - Ulus
lar kurumu Fransız muhtırası 
nı kabul etmiştir Yalnız Danı
marka murahhası rey vermek
ten istinkaf etmiştir. 

Askeri 
\ 

Maaş dereceleri 
...... 
---Ankara 17 (Hususi) - Za

bitlule askeri memurların ma· 
aşları hakkındaki layiha Ka
mutay ruznamesine alındı. Bu 
Jayihaya ıörc maaşlar 14 de
rcçe:den 13 dereceye indiril· 
mittir. 

• 
lzırıitte 

Pirinç zeriyatı vaı 
İzmit, 17 ( A. A ) - Vilayet 

it.Del mecli~i nilfusu buş yüze 
kadar olan köy ve çiftlikler
den bin, beş yüz.den beş •ine 
kadar olan köylerden iki bin 
\' c İzmitten de 4000 dönüm 
rnesaf e dahilinde pirinç zeri
yatına mÜ5aadc edilme.sine ka
rar vcrmi1 ve karar ıiraat 
odasına teblij' olunmustur. 

Bunun üzerine ziraat , oduı 
bir toplantı yapmış ve karar 
layihasında pmnç nhasınıa 
tahdidine başlamıştır. 

Posta ve telgraf 
Eski genel müdürü ve 
n1uavini beraet ettiler 
Ankara, 17 (A.A) - Posta 

telgraf ve telefon genel rn .... 
dürü B. Fahri ve muavini B. 
Snphi ve tcl~raf işleri müdürü 
B. İhsan Cemalin Ankara as
liye birinci ceze mahkerncsin
dc dtnm eden muhakemeleri 
bugün neticelenmiş ve her Uçü 
de reraet etmişlerdir. 

a r 



Alman yada 
a eya a r 

anya aleyhin ek· dört maddelik 
Karar Uluslar kurumu da ser

bestçe münakaşa ediliyor 
Huş:oruı 1 ı.cı sahiMac 

Baron Alolslnln nutku 
Baron Aloisi Italyan siyasc

tınin hakiki vaziyetle.re ve 
umumun menfeat ve hukukunun 
takdirine müstenit oldu2"unu, 
fak;ıt Versay muahedesinin bir 
taraflı ihlali gibi Avrupa barı· 
tini ve emniyetini ihlal eden 
hareketleri tasvip cdemiycce· 
iini beyan ctmiş~r. 

Baron Aloisi sözlarinc de
'Hm ederek demiştir ki: 

İtalya hükumeti İnailtere ve 
Fra sa murahhaslarılllll beya
natına iıtirik eder. Muahede
lerin tadilini kanuni bir yol ile 
tadil etmek kabildir. 

Lelstanın ihtirazı 
Kayıtlyrı 

Lehistan haricıye nazm B. 
Bek Almanyanın yeniden si
liblbnması hakkındaki karar 
ıur tiyle muahcdelerin yeniden 
ihlll halinde ulu.lar kurumu 
tarafıadaa yapıbcak hareke
tin takviyesi için ileri sürülen 
taldiftere dair hükumeti namı
na ibtira'l.ı kayıtlar denıu~yan 

etmiıtir. 
B. BeLt'in fikri11e göre yeni 

te hhütleri ihtiYa eden para
fl'&fJarla maddeler çoialtmak 
suretiyle ne misakın kuvYetini 
yükseltmek ne de uluslar ku· 
rumunun hareketini daha mü· 
essir bir hale koymak kabil 
değildir. Yeni bir misak em
niyetin takYiy~i için yapılan 
teklif hakkında B. Bek de
miştir ki: 

Polony efkarı 

hayrette lmlf 
Polonya ile komşusu elan 

iki büyük deYlet arasındaki 

mt ascbatta iki mühim mua
hede ile istikrar temini kabil 
olduiu bir zamanda Şarki Av· 
rupada barııı tanzim için yeııi 
misaklar akdine dair yapılan 

tekliflerden dolayı Polonya ef
kin umumiyeai hayrette kal
mıştır. Bu itibarla açık ve sa
mimi bir siyasetle tesis edile• 
ban,ın teklif edilen yeni mu
kavelelerden müteessir olup 
olmıyacaitnı Lehistan efkarı 
umumiyesi kendi kendine sor· 
maktadır. 

Çekoslovak hariciye 
nazırının beyanat. 

B. Bck'in bu mütaleasmdan 
aonra Çekoslovakta hariciye 
nazın B. Benes beyanatta bu

lunmuş ve üç devletin teklif 
cttiii karar suretini kabul etti
iini öylemiştir. 

ı panya serbest 
mUnaka,a istiyor 

Müteakiben söz alan ispan
ya murahhası B. Dö Madari
yaga bugün mevzuu bahsolan 
meselenin ve takip edilen usu
lün istisnai mahiyetini kaydct
mi~ ve konseyin serbestçe mü
nakaşa etmek icabında teklif 
suretini tadil eylemek hususun
daki hürriyetine riayet edil
mesini talep etmiştir. 
Danım rka mutabı tu· 
Danimarka mümessili B. 

Munch teklif edilen karar su-
retinin bazı noktaları ile muta
bık bulunduğunu fakat hükü
mdi ile istişare etmek istedi
ğini beyan etmiştir. 

Müzakere çarşamba sabahı

na talik edilmıştir. 
Karar sureti 

Cenevre, 17 (A. A) - Karar 
ıureti udur: 

1 - Almanya hükumetinin 
16 Mart.ta isdar eylediii as
kerlik. kanunu arşiulus l teab
hütlere riayet prensibi ile te
z.at teşkil eder. 

2 - Almanya tele taraflı ha
reket etmekle hiçbir hak cJde 
etmemiştir. 

3 - Almany nın tek taraflı 
hareketi rşiulusal vaziyeti ye
niden ihlal edecek bir imil 
ihdas eylemiş olduğundan Av
rupanın huzur ve t:ınniyetine 

bir tehdit teıkil eder. 
4 - Almauyanın hareketi 

emniyeti tanzim pllnile Te 3 
Şubat tarihli Londra beyanna-

esinde tasavvur edildiği vcç · 
hile silahların hukuk müsavatı 
rejimi dahilinde tahdidi gaye
silc kabili telif dejildir. 

Yine bu karar mucibince 
konseyden istenilen şunlardır : 

1 - T eahhütlere riayet ve 
arşilulusal teahhütlerin tek ta
rafı bozulmasını her surette 
takbih etmek hususunda arşi
ulusal camianın bilumum aza
sına tcrcttüb eden vazifeler
de kusur ettiiinin Almanyaya 
ihtarı. 

2 - 3 Şub t tarihli prog
ramı t:ınzim veya o proi'rama 
sonradan iltihak eden hükümct
lerin sulhun istikrannı temin 
için İcab eden itilaflara ait 
müzakerata devam ve uluslar 
kurumunun çerçevesi dahilin
de bu itilafları neticelendirme
j'e davet olunmalan. 

Tazyık tedblrlerl 
3 - ller de ıene böyle sul

hun istikrarına tealluk eden 
bazı taahhiitlerin nakzı vuku
bulduiu takdirde uluslar kuru
mu azasının andlaşma çerçevesi 
dahiJinde her tedabiri almağa 

mecbur olıcaklanna k rar ve
rilmesi. 

4 - Müşterek emniyetin tan
zimi hususunda andla~ma ah
kimını daha müessir kılacak 
tedbirler teklifi ve tathik olu
nacak ökonomik ve mali ted· 
birlerin tasrihi ile mükellef bir 
komitenin intihabı. 

Almany ya kapıl rı 

kapatmadı 
Londra, 17 (A.A) - İngiliz 

matbuatı karar taslağı ın ölçülü 
bir selibetle yaıılmıı olmakla 
beraber Almanyaya kapıları 
kapatmadıiı kanaabndadırlar. 

Mornİni Post : 
Bu kararın bu~ün ciddi bir 

muhalefetle karşılaşmıyacağını 
yazıyor. Deyli Tel2"raf bu ka
rarın Almanya için kafi bir 
imtihan teşkil edeceği keyfi
yetinde israr etmektedir. Bu 
Almanya iç~n sulhperver;ıne ve 
sulh arzularını isbat için bir 
fırsat olacaktır. Bu i'azete ka
rara iştirak ctmiycceklerin pek 

az alacağım ümit etmektedir. 
Zira bu meselede konseyin nu
fuz ve haysiyeti mevzuuba· 
histir, 

Muahedelerin tadilini müda
faa eden Niyus Kronikl 3 Şu
bat tarihli kararnamenin işaret 
ettiği müzakeratın devamı hak-

kında üç devletin i:ı:har ettik
leri arzuyu bildiren fıkrayı 

ehemmiyetle kaydetmektedir. 
Dcyli Heralt kararın lehin

deki mütaleaları kaydetmekle 
beraber Strezada toplanmış olan 
üç d ~vletin hakiki niyetlerini 
araştırmaktadır. 
Almanyada şlddetll hid
det aklslerl uy•ndırdı 

Berlin, 17 ( A.A ) - Havas 
Ajansı muhabirinden : 

F ran a İnjiltcre ve balyanın 
birleşerek Ccnevreye tevdi et
tikleri karar sareti buıünkü 
Alman matbuatında şiddetli 
hiddet akisleri uyandırmıştlr. 

Borsen Çaytun~ ~azctesi, 

Yugoslavya' da 
Saylav namzetleri . , 

a ıs e sevinç uyandırd Bela-rat, 17 (A.A) - Baş
bakan ve dış işleri bakam 8. 

Y evtiç'in saylav namzedi eri 
listesi bu sabah t~ dik edilmek 

üzere temyiz; mahkemesine 
bildirilmiştir. 

Fransız matbuatı 
Ren'·n 

MareşalPe 
oplantı 

iıigizli 
aki ifşaa ı 

1917 de cephe geris · nde bir fır a 
isyan ederek Parise yürümüştü 

Pariı, 16 (A.A) - Royter tasından hiçbir kıymeti haiz 
Ajansmdan: olmayan bir siperi almak için 

Siyasi ilimler akademisinin bir zabit ile yüz nefer günnü-· 
bir içtimaında Mareşal Peten'in zün hücuma kalmak emrini al-
aşağ'ıdaki ifşaatta bulunduğu mışlaıdır.Mitralyözlerle karşıla-
söylcnmektedir: nan bu kıt'a tamamen mahvol-

Geri hidematındaki fena ida- muştur. Bunun arkasından bir 
reden dolayı husule s:-elen er- ikinci grup gönderilmiş o da 
zak noksanı ve biç bir rnuvaf- ayni akibete uğramıştır. Hü-
fakıyct ümidi olmaksızın atıla- cumlar kafi derecede topçu 
cakları hücumlardan üroit~izliğc istihzar tı olmaksızın yapılmak-
kapılan 54 fırka 1917 yılında ta idi. 
cephede ve cephe gerisinde Akademinin içtimaı 2itli 1-
isyan ederek Parise yürümüş- m kla beraber gazeteciler bu 
lerdir. O zamanlar tabiye nok- malumntı alabilmişlerdir. 

lil.. .,,._, •O '<• 
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Polo ya gazeteleri Mu telif 
bulunuyorlar efsiratta 

Varşova, 17 (A.A)-Gazete- tasına nazarı dikk tı celbct-
ler bay Bekin söylemiş olduğu mektedir. 
söylezi mevzuubahs eder-!k, Ekspres Poranni, Lehistamn 
uluslar arası teşriki mesainin ancak kendi siyasetinden müI-
esaslı meselelerini aydınlatmak 

hem olduğunu yaz aktadır. 
itibarile çok mühim olduğunu 
yazmaktadırlar. Polskn Zbrojna, bay Bekin 

Gazete Polska, Lehistanın takip olunacak yolu göstndi-
yalnız kendi menfaatları için j'ini ve Lch:stanın sulhun kuv-

değil, fark A vrupası '1ulhu vetlendirilmesi sahasında almıı 
içinde bir tehlike teşkil ede- olduğu vauyete riayet edil-
bilccek olan yeni projelere mesini istediafoi kaydetmek-
karşı muarız bulunduğu nok- tedir. 

karar bir ürayilik vesikasıdır 
demektedir. 

Doyçe Alge - Rayn Çayhıng 
Almanyaya karşı müthiş bir 
meydan okumadan bahsetmek
tedir. 

Volkişer Beobahtır, uluslar 
kurumu b zi teşhir direğin mi 
koymak istiyor? diye ıoruyor 

Bütün gaz.eteler tarafından 

neşredilen yarı resmi bir teb
liide Leh bakanmın şarki av
rupada sulh amili olan yapıcı 
Leh siyasası ile Strezada top: 
!anan büyük devletlerin az ya-_-

pıcı olan siyasası arsmdaki mu
halefeb tesbit etmek istedi~ini 
bildirm~ktedir. 

Paris. 17 (A.A) - Siyasi 
mahnfildc söylendiğine göre, 
Fransa hava bakanı ıenerat 
Denain Strezada ileri sürülen 
Frnnsız - ltalyan hava misakı 
hakkında müzakerede bulun
mak üzere Romaya gitmekte
dir. General Danain ayni u-
manda 20 Mayısta toplanacak 
olan Tuna konferansının hava 
misaklarına ait yapılacak mü-
zakere işlerile de me 2'ul ola
caklardır. 

Almanyayı da 
Davet ettiler 
Paris; 17 (A.A) - Ccncvre

den Ovr 2"azetesino hildirili
yor: 

B. Sir Con Saymcn tngilte-

renin Almanyaya Haziranda 

Londrada toplanacak: deniz 

eksperleri konferansına davet 

ttiğini söylcmi,tir. 

B. Muns diyor ki 
Kopenhag, 17 (A.A)- Bay 

Munı Rib:os Bürenun CeneYre 

muhabirine şu beyanatta buluu
muıtur: 

Uluslar kurumunun istikbald~ 

devletleri ula.ıtırma imklnlan 

vardır. Her kes bu kurumun 

büyük artiulusal bir dereceye 
varmuını temenni etmektedir. 

Cenevrede alınacak karann 
ıeldi mll.stakbel imklnlan zafa 
düşürecek ve uluslar kurumu 
projesini azaltacak mab:yette 
elmamalıdır. .......... 

Bay Radek'in bir makalesi 

'' Fransa müttefiklerini 
ay etmemekistiyorsa,, 

" Müttefiklerinin mevcudiyetlini te
min çaresini bizzat kendi aramalıdır,i 

Moskova, 16 (A.A) - B. Ra
dck lzvestiya gazetesinde ve 
Streza konfcranıının neticeleri 
başlığı altında yazmı, olduiu 
makalede şöyle diyor: 

Bay Radek 
F ransanın müttefiklerinin şu 

noktai nazarı itibare almaları 

icabedcr ki, İn2ilterenin husu· 
si vaziyeti Fransanın kendi 
müttefiklerinin miidafauı için 
kat'i harekette bulunmasına 
karşı adeta bir frea. vazifesi 
görmektedir. 

Muharrir diyorki ; 
Fransa müttefiklerini kay· 

betmemck ve büyük Britanya
nın hükmü altına girmemek 

istcyorsa müttefiklerini mev
cudiyetlerini temin çarelerini 
bi:ı:r:at kendisi aramak icabe
der. Diğer t raftan Fraosanı 

müttefiklerinin vaziyetini ta!·
sin etmek için her şeyden ev
vel Sovyct Rusya ile mulcare
nelc ihtiyacı vardır. Ve bu 
mukarenet olmadıkça bu müt
tefiklerin günün birinde isti
natgahsız kalacakları muhak
kaktır. 

