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C 1ını1ım·ıyetiıı Ve Cu.mJım·iyet Eserinin Bekçisi, Sabal ları Çt'kat• 8ıya.1tt Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

n v r r 
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Geç kalındı ---·-Hiç olmazsa satış düzeni 
ıyı kurulsun 

Cuma günkü sayımızda kü-
1.ürt işi üzerinde alana vurdu
ğumuz bağcılnın korkusu, her 
tar-=.ftan y2kın alaka ile kar
şılandı. Keçiborlu kükürt fab
rikasi çcvirgenJiği yerli kü
kürtlerin piyasaya çıkarıldığını 
tel yazısiylc gazetemize bil-
dirmekle beraber Ankan.dan 
Türkofiı de Sümer Bankın iki 
Lin beş yüz ton kUrkürl sıpa
ri5i yaptığını ve bunların 5 
Mayısta piyasaya çıkarıl2c2üını 
bildirdi. ... 

Anla ılan İtalya ile satış üze
rindeki :ınlaşamamazlık orta
dan k lkmış ve ihtiyaca yete
cek kadar kükürtün getirilmesi 
yuluna konulmuştur. 

Bununla beraber açık söyle
meye borçluyoz ki bu iş üze
rinde çok geç kalınmıştır.Eğer 
havalar bu yıl fazla soğuk yap
mamış olsaydı şimdiye kadar 
bağlar açalmış ve kükürt ihti
yacı çoktan ~clirmiş olurdu. 
On beş günlük geri kalma İz
mir baicılarını şimdilik koru· 
muş sayılabilir. Anlaşıldığına 
~öre ilk ihtiyaç yerli malları ile 
karşılanacak daha sonra gele
cek mallarla durum tamam-
lanacalcbr. ltalya buraya çok 
11zak yer olmadığına. iÖrc 
dilenirse l>ef on ıün içinde 
aatın alına• miktar limanımız
da bulundurulabilir. Ve bunu 
yapmak srerektir. Çünkü her 
yeni dauanıt kuşku ile karşı
lanabilir. 8u kuıkuyu yarat
makta kazancı olanlar boı du-
ucak dejillu. Türlü propa
gandalar yapılmaktadır. Nete
kim yerli kükürtlerin Avrupa
dan relea lteaıerlerine üstün
lüğü raporJarJa ortaya konuldu-
2-u ha:de hala alınacak bitim: 
ler üzerinde kuıkulu davn.nan
lar vardır. Veya bu kuşku ya
ratılmaktadır. ., Neme ~erek 
önce baıkaları kullansın da on
dan ıonra biz alırız, beş on 
kuruş verelim denenmiş mal 
alalım ,. deyenlcr içimizdedir. 
Böyle bir inansızlıiı haklı bu-
lacak deiiliz. Tersine olarak 
höyle bir düşüncenin yerli ma.l
larımıza inansızJığm ulusal 
ekonomimiz için korkulu bir 
yol olduiunu; böyle duşünce
lcri yıkmak ierektiiini; bil
mekle beraber bunlara fırsat 
verilmemesini istiyenlerdeniz. 
Ulusal ekonomi bakımından 
heryenlik çevresinde sevgi ve 
inan toplıyabilmek için çok 
dikkatli düzenlerle orta; a çık
mağa borçludur. Ceçiborlu kü
kürleri satışa konurken böyle 
korkulu düşüncelerle kar,ılaş
mamış olsaydı daha iyi olurdu. 
Olan oldu. Şimdi yapac:ığımız.... 
iş ihtikar yollarını tıkamakbr. 

l talyan kükürtleri dört lira
dan aşağı sal Jmı) or. Hatta 
beş lira. istenilen markalar 
da var. ihtikar düpedüz alan-
dadır: "ihtikar yapanlar hak
k1nda takibat yapılacaktır,, for
mülüne bu manevraları çevi
renler çok alışık olduklarından; 
daha açıkçası minareyi çalanlar 
kılıfını hazırladıklarından bu 
sözlere fazln değer vermiyecek
lerdir Nitekim Yermiyorlar. 
En doirusu ihtiyacın üstünde 
bir bollukla ucuz kükürt bu
lundurmaktır. Ihtikann önüne 
piyasada bol mal bulundur
makla geçilebilir. Kazanç işleri 
arkası ıclm.iyccck sözlerden 
yılgınlık göstermez. Hava
lar yaiışlı gider ve ar
kasından kuvvetli sıcaklar 
baıtınrsa ne deniz üzerindeki 
:kükürt Ye ne de Keçiborlu'da
lci teaiaat sıkıntının önüne sr•-

Ordu üç parçaya ayrılmış gibidir 
........................... iiill ...... 

Bay T oşef kabineyi te§kil edemedi - Sofyada nümayişler 
Çankofun taraftarları ile asket~i birlik arasında mücadele vahim bir safhada bulunuyor •• 

Askerler siyasetle oynuyorlar - Askeri kulüp her işe burnunu sokuyor .. 

1 - B ılgm·islancla siyasal t•aziyete 'Hrtkim. 
olm ıyn çalı§an. cıskerf kulüpten bfr ttıatızm·a 

2 - B ılgar kralı Boru siviller "'e gene
t·all"ı-ie n(İJ'Ü.<~fü·ke>ı .• .. , ~ 

İst nbul 21 (Hususi) - Ati
nadan bildiriliyor: Bulgaristan
da vaziyet çok karışmıştır. Bir 
çok kasabalarda, bugüne ka
dar tatbik edilen nıetoslar aley
hindeki galeyan bazı kanlı 
vakalara sebebiyet vermittir. 
Yunan sımrlanna kadar relen 
top seslerinden muhtelif mın

ta kalarda askerlrlc siviller ara
sında vuruşmalar olduiu, yer 
yer isyan eden halka karıı top 
ve mitralyoz ateşi açmaia mec
buriy~t hiasedildiii anlaşılıyor. 

İstanbul, 21 (Hususi) - Se
laniktcn ielen son halıaerlere 

gör Bulgaristanda başgöstercn 
isyan ordunun müdahalcsile 
bastırılmişbr:. Kabine buhranı 
devam ediyor. Toşcf y~ni ka
bineyi teşkil cdcmiyeceğini 
krala bildirmiştir. Eski başve

killer.len Çankof tahliye edil-

medikçe sivillerden bir k~bine 
teşkili imkansız: gibi görünüyor. 
Bü ün Bulgaristanda taraftar
la.rı pek çek olan Çankofcılarla 
askeri birlik arasında mücadele 
vahim bir şekil alıyor. Dahili 
vuruşmaların yeniden alevlen
mesinden korkuluyor. 

İstanbul, 21 (Hu~usi) - Sof
y&dan bildiriliyor: Kral Boris 
bugün de muhtelif rical ile c 
ordunun ileri l'elen reislcrile 
ıörüşmüştür. 

Sofya, 21 (A.A)- Demokrat 
itilaf partisi başkanı olup key
fiyeti e•kifi halihazırdaki .ka-
bine buhranına doirudan doi
ruya sebep ol& B. Cankofun 
tı.raftarlan başkanlarının hap-
aedilmcıini prott.sto için dün 
akşam Sofya ıııokaklarında nü
mayit teşebbüsünde bulunmuş
lardır. Zabıta nümayişçileri da
ğıtmıştır. 

Meşruti l:>ir kabiae te~kili 
hususunda. balkı kral BorİH 
müzahir olmağa davet edea 
beyannameler tevzi olunmuıtnr. 

Sofya 21 (A.A)- Sabık ad· 
liyc bakam B. Dikof'un mev
kuf Cankof 'ua serbest bırakıl· 
masını israrla istemesi ve ordu 
müme11illerinin noktai nazar· 
larında inııt eylemeleri kabine
nin B. T oşcf tarafı•dan teşki
lini güçleştirmektedir. 

Sofya 21 (A.A) - B. Toıef 
yeai kabineyi tetkildea ?az 
geç.mittir. 

Son v•zlyet 
Sofya, 20 (Hususi) - Bul· 

garistanın iç •aıiyeti yeniden 
buhranlı bir devreye iirdi. Son 
aylarda bu ııten bekleniyordu. 
Zira, Bulgar siyasası üzeri•de 
hakim bir rol oynıyan askcri 
unsurlar bir tek siyasa üzerin-

Almanyanın protestosu 
Uluslar kurumunun· karar vermek 

Salahiyetini tanımayız diyorlar 
Fransada fevkalade askeı·lik tedbirleri 

l tu . .,/aı · kllı ·ıtnıwıa l.Jaş1..-anlı1ı.· eden Bay Teı·fik Ru~tii .AraB 
ve geuel liafiıı Bay Aveuol 

Paris, 20 (A.A) - Al•anya- miştir. 
nm uluslar kurumu konseyinde Berlin 21 (A.A)- Diplomasi 
alınan kararları protesto eden mahafil Alman notasının Ce-
notası hariciye bakanlı&"ına gel- nevre müessesesi nezdinde 
············································••1111111111111111111111••················· 
çemez. Sümerbank biraz fazla yapanların manevraları söker 
nakliye masrafını sröze aldır- mi ? Biraz fazla para f edakir-
malı gerek yerli Ye fCHK ya- Jığı sreç kalınan günleri karfl• 
bancı kükürtleri ihtiyaçtan layabilir. işi ıöze deiil davra-
önce piyasaya bol bol yıima- nıp. dayamak ıerektir. 
lıdır. Bakınız o valcıt ihtikar ~. C>oak.oA-ıu. 

ileri ıilrmüı olduiu meseleler 
üzerinde vaziyet almaktan is
tinkaf etmek şartile ileride 
mUzakeratta buluamak inlka
nını muhafaza etmekte olduju 
mütaleasını aerdeylcmektedir. 