Frans ile Sovyel RusyanıR 

mukareneti yalnız Eransa için 
icil bir ihtiyaç deyildir. Fran
sa111n müttefikleri de bu muka-

renetin vilcude ıetirilmeai içi• 
Pariate i1rarda bulunmaktadır· 
lar. Frantanın Sovyet Rusya 
ile bir mukavelc11ame akdi için 
9 Nisanda vermiş olduiu karar 
Franııı diplomasisine terettüp 
eden vazifelerden ikinci kısmı
nın tahakkuk sahasınR isalesi 
yolunda atılmıı ilk adımdır. 

Fransanın bu kararı Streza'd 
garp komşularının kendi!İne 

kartı olan hattı hareketleri 
üzerinde müsait bir tesir icra 
etmiftir . 

B. Radck bundan ıonra 
Franaız; - halyan münasebatı
nın her ıeyden evet Almanya
nJD silahlanması ve ayni zaman-
da Sar plebisinin Al111 n faşist
lerinde Avustarya Almanları
nın mü:ıaheretinc güven~bile
cekleri kanaahnı ha ıl etmiş 

olması neticesinde kuVYetlen· 
miş olcluiunu beyan etmekte 
ve Alman faşistlerinde huıl 
olmuı olan bu kanaatın onl rı 
Avusturyada yeni bir harekette 
bulunmıya sevkedcbiJecciioi 
ilive eylemektedir. 

İngiltereyc geJince, İni!'iliz 
efkarı umumiycsi hiç bir za
man harici siyaset sahasında 
son zamanlarda olduğu kadaı 

liberaller nezdinde de hüküm 
sürmektedir. Denilebilir ki baş· 
Iıca düşünce zaman kazanmak 
ve Almanya ile yeni anla,m• 
teşebbüslerini imkansız kılacak 
bir vaziyeti kabul etmemckf r. 

J; •••• 1 11 

Tangnt 
Hiyeroglifleri 

Moskova, 16 (A.A) - Sov
yet Ru8yn ilim akademisine 
bai'h doju ilimleri enstitüsü 
e ki Tanlrut devletinin bugün 
kullanılmıyan dili ile yazılmıf 
5000 hiycrosrlifi açmaya başla
mıştır. 
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Sczar şövalyenin genç kadı
na şaşkın şaşkın \,aktığını da 
sezmişti. Gülerek dedi ki: 

. - Şaşmayın şövalye. Bu 
bırşey de~il; daha neler göre
ceksiniz. Devlet idaresinde 
Lü~~es biıim hocaaız, yol gös
terıcımizdir. 

Ragastan cevap verdi: 
- Hakikaten doğru.. Kız 

kardeşinizin çalışmasına şaşma
•ak elden gelmez. 

Lükres önündeki kağıtları 
okurken bir aralık dedi ki: 

- Peza şehrindeki deleke
ınizin bir mektubu var. Bu şe
hirdeki ahalinin ayaklanmaia 
hazırlandıiını bildiriyor. İkibin 
kişi silaha sanlmıı, al ! Sez.ar 
bu senin işin ... 

- Merak etmeyin hemen 
baatırmx. 

Lükres devam etti. İspanya 
elçisine isteğini• yerine getiri
lemiyccca'İni karşılık olarak 
yazınız. Papa kendisine ait 
hakların hiç birisinden vaz ge
Çtmez. İspanya kralı katolik 
olduiu için bu11lan daha eyi 
anlar. Gcreklt,irae biz anlatı
rız. 

Sezar söze abldı: 
- Pek ziyade canın sıkıldı 

Lükres bunu yüzüdtn okuyo
rum ne var? 

- Hiç dej'er1iz bir fey ... 
Bu cevabı Terca kadıa ka

tiplere döndUii: 
- Kardinal Orsiniye bir 

mektup yazınıı. Papa yarın 
kule köşkiiade kendisini yemeie 
çağırıyor. 

Sezar Borjiya kız kardeşi
•in kulaiına eiilerek ıordu: 

- Demek ki bu zavalı kar
dinal yann öil• yemci-inde 
bizimle beraber bulunacak? 

Lükres yavaı sesle cevap 
verdi : 

- Evet .. Kule köşkünde hep 
birlikte yemek yiyecc~iz. Sev
ıtili kardcıiıaiz Fransuvanın 
ölümüne dair yapılan araıtırma 
etrafında ktndiıine tahmat ve
receğiz .. 

Bu sözler ne kadar yavaı 
ıöylenmiı iH de Raıaıtaa hep
aiai ititıniı tüyleri ürpermiş, 
titremeye baılaınııtı.Bu yemeğe 
çağırmanı• anlamını iyi kav
ramıştı. 

Lükres aeıini yükselterek 
kardeşine sordu : 

- Eyi aklıma ieldi. Karde
şimizin katili bulundumu ? Se
zar. 

- 20 kadar yersiz yurtsuz 
adamları hapıı ettirdim. Şim
diye kadar bunların 12 si iş-

kence altına alınmış isede hiç 
bir şeyi söylememiş erdir. Sak
layorJar. Katilin her halde 
alana çıkarılması gerektir. 
Böyle bir cinayet cezasız ka
lamaz. 

- Bende öyle düşünüyo-

rum. 
Ragastan bu sözleri de ışı

tiucc kendi kendine şöyle dü
şündü: 

- Acaba rüya mı görüyo
rum der .. iniz. Frnnsova, Borji
yaların güzel manzaralı şara
yında öldürülmemi§ mi idi. Ben 
kan lekelerini orada iÖr
me.lim mi? Bir takım kaba
hatsız adamlara zorla bu cina
yeti yükletmek istemenin an
lamı nedir? 

Şövalye bu düşünceler altın
da Lükresin masasına yaklaşa
rak bir şeyler söylemek istedi, 
Fakat bu sırada Papas Gar
konyo odaya girmişti. Bunu 
görünce Ragastan ürktü. Gar
konyo ise Şövalyeyi görmemiş· 
ti. Masanın yanında durduiu 
vakıt arkası Rarstana dö
nüktü. 

Lükrcs yeni ielen papasa 
sordu: 

- Söyle bakalım Garkoayo 
o iı ne oldu? 

- Herfey yolunda Prenses. 
Hepsi olup bitb. 

- Oh ne güzeli Babam bu 
iıten ne kadar sevinecektir. 

- iş pek yolunda ıritti. Res
ıamı sopa ile tepeledik. Ölüm 
halinde yere serdik. 

- İnpallah ölmedi ya .. 
Çünkü babam kendisine İsa
nıa tablosunu yapbrtmak is
temitti babam bu tablonun 
bitiril•esini çok istiyor. 
-Hayır prenses öldürmedik. 

Ölüme yakın baygın bir hal
de bıraktık. Canlanır.. Kal
kar .. , Kıza gelince onu hemen 
kaçırdık. buyuruiunuz üzerine 
Tivoli koşküne götürdük. 

- Çek güzel... Garkonyo ... 
Haberlerinizden sevindim ... 
Şimdi gidebilirsiniz. 

Lükres Borjiya papaza bu 
izni verdikten sonra teşrifat
çıya dönerek konuşmaları• so
na erdijini herkese söyliyebi
lirsiıaiz dedi. 

Papaz Carkonyo kapıdan çı
kıp iİdcrken Ragastanm benzi 
motmor kesilmi~, alnından bu
ram buram terler akmıya baş-
lamıştı. En yüksek sesile ha· 
bağırmamak için, bu alçaklığa 
bq kaldırmamak için kan çı
kıncaya kadar dudaklarını ısı-
rıyor, kendmini zor tutuyordu. 
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Kiiçük Haberler: 
Blrllklerln bütçesi 

Ticaret ve sanayi odası idare 
ııeyeti dün toplanarak esnaf 
ve işçi birlikleri bütçesini tet
kik ederek tasdik etmi~tir 

Ardiye Ucretlerl 
Gümrük ardiyesi ücretleri 

İçin kabul cdilmiı olan elli 
kilo esasi 100 kiloya çevrilmiş 
'Ve beher kilodan alınacak 

Ücretin bir kuruş olarak tayini 
teshil edildiii haber alınmışbr. 

Ormanlardan katlyat 
Yeni orman kanunu çıkıncı

ya kadar ormanlardan kereste 
kesilmemesi ziraat bakanlıiın· 
tlan tamimca bildirilmittir. 

Zabit va müsadere 
Buğday koruma kanununda 

ıapt ve müsadere hükümler -
nin ne suretle tatbik edilcce
iiııe dair maliye bakanlıiından 
rc!en bir i:r:ahnameyc iöre ma
lın resmi verilmeden fabrika
Jardan çıkarıldığı takdirde bu 
•alların müsadere edilmesi Ji
Ztındır. 

Çocuk balosu 
Hersene =1e •• rimizin yüksek 

aileleri tarafından beklenmek
te olan Gazi ilk mektebi ko
ruma dernei'inin vereceği kos
tümlü çocuk balosunun bu yıl 
yine lzmir Palas salonunda 
verileceiini yazmıştık. Bu ayın 
19 uncu Cuma günü saat beş 
buçukta başlayacak olan bu 
parlak ve tek çocuk eğlencesi 
içiıı yapılan hilzırlıkfar bitmiş

tir. " iktarı mahdud olan bir 
lira kıymetinde ki biletler İz
mir Palu da,şifa ve b.ilil ecza
hanelerinde satılmaktadır. 

•......•• , .. 
Esrar bulundu 

EJrefpaşada sabıkahlardan 
Cin Alinin üzerinde araştırma 
memurları tarafından yapılan 

aramada 20 gram mikt.ırında 

esrar bulunarak alınmış ve tah
kikata ba~lanmıştır. 

•••••••••••• 
Hırsızhğa te,ebbüs 
İkinci Kordonda Kırkağaçlı 

bay Kazımın maiazasına giren 
ve öteyi hcriyi karııtıran Ha
san oilu Recep yakalanmıştır. 

Vergiler 
Bekayası hakkın

daki izalınaıııe 
Vergi bekayasmın tasfiyesi 

hakkında Maliye Vekaletinden 
bir izahname geldiğini geçen 
gün yazmıştık. Öğrendiğimize 
göre bu izahnamede tasfiye ve 
terkin edilen vergiler şunlardır: 

Mükellefiyeti nakdiyei aske
riye, müecceliycti askeriye, mu
afiyeti askeriye, mahsülatı ar
ziye 7 43 numaralı kc:.nun mu
cibince alınmakta olan maktu 
kayık ve mavnalardan alınan 
şehriye resmi, cmanat aşarı, 

mülga temettü vergisi bekaya
sının senelerine bakılmaksızın 
kayıtları kamilen terkin edile
cektir. 

1340 Mali yıl başından itiba
ren müteakip senelerde umumi 
tahrirleri icra edilmiyen ve 
1331 kayıtlı kıymetlerinin 6 
misli vergilarinc matrah ittihaz 
edilen cüz'ü tamlarla 1931 mali 
yılı sonuna kadar ki arazi ver
gileri bckayası sekiz yılda tah
sil edilecektir. 

1340 mali yılı başmdan iti
baren geçen seneler içinde 
umumi tahrirleri yapılmıf olan 
cüzütamları 1933 mali yılı so
nuna kadar nnelere ait olarak 
arazi vergisile munzam kesir
lerindcn borçlu olan mükellef-
lerden bu borçlarının yüzde 
otuzunu 1934 mali yılı içinde 
ve yahut ellisini 1935 mali yılı 
sonuna kadar ki zaman zarfın-
da ödiyenlerin geri kalan borç
lan terkin edilir. 

Veraset ve intikal, hayvanlar 
ve umumi istihlak ve eğlence 
ve hususi istihlak vergilerinin 
asilleri ile misil ve teehhür 
fasıllarından borçlu bulunan 
mükelleflerle son senelerde 
ihdas edilen kazanç, muamele 
ve 1629 numaralı kanun muci
bince alınan eğlence ve hususi 
istihlak vera-iJeri bakayasmın 
da bu şekilde bir miktarının 
terkin edileceklerine dair izah
namede uzun izahat vardır. 

Bağlar n bal<ımı 
Ziraat memurluklarına 

tamim 
Ziraat müdürlüğünden mül

hakat ziraat memurluklarına 
gönderilen bir bildirimde deni· 
Jiyor ki: 

1 - Yağmur yaf:an yerlerle 
ya&"mur yağmayıp su kenarla
rında çii yapan ve çiği sabah
leyin uzun zaman devam eden 
yerlerde sürgünlerin 5 - 6 yap
rak olduiu bağlarda yüzde ya
rım göztaşı ve kireç bu!amacı 
yapılmalıdır. Bu gibi yerlerde 
atılan göztaşı ilncından iki gün 
sonra bağların birinci kükürt
lenmcsiae başlanacaktır. 

2 - Kır yerlerde hava yağ· 
mursuz ve açık gidiyorsa s.!ÖZ

taşı atılmıyacaktır. Eier yap
raklar bu gibi yerlerde 5 - 6 
olmuş ise birinci kükürtlem~
ie hemen başlanacaktır. 3 - 13 
Mayısa kadar bailarda görü· 
lebilecek külJcme ve mildiyo 
lekeleri ile bunlara benzer le
keli yapraklar ~örülür görül-
mez hemen ziraat m~icade1c 
istasyonuna göaderileccktir. 

Kız ınuallim mektebi 
Talebeleri 

Kız muallim mektebi son sı
nıf talebeleri başla. mda mü
dürleri Bay Rahmi Balaban 
olduiu halde Burnavanın Do
ğanlar köyüne gıderek tatbi
katta bulunmuşlardır. Talebeler 
köy mektebini ziyaret ederek 
muallim Bay Cemal tarafından 

1 verilen derslerde bulunmuşlar 

ve köyü gezerek köylülerle 
meyvacılık hakkında hasbihal 
etmişlerdir. 

Köy tarafından verilen çay 
· ziyttfetindc bulunan talebeler 

ço\c mütehassis kalmıflar ve 
ak,am avdet etmiılcrdir. 

dl ..... -

l\futahas ıs bir ra lor 
I azırlı yarak Bakan

lığa gönderdi 
Mıntaka Zeytincilik mutahas

sısı bay Fcruh, Ziraat bakan
lığına acun Zeytinyağı istihsa
latı hakkında mufassal bir ra
por hazırlıyaralc göndermiştir. 
Raporun mühim kısımlarını alı
yoruz. 

Raporda cihan zeytin yaiı 
istibsalatı şöyle bir taksime 
uğratılıyor : 

İspanya 368,700 kental, İtal
ya 2,126,000' Türkiye 180,000, 
Yunanistan 900,000, Portekiz 
400,000, Suriye 100,000, Fransa 
140,000, Amerika 280,000 Ce
zayer 300,000, Avusturya \'e 
Macaristan 150,000, Fas 250 
bin kental istihsalat yapmak-
tadırlar. 

Afyon zeytin durumu önün
de zeytin s:ıhası bakımından 

üçüncü gelen Türkiye, mahsul 
bakımından sekizinci derecede 
istihsalat yapmaktadır. 

Buna sebep batı ve kıble 

Anadolu topraklarında yabanı 
ve yabanileşmiş bir halde bu-
lumın asırlık deliceliklerdir. 

Bunlardan istifade edileme-
mekte ve fazla olarak ta odun 
ve kömür . yapılarak tahribe 
uğratılmaktadır. 

İzmirde bir tecrübe zeytinli
ği ile tecrübe yağhanesi ve 
tahlil Jaburatuvarını cami zey
tincilik ve zeytınyağcılık ensti
tüsüne ihtiyaç vardır. Böyle 
bir enstitü vücuda getirildiği 
takdirde memleket büyük is
tifadeler temin edebilir. 

İncir ve üzüm 
1 eşkilatlanma ve istan

darizasyon meselesi 
Bu akşam Ankaradan Af

yon tre11ile ökonomi bakanlıiı 
ticaret umum müdürlüfrü mua
vini bay Salahcttin ile teşki

latlandırma bürosu müdürü Bay 
Servet ve bakanlıiın iki Alman 
mutahassısı şehrimize gelecek
tir. Bu heyet İzmirde Türko
fisle temas ederek incir ve 
üzümlerimiz üzerinde tetkikat 
yapacak ve tetkikat neticesinde 
tcşkilatlnndırma ve istandari
za .yon işi hakkında bakanlıja 
bir rapor verilecektir. 

Heyet şehrimizdeki bütün 
ihracat tacirlerile ve müesse
satJa temasta bulunacakbr. Bu 
tetkikata büyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

Döviz takyidatı 
Maliiye bakanhğ'ından döviz 

takyidatı hakkında alakadarla
ra yeni bir tamim gelmiştir. 

Bu tamime nazaran; 
1 - Ecnebi memleketlere 

yapılacilk seyahat masraflarının 
serbest dövizlerile bir aydan 
fada sürecek seyahat masraf
ları için döviz verilmiyccektir. 

2 - Yun~nistan, Romanya 
ve Surya zibi yakın memleket
lere yapılacak seyahatlar için 
100 lırad;\n fazla döviz vcril
miyecektir. 

.ı - Memleketimizde çalışan 
l'..cnebilerin dışarı mcmlel..d
Jcrde bulunan öı&İlel~rine yoJlı

yacakları paralar için yüz lira
dan fazla döviz vcrilmiyecektir. 

4 - Kcndilerile Klcrinı mu-
kavclefcri yapılmış memleket-
ler Klering hükümlerine tabi 
olacaklardır. 

se çok 
Zeriyat umumiyetle çiftçiyi umud· 

landıracak bir durumdadır 
Salihli, 15 (Hususi) - Ka

zada bu sene bağlar gayet 
iyidir. Mecmuu on beş bin de
kara baliğ olan Salihli baiları 
mevsim yağmurlarının verdiği 
feyizle çok neşelidir. Kasa
banın toprak gelirine büyük 
yardımı olan üzümcülük son 
senelerde köylülere intikal et
miş g-ibidir. Geçen seney& ge
linceye kadar sair toprak mah 
sulatının çiftçiyi doyuramaması 
yüzünden bir çok köyler bağ
cılığa sarılarak az, çok bir şey 
edinmişlerdir. Bir afet zuhur 
etmezse bu vıl üzümden elde 
edilecek faydaılar yfü: güldü
rebilir. 

Zey .lncllik 
Salihli zeytin ihtiyacını uzun 

senelerdir dıştan tedarik edi
yordu. Son yıllarda zeytın ye
tiştirmek düşünceleri bilhassa 
poyraz köyleri arasında yer 
aldı ve bugün altı bin sayıya 

baliğ olan miktarda zeytin ağacı 
yetiştirildi. Halk bundan sonra 
da ağaç dikiminde devam ede
cektir. 

Ekim 
Salihlinin ekime clvcrişlı 30 

bin hektar topraimdan 150bin 
tlakan her sene ekilir. Bu yıl da 
aynı saha özerinde yapılan ve 
pılacak olan zeriyat çiftçiyi 
ümitlendirmektedir.Kışlık ekim
ler daha şimdiden verimli bir 
çehre göstermtktedir. Yazlık 
zeriyata ayrılan toprağın 2 bin 
hektarı münhasıran pamuia ve 
geriye kalan kısım da müteferrik 
mctaa hasredilecektir. Pa01uk

culuk üzc~inde, her yerde ol
duiu gibi, buradada ehemmi
yetli bir şekilde hazırlıklar ya
pılıyor. Geçen yıl dört bin de
kar pamuk ekimine karşılık 

bu sene yirmi bin dekara yak
laşaçak olan ekimden iki bu
çuk milyon kilo Koza alına-
•• .- .. 
Borsa Haber.leri 

DUn Borsada 
Yapllan Sa11,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

14 162 S Süleymano 9 
99 H Z Ahmet 10 50 
94 T Debbas 10 75 
87 H Alyoti 11 25 
51 Koo ittihat 11 24 
38 Ş Riza He lef 11 50 
31 M ve H Cem 12 
26 K A Kazım 12 50 

6 AJyoti bi. 13 25 
5 Y 1 Talat 12 

599 Yckün 
Zeytinyağı 

12 75 
13 50 

14 1 
13 
12 75' 
12 
13 
13 25 
12 

Kilo Alıcı Fi at 
36100 :Muh. Alıcı 23 24 50 

1400 .. " 21 75 21 75 
l 2800 " " 6 6 
1 40300 Y ekim 

Zahire Borsası 
Çlı. Cinsi 
784 Buğday 

1000 lon " 

Fiat 
3 40 

7 Börülce '4 50 
30 Akdarı 3 31 

100 Kepek 2 37 

4 60 

4 50 
3 37 
2 37 

85 K Palamut 435 435 

ı,ı r 
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17-'1-1935 

Alış 

caiı kuvvetle umuluyor. bu· 
na bakılırsa Salihli beş· 
yüz bin kilo safi pamuk is
tihsal edecek do::mektir. Esa· 
sen kazanm toprakları inbati 
kuvvet itibarile Egenin ikinci 
derecede sayılabilecek bir fey· 
ze malik olduğundan bu rak
kamı çok görmemek lazım ge· 
lir, Bazı yıllar 1,ir dekar yer· 
den 900 kilo pamuk kozası 

alındığı vakidir. 
Tütün 

Egemizin bu zengin kasa
basında tiitüncülük te ilerle
mektedir. Tütüne hazırlanan 
tarlalar 600 hektar sahayı kap
lamaktadır. Geçen yılki tütü• 
zcriyatı yüz elli hektardı. Tü· 
tünlerin fenni bir şekilde ye
tiştirilmesini öğrenmiş olan Sa
lihli zürraı önümüzdeki nıal 

alım;nda piyasada daha iyi 
mevki tutmağa şüphesiz mu 

vaffak olabilecektir. 
Palamut 

Bu kazada bHbassa palamut 
yıllardanberi revaç içinde çal
kalanan bir metaıdır. Muhitin 
dokuz bin adede yaklaşan pa· 
Jamut aiaçlarından bcr sene 
vasati olarak dört buçuk mif · 
yon kilo istihsalat yapılır. Pa· 
lamutun v::sati itibarile bin 
kantarının yüz kuruıa satıldı
~ını göz önüne alırsak bu 
yünden Salihli'ye senevi yüz 
bin liraya yakın para girdii'ini 
anlarız. 

Mezarhk yeri 
Salihli, 15 (Hususi) - Kaza· 

ya girerken büyük bir mezar· 
lık göze çarpar ve pek biçim· 
sizlik gösterir. Bunu kaldırmalı 
için bazı zevat, başlarında kay· 
makam olduğu halde. hemen 
teşebbüse girişmişlerdir. Fakat 
şimdilik başka bir mezarlık te
darik edilemediğinden mezar· 
lığa beş yüz kadar ai'aç dikil
mekle iktifa edilerek kaldırma 
işi tehir edilmiştir. Mezarlık 
yeri tedarik edilince eski me· 
zarlık hemen kaldırılacak ve 
güzel bir park haline getilecek· 

tir. 
SUrek avı 

Kazada ötedenberi yaşamak· 
ta olan avcılar kulübü son za· 
manlarda kaymakam Kamil ve 

jandarma kumandam bayların 
alikalarile kuvvetlenmiye baş· 
lamıştır. Ara sıra yapılmakta 

olan sürek avları kasabada bu 
eski sporu canlanlandırmıya 
çok müessir olmaktadır. 

Köylerde: 
Köylerde bulunan fakir ço· 

cukların sünnet ettirilmcler 
için kaymakam bay Kamil bü· 
tün köy muhtarlaranı tophya· 
rak yoksul yavruların Ii.steJerini 
istemiştir. Her yavruya birer kat 
elbise yapıJarak sünnet ettirile
cektir. iki hafta sonra bütün 
çocuklar müsait hir köye 
aetiritecek, bu hayırlı teşebbüs 
tahakkuk ettirHccektir. Çocuk
lara temin edilecek olan elbi
seler köylülerin hali vakti ye
rinde olanları tarafından teda
rik olunaca&-ından bu filn bay 
Kamil muhtarlara bir lıaftaya 
varmadan bunun teminine ça· 
lıımalarını emretmiştir. Hayırlı 
teıebbüsiinden ötürü kaymaka
mı kutlularız. ___ ..._ __ 

1 
Mark 50 25 Maliye bakanh2ından şehri· 

mizdeki alakadarlara döviz iş- l İste;lin 608 
leri hat~km<la dün bir tamim Fr. Franıı 8 28 

Sahf 
50 75 

613 
g 30 

79 60 
21 75 
10 47 
40 87 
84 90 

Zabllaya hakaret 
Gazilcrdeki kapılarda açıkta 

ekmek satan Huanın ekmek
leri zabıtai belediye m~murları 
tarafından musaderc edilmiştir . 

gelmiştir. Bund~ deniliyor ki: 
Ecnebi memleketlere seyahat 

edecek olanların .seyahat mas

raflarının serbest dövizlerle ya.
pılması lazımdır. Ancak bu •e
yahatlerin bir aydan fazla de
'Vam etmemesi şarttır. 

1 

Dolar 80 20 
BeJl,?"a 21 25 
İtalyan lireti ] O 42 

f lavi~re F ran. 40 62 

1 
FJorin 84 65 
Kr.Çekoslov 5 24 

l Avu9tr.Şilini 23 50 

'·-----------
5 27 

24 

Bundan dolayl kızan Hasaa 
zabıta memurlarına bakaret 
etmiş ve yumrukla dövmüftür. 
Hakkmda tahkikata başlan

mıtbr. 



gangsterler kralı 
Al Kaponun maceraları 

1 
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Amerika potsdamında .. -.. 
Sam Amucanın casusluk mektebin

de Nasıl çalışırlar ? 
Weat-Point, Newyorktan 80 

kilometre uzaktadir. Manevra 
aahaaı... Kışlalar... Kamplar .. 
Burası Amerika'mn Postdamı
tlır. Genç Amerikan askerleri 
laurada talim ııörür ve yetişir
ler. Bir muallim asker, Ameri
ka hazinesine kaç dolara mal 
olur 1 Bunu araştıracak deii
liz. Nefer kendi kendine ye
tişir! 

Hiç bir ıey ekilmeden ycti
ıir. Bununla beraber harbiye 
mektebinin 400 talebesi qıavi 
renkte üniformalar taşımaia 

muhtaçbr. Bunua için bir mik
tar para aarfeclildiii tabiidir. 

West - Point harbiye mek
tebi, dünyanın ea mükemmel 
okulaaı sayılıyor. Burada hcr
ley, askerlik için faydalı ola
cafı düşünülen herıcy vardır. 

Hııttti yer yüzünün en faşılaçak 
casusluk mektebi bile.. Ame
rika Allahın sevgili topraiı de 
jil mi? Böyle olduiuna ıöre, 
Amerikada yapılan herfeyin 
e,sis olması lizımclır. Riyakir
lık yanında yapmacıktan bir 
yumuşaklık bile rekor kırar. 
Bu bakımdan yüksek casusluk 
mektebinin ıenç kızlan sine
minde topbyan yab mekttple
rine benzemui, aDllilklerle süa
lenmit RTimli hahçeleri elması, 
bu gll a~ arkuıada 
talebeleri gldanbaç oynamaları 
tabii r<SriiJmelidir. 

Vilyam'Ja ben koJoneJ Tur
aerin de bu mektepte staj 
devresi aeçirece;ini tabmia et
miflik. Zira Amerika Kizli 
ajanları buradan yetifirler. En 
pratik teıebb&sleri, modern 
teknijin lt&tb mceliklerini bu
rada lfrenirler. Bu aektep be
calarnwa elinde adam, uteni-
len tekle aokulan, ford Yaya 
taylor uullerile te1Yiye edilea, 
ruyoaellettiriJ•• iptidai bir 
maddedir. 

V eat - Peint'ia kulludıfı me
todlar iki kıama aynhr : 

1 - Manbk... Gizli ajanla
nn har sGn kaqdqtıklan ser
sinlildare fikri ahtbrmak hafı
za ve muhakemeyi kunetlen
dirmek ... 

Askere davet 
lzmlr askerlik fU

beelnden: 
1 - Ônce ilan edildiği 

gibi askere çağınlacak 
olan crabn yirmi bir 
niAD 935 pnllnden itilıaren 
tertip edildikleri yerlere 
g&nderilmelcrine baılana
cakbr. O gilndc behemehal 
şubeye ıelmeJcri ve gelmi· 
yenlerin ceza görecekleri. 

2 - ÇağınJan erattan 
askerlik hizmetlerine karşı
hk bedel vercC'eklerin niha
yet yirmi nitan 935 cumar
teai pnü aktamına kadar 
bedellerini vermeleri ve bu 
günden sonra bedol alınmı
yacaiı. 

3 - Geçen teşrin 1934 
toplanbsında bedel veren
lerin ve daha evvelki top
lanblarda bedel verip te her 
hanfi bir sebeple talime 
gitmemiş bedel eratmm 2S 
nİAn 935 perşembe rilnü 
talim kıtalanna sevkine 
baılanacakbr. Bu eratın da 
o rtınde ,ubeyc aelmeleri 

bir mayıs 935 lfilnllnden 
seleceklerin iki misli 

12 ., talim hizmeti 
Ula olunur. 

2 - Psikoloji.. . Bu servisin 
en deierli olan vasfına yani 
insanın kendi nefsine hikim 
olmasına talebeyi alışbrmak ... 

Bu ınektepten yetişen casus 
Fransız mı iÖrünecektir? Da
vet edilcliii gece eylencesindc 
ne kadar sarhoı olursa olaun, 
yahut ta ne kadar derin uyku
ya dalmıı \tulunursa bulunsun 
kapı vurulunca bütün Ameri
kalıl~nn alıştıkları gibi "come
in,, demiyecek " entrez ,, diye
cektir. Adı Stefanson mudur, 
aokakta kendini çağrıyorlar mı? 
Souk kanlılıiını zerre kadar 
kaybetmiyecek, başını döndür
.miyecek .. Her hangi bir Müller 
veya Smith gibi huzuru vicdan 
içinde yolunda devam edecek ... 

işte Kolonel Turnerin de a-ir
diii mektep bu idi. 

West-Point'a ielinee proje
mizi çiğndmis bulunuyorduk. 
Burada ııizli bulunacak, Kolo
nel Turneri eyiden eyiye ıö
zetliyece:ktik. Bunun için de 
pllükler içinde saklanan fiil 
renıinde bir küçük bir ev tut
tuk. ilkin tahminlerimizde al· 
danıp aldanmaclığımızı anlamak 
istiyorduk. Kolontl Turner ca
susluk mektebinde miydi? Bu
rada oldutuna Yeya olmadıpa 
ı&re ııtıdccejiaiz plin çok aade 
idi. Kendisi.. yaklqaCak, Al
kapob'an sebını te,,.. ede
cek. Sonra bu selama itidile
cok bazı vesileler katacaktık. 

içeriye ırirmeyc teşebbüs etmek 
beyhude idi. Mektep silahlı 
askerlerle dolu bulunuyordu. 
Ne diye tehlikeye atılmah .. Bu
rada beklerim. Nasıl olu mek
tepten çıkacak eliyordum. 

Ba •ırada garip bir tip' n 
bizi raz hapsine aldıjını far
kettim.DerhaJ ViJyama aaalen
dim. 

- Hey.. Vilyam ıu pertakal 
atan herife ltakaana .• Gözlerini 
llzeriaiztlen çeYirmiyor .• 

Ben bu sözleri ancak a6yle
miftim ki bahçeain kapıaı 

açıldı. Dört dai fibi adam kar
tımıza dikildi. f çleriaden biri 
ıordu : 

- Burada niçin dolaııyor
ıunuz? Ne itiniz var?. 