Paris, 21 (A.A) - Alman
yanın dün öğleden ıonra Fransa 
hükumetine verdi(i notada de
niliyor k: 

Almanya bükfım•ti 17 Nisan 
tarihli Cenevre kararnamesini 
imza eden devletle.rin keadi 
hakkında büküm vermek ıa
lahi yellerini tanımamaktadır. 
Uluslar kurumu konıcyinin 
kararı Almanyayı yeniden 
ittiham etmek için bir 'fe
ıiledir. Onun içindir ki Al
manya bu karan kati aurette 
reddetmekle beraber bunda 
münderiç buluna• muhtelif 
meseleler hakkındaki Alman 
noktai nazanru yakında bildir
mek hakkını muhafaza eder. 

Pariı, 22 (Hususi) - Fran
sa' da Awupa'nın çok kanıık 
olaa ıiyaaıJ vaziyeti haıebi 
ile hirkaç güne kadar tulıia 
edilmeleri iktiza eden efrad. 
daha iç ay .llih altıada 
tuhllaamna karar Y...U.Üftis. 

de anla.mai• muvaffak ola
mamıılardır. Öte yaadan, bir 
irade ile dağıtılmıı olan siya
aal partiler de filen meYcudi
yetlerini ve tarafdarlarile te
maalannı muhafaza etmişler

dir. Bu ıcrait içinde Zlatef 
kabinasının mt.ıolekette nor
mal bir vaziyet kurmasına im
kin yoktu. 

Sarfedilea ırayretlere rai
men çarpııma so11 şiddetile or
taya çıkmıştır. Hatta iıyan ba
reketJeri•dea bile bah.edilmiı
tir. Bunun üzerinedir ki Zlatef 
kabinesi istifaya mecltur kaJ-
mııtır. 

Bulgar ordusu Uçe 
ayrıldı 

Bulgar orduıu bupn üç par
çaya ayrılmııtır. Bunların ea 

kuvvetlisi iCneral Velcefin ida
resi altındaki askeri kulüptür. 
Nüfuzu ıon zamanda artmıı 
olan V elccf ıreçen May11 ihti
Jilinin esaslarına sadık kalmak
ta ve rejimin deiiştirilmesi• 

ni istemektedir. İkinci gu
rup kat'i vaziyet almamıt 
olan bitaraf zabitlerden mürek· 
kcptir. Bunlann başında iç ba
kanı general Kolef vardır. 
Üçüncü rrubun başında istifa 
eden sreneral Zlatef vardır. Bu 
biJb81sa yüksele rütbeli zabit• 
ferden ibaret elup memlekette 
normal bir Yaziyct kurulmasını 
istemektedir. 

Askeri kulüp 
Bu vaziyet o kadar kanşık

tır ki her hanii bir tevaiyeye 
- Sonu d iuri sahifede -

Kadınlar kongresi son 
Toplantıları intibaları .. 

1 - Yunan gazetecileri ve zenci murahhaslardan \.iri .. Kon· 
rreden çıkarken Yıldız önünde .. 

2 - Mısır murahhası bayan Hoda Sarı.vi murahhaslar ve ga
zeteciler arasında .. 

(Yazısı '7 :nci. sa.y1a.d..a) 



Vilayet G. Kurultayı 
Usulsüz verilen ikramiye etrafmda 

Gürültülü konuşmalar oldu 
... ·-·-·· Dün maarif bütçesini 836,608 Lira kabul edile& 

ViliJet .... kmaıta71 ~b ı •erek -daimi encümen uua ve , 
~- .... nli re ... ı .-.k ~ ...... iltir- 1 
Kazım Dirijin bqbab;ı al- dat edilec•ktir. 
bnda topla p. &tıell •;m J - Dr • ,; erd • ipi- ~ 
toplanbda ICıa apb am l..ı .....- le tlilmamameye 
mut Ye .. ,..._ıftll". 8uı m ellleme J'lf p, • ..,- 1 

köyJerin hudutlanmn .lejiıti- vermiıtir. Netieede bundan 30 
riJmesi hakkındaki teklifler ait bin lira temin etmiştir. 
olduktan encümenlere ~önde- Bay Ekrem evveli açilDcü 
rilmittir. aoktamn reye kon-as1m 

Romanya Türklerinden bir teklif etti. Batkan, ikin-· 
çocuj'ua İzmir -orta aektep- ei 1ffli reye koyacajmı 
ieriadm lııiaisde tahmili için WWinli •• blba eller sayılda 
ltitçede t••m.t oaaylamlllf, .. lür el kalbnfh. 
apor tqkillta için Witçeya Damt wfiaem yamlmadt-
2 W. .. tala • •t koenlm•• tı noktam ıeJ9 koaaldu. Ba 
lmkba•ki ltotce eacümeni defa 14 el kalkb, bay Ekrem: 
mazltatası herin IÖZ alan - Reyler sem taneclir,dedi. 
Dr. Ba7 Kmina Kma &a- Vü G•aal anp •ererek: 
- .... W. h oh- iPa 23 - Sekiz ile • tlirt m· 
hneh ... ....._. W hj ~ farla Ware edr i,_ek 
:.ljlıA. b*n .... Wır ......... .. 

Nılhı .... mıııl i ....._ ... ,.i ,..._. dMli n ille· 
•• ,. 

1 1 
, ......... ak ..... Dipr &;ılu sw· 

11rn .. s•'S ıri ıı6k ...... r•ıH ı ıı t •· 
..... ili ett&r~ Neticeale •aelı ta-
"-._. ........... (jlrje ,.. il • • ..,. im... 17 

..,_ ..Wms•af hto.. ..,_ ...,.. moL•Y 11 kw•zı 

..... ..,. .. "' nğja- n:J a,.W.. 

._ C•ır Yjkı.... en, .. ;,. - al .... ı 
)e ' ......... i .. .._ .._ ı. ...... ,. i&a ellecejini 
,_ı •• iPt ..... 30 kunt aı..- we merciiae •anderecejini bil-
- omayı..L. Bwwl•• _.. &tinli. 
... , Murat ç.... seçea top=- Banda IODI'& da.imi enciimm 
bela maliye Y~ lh- idlan da daJail oJmak üzere 
lluehei laawi,. mlkllr ye-· ilua.miyenia istirdadı reye ko
wlarıaa Tmilmif olu iluami· •oldu. 

-tJelÜll mulddljl b..kkıatlaki Yalnız Marat Çiw ~i 
takririae ceqp istedi. kaWır& Daha IOIU'a yal-' 

Bay u.•.111t, .... eacmea DiZ aeaarlardaa istirdat MiJ .. 
N•IM ce•ap .......- ppMt meai keyfiyeti reye lrmmlda. 
•••eler .... fula tahi''t 9 El kelim, Ba •uretle 26- Gye 

1 .. • • • !.-&.!-...1-&. _...1•1 • • ,_ 
,apı me..a n• ICla mz ı •r- ~ -· •ew•r= ...,.,. __ 
lara ıkr.-,. wwilmİf .w.._. -. olclL 
ye bu •untle idari ltir içtihat Buaun üzerine bqkan Ge-
aetice8i oluak a.. İfİ• yapıl- •eral : 
tlıjuu .ayleeli. - Burada her ıey serbest 

Bay Murat cnap Yererek ıörütülüyor, •kadar serbest ki 
lmrult•yıa JllPllllf oldutu bir clüai enclmea azamdan bir 
talimatnameyi te&ire uciime-

arkadqmuz bile kırmızı rey 

nrmiştir. Beyaz olsaydı mese
le böyle olmıyacakb. Dedi ve 
c.lıeyi bq tlakika tatil etti. 

Celse takrar açdmca toplan-

ain hak ~• u..lilıiyeti olmadı· 
iım Ye ltay Eluem'in de orta
tla Dir hata lndamlap.u, fa. 
kat maliye Hrgilerindea ikra
miye Yerilm..-. baza yobuz-
luklua Hbehiyet Yerebileceği- tıda hazır buluaan maarif mü· 
•

1 dflecli; Ye daimi eadime- dürü bay Hikmet ilatiyaç luık-
aia 1. taliwwtv=e lıdibaüaü 
deiiftinnui •tidafaa olamı- kmda izahat Yerdi Ye hay Hik-
pcaiau, w awaleJla ~ metten 90lll'& •ali seueral da 
elan iknmi,.a.n. memurlar· izahat •ererek marif ihtiya~n 
daa istirda4 edileeriai istedi çok sıeait oldujaau bildirdi, 
adli, Yali, mW..idwta pn biitçeye H koaalaa az p-
laireket .mwijiai Ye ikrami- lecejiai söyledi. Neticede 
JUÔI feri ahn•a• mue.leai- 9'lS mu•Dinıli kadrosuaun 
llia kurultay u•ına hareket bU.e ibliği ve aynca mektep-
~ daimi 911dimea arkadaı- lerde koro için üç mmllim ili-
lanma ....WJlllmı unacajı· •esi kabul edildi. Maalliaalerin 
m, ı...ua bir tealdd diye oaay· seçmif .-eler mesk• beclel
lam n•am analık olac:ajmn 
lteyaa et6. Bay Almet c:a~ leriadea alacalrbln ola para 