- Biz dolaşmıyoruz. Dolaı
sak bile ne olur ? Serbest 
Amerikanın serbest yurddat· 
lanna karşı bu tekilde hitap 
etmek ne vakittenberi moda 
olmuttur? Siz kimsiniz Ye ae 
sallhiyetle bize bu ıuali ıoru
yorsunuz? 

- Bu size ait değildir. Şim
di, biç durmadan buradan def 
olup ritmezseniz bir kaç polis 
daha çaiınr sizi içeri atbnnz. 
Bir kaç eeceyi karanlıkta ae
çirirscniz aklınız yerine gelir. 

Bu adamlann sizli tqkillta 
ınenıup olduldan muhakkakb. 
ısrar etseydik ellerimize kelep-
çe vurulacak, hapı yutacakbk. 

1 f yisi mi? OnJara ıralebe çaldık
lan duygusunu verelim, bura-
dan uzakJaşahm dedim. Vil· 
yamla birlikte yürüdük. Yol 
hkah idi. 

- Sonu var ---TUrkoUs mUdlı I 
Türkofis mUdilrlljibıe tayin 

edilen dış Türkofiı mldllrl 
bay Ziya yarın akf&lll telıri· 
mıze gelecek ve latanlaul Tir· 
kofis mlidürlütnn• tayia edil· 
mİf olan bay Akil Emrullah 
da pazar pni1 l.taUaJa ri· 
clecektiı. 

Fen Aleminde 
y~kseğe çıkacağız 

Profesör Pikar Stratosfere yeniden yükselecek 
TAYYARE YOLCULUKLARI İLERİDE STRATOSFERDEN YAPILA· 
CAK VE SAATTE 700 KİLOMETRE SÜRAT TEMİN EDiLECEKTİR 

30.000 metre 

Belçikalı Profesör Pikar 
Stratosfere yeni bir uçuş ha
zırlamaktadır. Bu defa yamak
larından birilc birlikte 30,000 
metre yt\kseğe çıkacağını umu· 
yor. Evvelki uçuşlarından çok 
daha hilyük ehemmiyeti ola
cak olan bu seyahab hazırken 
Profesar aşağıda okunacak 
makale ile Stratosfer uçuşu 
meselesinin mahiyetini anlat
maktadır. Bu makaleye baş· 
lanıııç o•arak profesör şu be· 
yanatta bulunmu•dur: 

- Evet, 30,000 metre yük
seie çıkmak istiyorum.Bu y-k
seklikte, Koımik şuatardan 
başka daha mühim tecrübeler 
de yapılabilir. Sondaj balonla
nnın bile gftçlflkle vardıklan 
bu irtifada prtılecek çok gü
zel teyler vardır. Yalnız ğOpe 
gilndilz yıldızlan g&rmek için 
bile, bu seyahat zahmetine 
deier. 

Bundan ba,ka övle sanıyo

rum ki yakın bir atide stratos
fer yolculuğu munta:ıam ve 
normal bir ıey olacaktır. Ame
rikalı tayyareci Villi Post, bu 
yolda yapılan terakkileri ve bu 
uçutlardan beklenebilecek olan 
neticeleri kati olarak bize isbat 
etmittir. Hem de havanın kaç
masına mani olacak derecede 
ıım ııkı kapalı bir kamara 
içinde olmadığı halde. 

Stratosfer uçuJlan için öyle 
sanıyorum ki, bu<?ünkii tayya
relerle, saatte 700 - 750 kilo
metrelik bir sür'at elde edile
bilir. Bunun için 16.000 metre 
ylksete çıkmuk kilidir. Stra
tosfer tayyarecilijinin yannın 
tayyareciliği olduğuna emin 
elunuz. Stratosferde ıeyahat 
edilince artık, en kuvvetli tay
yareleri itile yere basan kaıır
plarclan Ye kar veya kum ti
pilerinden eser kalmıyacakbr. 
Sonra ihmal edilmiyecek bir 
aokta da ıudur ki, herkes bu 
vasıta ile ıeyahate ahtacaiın
dan haya yolculuklanmn mas
rafı azalacakbr. Nihayet, Stra
tosferde aörüt kabiliyeti mil
kemmel oldupndan bugünkü 
kadar mliaademe tehlikesi ol
aıyacaktır. Bu da ihmal edile
cek birıey dejildir. 

Hüliaa çok fazlalaıan hava 
aeyrilseferlerinin tehlikesinden 
kurtulmak için, uçan inıanlann 
Stratosferi anyacaldan zamanın 
yakın oldutunu ıanıyorum. 

On bir let•bbUs 
Ştmdiye kadar on bir Stra

toıf er UÇUf teıebbüaii olmuıtur. 
iki defaaında hava bozuklutu 
yiizünden hareketten vaz ıe
çilmiftir. Hareket eden baloalar 
dokuzdur. Bunlardan, Şikaıo 
Mrgiainin balonu, birkaç yüz 
metre yllbeltlikten aonra in
mete mecbur kalm11br. Zira 
pilot tuafmdaa yikleliı hızım 
azaltaak lçia açılan ıupap açık 
kalmıt Ye hidrojen gazı uçup 
fİbnİflİr. Bu yDzden baloa Şi
kai• ıehrinin tam ori•11u in
miıtir. 

Bir kaza 
Diier ıekiz llalondan yine 

Amerikahlara ait oJan Eluplo· 
rer balonu ytıkaelirken balonu• 
zan yırblmq Ye hidrojen kaç
maia bqlamqtır.Balon dr'atle 
iDiyordu. Y ecli bia metre irti
fada hancılar llDlllkı bpalı 
olu bmarum mafuiai aça· 

rak ~·· ---

!İanmışlardır. ikisi buna muvaf-
1 fak olmuılardır.Fakat üçüncüaü 

daha içeride iken, balonun ıan 
büsbötün koparak kamaradan 
aynlmış ve madeni kamara, 
toprağa beş yüz metre kalınca 
serbest olarak düımeie başla
mııtır. Üçüncü havacı bin ıUç
lükl~, ru7.ginn tazyikini yene-

ması Ye hatta üzerinde kar lti
rikmesi de düşüt bızmı artbn
yordu. Eier bir Pöşel halkası 
olaaydı, havanın zar içiae ıir· 
mesi az çok vaziyeti kurtara
bilirdi. Fakat menfes kapalı 
oldutundan balonun ataiı 
kısmı fitiikçe boplıyorda. 
Ôyle ki madeni kamarama 

Pro/~ör Pjkart ~ .evceai 
rek delikten parqlltile çılıcabil- blittla aiırhiı birkaç ipe takılı 
ınit ve her üçll de kamarama kaldı. Bunlar clayanmayıp ko-
dUtliP parçalaadıiı yerin xa- punca lwnara befluiu yuyar-
kınına iaebilmiflerdir. landı. Mllrattebat pUafltla 

Manevra lmklnsızhlı belki kurtalabilircli. Fakat 
Geri kalaa yedi balon stra- ıerbat dlfll L halinde mea-

toafer içinde muvazene yaziye- fezden ÇJkm••ın na kadar l(lç 
tini kolayca bulmuılardır. Su- olclupu Ameriku balonunda 
papı açarak inmek iltedilderi ki tecrilbe r1ıtenaiftir. Bu 
zaman, bunlardan ikiainin mil- rGçllljiln lala• ı•çmek için-
rettebab aupapm iılemedijini dir ki ben F. N. R. S. lıalo-
ırörmiiflerdir. Biriai, ilk ıtratoa- nunun bmaruma çok utlua 
fer uçuıu olan (F. N. R. S.) ldlçllk bir paraflt tabuftm. 
balonudur. içinde ben bulunu- Bu sukutun allmltl olmumı 
yordum. Kendi baliae kaJaıa menedemezdi r ••••, dlf8fll 
balon tam 16 saat stratosfer yayqlatarak kamarada para
içinde durmUf Ye ancak r&•.. ıiltle ~kmak •e kurtuı.ak 
babnca inmete bqlamafbr. Ka- imklnuu yarebilirdi. 
zaıızca 2700 metre ylbekli- Dört muvllfhlklyet 
jinde bir cemudiye &zerine bk bahaettlii-iz oa bir t•· 
inebilmiıtir. P&ıel halkası sa- ıebhlaten ;rahuz dlrdl\ lain 
yesinde, iniı aırasmda balonun mavaffakıyete erdi. Bualarclan 
zan içine baya pebilir. Giren biriei Bayan Pikar ile karde-
hava, tazyık yGzGndco ısındı- timin idare ettikleri bir Ame-
jından balonu tutmata yardım rikaa balonudur ki initi heye-
eder. B6ylece İDİf •llr'atı oto· canlı oldu. Bir e'fin llzerine 
matik ıekilde ayar edilmit iamekten salpnclıktaa IOara 
olur ve hiç bir zaman normal balon ataçlık bir yere ıUrtık-
bir dereceyi ıeçmez. Normal lendi. Stratosferden inerken 
derecede saniyede 3 metredir. klfi tlerecede safra elmadığı 

Supapı iılemiyen diier ba- için İnİfİ uzun zaman geri bı-
lon, yine Şikago ıeraisinin ba- rakmak imkinı yoktur. Balon 
lonu olup ikinci çakıtuu yapı· ajaçlara takıJarak zan Uç ya-
yordu. rinden yırbldı İle de bilihara 

ÖIUmlU dUfUt tamir ediJebilmittir. Diter Uç 
Bahlettiğimiz betinci balea uçufun ikyi F. N. R. S. ve 

ikinci Sovyet çakıpada kulla- ltirisi ilk Ru uçUfunU yapan 
aılan Rus balonudur. Mllrette- balonla olmuştur. Bunları idare 
bat inişin iyi bqladıiım telliz- eden de sırasile, ben, B. Ko-
le bildirmitti. Fakat IOara ha- ıinı •• B. Prokofyefti. lnlı iyi 
zı birdenbire artb. 23,000 met• ıeraitle oldu. 
l'eden indiii jçin, balonun için- BörUlmemı, tehlUkeler 
deki aaz aon derece bllzllll· Aalatbğmm teblllkalerclen 
1ordu. Karaya inince ilk hac• bqkalanda olalaiHr. Bunlann 
ainha ancak 27 de biri dere- en korkuacu balonun madeai 
cuinde olacaktı. Bnııun için kamaruaaın patlamuıdır. Yilk-
balon] yuvarlalrhktan çakmıfb. Hk irtifada ba•a tazyiki çok 
BeDd Watlana ..... ..... .. ...... .. kan icw.ld 

iazlar, tampanya şiıeıindeD 
fitkıran hamızı karbon gibi, 
birdenbire fışkırarak muhak· 
kak 61ümü intaç eder. 19,000 
metreden daha yUksekte ka· 
nın içindeki su fıkır fıkır kay
nayacak ve 33,800 metreden 
yukanda da imanın vilcudıı. 
bir an içlıade bir lluz k61çeai• 
ne iakılab edecektir. Bu teh• 
Jükenin 6nln6 almak için ka• 
maranın çok satlam yapılma· 
aı kifıdir. 

Diier bir tehlike havacılanD 
iıtika•eti kaybetmeleri veya 
baloaa, hikim olamamalan 
ylirinden denize iniftir. Fakat 
deniz ıakiıı olursa simsıkı ka
palı kamara içinde havacılar 
uzun znlaa clurup imclat bek· 
liyeltilirler. 

Nihayet karaya fena vaziyet· 
te inif Yardir. Çok ytlksekteD 
indiji için: pilotun elinde fazla 
aafra bulunmaz ki uzua zaman 
iniıi iei'İ bırakabilain. Bir ni· 
ha yet iki defa, beyeamedij'i 
hir yere inmekten sakınabilir. 
Fakat sonunda, aereye olsa 
inmeye meclıardur. Bununla 
beraber ma4eni Ye alastikt bir 
kamara içinde, tiddetH bir ruz
gir yoka, bu inişi• tehlikesi 
de azdır. 

ao.ooo metrede 
Son llİt tehlike vardır ki, 

fimdilik ıırf na~dir. -zffa an• 
cak 30.000 metre ) tikseğe çık· 
mıı bir lıalon içia Yarid ola· 
bilir. Benim son tetkik ettitim 
mesele ltudur. Menfez kapak 
tutuluna, balonun hacmi ıifik 
'balonun ytlzde birine dllfecek· 
tir. Şu takdirci~ auka•emet 
az olduğu için baloa çok ılr' .. 
atle iaacek Ye ti4idetli rtızrlr• 
maraz kalacaktır. En fiddatH 
lair rtmeı altıadan son dere· 
ce •ımmt olan balon çabucak 
ıopyacak •• .. kuli ıllr'ati 
caiz olu ha4icli ıeçecektir. 
(ZayalJı Ru ltaloaunda oldap 
fibi.) Eter bu tehlikeala hll
ne reçmek lçia havaam balo
•• firmesine mtiuade etlilir .. 
llalon lair daha inemiyecek
tir. GGııetin 181tbj1 hava, 
bir Montrolfiya fibi, baloau 
hayada tutacakbr. 30,000 met· 
reye çıka bir bal•ncla nı•tr• 
mtiklbı 1'qana ro,oıs ldlorra• 
ıaz Yardır. Hava dola bir blc· 
lonua auYUanecl• dtıraall 
için içile clıfa arasında, deniı 
MYİyeainde iki bucak derece 
hararet farkı yeter 16,000 
metrede 22 :deraeelik Wr fark 
halonu baYada tutar. 21000 
metrede İle 44 derece fark, 
initin imklaaaz olmuı için kl
fidir. Pilot bGttla idrojeni sa
hYerae bile inemez. Şu takdir
de 6yle aamnm ki balen 21,000 
metrede kahr durur. O Yakıt 
ne yapmalı. Ya, supaptan Yal 
reçilerek, ıece olunca balonllD 
istediği yere inmesi beklenilir. 
Şu halde denize iamek lehli• 
kesi Yardır. Yahut, menfezdeD 
hava fİrİfİDİ idare ede· 
cek bir aakamzma bulmalıdır· 
Bu pek kolay değildir. Zira 
menfezin S veya 6 metre kut
ru olacakbr. Halbuki han re
micileri 1UD ııkı kapalı bir ka
mara içiadedirler. 

Bununla beraber, iyi bir aa· 
zari v• teknik hazırhk, c•k 
ihtimam ve biraz da talih ,. .. 
yesiade, ileride 30,000 •etr.r 
den inen bir haya semi .... 
de fellkett• lmrtanllula ı.· 

kbı --=--



Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No.20 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T .Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunlarm her biri hakkında turası ile 

uzmanlarımızm {mutahassıs) yazılarım gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri almmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

HUKUM, Türkçe ÇEK kökün~en gelen ŞEKiL gibi. sa-• c www 

Müstecir - Kiracı kanun yapacak olsalar ne türlü rcr) les affa re.s du gouvenc- 3 - Bu cümleyi de makaJe-
Örnek: Mucirlc müstecir ara- bir hüküm koyacyklarsa ona mcnt. nizin içine idhal edelim - Bu 

ıında tam biritilif var - Kiralı- 2'Örc karar verirler. idari - Yönetsel - (Fr.) Ad- cümleyi de makalenizin içine 
Yanla kiracı arasında tam bir İçtima - Toplanma, toplantı ministratif koyalım. 
anlaşma var. Örnek: Bu sene parlamento- Örnek: idari meselelerde hal ldhalit - Giri - (Fr.) lmpor-

lsticar etmek - Kiralamak nun içtimaını vaktinden evvel ve zamana göre hoıreket olu- tation 
Örnek: Bir oda isticar et- yapmağı faydalı bulmuşlar - Bu nur - Yönct~cl sorumlarda hal Örnek: Bir memleket idha-

mek istedim, baııma 2'clmcyen yıl parlamentonun topianmasım ve zamana göre hareket olunur. latiyle ihracab arasmda tevazün 
kalmadı, bir türlü bulamadım vaktinden önce yapmağı fay- ldarei maslahat - Oluruna husulü eyi bir iktisadi alamet-
.. Bir oda kiralamak istedim, dah bulmuşlar. bağlama - (Fr.) Politiquc d'a- tir - Bir ülkenin giriJcriylc çı-
~a,ıma g-elmiyen kalmadı, bir İçtima etmek - Toplanmak tcrmoiement (d'au jour le jour) \ulan arasında denkleşme ol-
türJü bulamadım. Örnek: Büyük Millet meclisi Örnek: Cümhuriyet, O!!mar.lı maıı eyı bir ökonomik bel-

İcaı - Tansıtma 1 Mart 1934 de içtima etti - imparatorluğunun idarei masla- dektir. 
İcazet - İzi• Kamutay 1 Mart 1934 de top- hat .siyaseti yerine iş başarmak ldhalita aid - Gire! - (Fr.) 
İcli - Sürme landı. davasını güder - Cumhuriyet, lmportatif 
İclal _ Ululama İçtimai - Sosyal (Bak: cemi- Osmanh imparatorlu~unun olu- Örnek: ithalata ait huaplann 
İclis. ik'ad - Oturtma yetô) l . . _ runa bağlama siyasası yerine iş bu ya verdiği neticeye s:öre-
İc 1 S rnek: çtımaı meseleler uze- başarmak davasını güder • A la Giril hesaplarm bu ay verdiii 
Ö::k~M==~cnin icmali şu rinde büyük bir itina ile hü- place de la politique d'ater- sonuca QÖrc. 

._. S k. kiim vermelidir - Sosyal sorum- · t (d' · ı · ) ihracat Çıkı - (Fr.) Ex-.. ı ... - orumun soması şu ı... l n • d b- .. k b" _ moıemcn au JOUr c JOur 
ı S l k ar uzcrın e uyu ır ozcıı d J' . E · Ott l portation cmaJ etmek - om ama .1 h""kü l"d" e ancıcn · mpırc oman a 
Ö · k d · v ı e u m verme ı IJ'. R bl T · Örnek: ihracat mallanmıı: mek: Meseleyı o a ar ıı- M .. t . T 1 k epu ique urque poursuıt un 

lik cttini& ki timdi onu icmal Öuç ekmı -MU 
0
t p ~m b l ideal de realisation pratique. 

t k b·ı ı~-k 1 S me : ç emı u unan ld . kd h T t (F ) c me ı e m-. 6 - orum heyetin bu mesele hakkında arcı a a - avus - r. 
o kadar karııtırdıaız ki ıimdi h b · k v. • T oast 
onu somlamak bile a&,. c~en d ~r arar vereceiını Idarei ıkdah etmek - Ta-

H .. l" Ö • :r•• ümıd e erı• - Toplanık bulu-

ô
u asa - . zet nan kurulun llu sorum haklan- vusmak 
rnek· İ•ın bullsası araaa • ldarei mtilkiyc - Sivil yöne-

• T d hemen bir karar Yereceiini 
cak olursa - lıin özeti aranacak a tim 
olursa. umarım. Örnek: ldarci mülkiye ve as-

Hulisa etmek - Özetmek Jçtinab - Kaçınma ( Bak: keriye - Sivil ve süel yönetim-
Ömek: Şimdi müaaadcaide Hazer) Administration civile et mili-

İdam - Yoiabm 
meseleyi bir büllsa edelim - Örnek: Son isyan hareketine 
Şia..di iznini-de aorumu özcte-

pişva olanlardan birinin ıall.en 
lim. itlamına karar verildi - Son azı 

İcra (tüzel terim) - Yüret 
Örnek: Verilen hükümlerin hareketine önayak olanlardan 

birinin asılarak yoğatımma ka
icrası için evini sabp çıkardı-

rar verildi. 
lar - Verilen hükümlerin yürcti İdam etmek - y oiatmak 
için evini ubp çıkardılar. Ö 

İcra •tmek _ Yiirütmek, rnek: Bir mücrimi idam et-
mek, ne kadar acı olursa olsun 

yaôpmak içtimai bir liz.ımeyi yerine re-
rnck: 1 - Bir kcrre hükm-

edilen bir t•Yİ behcmhal icra tirmektir - Bir sufluyu yoiat-

et•~k lizımdlJ' - Bir kerre 
hükmeclilea bir feyİ ae olursa 
olsun yilrUtmek ırerektir. 

2 - Enırini&i icra etaek 
bana hem Yazife hem de ıe
rcfdir - Emrinizi yapmak bana 
hem öde~ hem ~. onurdur. 

icra ettirmek - Y apbrmak 
Öraek: Y alımt emretmek ki

fayet etmez, emirlerini icra et
tirmek de lizımd1r - Y alnı& 
emretmek yetmez, emirlerini 
yapbrmak ta ı•rektir. 

İcra ve infaz - Yürütüm 
Ômek: Hlküm icra ve infaz 

adaletia ea mühim icabatmclan 
biridir - Hükmün yürütümü tü
zenin en CSaemli ııereklerindea 
~iridir. 

İcrayı aan'at etmek, icrayı 
memuriyet etmek - ElncDlek 

Ômck: 1 - Türkiyede icrayı 
san'at etmek için ecnebiler 
hakkında bazı eıkil ve mera
simin ifası llzımdır - Türkiyede 
ckzemek için yaduyrular hak
kında bir takım şekillerin ve 
törenlerin ycrıne ıretirilmesi 
ierektir. 

2 - Bir memur 
. . . 
ıçın ıcrayı 

memuriyet etmek vazifedir -
Bir işyar için işini ck:ı.cmek bir 
borçtur. 

İcra dairesi - Yürütgc 
Örnek : Elimdeki hükmü 

İcra dairesine götürerek icra
sını taleb cdece~im - Elimdeki 
hükmü yürütgeyc iÖtürerck 
yürütülmcsi11i istiyeceğim. 

İctisar etmek - (Bak: cesa
ret) 

l.çtihad - Öıel2örü 
Ornck: Herkesin bir fikri 

olabilir, fakat içtihad ~ahibi 
olmak büyük bir vukuf ister -
Herkesin bir düşünütü olabilir. 
Ancak özclgörü lSsı olmak \.ü
yük bir biJ2"İ ister. 

lstihadi - Özelgörük 
Ornc'k: lçtihadi meselelerde 

hakimler kendileri kanun ya
pacak olsalar ne türlü bir hü
kfun koyacaklarsa ona göre 
karar v~rir!er - Ôzel_ıörük so
tuınlarda hükmenler, kendileri 

mak ne kadar acı olursa olsun 
aosyal bir ırerekliii yerine ıre
tirmektir. 

idame etmek - Devam et
tirmek 

ldane - Borç yerme 
Örnek: Zürra idane için es

kidea yapılan müesseselerin 
yerini ıimdi Ziraat bankuı iı
~al ediyor - Çifçilcre borç ver
me için eıkiden yapılan kurum
ların yerini şimdi Ziraat Ban
kası tutuyor. 

idare - Tutum - (Fr.) Eco-
nomie 

Örnek: l - İdareli adam· 
Tutwolu adam - Un homm• 
economıe 

2 - Bu işteki idarenizi çok 
beiendiiimi ıöyliyeyim - Bu 
iıtcki tutumunuzu çok be~en 
diğimi ıöyliyeyim. 

idare - Yönetim, çcıvirim -
(Fr.) Administration 

Örnek: 1 - DeYJet idaresi -
Devlet yönetimi - Administra
tion de l'Etat. 

2 - Her müessesenin idan.
sinde bir takım müşküller ola
bi ir - Her kurumun çevriminde 
bir takım güçlükler olabilir. 

ldare - Yönctge (Fr.) Ad
ministration 

Örnek: Posta ve telgraf ida
resine gittim - Posta ve tel~raf 
yönetgesinc gittim - Je suis aile 
i l'administration des postcs 

İdare etmek - Y ctmck-(Fr.) 
Suffit 

Örnek: Bn kadar para beni 
idare eder - Bu kadar para 
bana yeter - Cet aıent me 
suffit. 

İdare otmek - Çevirmek -
(Fr.} Diri2"er 

Örnek: Evi idare eden ka
dındır - Evi çeviren kadındır -
C' cst la fcmmc qui diriie la 
muson. 

İdare etmek - Yönetmek -
(Fr.) Diri2er, administrer 

Örnek: Hükümet işlerini ida
re etmek - Hükumet işlerini 

idare etmek - Hükumet işlerini 
yönetmek - Diri~er (administ-

tairc. 
Sevk ve idare - Güdem -

(Fr.) Direction 
Örnek: Bu muazzam siyna 

sevk ve idaresini sizin düşu
nuza tahmil ediyoruz - Bu bü
yük çahımamn ıüdcmini sizin 
omu:r:unuza yükletiyoruz. 

Sevk ve idare etmek-Güd
mck - (Fr.) Oiriger 

Ômek: Bu kadar birbirine 
zıd mütalealar arasında bu mü
zakereyi sevk ve idare etmek 
çok müşküldür - Bu kadar ters 
oylar arasmda bu konuımayı 
güdemck çok müşküldür. 

Müdiraaı umur - Yönetmen
ler - (Fr.) Les dirırcants 

Ömek: Müdirana umurumu
zun yüksek bilfi Ye kudret
lerine iÜvenerek - Yönetmen
lerimizin yüksek bilııi ve erk
lerine ı:üvcnerek ... 

Umumi müdür - Genel dı
rektör - (Fr.) Dirccteur general 

Mfidür - Direktör - ( Fr. ) 
Directcur 

Memur - işyar - (Fr.) Fonc
tionnaire 

Örnek: Devlet memurlarınm 
hukukunu bir kanun muhafaza 
etmektedir - Devlet işyarlarınm 
haklarım bir kanun korumak
tadır. 

tdbar, nekbet - Bahtsızhk, 
günsüzlük, düşkünlük 

Örnek: l - Hali idbannda 
da vakarına halel ictirmcdi -
Bahtsızlık halinde de a2'ırlığını 
bozmadı. 

2 - ldbar da insan içindir
Günsüzlük de insan içindir. 

3 - ldbara uj'radım diye 
meyus olmamalı - Düşkünlüj'e 

uğradım diye umutsuıluia düş
memeli. 

iddia - Sav 
Örnek: ileriye sürdüğünüz 

iddia doğru değildi:: - ileriye 
sürdüğünüz sav doiru değildir. 

1ddihar etmek - Biriktirmek 
Örnek: Para iddihar etmek 

bir hüner deiildir, onu zama
nmda ve yerinde sarfetmeği 
bilmelidir - Para biriktirmek 
bir hüner değildir, onu zama
nmda ve yerinde harcamayı 
bilmelidir. 

ldhal etmek - Girdirmek, 
sokmak, koymak 

Örnek: 1 - Bu esrarı bilenler 
arasına her kesi idhal etmek 
muvafık olur mu? - Bu sırlan 
bilenler arasına herkesi ıirdir
mek uygun olur mu? 

2 - Kendisini kabul sal o· 
nuna idhal edince - Kendisini 
kabul sajonuna ıokunca. 

arasında birinci sıD1f1 tütün it· 
gal ediyor - Çıkı mallarımız 
arasında birinci sırayı tütün 
tutuyor. 

ihracata aid - Çakal - (Fr.) 
Exportatif 

Örnek: ihracata ait hesap· 
ların bu seneki •erimini bildi
riniz - Çıkal hesaplann bu yılki 
verimini bildiriniz. 

ldlil etmek - Y oldaa çı
karmak, azdırmak 

Örnek: 1 - Henüz bülfıia er
memiş bir ıenci idili etmek, 
cilrümdür-Henliz eriinliğe var
mamıı bir ıenci yoldan çıkar
mak suçtur. 

2 - Bir takım müfaidlerin 
idlil etmeıi üzerine kıyam 
edenler-Bir takım bozutçuların 
azdırması iiıerine ayaklananlar. 

idman - ldmaa (T.Kö.) 
idrak - An, anlama (Bak: 

Derk) 
idrak etmek - Anlamak 

(Bak: Derketmek, fcmetmek ) 
ifa etmek - Yapmak, ye

rine ıretirmck 
Örnek: 1 - Uhdesine terettUp 

eden vazifeyi ifa etmek, na· 
muslu bir adamnı borcudur .. 
Östiine düşen ödevi yerine ı:e
tirmck namuslu bir adamnı 
borcudur. 

2 - Bana karşı yapmağı 
deruhte ettiğiniz iyiliii ifa et
mediniz - Bana karşı yap•aiı 
üstünüze aldıiınız iyilij'i yap
madınız. 

ifade - Diyem, anlatım 
Örnek: 1 - Polis üç maznu

nun ifadesini aldı - Polis üç sa
natın diyemini aldı. 

2 - ifadenizden anlatıldı

ğına ı:-örc - Anlabmmızdan an
laşıldıj'ma ı:öre. 

ifade etmek - Demek, an
Jatmak 

Örnek: 1 - Bu, ıunu ifade 
eder - Bu, şu demektir. 

2 - Hadc etmek istediğiniz 
hakikatı çoktan biliyorum - An~ 
!atmak istediiiniz i'erçeii çok
tan biliyorum. 

ıfakat (Şifa, afiyet) bulmak
Eyi olmak 

Örnek: Mübteli olduj'u daı 
devinpaı.irdcn ifakatyab ola
madı - Uiradıiı oaulmaz has
talıktan iyi olamadı. 

lltiyam bulmak - Onulmak 
Örnek: Harpta aldıiı ceriha 

iltiyam buldu - Savaıta aldıiı 
yara onuldu. 

lfate etmek - Kaçırmak, 
geçirmek, kaybetmek 

iffet - tcmiztik. sililik 
Örnek: Bir insanın iffeti en 

kıymetli varlığıdır - Bir insanm 
temizliii (sililiği) en değerli 
varlıiıdır. 

lfha\ll etmek - Anlatmak 
(Bak: fchm) 

Örnek: Bana ifham etmek 
iıtediiiniz mütalcanın bidesi 
nedir? - Bana anlatmak iıtedi
iiniz oyuaun faydatı nedir? 

IMl"IMWi . . '"'· 
Tarihi Tefrika 

No."29n • • Katerina altmış yaşında bile yirmi 
Beşlik genç aşıklar arayordu .... 