~ içia 25,000 &na. •uallimlerin 
- Daimi eac' •• ı..tala llir kıdem n•lan içia 36,000 lira, 

karar •ermİpe •e lau Jl&dea fakir talebeye kitap ücreti ola
para ela Yerilmİf İ8e lau ,..... rak bq JÜZ lira, mddepler ta· 
aaa istirdada liwdar, Wt mirab içia s bin lira. yata mek
Daiai eadlmea idpnda '-1 teplaiae ,...._ için 2200 lira 
Kimüraa Kc- sh alarak iQr temaat ..alettifleri harce-
Juht bir .aaaeı. olclujaaa ....... fazla olarak 5SO &ra, 
lire pluen parama imnla- ~5 av .. 1-l:Pıri içia elli 
.... taraftar buludupau hia &ra •e _.. ___ .a...._ıa 
.a,ledi. ._..... 

dahil ekak kere - w· 
"wda ..... Hun ( Ber- raf adi laltçemi &16..'86 

-), Feluli (Bersw) Marat olarak ka1Mz1 edil& 
ç-. (la.ir), K..al ( ...... Kannlta1 çarpalla ... it-
- ) •rn llJft ilk alarak led• enel n ...... tor'--· 
•llld:eif Wtlee•a ••• • rak :.ı..~ IHtirecektir. 
....... Ba1 Fel.mi •• Kı •I _ .... =::-_._ ........ " .......... . 
We•c' ıe•i• ._... ...._ 
P..•e'-•,.le•._Wr 
,.._ h'ri5 .... • ..... 
l7i, .... ,..,.. ..... içtilıetta 
laltl ~ı .aylditer. 
Netice8 Vali G••ral iiçaok

yı reye bJ..P.ı ltilclircli. 
1 - Debi eac' ea içtilaat 

,......par. Parama ... 
~:.,~:~--- imtinlatıa llvmmd 

• ••dmeaia içti-.... 

Hususi m hasebe 
tabkikab 

llw•t mala-ite Dikili me
••iupau yapıldıjA Wtlia edi
lu aun.timal .laakJuacla alb ay
du beri içiacü •iWa.tiklikt• 
deYam etmekte olu tala~at 
ikmal •dilmit ve en•k eaaı 
miitalea İçi• ma.lcleiumumilii• . 

, ... 
Yoksullar ····-

Şehir Kurultayı 
Nasıl sevkedilecek? 
... Dahiliye bakaalıp.laa vali
lip I~en bir tamimde, 10bul 
ft ac.ezeleria laelediyelerde• 
g&rdUk!eri yardımın azlıiı ha· 
sebile ~ttikleri yerlude peri· 
şu olduklan hild.irilmekte ve 
ı. plvin :eidecelderi yerlere 
lcısıclar y.t =· .ılıannın tama
men Gelecli~ ödenmesi 
istenmiştir. 

Dun .. 
un fabrikası ve Karşıyaka 

tramvay bütçelerini onayladı 
Şehir meclisi dün öğle· l 

den sonra saat 16 da doktor 
hay Behçet Uz'- bat"-llim
da toplanmışhr. 

<>"- eski zabıt ayaea 
kabul edi eli ve ondau aoua 
~gelen aaubata-

lana ----- bqluda. Ba
~ Bostaalıa.. istasyoa 
metinde ohuanludan bir çok 
imn:alarla verilea iltida okundu. 
Bunda burada bir mahalle teş
kili ile .. 1 y etilJmt ftJ& 
,... .... alıuak Ter1mmi 
ialt ., ..... 
Bayı· i ...... .-.

ima ..,..., Bay Faik laelı Jiıe 
lııwht'vt ......... dıiiW r ki 
.,. k uta atLz bnr ede
bilefim dedi. Bepu, belediye 
...... içiMe ....._ .ay· 
ledi. Eneli buracla .. h.ıle 
tqkili reye konularak bbul 
edildi müteakiben ad koyuJ.. 

· muı. iıinia ad kamisyeaun• 
haYale.i ~ye kondu ye kab.J 
eclildi. · 

Bütçe encümeai•in piyanao 
için iqa ediılen evluin Baca
da' eski Dariilacze 'binui· 
le l.ajm pqia para ile 
olamadıiı takdirde on •ene 

. taksitle uhlmuı aususuada 

. daimi enclmene a•l•hi1et ve· 
rilmeai haklantlaki mubatuı 
okundu. ~ Rept evYei& mea
eleaia •iv• elldi....._ tet· 
kik edümesmi teklif etti. Mec
lis bunu kabul etti. 

Hastalıjı do1ayısile senator-
. yama g-önderilmesine karar ve
rilen zabdai belediye memur
lanndan hay Hamdi hakkın
daki mazbata okundu. Azadan 
Akseki Bankası müdürü bay 
Haan ayap kalkarak dedi ki: 

- Meclise iki buçuk ay enel 
bay Hamdinin hastalığı haberi 
geldi ve AaatOl'J'GlllA gitmesi 
istendi kabul edildi, fakat for
malite elin bitmedi, hasta olan 
itfaiye müdürü bay Cemala 
yardım etmek istedik, bay Ce
mal öldii, yanlım formatitesi 
henüz bitirilemedi. Bu formali
te işinia azalblmasıaı temenni 
ederim. 

Mühendis Bay Feruh kalka
rak Bay Hasamn söı:lerine iş
tirak etti. Bay Hümü de bu 
mütalaaya iştirak etlerek .az 
söyledi ~e böyle acil iş~rde 
baık•nlsim saTfiyatta buhma
bibnesi için salahiyet verilme
·sini istedi. 

Doktor bay Mitatda forma .. 
litenin icra makammda bulu-

nanlann müvazenei umumiye 
kanunları çerçevelerinden çı· 
knuma'-nndan ileri pdijini 
be1ediyeain uhdaine düşen 
waz:ifeyi y.apmalrtaa geri bl· 
mamış olcluj"nu SÖJlemİftir. 

Doktor baya Sacla, hay 
Hamclinia 1.-.dada em"aD 

sariye hastabueainde teda'Yi 
edilmekte bulundujunu ve 
Akbn uamaa ile bir fe1 p• 
ib etm~diğini .ciyJemiıtir. 

• .,, .. ba7 Belı.pet ... -
diki: u.... mı'np 1 

tabii Hekimi.... .. 1 • 
jL için lıilme,e WI rler. 
Oaldw •kı•sif tna tla .aJle
Aleri sibi . &1- '' ~ 
.... La'iai ı. , ....... 
etlıilmekteclir. B• ı1iJ ı ·a Wr 

aeaede alb .. [ 5 ····---· kayhetmiftir. Bir •ı • 117-
rada lıurada w ı.ttA P ._ iM 
ise laYiçrede Wle tedıai etti
relilıı. Fakat buau iıtiye• ş .. 
bir meclisi izuı arkadqlar 
kaqılanndakilerin iltecli'kleri 
t.ahsisab Yerel,,iJmelidirler. 

Bay Hasan - Belediye me
aıarian .hiz.ıete alınırken fÜp· 
haiz ••ilaa .&arak aluuyerlar. 
işimizde futstaaun bir ar-

. ~ teda9i ettirmemiz 
de mecı,uriclir. BU -.azii 
kataoda. daha salllııiyetle 
düştmenaeyiz. Kanunlar bize 
nı~urlanmw iyi 'bakmamm. 
ve tedavi ettirmemizi amirdir .. 

Müukcre kafi ıörüldü. Bun .. 
dau soara daha bazı mazbata
lar .olwurak kabul ~dildi. Baı
b mazbata olmaclıjtadu mül
hak bütçelerdat un fabrikası 
bütçesi muh•sebeci bay Saai 
Koltuk tarafından okuamaia 
DaşlaDdı •e fasal fasal reye ko
narak kabul edildi. 

Bay lütfü bir müessesei sı
naiye olan un fabrikasının büt
çesi müzakere edilirkea amor
tisman hissesi koyulınadığmı 
bayret1e gördüiünü söyledi. 

Bay Faik cevap vererek İz
mir belediye un fabrikasının 
ticari bir maksatla ifletilmedi
iin~ balkın ucaz n nefis ek
m~k yiyebilmesi için ııletilen 
bir müessese oldujlllıu söyle· 
ıniş ye demittif' ki mabat h• 
olduktan sonra belediye bu 
.,.b.wt için her sene birer az 
par• pip bile ıfiıe alabilne
Jiclir. 

Bay Lütfi - Acaha fürilra 
.,.. ••kudı ti••m laalile te
.uae kili relebi&yor mu? 

Say Saat, belediye sahadaa 

ÇARŞAMBA AKŞAMI SAA 1 20,30 DA 
ELHAMRA J. Milli Kiitiiphaae IÜae•-u 

2 biiytik ve dej'erli filim pmeie laaarlanumz 
1 - Beyaz penieuin qm ft ilild yaWm 

BRIGITTE BEL 
Tarafınclq Wiyik Wr •uvaffalrifdle t_.. eclilea 

CASUS KALBi . .............................................. . 
2 - Siawa Alewiaill 3 cleierli sautkln 

Gary Grant, Rosita Moa·eno ve Frances Drake 
Tarm.üa Fra•2c:a üdl oı.r.k ya .... 

Avlanan Gö ül 
8qk 15, 17. 19 w• 21 ...-........ 

Y..W.Zm yliıltaa GltETA. GARB0'111111 ... Mel'İ 

ÇALINMIŞ AŞK 

çekilirse un fiatlarının derlıal 
yübeleceii-i siyledi. 

Bay Faik, belediye un fab-

l 
rikunun, fabn'"kaıız uncuların 
lzmir'de yeaine me~nedi ol;. 
dajunu. belemye fabrikua Ol'• 

tadan kalkınca lzmir9de uneu
lar adedinin tlerhal üçe ine-
cejiai aiyledi. 

Bay Rep.t, ba.r Lütfü evveli 
...m.... ... elesiai ortaya 
Nfılar n Wl•Lve de fahrib. 
- )rape PATI iıterfiler. •Y 
Faile uı.um- ,..g i pek 

ile R ıl i,_Ja eliti. A
m 1rt•11 • , .. , ı±i bele~min 

._. •11.çeti.&ea •ermesi icap 

....... Fakat 9lS .. ai llltçe

..m. ftzipetiı.- Elsaitde
jilılr. 

Vmlat ._ ıe,. 1rwrak 
25 ıwJ1e bW ı•ilııli. M af 
._ .. 2ıl ..,a. bW Mi-
.. ._ ... 1C.11yaka tn•
Yay mtilUk bit9fti11in müza
keraaiae ıeçildi. 

Se•evi ae&ria Karııyaka 
. tramnylanada 23 bin lira ol· 
duiu aataııldı. · 

Bay Hlbaü Yaridatın artbn
Jabilmeai içia biletleria ucuzla
tılm•UDı teklif etti. Bqkn 
biletleri.la geçe• yıl fazla mik
tarda üıdirildijini söylcli, bay 
Faik, ba7 Hümfiaüa buıaa bir 
takrirle ~ daha iyi 
.W.ilecejW .a,wi •e •.tice
de ba teklifin Wr takrirle )•
pı1maıı kabul eclildi. 

• •• • • • • • 
Çocuk bayramı 
Çocuk esir~~me kurumu iz-

. mic idare heyeti ev'ldki akta• 
Cumhuriyet Halk partisi bina
sında ve kurum bqkanı dektor 
hay Fikrl"t Tahsin haıkanh· 
pda toplaallllf Ye yarın bq
byacak olaa çocuk bayramı 
içia konu.-alarda Luı..... 
ft Daz. kararlar alsmştır. ç.. 
cuk bayruııadtı çoc:alr:hara b
rum tanlmdan tekerlemeler, 
oyuncaklar ve mektep çocak
larına ela çocuk kitaplan, def· 
ter ve kalemler betliye etliJe,.. 
cektir. ---Motör cinayeti 

yerinde din .... 
Keşif yapıldı 

Tuzla açıldannda altı 8elle 

ev~el lıiidaYercli motiiriiaule 
paralaruaa tamaan iiç taccar 
öldüriilmÜf •e cıeaetleri parça 

. parça -edilerek çaulkr içiade 
de.ize ab111111tı. B• ciaayetin 
... Zlltlnlan olan aotiriin kap
tanı Osmu kaptana ile Çipiaoz 
Alamet hakkaıdaki muhakeme
ye Atırcezada deqm edillllft
tediT • 

Maınunlan• talebi üzerine 
aehkemece Yerilen karar mu-
ci'ltince clün Naip bayan Ztibey
deain Diyabeti a1bnda bir eJali 
vukuf 1'eye1i tarafından düa 
akfam malw111M1e 1air motör ile 
ketif yapılmlfbr. 6(- ...... 

varidat kısmı 25 reyJe ve KüPük Haberler: 
.....f kısmı tle 25 reyle ka· ı.-
ltul Wldi. Ziyaret 

Baakact bay Hasan ve ar- . Vali ,.eaeraı Kbım Dirik 
bdqları bir takrirle beledi- düa öj'ledea enel Türkofis 
yece devralıaacak olan kordon aüdiriüiüne giderek yeni mti-
tramvaylan İfİ hakkmda alına- tliir bay ZiraJI Dyaret etmit 
cak teAirler •rulmqar. Bu ve bir saat kadar priişmftşttir. 
takririn pe1'1eml»e afinkü tep. B. Lutftl Kwd ... 
Jantı rümamesine alınması ka- Kütahya saytavı doktor bay 
radqtı. Liitfü Kırdar ıehrimize ~elmif-

V e ba,ka müzakere edile- tir, Üç ıün soara Aakaraya 
dönecektir. 

cek bir ,ey olmadıj-ından 
celseye aihayet verildi. Trmnv•r ltçll•rlnln 

Mtlracu• .......................................... 

Polonya sefiri 
Buglln Anlmrap dönüyor 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Polonya adiri cenapları dün 
Berıaaaya giderek harabeleri 
ziyaret etmipir.Sefir, bugilnkü 
treale Aabraya dönecektir. 

..... ,. 1 

Muallimltnn tetkikleri 
ı. mektep •-"m'eriain 

tetJııGc ft .... ·ı aeleriain 
·1r· ....... ---- • ı • .,. DUl'llVft m"aat 
mektelaiaale ppaiaWbr. 

Maallimlerin yansı bu tet
kike ittirak etleceldcrdir. 

' ...... ,. 
Tırtıl mücadelesi 
~Dikili, T_._., Se· 

,_,, ..•. r .. Ode.it .. iz
... _..tıV yede."mdeki 
~ tubl MJeft9İ &61'61-
IZllllHt. J..-~er
...... micaclele ,..mq 
n laitL tat6r te.idewit
tir. Diier kazalarda da müca
Uleye tlena edilmektedir. ......... 

Raodevucular 
Mahkeme~ verildi 
AJi ... -..ı.Mai=d-e 3 .... 

...... me otura Mast.f. 
kalan Zekiye '" Nezabt •
..d-H b•.ı.r 1tam ~'er
'bldeıte kadmJan ••leriae la-
rak •' ·•ltetleriae •• ..- .ı
.wdanHa. iç.inci karar Di· 
küalitm•ea Aıliyeceza mah
kemeai•e Yeril•itlertlir • 

Kerdota tramvayhwın.n bele
cliyeye devredileceii halteri 
üzerine açıkta kalacak olan 
İfçİler Gin Bat~ YC 

diier alikadar hakanbklar.a 
istida ile müracaat elmislerdir. 

Suba,1 ldlytl 
Tire ka2:uına bajlı SuD.şı 

köyü ahalisi tarafından yüz ka
dar imza i&e Yilayete verilen 
Wr mulabrada T omalı kaza11•• 
-t.atln...ı.naı istemifterdir. 

Olü bulunan okutan 
Çeşme kazaııaın Kadıovacık 

köyü okutam bay İbrahim Naci 
yol üzerinde ölii oJarak alma
muştu. Y apılu tutikatta bay 
hwahihia kalp lıı.talıiıa8JI 
kiyüne ~iderkea aerkept•• 
cliterek IWip ••'•fi'=, ıt•. 
B•lıll• .. rl• ~·•• 

Bahkesir .tliyetiilce E•k 
f.ıiketzedeleri içi• tertip ecli
Jen •e 23 Nisanda çekilecek 
olan pi,_... Hazh11 955 e 
laır~r. 
ll••lll"ln •lıliulk••91 

Elldmelll 
Memarill mdaakelnt- .-1-

aellİ dim iifedn .._ ..ti 
••Yİai ltıay SeMt E.-.. ..... 
lcnlziada toph J Ye _ .. 

men. ı..kk .. ltnt bn.W 
w t•r. 

M•1Eleit tn9•8'1 
Mnemeaia Um .... ılwJııil'" 

yillle .......... .. 
aetep lıiautaa• çidm ...... 
~. 
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Ben nıiinekkidlerin ınerhanıetsiz hiicnın-
lt'rİ alhnfla kırılınaktan korkuyorunı 

Arna ka le1onin düşüncele· 
rinc .•.,ku'ıır gibi : 

- Yine onun için dciil mi
dir ki onun başını yaptın ve 
bütün o ince kaJ.,iliyctlcri ben
zerinde gösterdin. 

Şimdi ellerinle yaptığın 

bu en iÜzel eseri kaybederek 
bi~liic karıştığına dayanamaı
ıın Erkul, seai bu acıdan 
kurtaracak, onu senin için ko
ru.yaca(ım. Hele bir kerr• 
Kemal Şalı:irin sonsuz inanla 
llekledij'İ bu konser verilsin ... 
Eter Kaya bu yıllık mu~iki 
müıabekasıaı da kazanırsa!.. 

Sonra? .. 
Sonrasını dütüamiyorum 

ltiç ... 
Bcan onu dütünüyoru• 

•••a'li Arnam ve ıımanm ki 
bu çıkmazıa sonrasını da ben 
düzlüğe çıkaracajıım .. Yalnız ... 
- Ey yalnız ... 

Hiçi ... 
İki kardet insan glicllnliıı. 

eriıemiyeceği müthiş hakUcatı 

b11 cevabıa hiçliiind.e duyarak 
ıuatular ... 

" •• 
Kemal Şakir batını aallıyer, 

. dudaklarile ayni notayı mırıl

danarak bir eli kayanın umu
ııunda, ayakta duruyordu. 

Genç kı:ı: çaldıkça, onua 11Sz
lcrinde derin haz, yükHk bir 
iurur yanıyordu. 

K•y• aylardır çalııırak ya
rıttığ'ı ilk Heri hecaııaıa ISıı.ü

•• •eriyor, ıo• provaları yapı
yordu .. 