--..----------~-~·-------------------Ka terina nın Potemki'nden rınclaki incelik, duyiularındaki 
sonraki aşıkı Zavadofski sah- olgunlukJa Katerinayı elde et-
neden çabuk çekildi. Orduda mişti. Bu sahneyi görenler 
bir kolene!lcik rütbesi nesine Lanskoy selefleri kadar ömür-
yctme:ıdi. Onu takip eden aşık aüz olmıyacak diyorlardı. Fil-
Zoriç Rus ordusunun en yakı hakika böyle olacaktı. Eğer bir 
şıklı zabiti idi. Katerinanın ölüm, iz.ah edilmiyen esraren-
kalbini alınca saraya girişi bü- 2'iz bir ölüm Şövalyenin açık 
tün saray kadınlannın ıözle- talibine nihayet vermeseydi ... 
rını kamaşhrdı. Vücudunun Lanıkoy müthiş vecalar içinde 
sailam yapı~ı 2'Üz:clleğine bir kıvranarak öldü. Herkes bu 
kat daha kıymet veriyordu. ölümde Potemkinin parmajı 
Zoriç Hüsar üniformasını ken- olduiuna kani idi. Söylenenle· 
clisinc yakışbrnuştı. Adonia ka- re bakılırsa Mareşal kendisint 
dar e-üzcldi. Katcrinayı tatmin tehlikeli bir rakip olaa Lans· 
yazifesinde çok kalmadı. Kcn- koyun hayatına son çekmekl' 
disine hiç bir saray aşıkmın ıönmek üzere olan yıldızını 

düıünemiyeceği 'kadar muaz- korumuıtur. 
zam bir servet temin ettikten Bir baş\ca rivayete göre dı 
sonra yaşı baylı i'eçkin olan genç şövalye anjinle karıtıl' 
Katerioaya tclehhüfıüz veda akarlatin sıtmasında11 ölmiiftilr. 
etti. Yerini Kor.sakofa bıraktı. Alıran doktoru Vaykhard ise 
lmparatoriçamn hasıa alayı ça- Lanıkoyun Katerina ile aık 
vuşları arasından alarak keadi oyununda tam bir rekor kır· 
barimine kadar yükselttij"i bu mak için iktidarını arthraca~ 
bayağı adam Katerinanıa sev- vasıtalara baıvurduğunu ve bu 
ıriıini çok taşımadı. Korsako- vaziyetin de ölümünü tacil et-
fun iÖzden düşmesinin sebe- tifrini söylemiştir. 
bini şöylece anlatırlar: Kuterina, Lanskoyun ölümü· 

Yeni gözdenin ciğerleri za- nü sıcak gözyaşları ile karıı-
ifti. Kan tükürüyordu. Bu da ladı. Vurundu, dövündü. Dok-
işgal etmekte oldu(u mevkie torları suçladı. Tamam bir H· 

layik olmad1imı gösteriyordu. ne matem tuttu. Bundan sonra 
Bu a§k vazifesine bir çok yine bir y ermolofun Katcrina· 
n_&mzctlcr vardı. İçl~r.iaden bi- ya yaklatbğını iÖrüyoruz. Po· 
rı Mareşal Potemkmın yardı- temkin bu adamdan hiç bot· 
~ına dayanıyordu. Diğerlerini Janmamı~h. Bununla beraber 
hımayc edeni.er . Prc~s 9rıof y crmol.of iki sene yazifede kal-
YC Kont Panındı. Eskı ~ozdc- . 
1 I. t · k ki dı. Sonra anıııın behren Momo 
er mpara orıçaya ya ııı ı ld M 
aşık bulmakla birbirlerile re- nof ~artısında kaybo u. 01110-

kabct ediyorlardı. Bunların dı- nof diğer ıözdeler kadar iÜzc 
şında kalan aşıklar da vardı. olma•aama raimcn hırsı doy-
Potemkin hu müstakil aııklar- mak biJmiyen imparatoriçey' 
dan birinin tercih edilm~meıi avuçları içine almayı bildi. Fa-
için Orlof ve Paninle mesaisi- kat imparatoriçenin hırslarına 

ni birleştirmişti. Fakat İmpa- çok dayanamadı. Günün birin· 
ratoriça eski ~özdcleri tarafın- de aşk ihbrası hutahk bali11t 
dan iki defa aldatıldıi[ma ıtö- l bu altmı111lık ihtiyardan 

b d f . • . b" t a an :r 
re u w e a ıeçımını. . ııza uzaklaşmak için fırsat 2özetle· 
yapmaı-a karar vermışh. Kor- b l d V ~h t '-meye aş a ı. c n. aye uza .. -
sakof sailığmı kazanmak için , . ı: 60 . 
Spa senatoryumuna iÖnderil- l:aşb. Katerı~aya i~ ınce ya 
di. İmparatoriçanm aşk oyun- §ını geç~esıne r:ıg~cn gene 
larmdaki çılgınlıiı iİttikçe da- 25 tik bır irCBÇ seçti. Zubof 
ha kökleımişti. O kadar ki Katcrinayı bir ana 2ibi sevmek 
artık bir tek a~ıkla yetemez istiyordu. Fakat onda artık se· 
olmuştu. Etrafında bir çok vilecek bir kadın hali kalma-
aşıkı birden görmek iste- mıştı. Ancak büyüle biraderi 
yordu. Mamafih tam bu ve daha üç Liverten bu aşk 
sırada hiç. beklcnmiyen bir sahnesini aralarında paylaştılar. 
~ahıs, Şövalye Lanskoy Ka- İmparatoriçenin titiz ihtiyat 
tcrinaya ıerçek bir aşkın lez- hırsını esrarengiz metotlarl• 
zetini talbrmaia muvaffak ol- tatmin etmek yolunu buldular. 
du. Tatlılık ve sevimlilikte bi- Bu devir arbk baştanbaşa bir 
ricik olan bu delikanlı kıskanç- rezalet mecmuası idi. 
lı1' kabalıktan da uzakh. Etva- 801111 ı rır -

iflah olmak - Kurtulmak, 
onmak 

Ôrnelc: 1 - Ebeveynin lane
tine uirıyanlar ifl~h olmaz -
Ana baba ilenci alanlar onmaz. 

2 - Bu perişanlıktan bir 
türlü iflah olamadı - Bu darma
daif mkhktan bir türlü kurtu
lamadı. 

iflas - Batkı 
Örnek: iflas namuslu bir in

san için ölümden br:tcrdir -
Batkı namuslu bir adam ıçın 
ölümden daha fenadır. 

ıflas etmek - Batmak 
Örnek: Borçlarının kesreti 

karşısında iflas etmekten başka 
çare bulamadı - Borçlarının şok
luiu kar ısında batmaktan 
başka çare bulamadı. 

İfna etmek - Tüketmek, 
yok etmek 

Örnek: 1 - Bütün \'arını ku
marda ifna etti - Bütün varını 
kumarda tüketti. 

2 - Kendi mevcudiyetini 
bile ifna edercesine çalıttı -

Kendi varlıiını bile yok eder
cesine çalıştı. 

Onergaler 
Kılavuz sözleri i.izerine, her 

listenin (Y eııi Asır) da çıktı-
iından başlamak üzere bir a) 

içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri sürebilirler. Bun· 
lar T. D. T. C. Gnel katipli
ğine şu şekil altında gönderi
lecektir: ,. \ 
Osmanlıca ..... kelimesi· 
ne Kılavuzda ..... karşı- f 
lığını uygun ( yahut : yeter ) r· 
görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) . 
. . . . . . . . . . 

Önergem şudur : .... (1) 
İmza 

J > Bııı·aocı bı1· ımff!Jl' uoslnl mı 

yr11 vnzıl<tr ıızrr11ıe il ~ry !1"1'' 
la •1 11ıcıcakl"" 

1ııııiıİİllıiıiiiıiıı~~-----------
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~~ Moskovadan evel Var

Arpa-Bakla -Pamuk- Zeytinyagı-Palamut-Incir 
Ve üzüm satışları ne halde bulunuyor 

1935 yılı Nisan ayının 10 ncu 
ırü•ü nbahıntlaa 16 ncı iünü 
akfAJllı•a kadar luair ticaret 
ve zahin borsasında satılıp 
muamcleai borsaya ya:ıdmlmış 
~lan toprak mahsullerile sair 
eıyaaıJl ltir haftalık müddet 
içindeki ıatıı miktar V• fiyat
larile bunlardan ~elli baıh ih
racat 111eva4lını ttşkil edenle
ri• keza haftalık muamelatının 
•İktar ve fiyatlarını ve bir 
'hafta evvel ve 2'eçen ıeaenin 
ayni haftasındaki durumlarını 
mukayeseli ve borsa tarafın
dan neşretlilmckte olan ııün
clelik bültenlerden toplayarak 
a9afıya dere ediyoruz. 

Satllan ••yanın : 
lıim ve Fiyatı 

Nevileri Milıctarı Ea az. En çok 
Uşak Bu(. 3516 Ç. 4 4,875 
" çavdarlı 62 " 3,75 3,75 

Mersin bui .520 " 3,50 4,25 
Burçak 30 " 3,00 3,00 
Mııır dan 45 " 3,00 4,00 
Akdarı 170 " 3,3125 3,375 
Börülce 103 " 3,75 •,OO 
Susam 113 " 9,50 9,50 
Pamuk Çe. 26000 k. 2,25 2,25 
lalmumu 4000 •• 6,-400 65,00 

Arpa, bakla, pamuk z~ytin
ya;ı, palamut, afyon, incir Ye 

' çekirdckıiziluüm satıtları ata· 
iula ayrıca iÖ•terilecektir. 

Arpalar 
T arihlui yukarıda İf&l'etli 

ola• aon hafta içinde borsada 
1464 çuYalı Uşak malı arpa 
.,e 74 çuval bigara arpa olmak 
Ozere 1538 çuval arpa ıabşı 
elmuştur. Uıak •alJarı 3,25 -
3,625 we biıaralar jıe 3,25 lcu-
ruş fiatla aatılaııtır. 

Geçen haftllci aatıı yekunu 
ancak 84 çuvaldan ibaret ol-
muı Ya Ufak malı olan bu arpa 
kiloau 3,5 karuı fiatla ıatı)mıı-
h. Geçen seneain ltu haftasıa
daki ıatıı miktarı İH 330çuval 
yerli maliaclan ibaret olup \te-
kilosu 1,85 • 1,8524 kuruı ara· 
ıında muamele ı&rmüıtü. 

Son hafta arpa muamel•le
rinde epice uzua zamanlar.lan• 
bui ıör&lmiyea bir hararet 
mütah•d• edilmiıtir. 

Alıcıları• fiatlarıll yükackliii 
karıısın4a iÖsterdikleri istijna 
kısmen zail olmuı riltidir. Böy
le olmakla beraber fiatlarda 
ela bir miktar tenezzül aev
c•ttur. Arpa ekim vaziyeti hak
kıada pek müsait haberler 
abamakta olmakla beraber fi
atlarda da. biraz daha düşkün
lük husulü takdirinde hasat 
zamanına kadar elYeriıli mua
meleler olması ihtimali meYcut 
ribidir. 

Ticaret odamızın neşriyatına 
göre buscne mevsim baıınd~n 
"llart ayı nihaydine kadar h
mirdcn muhtelif memleketlere 
85000 ton kadar arpa ihraç 
:dilmiştir. Geçen sene lım mik
tar ancak 17000 tona balii 
olabilmişti. 

Halen İzmirde mevcu stok 
arpa {200) ton kadar tahmin 
edilmekte ve her gün yeni mev
ruda t da \•aki olmaktadır. 

Bakla 
Stok mal bulunmaması dola

yısile son haftalar içinde mua-
mcJe olmamıfbr. Geçen senenin 
hu haf tasında borsada kilosu 
3,12 kuruştan 54 çuval bakla 
ıatıfı olmuştu. 

Bu sene bakla mevsimi ipti
dasından son tarihe kadar f z
•ir limanından yapılmış olan 
bakla ihracatı memleket itibari 
le aşağıdaki surette tespit edil
miı bulunmaktadır: 

Gittiii yer 

Almanya \'e yu-
karı Avrupa 

fa~iltere 
hal ya 
Franu. 
Muhtelif 

Yek ün 

/ 

Giden miktar 
ton 

774 8 
779 3 

2913 3 
133 4 
470 

5090 8 
Geçcıı sene iıe yapılmış olan 

ltakla ihracatı yekunu 10 927 
tona balii olmut lı:mlunmakta 
idi. 

Pamuklar 
•ona tarafuadan yapılan neş

riyata ıcöre son hafta ıarfıada 
l:>orsmda y.apılmiş olan pamuk 
alı• ve satım muameleleri a,a
iıdaki ııibidir: 

Nevi Miktar Fiat 
a:ı çok 

Prese 1-ci 
hazır 115 B. 38,00 39,50 

Prese 1 ci 
Vadeli 
Preıe 2ci 
hazır 

Kaba 1 ci 
hazır 

Yekun 

. 25 " 39,00 39,00 

109 " 36,00 37,50 

7 H. 38,00 38,00 

256 
Geçea haftaki pamuk aatıı

ları ise aıaiıdaki surette top
la•nuıtı. 
Prese 1 ci 169 
hazır 
Prese 1 ci 62 Vadeli 
Prese 2ci 9 hazır 

Yeküa 240 

39,50 4{),00 

40,00 40 

36 36 

Geçen aeaenin bu haftuın
da ise Bonada apiıcla iÖ•te
rilen pamuk ıatıılın olmuıtu. 

PrcH 1 ci 1092 39 ' 1 39 
hııır 
Prcn 2 ci 31 
hazır 

PrH• 3 eli 37 
huır 
Yekun 1160 

35 

27,50 30 

Son hafta pamuk piyaıaıında 
aatış miktan noktaıından ıöze 
çarpar ltir fazla veya eksiklik 
yoktur. Ancak fiyatlarda ııeçen 
haftaya ııöre 1 - 1,5 kuruı ara· 
aıacla 1.ir tlütkünlUk farkı aev
cuttur. 

Bu teaeızül ihracat için it 
olmadıiıadaa bunun tabii bir 
ne.ticcai elaralc kabul olunabilir. 

Son hafta ,Pamuk fiyatlarıa
aa rcçen acae•İ• a~ı hafta
ıınaaki duru• iörülmcktedir. 

Şehrimiz ticaret 'fe Zahire 
boraaıınca tanzim edilen en 
ıon rapora ıöre meV1im bida
yctindea Hn tarihe kadar bor
Hda aatılmııı olan pamuk mik
tarı 33260 balxa ve 1396 ha
rardan ibarettir. Sunlardan 
24526 balya ye 1396 hararı 
haz.ır ve kalan 8734 balyası da 
vadeli kaytlile satılmış mallardır 

Pamuk •evsimi iptidasında 
rekolte 30 bia balya raddeaia
de tahmin edilmiş olmasına 
kar,ı buıünc kadar satılmış 
ola.a vtt buıün elde mevcut 
elarak hesap edilen mikdarlara 
göre bu sene iıtihsalatı 38 bin 
balya 'olarak kabul oluıımakta· 
dı:. 

İstihsal ediJmiş olan bu mik
tardan ltuıUne kadar ihraç 
edilen · miktar 17 - 18, dahilde 
istihlak olunan miktar 13 - 14 
b~n balya hesap edilmektedir. 
Bu hesaba göre istek miktarı 
6 - 8 bin balya raddcsindedir. 
f zmirde mevcut iki mensucat 
fabrikasının senelik ihtiyaçla
rının 15 - 18 bin balya radde
sinde tahmin olunup bu~üne 
kadar mübayaatlan yekfinunun 
12 - 13 bin balya arasında be
aaplandıiına sıörc 3 - 5 bin 

balyalık ihtiyaçları piyasamıı
dan teearikleri takdirinde el
de kalacak cüz'i miktar ıto'... 
kua ye•i mahsulün idrak ve 
piyasaya arzına kadar elden 
tamamile çıkanlacaiı tabii ola-
ı ak srörühnektedir. Ticaret oda 
11nın neıriyatına göre mevsim 
bidayetinden Mart nihayetin~ 
kadar Jzmir limumdan ecnebı 
memleketlere ihraç edilmiş olan 
pamuk miktarı aşaiıdaki ıri
bidir. 
Gittiii yer 
Aylmanya Ye 

Giden miktar T. 

yukarı Avrupa. 2735,2 
Japonya 465.6 
İtalya 66,6 
lnıiltere 26.5 
Muhtelif l 58 9 

Yekun 3453, O 
Bir balya pamuiun 200 ki

lo hesaplandıiına göre mart 
nihayetine kadar ki ihracat 
yekunu 18265 balyaya baJii 
olmuı demektir. 

Geçen aenenin bu tarihiae~ 
kadar ki ihracat ise altı bin 
balyayı bulamamııtı. 

Fiatlarıa mevsim batın.lan 
ıc•çen ay ortalarına kadar 
l'eçen tene fiatlanndan çok 
yüksek bulunduju cihetle bu 
sene pamuk noktasından meıı;ı
lekete ıcirmiş olan acne.tı~ 
ıeçen aenekinia birkaç miıh 
fazla olduğu memnuniyetle ••
laplmaktadır. 

Hilen ihracat olmadığı•dan 
piyasada durıunluk vardır. 
Fiatlann biraz daha düşeceği 
ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Palamutlar 
Son hafta içinde İzmir bor

ıasında yapılmıt elan palamut 
alım Ye satımları aşaiıdıki te
kilde ceryan et.istir. 