Çaldı, çaldı, sonra biroıl.en 
ayatı sıçradı. "Nysıl" der ılbi 
hocaaıaa baktı. 

- Güzel.. Çok iİİ:ı:el, .. Bana 
hiç ihtiyacın yok Kaya .. 

- Ne katiar heyecaalıyıa 
bilseniz .. 

Yarından soara ... 
Kemal Şakir okfıyan halile: 
- Evet yarın akşam haya• 

tını• büyük iÜnüdür. Her tey 
hazır ... Baya• Araa bütıı. iıleri 
llıtliae aldı. Konser Elhamrada 
•erilecek. DaYetiyelerle de o 
meıırul oldu .. 

Çok mu kalaltalık? .. 
- Arna çok diyor lıtanbu

lun anlayı9lı aayın bir halk kllt
IHi huzurunda, sen 4aheseııini 
yara~acaksıa kızım .. 

- Aııl timdi ıize ihtiyacı• 
Yar laocam. Siz yanımda ola
caksınız değil mi? .. 

len kaç aydır hep buırllnll 
lteklediğ'im halde bilmem ae-

• 

• 

TAYYARE 
Telefon a1s1 

den şimdi bu yarının gelmeme
sini istiyorum. Heyecanlarımı, 

nice çetin duyiularımı, muzlkin 
okşıyan scsile yumuşatmai"a uğ
raştım: Kah muvaffak olacağıma 
sevınıyor, kah merhametsiz 
sert bir kamçı yemiş gibi 
hırçınlaşıyorum. Birbirine uy
ııııyan karışık duy i u 1 ar 
altında bestelediiim notlar 
çapraşık duygulardan biriknıif 

bir parçadır. 
- Kaya, seni temin ederim 

ki yarın akşam Elhamra sa
lonları iÖrülmemiş alkıtlırla 
çınlayacak, bunun için ... 

Genç kız asabi : 
-Takdir edeceklerini düşün 

müyorum, ben münekkitlerin 
ıaerhamets z hücumları altında 
kırılmaktan ürküyorum. 

ihtiyar hoca talebesinin ko
lundan çekti, ikisi yan-yana 
oturdular. Genç kızın 11çlarıaı 
okııyarak cevap verdi : 

- Evet haklısın yavrum, ilk 
hamle daima güçtür. 

İnsana ya birden yol açar yü
rüyüş temin eder, yahutta ilk 
adım son adım olur ki bu pek 
fenadır Kaya . . Durmak ileri
ıini iÖrmemektir. 

Akıntısı olmıyan ıu, diima 
ltulanır ve yosun tutar ... 
Kapıdan iÜler bir yllz ırö

ründü : Arııa . . Arkadan Er
kulun ağır ylirliyüşü .. 

Kaya hızla yerinden fırladı. 
Kapıya koştu. Kollarını Arna
nıa boyauna ıeçirerek. 

- Sizi çok yoruyorum Ar
••··· Beni affedecek misiniz? 
Arnı Kayanın yanaklarnıa 

iki fiıke vurarak: 
- Y ann akpm hepsini uaut

turmak eliade olduktan ıonra. 
Gülerek ilave etti: 
- Gerçek yorulmutum Ka

ya!. 
Çaatasından bir zarf çıkardı: 
- Bak hepsi bitti, yal•ız bu 

kaldı, dedi. 
- Davetiye deiil mi?. 
- E•et, hem bilse• kime? 
Merakla: 
- Kime?. 
SISyliyeceii adın tesiriai aa

lamak iıter iibi yüıllae !taka
rak: 

- Hasan Yılmaza .. 
- Kaya sarardı. 
- Yılmaz 1 Huan yılmaza-

mı ? demek oda var .. 
Erkul ienç kı:ııa önünde du

rarak .. 
- S•nıı Y 111 -

SİNEMASI 
Telefon a1s1 

B U G U N 
üSyUk bir sinema harıkası 

ALEXSANDRE DUMAS FİLS'İN ÖLMEZ ESERİ 

La Dam O Kamelya 
11------~--- . . il 

1 
Margucrite Ga:.ıticr rölünde Yovnne PrintepsmJ 
Armand Duval " Pierrc Fresnay 
Duval Pere " Lugne Poc 
Prudence " Jcanne Marken 

il - .-- -
Beynı ·milel şöhreti haiz olan bu filim bu sene yalnız 

Tanarc sinemasında ve yalnız bir hafta gösterilecektir. 

Ayrıca: FOKX dünya havadisleri [Türkçe sözlü] son 

Yunan isyanımı 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 sean
ansıdır) fiyatl.ır 25 - 35 - 50 kuruştur. 

• 

Tenı Asır 
----~-~ --- - -

SON 
1 

Kamutayda 

TELGRAF HABER ERi 

Ölüm cezaları 
Mazbatelarl kabul edildi 

Ankara, 30 (A.A) - Ka
mutay bugün Fikret Silayın 

başkanlıiındı. yaptıiı toplan
tıda Konya ovası sulama ida
rcsı ile yüksek mühendis 
mektebinin 1931 yılı hesabına 
aid mutakabat beyannameleri 
hakkınclaki divanı muh&sebat 
encümeni mazbataları kabul 
edilmiş, bazı eşhasın ölüm 

•• • Demir sanayıımız 
On milyonluk bir banka kuruluyor. 

Yeni çimento fabrikası .. 
İstanbul, 21 (Hususi) - De

mir snnayiimiz için buiünlerde 
mühim kararlar alınacaktır. 'Bu 
maksatla on milyon liralık Eti 
adlı bir banka kurulacaktır. 
Bankanın sermayesi temin edil
miştir. 

İstanbul, 21 (Hususi} - Sü-

mcrbank ienel heyeti sabah 
toplandı. Çimento fiatlerinin 

daha ucuzlaırıası için iç Ana
doluda bir çimento fabrikası 

daha kurulacaktır. 

Turizm komisyonu 
cezalarına çarpılmalarına ait 
mazbatalar üzerinde 2'Örüşül
müştür. Bunlardan Tirebolu
nun Araieriş köyünden Meh
met oğullarından Halil oğlu 
Asım ve Kavga oğullarından 

Emin oğlu Hüseyinin ölüm ce
zaları hakkındaki mazbatanın 
müzakeresinde adliye encümc-

j Komisyorı kararlarından turizm için 
Faydalı neticeler bel~leniyor 

•i azalarından üç saylavın ka
rara muhalif kalmış olmalarının 
sebebi etrafında sorulan 
suallere karşı encümen 
reisi Seli.bettin Yari•, kurul
tayın •e eııcümenin bu iibi 
meselelerde teşkilatı esasiye 
kanununa nazarın olan vazi
yetlerini izah ve encümen çok
luğ'uğunun cezanın değiıtiril
mesini icabedecek bir sebep 
ıörmediğ'ini söylemiştir. 

Ölüm cezasının 20 sene 
hapse çevrilmesi lehinde bulun
muş olan adliye encümen üye
lerinden Osman Dincer de 
bu husustaki noktai nazarun 
izah ettikten sonra cezanın 20 
ıene hapse tahvili için verilen 
takrir okunmuı ve reddedil
miştir. Mazbata olduğu iİbi 

kabul olunmuş Halebtn Araç 
mahallesinden Abidin oiı'lu 
Hüseyin Nurinin ölüm cezasına 
çarpılması hakkındaki mazba
ta da tuvib edilmiştir. 

Kamutay pazartesi rünü top
lanacaktır. 

Askeri rütbeler 
Ankara 21 (Hususi)- Askeri 

rütbelerin öz türkçe karşılık
ları Heyeti Vekilede görüşü

lerek kabul edilmiştir. 

Bayan Afet 
Pariste Versay şatosu-

nu gezdi 
_ Paris, 21 ( A. A ) - Bayan 
Afet refakatinde Türkiyenin 
Paris büyük elçiıi ye Londra 
büyük elçisinin refikası ve kızı 
olduiu halde Versay şatosunu 
rezmiştir. Kendileriai saray 
muhafızı gezdirmiştir. 

Burdurda 
Burdur, 21 (A.A) - Bele

diye meclisi peçelerin ve bazı 

evlerdeki kafeslerin kaldırıl

ma11na karar vermiştir. 

Denizlide 
Denizli. 21 (A.A) - Dün

denberi çok faydalı yağmur 
düşmektedir. Hava serini emiştir. 

Muğla da 
Muğla, 21 (A.A)- Hilaliah

mer koniresi bugün halkevi 
salonunda toplanmış ve baı
kanla katipler seçildikten son
ra ruznamede bulunan rene! 
konrereye muraahas seçimi, 
bütçenin kabulü ve merkez 
heyetinin seçimi yapılmış \'C 

kongreye son vcrilmıştir. 
Ankara slvll tayyare 

Mektebi 
Ankara, 20 (A.A) - Anka

rada bir sivil tayyare mektebi 
açıldığı ve bu maksatla mual
limler getirildiği hakkındaki 

haberler doğ'ru cici-ildir, Gelmiş ı 
elan Tiirk Kuşu kurumu için 
.l{~~irilmi~tir. 1 

Ankara, 21 (A.A) - Aldı

~ımız ma!ümata iÖre Türlı:ofi
sin teşebbüsüyle teşekkül eden 

vekaletler arası turizm komis
yonu ilk toplantısını 24 nisan 
935 çarşamba günü iktisat 
vekaletinde yapacaktır. Top
lantıyı iktisat vekili namına 

iktisat müsteşarı Fik Kurtoğlu 
açacaktır. Komisyona mütale
alarından iıti~ari surette isti
fade edilmek üzere lstapbul 
belediyesinden ve Turini ku
lübünden birer mümessil de 
çairılmıştır. Komisyon azası 

15 kişiye hali~ olmaktadır. 

Komisyonun raınamesinde bu
lunan işler idari mevzuatın 

inkişafını temin ececek fekilde 
islihına müteallik tedbirlerdir. 

Bundan başka Türkol'.is dış 
ülkeler için hazırladığ'ı turizm 

teşkilatı projesin de komisyo
nun tetkikine arzedecektir. 

Komisyon müzakereleri ruz
name ile mahdut kalmıyarak 
tediye muvazenemiz bakımın

dan mühim bir menu olan 
turizme ait bütün meseleleri 
ihata edecektir. 

Türkofis komisyonun toplan 
tıaı münasebetiyle etraflı tet
kikattaıı sonra bir rapor ha
zıclamıştır. Raporda, turizmin 

tarihçesi, muhtelif bakımlar
dan ehemmiyeti ve faydaları 

tebarüz ettirmekte, turizm teş
kilat ve propa2andasıaa ait 
özlü malumat ve istatistikler 
verilmekte, turizmin 2enel kriz 
içindeki vaziyeti tetkik edile
rek kriz karşısmda başlıca 

turistik memleketlerin tevessül 
ettikleri tedbirler ve turizmin 
aldıiı yeni istikametten mem
leketi•izin ieniş bir :tekilde 
istifadesi imkanları ırösteril-

mektf'dir. 
Rapor memleketimizin turi~m 

durumunu etraflı bir tahlil ile 
anlattıktan sonra komisyon ruz
namesine dahil idari meseleleri 
tetkik etmekte ve nihayet ulu
sal bir turizm politikasının ie· 
reğini iÖstererek bu hususta 
alınacak ökonomik tebirlerle 
bütün devlet teşkilatını, bele
diyeleri, ulusal te~ekküllcri ala
kadar eden mü,terek bir ça
lışma proğramının aııa çİz2'ile
rini 'fermektcdir. 

Komisyonun toplantısı devle
tin turizm işlerine ilk ve köklü 
bir alakasını ifade etmek iti
barile başlı bsşına kıymet ve 
maniyı haiz bir hidise teıkil 
etmektedir. Momisyon kararla
rından turizm için faydalı ne
ticeler beklenmektedir. 

Iranda sarsıntılar 
Maddi zarar büyüktür ölenler 

Ve yaralılar çoktur 
İstanbul 21 (Hususi) - Tahrandan bildiriliyor : Iranın şimal 

vilayetlerinde şiddetli zelzeleler oldu. Yer sarsıntısı sık sık 
devam ediyor. Maddi zarar büyüktür. Ölüler ve yaralılar da 
pek çoktur. Bundan mada İtalyada Sicilyada, Tarablusta ve 
Pulyada da dün akşam 21 den bu sabah altıya kadar yedi 
tiddetli sarsıntı oldu. Zarar yoktur. 

B. T. R. Aras Bulgaristanın Balkan 
Antantına girmesini temine çalışıyor 

A tina, 21 (Hususi) - Yunan gazeteleri, Türkiye dıt itleri 
bakanı Bay Tevfik Rüştü Aras'ın Buliarİstanı Balkan andlaş
masına rirmeğe teşvik eden bir ıe,ebbüste daha bulunduiunu 
yazıyorlar. 

Nüfusumuz 18 milyonu geçiyor 
Ankara: 21 (Hüsusi) - İstatistik umum müdürü "nJfusumuzun 

en sekiz milyondan fazla olduiunu söyliyebilirim.,, Dedi. Önü
müzdeki ienel tahrirde bu tahminler taşmaz bir hakikat 
olarak meydana çıkacaktır. 

Yunanistanda 
e 

seçım ----------------
Ordu bakanı ile başbakan namzet 

Listelerini hazırlıyorlar 
Atina, 21 ( Ô.D. ) - Seçim 

tarihi olarak 19 Mayıs iÜnÜ 
nün kabulüne karar verilmiştir. 
Ordu bakanı B. Kondilis, baş
bakan B. Ça!darisle 2örüşerek 
hükümet namzet listelerine 2i 
recek olan kendi dostlarının 
isimlerini bildirmiştir. Hükümct 
listeleri yakında ilan olunacak
tır. 

Atina, 21 (Ö.D.) - Harbiye 
mektebinde mevkuf olan eski 

muhalif fırka reisleri B. Papa
nastasyo, Sofilis, Gonatas ve 

Milovasa bu ayın 23 ünde di

vanı harpta muhakeme edile

cekleri bildirilmiştir. Ayni teb
li i' ağ'ır hasta olan B. Kafan
darise de yapılmıştır. 

Fırka reislerinin avukatla
rına, haklarındaki dosyaları tet
kika başlamaları için müsaade 
vcrilmiıtir. 

Ledi Astoı· 
da geldi 

Kongre 
hasları 
v • • • 

gazıçını 

murah
dün Bo
gezdiler 

lst;ınbul, 21 (Hususı) - Bu
iÜnlerde toplantılarını yapmak· 
ta olan kadınlar ko•iruiae 
iştirak etmek üzere lnıiliz kadın 

· murahhaslarındaa meıhur Ledi 
Astor f staıı.bula ıeldi. Beyana
tında Türkiyeden hayranlıkla 
bahsetmiştir. 

Koni•e azaları bugün bo· 
2-aziçindc geziadiler. Sonra 
Tepebaşında toplanarak bir 
meting yapmışlar "" nutuklar 
ıöy !emişlerdir. 

Eski karısını 
Öldürdü 
İstanbul 21 (Hususi) Üı· 

küdarda Hale Sineması önü•
de İhsan iımiııde biriıi eski 
karısını öldürdü. Katil yaka
lanmıftır. 

Romen 
Meb'usları 
İstanbul, 21 (Hususi) - Ro• 

men ayan meclisi azalarlle meb
uslarından 60 kişilik bir kafile 
şehrimize ielmiştir. Kafile !tu
radan Kudüsc ve oradan d• 
Mısıra 2idecekludir. 

Sovyet 
Sanatkaı·larının s,-.fj 

~ 

İhtisaslarını anlatıyor 
Ankara, 20 ( A.A ) - Dost 

memleket artistleriniıı vermek· 
te oldukları festivallarc a Türk 

senfonik orkestrasını büyük biı 
kudret ve maharetle idare et· 

mektc olan büyük Sovyet or· 
kestra şefi Bay Pctroviç Ste· 

inberg ihtisaslarını şöyle hulasa 
etmektedir: 

İdare etm~kte olduğum or· 
kestradan ziyadesile memnu

num. Genç ve dost Türkiyenin 
musiki ve orkestra hareketle· 

rinde daha bidayette alınan bu 
parlak ncticclec çok takdire 

şayandır. Orkestra mükemmel
dir ve hakiki sanata elzem bu

lunan artistik bir taasaupla ça· 
lışma 'dadır. Hepsinin ayrı ayrı 

meziyet, kabiliyet ve liyakatları 
vardır. Buıı.ları idare etmekte 

büyük bir zevk duyduium or

kestra için samimi arzularım· 
dır . 

Diier taraftan orkestra son 

defaki konserlerde orkestra 
bakımından gayet zor parca
ları o kadar iüzel çaldı ve 

bundan sonraki konserlerde 
çalınacak daha zor parçaları 

o kadu mükemır.cl prova etti 
ki orkestrayı teşkil eden bütün 

arkadaşlarımı tebriki kendime 
çok sevinçli bir vazife bilirim. 

Steiııberg sözünü bitirirken 
dost Türkiyede istisnasız her

kesten görmekte olduklar• sa
mimi ve candan hüsnü kabulü 

tebarüz ettirmiş ve Türkiyedtn 
unutulmaz çok tatlı ve dostça 
hatıralarla ayrılacaıPnı bildir· 
miştir. 

Trabzonda sis 
Trabzon 21 ( A.A) - Umu

mi meclis 935 bütçesini 438000 
liraya bağlıyarak dağılmıştır. 

Trabzon 21 ( A.A) - Köy
lerde sis devam ediyor. Y :ılnı.ı 
B yburda kadar olan yol mil• 
nakal!tta açıl1D1ftır. 
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22 Nt!san 1935 

BORJIY A 
-so-

Papa ise şövalyeye karşı sev- yaptıklarım bana karşı bazı 
gisini arttırarak, sesini kuvet- düşmanlıklar uyandırdı. Düı-
lındircrek diyordu ki: manianın erkekçe davransalar 

- Sıkılma oilum, teşrifatı yürejim yanmıyacak bana giz-
bir tarafa bıraktık. Bana iyi !iden gizliye öyle alçakçll aö:ı:-

1rörüamek kendinizi ~·dirmek !er atıyorlar ki bunlan düfiin-
İateueniz bir evlat babasile mek bile beni utandınp yüzü· 

1 aasıl konuşur.sa sizde öylece mu lazartmağa yeter. 
beaimle konuşnuz. Ragastan papayı dalgın dalgın 

ŞöYalyo Papanın gösterdiji dinlerken papa aleyhinde işittik· 
aandalyeye otururkea: !erini düşündü. 