Newi Kental az. ç. f. 
Tıraak 778 405,00 445,00 
Kaya 800 200,00 287 ,00 
Rofaı 314 195,00 200 

Yekun 1892 
Geçen haftaki netriyatımı:ı.

da da yaıdıiımız gibi menimin 
en tatlı ve en sairin muamele
leri palamut üzerine ceryan 
etmektedir. Piyasada nevi fark
ları müatesna old11iu halde ay
lardanberi fiyatlarda bir deii
tiklik ıörülmemektedir. Piya- . 
aada kelimenin tam manasile 
aailam bir istikrar meycuttur. 
Ticaret odasınca neıredilen en 
aon rakkamlara iÖre mevsim 
iptidasından mart 1935 nihaye 
tine kadar ızmirden ecnebi 
memleketlere 21229 ton pala
mut ve 3883 ton palamut. hu
laaa11 ihraç edilmiıtir. 

Geçen ıene ise bu •iktar-. 
tlan 1803 ton palamut nokıan 
ye 1391 ton hulaıa faı)a ola
rak ihraç edilmişti. 

Zeytinyağları 
Son hafta içinde borsada 

zeytinyaiı üı.crine muamele 
olmadıj'ı anlaşılaıştır. 

G çen hafta ise 23,75 ku
ruştan 2700 kilo yemeklik, 23 
'liuruştan 1200 kilo sabunluk 
ve 23 - 24 kuruştan 60800 kilo 
sıra malı ki ceman 64700 kile 
ı.eytin yağl borsada •ua•ele 
görmüıtü. 

Geçe• ıenenin bu haftaaıada 
borsada zeytinyağı üzerine mu
amele olmamııtır. 

Alikadarlar nezdinde yaptı- ' 
iımıı tahkikata göre son h~fta 
içinde zeytinya&"ı fiyatlarında 
bariz bir tereffü olduğu ve beş 
asitli sıra malların 24.5 kuruşa 
kadar muamele ıördüiü anla
şılmıştır. Gazetelerde intişar 
eden bazı haberlerden re5mi 
hükhmct dcvairince vaki teşeb
büsat üzerine ıtalyadan bazı 
mühim siparişler alınmış olduğu 
ve ihracata da başlanmış bu
lundu2'u anlaşılmakta ise de 
hafta zarfında borsaya hiç bir 
satış muamelesi kaydettirilme
miştir. 

Mamafih pazarlıkların bu 
hafta zarfın.la ikmal edilmemiş 

ol•aıına mebni aatıılaraa henüz 
bonaclaa l'eçirilmediii ihtimali 
tle •evcut telakki edilmektedir. 

Ticaret odasınca en ıon ya
pılan naşriyata .ıöre bu acne 
mevsim iptidasından Mart 1935 
nihayetine kadar İımir limanın
dan ecnebi memleketlere yapı
lan ıeytiayağı ihracatı aıaiıdeki 
surette toplanmaktadır: 
Gittiii yu Giden miktar 

to11 
8 1263 İtalya 

.f.lmanya ve ~imali 
Avrupa 4 186 
lnıiltere 1 17 
Mısır 6 43 
Yekün 9 1510 

Geçen senenin bu tarihine 
~adar ise 2152 ton zcytinyaiı 
ıbraç edilmi ve fiatlar bu acne
ye nispetle 4 - 8 kuruş f aıla 
bulunmuştu. 

Geçen sene Amerika, Fransa 
ve muhtelif sair memleketlere 
mal ihraç edildiiı halde bu 
nne nae:ıkur ülkelere ilıracat 
yapılamamış ve 2'eçen sene 
ınütttrlırimiz meyanında olmıyan 
Almaaya Ye yukarı Anupaya 
186 ton mal ihraç edilmiştir. 

Afyonlar 
Uyuıturucu maddeler inhi

sarı mübayeatından son hafta 
içinde boraaya yazdırılan afyon 
muameJeai 2l5 kilo olup kilo
su 815 kuruı fiatJa satın alın
mııtı. 

Geçen hafta 708 - 815 ku
ruı arasında fiatlarla 735,5 ki
le afyon aatııı olmuştu. 

Geçen aene•in bu haftasında 
borsada afyon üzerine mua
mele olmamıştı. 

Uyuşturucu maddeler inhisa
rı tarafından yapılan afyon 
mübayaatında ıon hafta. içiade 
mahaüs bir gevşeklik görülmüt 
Te mübayeat u:altılmı,br. 

lnhisann mübayeatmı hemen 
hemen müstahsilden yapmakta 
elması afyon tüccarının teliıını 
mucip olmuş vo kendilerinden 
inal mübayai\ edilmesi hususu 
için müıtereken makamı aidine 
müracaat edilmiş bulundui'u 
haber alınmıştır. 

• 

· incirler 
Son ve ~eçen hafta ile ı•

çen senenin .,u haftasında İ:ı
ıair borsasında incir üzerine 
ıauamele olmamııtır. Yalnız 1"•
çcn hafta 163 çuval hurda mal 
kilosu 4,625 kuruş üzerinden 

sablmıştı. Mevsim iptidasından 
ıen tariba kadar f zmir borsa
sında aatılmıı olan incir mik-
tarı 154,077 ve hurda miktarı 
iıe 10,371 çuvala hali( olmuı-
tur. 

Geçen st:•eain ayni müdcleti 
içinde iH 152,073 çuval incir 
ye 21,075 çuval hurda incir 
ıahfl olmuştu. 

incir stoku yoktur. Bazı nur
da partıları mevcut ise de esaslı 
muamelat yoktur. 

incir piyasası kapanmıt oldu
iu için yazılmaia deier bir9ey 
yoktur. 

Çekirdeksiz 
•• •• uzu mi er 

İlk çekirdeksiz üzüm mahsu
lünün İzmir borsasında satı~a 
arzı tarihi olan 4-8-934 tari
hinden 16-4-935 akşamına ka
dar İzmir ticaret ve zahire bor
sasında satılmış olan çekirdek
siz üzüm miktarı 303,621 çuval 
ve 1,153 torbadan ibaret olup · 
muhtelif ncvil~rdcn o)an hu 
miktar 5 ile 25 kuruş aruında 
fiatlarla satılmıştır. 

1933 senesi mahsulünün 1934 
senesi ni~anın 16 ncı iÜnÜ ak
şamına kadarki satış yekiinü 
316927 çuvaJ ve 3373 torba 
olar.-k hesaplanmış ' 'e yine 
muhtelif nevilerden olan bu 

şovaya gidilecek 
Moskova 17 ( A.A ) - Sov- ı ıideceiini ıöylemiıtir. 

yet hükumeti tclıraf ajanınna Söylcndiiine ıöre Bay Lit-
Ceaevreden bilcJiriliyor: vinof bu şekli Bay Lav&bD 
. Bay Lava} dıt bakanhiı umu- Varşovadan sonra tlerhal Moı· 

•i ktiabi bay Leje ile bay Lit- hevaya ıfitmeai ve Leh erkim 
Yiaof ar.asında dün ye•İ bir ile yapacaiı mülikatlar neti-
müıakcre cereyan etmiftlr. B. ccsindea tamamile müstakil 
Laval Litvinofa uyahat planı- olarak Rus - Fraaaıı müteka-
•ı deiittirdiiini Şark misakı itil yardım muahedesinin İm:ıa-
aakkında Leh erkanı ile srö- lanması tartiJe kabul edeceii-
rilşmek için evveli VarşoYaya ni söylemiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çekirdekıiz ilzüm miktarı rün- ı lım haftası arasındaki fiyat far-
delik itibarile apğıda surette- kı aıaiıcla İfaret eaaiıtir. 
dir: Geçe• sene Bu seae 

Tarihi ÇuYal fiyatları fiyatları 
10-4-935 930 No az. çok az çok 
11-4-935 355 6 7.00 7.50 9.00 9.00 
13-4-935 1044 7 7.50 8.00 9;50 10.725 
14-4-935 760 8 8.00 8.50 11.00 11.375 
15-4-935 768 9 8.50 9.50 11.50 12.2S 
16-4-935 906 10 9.50 11.50 12.25 13.SO 

Yeküa 4763 11 12.00 13.00 14 15 
Hafta 5atııları nevi v~ fiyat 

itibarile fU fckilde uryan et
miştir. 

No. Ç. T. 
6 5 
7 418 1 
8 807 2 
9 2408 

10 995 
11 130 

Yekun 4763 

Fiyatı 
A'I. Çek 
900 900 
95010,625 

110011,375 
1150 12 25 
1225 13 50 
1400 15 

Şekilde tespit olm~ttu : 
Son hafta içinde çolcirdekıi:ı 

Utüm piyasasında ıöu çarpan 
bir canlılık vardı. 

Fiatler sceçen haftaya niıbet
le yeniden 10-20 para arasın
da bir dütkünlük arzetmiı ise
de buaa •ukabil ıatı, mıkta
rında ıreçea haftaya nisbetle 
1500 çuvaldan fazla bir teza-
yüt ııörülmü, ve aabş yekunu 
ıeçe• sene•İn DU haftası ye
küııunun bir m'iıli faz.laya balii 
olmuştur. 

Bir taraftan pa1\ca.lya yor
tuları için alınmış olan en soa 
ıiparitlerin hazırlanrnaaı mec
buriyeti diier cibetten Almaa
ya ile cereyan eden ticari mU

ıakeratıa iyi neticeler •lmıı 
olması üzüm piyasamız lizerin
de derhal te1irini ıfüıtermiı Ye 
haftalık aatıt işi n•rmela yakıa 
'bir durum ıöıtermiıtir. 

Fiatler heş gilndenberi ata
jıda rCSıterilen · vaziyeti aynen 
muhafaza etmek.tcdir. 

Fi at 
Ne. Asııari Aza•i 
7 9,50 10,50 
8 11,00 11,25 
9 11,50 12,125 

10 12,25 13,50 
11 14,00 15,00 

Soa hafta ile ıeçen scneaıa 
E!!2 

Şu rakkamlarıa ifade eyle
diii neticeye ır6re bu sene 
üzüm fiyatlarında aer nevid• 

· 2 - 3 kurut aruında bir ylk
ıeklik mevcuddur. Ticaret ocla
sının en ıon ncşrayfediii bir 
rapora ııöre mevsim ibtidasın-
dan 1935 senesi mart ayı niba
yctine kadar lımirclea ihraç 
edil111it olaa çeldrdekaı üzüm 
miktar1 memleket iti.llarile qa· 
iulak.i surette heıap •dilmif 
l:tulunmaktadır : 
Gittiii yer Giden •iktar 

Almanya Ye yu
karı Avrupa 
İnıciltcre 
Fransa 
Amerika 
ltalya 
Mııır 
Muhtelif 

Yekun 

toa 

28747 2 
7278 8 
829 \ 7 
129 3 

5036 7 
332 ' 
236 9 

42590 9 
Geçen HDe iae ayni ta~' 

kaoar yukarıda itaretli iUke· 
}ere ıönderilmit olan miktar 
4991 O toll olarak hesap edil· 
mitti. 

Halen iktisadi mıntaka da
hilinde ve mi ellerde 60 - 65 
çuval raddesiade · ıtok mal t,u
lunduiu tahmin edilmekte.lir. 
İnhisar idaresi son hafta için
de boraada kilosu 10 kuruttan 
175 çuval çekirclekıi:ı ve 8,15 
kuraıtan 25 çuval rez:akı üzüm 
aatın alm.,. olup menim bitla
yetinden buıüne kadarki mü .. 
bayaat yckünu 8649 çuYal çe
kirdeksiz 1308 çuval rezakı ·u 
1351~ çuval siyah üzüme ulat
mıttır. 

Çekirdekıi:ı üzüm piyaıası 
timdilik aormale yakıa elup 
fiyatlarda istikrar röriil••"-
tetlir. · 

- --ZEL ::z:sı_ 

ile dün~a~ı JolaşObilirsiniz. .. 
Çok asri bir hututa malik bir möble dahilinde ınevıu bu .ıai-

2:e : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce iÖre ayar edu.lf 
d~neli, 15 metr~den 2000 metreye kadar alan bu ahize, '!fi1• 
ve müzik fenninın en ıon tekimülitını nefsinde cemetmiıtir. 
Yükıek tevettürlü hususi de~rel~ bir _pentod ve dciiıen baı· 

aasiyetile müşterek çalışan anhf ~_dın2 lambaları vasıtasile ••: 
kinenin her tüli mevcde aynı mulcemmel randımanı verm .. İll' 
temin edu. 

HAKİKi RADYO · ~ 
LIA 

Satış yen : 

Saman İskeJesi 22 

( Sahil)inin Seıi ) 
"7 ele fon : 254 7 

6 - 150 ( 411 ) 



1aNlsan 1sas 

, __ ._._ __ .._ _________________ amsaam_. ... ~..._ 

Sağlam kumaşlardan şık ve ucuz giyinmek İslermisiniz .. ? 

Sümer B 
Yerli ınallar pazarında hulaca~uız 

HEREKE ve FESANE 
Fabrlkal•rının mevsimlik son moda 

kumaflarını tercih ediniz. --------
yr1ca: 

Ismarlama kostüm: 
Yüzlerce top arasından seçcceıınız kumq 

pazarımız terzisi tarafından en mükemmel 
bir şekilde dikilecektir. 

Dikkat : Yalnız 

37~5 30,5 
Liraya 

,,~~~--------~-----~--------==-===-~~~·~ 
Bilnm11n1 lzmir ve civarı vilayet ve kazaları 

devJet ve hususi müessesat memurinine uzun 

taksitlerle mal verilir. 
·-~~--..... --""""' ..... __ ..... """"' ... --....--~----~----~~' 

NUMUNE İSTEYİNİZ : --

. 

PLATT 
Makina F abrikasımn 

~Al\IDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adre& : 

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

Telefon No. 2A13 P. K. No. 234 IZMIR 

.:ı. 

• 

\ " \ 

lzmlr Bele lyeslnden: 
Belediye un fabrikasının tak

sit borçları için beher yüz lira
lıiı 65 lira bedeli mubamme· 
neli ve 7100 liradan aşaiı kıy
mette bono ile iştirak kabul 
edilmemek şartile 40 bin liralık 
mübadil bonosu belediye encü
men kalemindeki ıartname mu
cibince pazalıkla 18·4-935 te 
ihale edilecektir. İttirak için 
1950 lira muvakkat teminat 
yatırıldıktan sonra komisyona 
gelinir. 1137 (535) 

-. Temizlik ve bataklıkların 
kurutulmasında çalışan kamyon
lar için 315,70 lira bedeli mu
hammenli 77 teneke dökme 
benzin alınması işi için açık 

eksiltmesi belediye bqkitipli· 
iindeki tartnamesi veçhile 4-5-
935 Cumartesi günü saat 16 
ya temdit edilmittir. 4tirak icin 
24 liralık muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saate kadar 
komisyona gelinir. 
18-22-25-30 1136 (53G) 

- 3500 lira bedeli keşifli 
Karşıyaka suyu için alınacak 
olan 175 adet piston rotadif 
"kilibrc ve-yahut 250 adet tür
bin sisteminde su saa ferinin 
açık eksiltme işi belediye baş 
katipliiindo:ki şartname ve ke
şifnamesi veçhile 4/5/935 Cu
martesi i'İİDÜ saat 16 da ihale 
edilecektir. İştirak için 263 li
ra muvakkat teminatla söyle
nen g;ın ve saate kadar ko
misyona sıelinir. 