Buyuru&-unuzu yerine getir- Hatta papanın bir kimseyi 
1Dıeye çalıtacağım, dedi. yemeie çağırmasının bir ölüm 

Papa yeniden ıöıe başladı. ceıası demek oldu(uau ıöyle-
( - Demek ki İtalyaya yalnız yenleri gö:ı:lcri öaünde canlan· 
,oilua Se:ı:ann yanında çalışmak dırdı. Bir taraftan bunu düşü· 
la:ere geldiniz öyle mi 1 nürken diier tarafta• de Rozi· 

- EYet.. Öyle idi.. tanın kaçınlmasını habrlıyarak~ 
- Bundan batka Vatikan- titredi. Zavallı şoYalye hakikati 

ta da daha bir çok işler bulu- nuıl llireaebileceiini bir tlirlü 
lıabilir. Büyfık bir kahraman kestiremiyordu. 
ılılu(unuza göre iyi yolda yü- Büyük kalpli bir adam gibi 
t\ltillmek th:ere pek büyük koauşan bu ihtiya.rın nuıl ca-
l9ler başaracağııuz duruşunuz- navarlık yapabildiiini aklına 
dan aalaşılıyor. sıji:dıra mıyordu. 

Sezar söze karıştı; Papa sözüne dnam etti: 
- Ah ... Baba .. Ah 1 Şöval- - Tanri daima bu fcatçılan 

yeyi bir kerre FransUYanın ce- yenmemizi istiyormuş oğlum. 
naze alayında ı5rmeli idiniz. Bundana dolayıdıa ki oa.lan, fe-

Papa içini çekti. " Zavallı satçılan dai'lla yendik.İstiyorum 
Fransu•a,. diye mınldandı.Göz ki ölDme yaldqtıfım günlerde 
yqlarını silerek ilave etti: d.üım•nlaruau biı.i yenecek 

- Zavallı Fransova için çok bir durumda olmuınlar. 
arlıyacak, çok yas tutacajtm. Se:r.ar dayuuaadı yükıek 
Papalıiın üstftme yüklediii ıule haykırdı: 
yükler babalık vazifemi yerine - Baba! Gereklqirıe si-
fdirmei'e engel oluyor. Devlet :r.in için hayahmw bile veri-
iılerile uiraşmaktan orlum için riz. Gerçe bizim hiçbir kusu-
stöz yaşı dllkmere vakıt bu- rumuz yoktur diyemem. Yum· 
lamıyorum. ru(unuzun kuvvetli ve eııcı 

Papa böyle 11öyleadikçe Ra- olduiunu wylcmiye borçluyuz. 
aastan yürepin geaif!ediiini Fakat kalbiniz ve Yicdamnız 
ıluyuyor. PrimYere ne kadar temizdir. 
bir aevfİ ile bağlı bulundu&ıı- , Seıann hi}yle koııutUfU 
nu Papaya açarsa kendisine Raiastanııı. üzerinde iyi bir 
kar ı ıavap rısnd.erilmiyeca;ini tcair uyandllllllfb. 
umuyordu. Papa aö:r.l!nlin ucule oiluau 

ihtiyar Berjiyanıa davranlfı- ıüıdükten sonra çemlen ma· 
na ve sözlerine bakarak büyük nevraların yolunda gittiiini 
ümitlere düşmeğe koyulmuıtu. anlamakta ıüçlük çekmedi. 
Bunılaa dolayı reniş bir nefes Bu sözlerden kıvanç duyan 
alarak eledi ki: .Şövalye harekete ırelerek de-

- Uluyasınız ... Benim d-c kal- di ki: 
biaıde büyük bir yara açb. Bea - Mon Sinyor!. SaYaf ala· 
sizin bir kölenizim ltuna inan- aında ıaygıb babaauı içia can 
mam:u yalYarınm. vermekte beııi yaaı başınızda 

- Biliyorum ŞoYalye. Siz ıllrecaksiniı:. Bunda ula k.,. 
büyük kalpli bir kahramaaaıaız. kıuun olmU&L lkimiı: yaa yaııa 
Savatla, dövüı alaalarında gö:r. öleceji:iı. 
kırpmamakla beraber büyt1k Altıua Aleluandır isteğiai 
kalpliliiin icabı olarak acınız- ortaya urmak :r.amanı J'elcli;ini 
dan acı duydu(unu:ı:a inanıyo- aalaclı. 
rum. - ŞCSvalye Dtlum. Sizden 

Sezar Borjiya söze karııtı: istedip çok kolay bir ittir. 
- Baba! Şovalyeye benim - Bnyuru•uz papa! 

kadar inanabilirsiniz. Kendisine - ftte eYlidım düpıaıalanm 
dilediiiniz yükü yükletebilirsi- arasıaıla bir danai Yar ki si-

lilıılan elden bırakmak istenız. 

Ragastan titremeie başlamış- aiyor. 
tı. Demek ki kendisine yeni bir Raıutaıı'ı titreme a!mıttı. 
yüküm verilecekti. Bu istek çok Prim•er'in ileri siirilleceğini 
ehemmiyetli olmuştur ki papa sanıyordu. 
kendiıile görüşmek isteğini Papa ıöı.lerine devua etti: 
ortaya atmıştı. Düşündll&"ü - 811 düşman dik kafalı 
Monte Forteye karşı açılacak bir heriftir. E;er bu alçak or-
ıavaftan vaz reçmek şartile tatlan kalkarsa blltlla İtalya 
•erilecek bütün buyunıklan barıf içinde yaşıyacak, S&Y&f 

sona erecektir. Bundan batka 
yeriae getirmekti. Bu suretle nasılaa aldablarak bu ihtilale 
1evgilisini kurtarmak istiyordu. kantmlJ elan sevdiiü- bir 
Papa Ragastanı tepeden bma- la:r. da doiru yola dönmüf 
ia kadar ırüler yfı:r.le bir ker- olacaktır. 
re daha süzdükten sonra söze Papa'nın ortaya attıiı lazıa 
başladı. PrimYer olduiunu Raıaatan 

- Şovalye bizim baz.ı düş- derhal anlamııtı. Aklına gelea 
ltu dik kafalı adamın Prim-

ınanlarımız var. Bir ayaiıuı çu- ver'in ıeYgilisi olman ihtimali 
kurda bulundubu şu günlerde 'd' 
d 1 ·- 1 ı. 
üşünce erimin, amaçımın an· Papa &özlerine kuyvet Yer· 

!aşılamaması ve fena düşünce-
l 

mek için isteğini tekrarladı : 
erle karşılaıması pek ziyade 
b 

- Evet! Erer bu dllıma• 
enim için üzüntü oluyor. ortadan kalkarsa ber şey yo· 
Ben hervakıt dütkünlere, luna girecektir. O yoldan çık-

küçüklere yardım etmek kuY- mı~ adamın bile ölümünü iste-
vetliler ve büyüklerle uiiaşmak miyorum. Çünkü kan llökülme-
iıtedim. Sizin gibi kesesi beş sini istemem. Adamı kaçınp 
:ıüiürleri elim altına alarak buraya getirmeğe yeter. 
yükselttim. Bir takım prensleri - Kaçırmak mı? 
dere beyleri kırarak daiıtbm. - E~ et... Yalnıı ıuraımı da 
Bunlann varlıklarını bu kollara ıöylemejıe borçluyum k• Roma-
.. o:raı elı: onları yükselttim .. Bu. va ız:etirilmesini iıtediilim ada· 

. .. ..... T&nrAllll" 

Gördes hahcıhğı ne halde? 
Kazanın hayat·yetini arttıran bu 

kazanç yolu niçin kapandı? 
Gördes, ( Hususi ) - Gör· 

deste halıcılığın dünkü faaliye
tinden eser kalmamıştır. Kaza
mn laayatiyetini artbran bu ka
zanç yolunun niçin kapandı§"ı 

etrafında Gördeslilerden edin
diğim ma ümatı bildiriyorum. 
Bu işin içinde senelerden beri 
meşiul olan :r.evatın bana ba
lıcılı&"ın yakın yıllara ait olan 
durumundan bugünkü vaziye
tine kadu geçen safahatı hak· 
kında verdikleri izahat şudur: 

- Gördea'te her yıl 300 
ila 400 l:ıin metre murabbaı 
mal ç.ılayordu. O yıllarda ha
lıcılıkla geçinen nüfus adedi 
17 bini buluyordu. Kazanın 
umum.i nlifusunun 27 binden 
ibaret olduiıJnu düşünürsek 
nıafmdan ço&-unun halı işiyle 
uiraştığını anlariı:. Günde beş 
bine yakın amele çalıııyor, 
her amele ıünde 6 ila 12 düi
me yaparak, f40 ila 80 klU'Uf 
ücret alıyordu. 

Revacın iyi olduiu zaman
lar metre murabbaın fiatı 350 
• 450 kuruş arasında dalgala
nır, her türlü masraf çıkbktan 
sonra, metre murabbaından 
vesati 45 kurut kir kalır, biz
zat amil olanlar ılaha çok ka
ıanırdır. 

1932 yılından itibaren halıcı
lıkta ıiinden güne büyüyen bir 
panikbatladı. Amerikalılarla İn· 
gilizler malalınamıya başladılar. 
Halılarımızı ihraç edebileceği
miz iki yer kaldı: Almanya ve 
Belçika .. Fakat Belçikanın çe
keri azdır. Almanya ise güm· 

Okutanlar 
Halkevinde 
20/4/935 Günlemccindc lz. 

mir ilk tedriııat müfettiıleri, 
Bqolrutmanlar ve okubnanlar
dan bir çokları balkeYinin bir· 
lik ıalonunda toplanmıılar, 

meslekleriııi, hayatlannı alaka 
dar eden meseleler fızerinde 

mlinakaşalı iÖrllşmeler yapmıt· 
lar, kararlar almıılardır. 