18-22-25-30 1135 (537) 

Yeni At1ıı-

t ' Doktor 

. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

Muayenehane Nakli 

, UoKtor 

1 Kemal Şakir 
1 Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramu7 cad
desi .>lo. 596 Tel. 2545 

öD:m::nl'!JôZ• m..,: 
Manisa İcra Memurluğundan: 
İzmirde Rüveydeye 5691 lira 

95 kuruş vermeğe borçlu Ço
bansada oturan Banuş oğlu 
Şevketin Çobansa timarında 
ılıcak suyu mevkiinde ve ala
caklıya birinci derecede ipo· 
tekli bulunan gün doğusu Ar· 
giroplu tarlaaı iken halen ha
zine, gün bahıı Çenesiz Hü 
seyin vereseai iken halen mavi 
oilu vercaeleri, poyrazı yol Ye 
kıblesi Kuaba caddesi ile çev
rili iki hektar 2063 metre mu
rabbaı baiın beher metre mu
rabbaına on beı 15 kuruş kıy
met takdir edilmit olup açık 
artbrma ile müzayedeye konu· 
!arak 26-5-935 tarihine müsa· 
dif Pazar a-ünü saat 15 te bi
rinci arttırması yapılarak mu-
hammen kıymetin % 75 yüzde 
yetmif beşi bulduiu takdirde 
en çok arttıranın üzerinde bı
rakılaca&"ı pyet muhammen 
kıymetin yüzde yatmiı beşini 

bulmazsa on beı gün oaha 
temdit ile ikinci arttırmanın 

10-6-935 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 te yine 
muhammen kıymetin yüzde yet· 
miş beşini bulmak şart:le son 
müşterİ5İ uhdesine ihalesinin 
katiyen icrasına karar verile· 
cektir. Şayet muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşini bul
mazsa 2280 numaralı kanun 
mucibince beş sene müdeetlc 
ıeri bırakılacaktır. Her kimin 
işbu bap karşı bir hak iddia 
ve itirazı varsa ilandan 20 Kiin 
içinde evrakı müsbitelerile bir
likte dairemize müracaatla be
yanatta bulunmalan bulunma
dıkları takdirde kayıtları ta
puca sabit olmadıkça bedelii
nin paylaşmasından istifade 

1 
edemiyecekler ve arttırma şart· 
namesini herkesin görebilmesi 
için 8 mayıs 935 tarihinden 
itibaren açık bulundurulaca&"ın
dan yüzde yedi buçuk muham· 
men kıymeti üzerinden pey 
akçesile birlikte dairemize mü
racaatları lizımdır. Satış be
delinden yüzde iki buçuk del
laliye rusumu ile tapu ferağ 
harcı mütteriye ailtir. Fazla 
malümat almak istiyenlerin 934-
1925 numaralı dosyamı,za mü
raca.atlan olunur. 1138 (534) bir ı-' 

ete fa 
aaha 

lzmir ~n-.razı sariye ha~tanesi 
ba ta bal etinden; 

vÜzÜM hara boldu. 
ÇÜNkİ: ' 

PO !l f-- ~/~ .,, ıJ ~ ~·~ ij 
n~~. ~ ~,,~ ~ 
tru.~ iJi ç~tj1: 

kullanmadım 
Jmum Deposu 

T~ulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Uden1İş1 
ıcarethanesidir. 

Hastaneye 80 adet yerli battaniya ve 800 kilo pamuk s;ıtın 

ahıımak üzere açık eksiltıaey ko"mlif!ur. İstekliler battaniye nü· 
mu•elerini ve şartnameleri görmek üzere hergiin ye kat'i ihale 
1"Ünii olan 5 Mayıs 935 Pazar günü ıwat 11 de Tapccikte emrazı 

nriye hastanesinde toplanan komi•yoaa nüracaatları. 
12-18-25~2 1069 (508) 

Ahkamı şahsiye sulh hukuk 
mahkemesio4en: 

İzmirde ikinci Osmaniye ma
laallesi İslim ıokajıada 1 nu
•aralı evde oturmakta iken 
.-efat ede11 Etltemin terk eyle
cliiu mahtumu küçük o~hanın 

kimaesiz olup muhtacı vesayet 
bulwıdu(u cihetle •abkeaece 
kendisine küçü(ün balası Fat

mauın mahkegıece vasi tayi
nine karar verilmit oldu&-undan 
keyfiyet ilan oluaur. 

1126 (533} 

Sahife 9 

Da'·m,. G.an oa·l'na Gu··zel a ~ ' 

\ "'7 

KANZUK Balsamin Krer'i 
Elli senelik bir ma:r.iye malik ve dünyanın her tarafında tık· 

dir kazanmıı güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta· 

zeliiini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 

mahafilinde raibet btılmuı ciddi bir mark;adır. Çilleri ve buru· 

şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe balıJeder. Ruh· 
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati

yen kurumu. Teninizin latif tazcli&-ini cildinizin cazip taravetiai 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 

kullanan batka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat maiazalariyle 
bi.ıyük eczanelerde bulunur. 

Bütün Türkiyeiçin umumi satı, yeri lıtanbulda Bahçeka· 
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolan:ıın hepsinde vardır. Israrla daima 
ALGOPAN isteyiRiz. 

ALGOPAN 

lzır ir Liman işleri alım 
Satın .. 1 omis~ onundan: 
lr:•İr belediyesile Li••n itleri umum müdiirlüiüniiıı Karııyaka 

da Oıımanzade biri kadınlara ötekisi erkeklere ait ltulunan iki 
denir: banyesunııa 935 yılı yaz menimine mahsu• olmak üıere 

kiralanması 1714/935 günlemecinden itibaren onbef i'Ün mliddetle 

arttırmıya konulmuştur. Arttırma açık olarak Mayısıa ikiaci 

Perşembe günü sııat oa altıda birinci kordonda h:mir Llmaa 

işleri umum müdürlüj;i binasında toplana• komiayonunıuzda 

yapU.cakbr. 
Şartnameler hen"akit komisyonumuza müracaatla rörülcltilir. 

Arttınnıya ı-i .. e<·eklerin yür: on bet liralık teminat makbuıı:a 

veyıa banka mektubu ile birlikte lrnnıiıyonumuza baı•urmalı

dırlar 18-24-27-1 1118 ( 538 ) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi· 
ROYALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL \ SSES v apuıu 13 ni~an

da (do
0

ru) Malta, Anvers.Rot· 
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES v.ıpuru 16 nisanda 
limanımıza gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

STELLA vapuru 21 nisanda 
gelip bir mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-
caktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Gdynia, Dantziğ. Gote
burg, Oslo ye Iskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakt;r. 
ATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
ızmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

ı ( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

~ERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

#bir muntaz am sefer. 
\' PELES vapuru 26 mayısta 

~
elp 27 mayısta Malta. Bar
elon, Marsilya ve Cezaire 
areket edecektir. 
ALBA JUL YA vapuru 1 

• mayısta gelip 2 mayısta Malta, 
•Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
vliyet kabul etmez. 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİM İTET 

. ''· W. F. il. Van Der 
Zec & Co. Vapur Acentesi 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE CENDELİ HAN BİRİNCİ 
MOREA vapuru 15 nisanda KORDON TEL. 2443 

bekleniyor. 18 nisana kadar DHE ELLERMAN LINES LTD. 
Anvers, Rotterdam, Hamburg RUNO vapuru nisan sonunda 
ve Bremen için yük .,lacaktır. Londra, Hul V •. Anversten ge-

DELOS vapuru 30 nisanda !ip tahliyede bulunacak v~ 
bekleniyor. 2 mayısa kadar ayni zamanda Londra ve Hull 
Anvers, Rotterdam Hamburg için yük alacaktır. 

ve Bremenden yük çıkaracaktır. ALGERIAN \'apuru mayıs 
DEN NORSKE MİDDELHA VS başlangıcında Li\·erpool ve 
LıMJE D/S D/S Spanskelinjen Svansea'dan beklenmektedir. 

OSLO 1 DEUTSCHE LEV ANTE Line 
BOSPHORUS vapuru 16 ni- ANGORA vapuru 25 nısan-

sanda bek1eniyor. Dippe Hay- da Hamburg, Bremen ve An-

f N 1. l ··k 1 versten beklenmektedir. a ve orveç ıman arına yu 
alacaktır. j NOT: ."'.ürut ... tari~leri v,e 

SERViDE DlRECT DANUBIEN 
1 
v.apurların ısıml.erı uzerıne mes u 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONiM ŞİRKETİ 

IZMIR ACENTELIGİ 

S 1\ K AR Y 1\ 
Vapuru Her PAZAR 

günleri s-.at tam 16 da 
hareket ederek PAZAR
TESi günleri saat 16da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni ,·apur her perşembe 
günleri galata r1htımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günu saat 16 
da lzmire varır. 

Fazla Tahilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara· 
da lzmir acenteliğine müra
ca:ıt. Telefon 3658 

TUNA Hattı lıyet kabul edilmez. 

ATİD vapuru 14 nısanda ı ~---------ımıı-------------....... 
bekleniyor. Budapeste, Bratis- 1 Adem• ı•ktı• dar 
lava ve Viyana için yük J 
alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 24 ni-
sanda bekleniyor. Anvers,Rot
terdam ve Hambur~ limanla
rına yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 

""V" ~ 
-~kitsiz ilıtiyarlık 
OBBOBIN 

Hormobin t hl ti • • Erkeklerde a e erı . vakıtsız ih-
EXMOUTH vapuru Ha!en 

limanımızda olup Nevyork, Fi-
ladelfiya ve Baltimor Jimanlan tiyarlıgm önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek-
için yük alacaktır. !iğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul ~ Galata posta 

EXCELSIOR vapuru 3 ma- kutusu 1255 müracaat ., 
yısa do2-ru beldeniyor.Nevyork Her eczanede bulunur. Flatı uso kuruştur. 
limanı için yük alacaktır. Yaşamak neşesini iade eder. 

EXMINISTR vapuru 19 ma- 376) 
yısa doğru bekleniyor.Nevyork ı-.---------------•2•1••-40-•( ___ , limanı için yük alacaktır. 1 "9 ~ 

Vurut tarihleri ve vapurlann --------
isimleri üzerine mesuliyet ka-
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 
rzz:LZ7Z77X70"/X7M//////7 ///,/', 

Göz Hekimi 1 

Mitat rel: 
Fazla tafsilat için İkinci kor- Adres - Beyler Numan 

1 donda Tahmil Tahliye şirketi Zade sokağı Ahenk mat- ).; 
ı binası arkasında FRA TELLi bazsı yanında. 
SPERCO vapur acenteliğine Numara: 23 
ıoüracaat edilmesi rica olunur. Telefon: 3434 

12-26 (229) 
Telefon: 2004-2050 WIU#!~~~· ====== 

Eczacı başı 

S.Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

30 senelik mütemadi sai 
mahsulü çok latif ve çok 
sabit kokulardır. 

Bahar, altın damlası, ya· 
semin, Dalya, muhabbet çi
çe&"i, unutma beni, senin 
için, ful. 

isimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

Bu isimlerle bu kokuiarı 
kimse yapamaz. Yakın isim
lerle taklitlerimi red ed p 

S. Ferit 
İsim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükumet sırası ._ 

lznıir Tran_ vay ve Ele trik 
Şirketi rı den: 

20 nisan 1935 ten itibaren tramvay servisi 
Gündüz servısı 

Güzel yalıdan 
ilk sefer saat 4.30 
ikinci sefer saat 5.30 
Saat 5.30 dan 6.26 ya kadar 
ber yedi dakikada bir hareket 

Müteakip seferler saat 20 ye 
kadar her dört dakikada bir 
yapılacaktır. 

Gece servisi 
Güzel yalı.dan 

ilk sefer saat 20 
Mllteakip seferler ıaat 23.30 

aa kadar her 7 112 dakikada 
lair yapılacaktır. 

Saat 23.30 dan sonra ıon 
_aefer saat birde 

Konaktan 
İlk sefer saat 5 
ikinci sefer saat 5.56 

Saat 5.56 dan 6.52 ye kaear 
her yedi dakikada bir ha
reket 

Müteakip seferler saat 20.26 
ya dar her dört dakikada bir 
yapılacaktır. 

Konaktan 
İlk sefer saat 20.26 

Müteakip seferler saat 24 • 
kadar her 7 112 dakikada bir 
yapılacaktır. 

Saat 24 ten sonra son nfer 
saat birde 

GRiPTEN KORK 
Grip, Nezle, bronşit, romatizma mevsimindeyiz ••. 

Kendinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 
Sahalı Akşaın Birer Kaşe 

!!!] [!!] 

1 1 
ALINIZ 

Gripin : En şidddetli baş ve diş ağnla!ını, üşünmeden mü
tevellit sinir, bel ve adale agrılarını teskin eder. 

Gripin: Mideyi bozmaz, Kalbf yormaz. 

G • • • Radyolin Diş macunu fabrikasının mutahassıs rtpln • Kıymagerleri tarafından imal edilmektedır. 
Her Eczanede Bulunur. Flafl 7,s Kuruttur 

lzmir defter 1arlı~ından: 
İssisinin verg'i borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Mesudiye mahallesinde Bornova caddesinde kain 
19 - 21 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd

detle satılığa çık arıldı2'ından pey sürmek istiyenlerin defterdar
lık tahsilat kaltmine müracaatları. 

14 18 22 26 1094 (517) 

4! iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirkefırı ll erk~ ;r, " .. l·'alrrık:,.ı: lzmırıle lfalknpınardadır 
Yerli Pamuğundan At, 1 a11uore, KöpekbalJ, De(Jlrmen, 

Geyik ve Leylak MarJ.ıalarım lıavi her nr.n KRbot bezi 
ııual eyı .. ıııekte olup uı:liiarı A '<"rupaaın ayni tip meoHu 
oalllH• faiktır . 

Telefon lif o. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

(H 1) Per. -

ıe A'Tsan t93s 

~SPİRİN , 
2 ve 20 kompnmelrk ambalaılarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
A e 

LAKTI~ 
ile başlayınız. 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vafırt tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

L A kt• Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve k~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 
Umumi Depo: 

L U T F i K R O l\I 
f ,('ZA DEPOSI 

~{ırıkJık, baş ajl'rtSI 

ve bilhassa 
SITMAYI 

karşılamak ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli hulunnıak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz yeya sizde bir şişe alınız 
Her eczanede vardır , 

Adana: Wfilli Mensucat Fabrikası 
Limitet Şirketi iV üdürlüğünden 

Fabrikamızda son sistem makinalar ile techiz ettiğimiz boya• 
hane kısmıada kasarlı kasarsız her nevi iplik ve bezler mükem
mel bir surette ve arzu edilen renkte boyanmakta olduiu iibi 
resmi ve hususi her daire ve müesseseye, bekci, polis, jandar
ma Ye mektep talebelerine ve bütün halka yarayışlı elbisel:ı< 
kumaşları hazırlamakta olan fabrikamız muhterem müi
terilerimiz tarafından vaki olacak iplik ve bez siparişlerini 
arzu edilen renkte boyamağı kabul ve taahhüt ederiz. 

Yeni fabrikamızın ıon ıistem ve elektrikle işliyen iplik maki
nalarında imal edilen her numaradaki ipliklerimiz Avrupa iplikleri 
ayarında oldu2'u il'ibi Japon mallarına faik nefasette bulunan 
C C C şapka markalı kaput bezlerimiz ile yurdamuzun her 
köşesinde tanınmış arslan markalı kalın kaput beılerimiz renkli 
kuma,larımız ve yeni çıkan ipliklerimiz: hakkındaki sözlerimizin 
doiruluiunu ispata kafi iOleceiini muhterem halk ve müşteri
lerimize arz ve talep edilecek nümunelerin memnuniyetle müş-
terilerimize yollanaca2'ını ilin ederiz. • 

İzmir ve havalisi mÜ•essili 
AHMET ETEM BULDANLIOGLU 

Telgr. EHEM. Telef. 3991 
t-8 (503) h - 1 