Aynca 25 Nisan akşamı iz
mir aaylavlarile Cumhuriyet 
halk partisi murabhulanaa ba-
11 duyurumlarda bulunmak lize· 
re okubnanlana bütün iştiraki
le J'CDel toplanb yapılacakbr. 

rülclerinde ihdas ettiji bir aevi 
verııi ile mü,kilit çıkardı. Acem 
lıalılarile bizim halılarımızı fark· 
ıız olarak ırümrük rcaısiae 
tihi tuttu, kilo fı:ı:erinden rll· 
sum almıya başladı. Halbuki 
Acem halıları bizim halıları
mıza nisbetle iace ve hafiftir. 
Çekide onların verfideıı istifade 
ettikleri nispette Türk halıları 

ağırlıkları yüzüaden fazla rftnı· 
ma tabi tutuldu, bu ıuretla 
halılarımızın masrah kabardı, 
bu masraflar fiata zam ediliace 
Acem halılarile bizim halıları
mız arasında fiat farkı kalıaa
dıiından satıılanmız güçlefti "Ye 
azaldı Bugibisebepler Gördllste 
tcıııah sayısını 150 ye endir· 
miştir. Bugün halıcılıkla alaka
dar olan ve bilfiil çalışanlar da 
beı yüzü aşmamaktadır. Y aY
miye 10 kuruta düşmüttür. it 
parası olarak kazaya f\bıde 
aİscak on onbeı lira kadar 
bir para ıiriyor ki halıcı• 
!ıkla töbret kazanan bir mem
leket içi• hu müthiş bir su 
kuttur. Dlin iş başında bu
lunan on bet kadar büyük all
esııeseden bugün bir tek kuv
vetli ye daima çalışan bir mü
essese ıröıtermek iaıkiaı da 
kal•amııbr. Arbk bütün acae 
çıkan malın aecmuu elli bin 
metre murabltaını geçmemek
tedir. 

Eter Almaaya ıüarllkleria
de alıaan rGıum kilo üzeri•• 
olmayıp Sıyıriım üzerinden 
alınıa Gördea halıları belki 
kalkınabilecektir. Görıılealiler 

ı Balkan konseyi ı 
Münakalat komisyonu 

Toplandı 
Ankara, 20 (A. A) - Balkan 

antantı ekonomik konıeyiain 
münakalat komisyonu buıün 
toplanmış ve evvelce Belptta 
müzakere meyruuna teıkil edea 
meseleler lizerinde görGtmtlt· 
tur. Bu komiıyon işlerini l:ıe
men bitirmiştir. 

Ticari ıiyasa komiayeııuda 
ltugünkü içtimaında umumi bir 
fikir t•atiai yapmııtır. Balkaıı 
bankası komisyonu da butrt\a 
ilk içtimaını yapmlfbr. Balkaa 
antanh istişari konHyi meaa· 
isine pa:r.arteıi deYam edecek· 
tir. 

Radyoloji, radyum, elektrik tedavi 
Müesseselerini kimler açabilecek ? 

250 tondan yukarı aıotörlü 1 Bu kabil yealar Sıhhat Ba-
remileria vapurlar sınıfına ti- kanlığının iıniyle lD ütehau11 
rip ginniyeceii teftiri, Yüksek tabibler tarahadu açılabilecek· 
mühendis mektebi müdürüı:.ün tir. TedaYiler sadece mu'ul 
Nafia Bakamnın inhaiı ve ıaütehaasıı taraiıddan yapıla· 
mü.tterek kararname ile tayini cakbr. 
1934 bütçesindeki devlet kini· Bin, tniaat tekli bir tali-
ni fulına 81.131 lira i.IAvesi aat ıııaae1iyle tubit ve koat· 

rol eclilecektir. lıinaiı: açılan. 
liyihalan Kaaıutaya verildi. talimatnameye riayet etmiyn 

Kamutayıa verilen liyihalar mtleucııcler heme• Yalileria 
arasında radyoloji, radyum, emriyle kapathnlacak, salıipl 
elektrik, tedaYi müe11eleri aç- eriadea 250-SOOliraya kıdar 
aıa liyihası da buluımaktadır. paraceıua aluaacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
mın kaçınlmaııı da zor bir iş bir tehlike ile kal'fllapaak bir 
deiildir. aslına bakılırsa kaçı· yararlık ıa.tennek isterdim. 
nlmuını iıtedi(im adam bir ko- - Bu ifte iatedijiıüs fil:ıl 
layı bulununca kendisi buraya btlyük korkularla çemı.ittir. 
gelmeji istiyecektir. Bu adam Dileiimi yeriııe ıetirccek ada-
tcalim olmaja hazırılır. Likia mın rllıG pek ve çerilı: olmuı 
yanındakiler kendısini bırak· gerektir. GereklefİDce ıoj'uk 
mıyorlar. kanlılıit bırakmıyacak ve ıe· 

pmdi !.unun için teı.hbliaatta • 
bulunmutlardır. ,.,.. 

Muhitte bir ıCSaükllik bükilm 
ıllrllyor, iısizlik yüzU.den halk 
plamut ve zeriyat gibi fCylare 
aanlmağı da ihmal ebaaıaİf 
olmakla beraber ara:ı:iain u 
Ye dalıalı olaası buradan lı

teailen faydanın temiııine im- 1 
kia Yermemektedir. 

Kaıanın diter bir gelir aa-' 
taı palamutçuluktur. Seaade 
yüz elli bin kental paluaut 
iıtihsal eden Gördesliler luair
deki "Palamut ıirkeö,, ncla 
ıikiyet etaekteclirlar. Halk. 
dileii ı•rek halıcılık, prek· 
H palamutçuluk etrafuada mını• 
ta:ı:am bir taıki.IAt lnınılaaa 
Uıeriadeclir. 

Yoller 
Gllrdu, 'Borlu aalılyeaiııe ka· 

dar fil:ı:el olan Ya eadu •••
ruı bozuk buluau bir fOA 
ile Salihliye baflumıftır. Fa
kat bu yel Gllrduia lhtiyaeı
nı fideremiyor. Kaıa ea siya· 
de A.khiıar ile ticut Nkım· 
daa daha çok alikadar olalııl· 
lecek yaziyatteclir. Aldılar ile 
olu arası elli ldlınır Jdlomet· 
redır. Her iki kan aruuula 
bqlıyaa yol ternycai henliz bir 
netice Yermekte• vıaktır. Gllr
dca balkının bu IJhkli arzun 
bu yolun lııir b 6ace yapıla· 
rak İzmir Ye lstub.I piyua· 
larile elan alilwua Akhiaar 
y5nüadea temin adilmeli 
markaziadedir. 

H. O. 

Zabıta Hahereri: ı 

Hı ... ızhk 
Aziziye mahallelİDin Sineldf 

caddHindı oturu Cemal othı 
Halim muhtelif tarihlerde çal
dıiı d&ktıa demirleri ile Hal· 
kapıaar iltuyoaundıki vaı••
lardan Uç adet freııl çalıp 16· 
tlrmekte ikea yakalanmıtbr. 

Men•ı muhekeme 
Gece Jaadaraalann lizeriae 

ıilah atarak yuife yapmaktaıı 
aea'i ettik.leli uya oluau 

Kııılçulludan Ahmet Hamdi 
ve Arifi• •••'i muhakeaele
riııe karar verilınlftlr. 

Köpek ıeırrnı, 
Kahramanlar ••vldiaıle bay 

Emiıa meydanmda oturu Salih 
kızı ltot yqlaruıda Biıuıu fO• 
bitler catlcluiade •)'Damakta 
lkea Sallh otl• lbrahiaıin aY 
kllpcii çoc-fua kelındaa ha
fifçe ısırmıfb.r. 

Kenen dtlfmU' 
Keçecilerde Y eai mlbayeda 

bedutuıada elli Ayılı Ahin 
kahYeıi üıtilnd.e yataa Halli 

ethı Ahmet ıtbadllzdea haYa 
alaak here bffatuua dıa•aı 
ııerdiii yorpmnı a•ak hen 
~kaıt ve cuua lmılmaa ile 
yere dltorek bayp 1ııir halde 
hutaneye kaldırılaıpır. 

T•••• y•r•l•mlf 
Hacı Ali caddclİılde 31 uıa

aaralı evde eturan Ye amele
lik eden fuet ejlu Efref U. 
amele Hamdi oj'lu Mehmet 
aruıada çıkan kavı• ıeauada 
Etref ta9la Mehmedia ilSzüa
den yaralaaıttır. 

Kükürt - Anladım. Bu adam sizin- rekleıirae kabramulık ıröste• 
le dost olmia çok istekli bu· rc:cekt~~· .. Her 9eyin Ustünde d.ı Sümerbaak, Ktlkllrt iAtiyacı· 
lunduğu halde yanındakiler onu agzı butun olacaktır. Bazan hır 
zorla tutuyorlar. diplomat gibi •iır. başlı dav~•: aı kartılamak üzere Avnıpaya 

- Evet Şövalye... Bakın ne aacak,_ ~azan da bır uker g~bı 2500 ton Kllkürt ıipari9 etmit· 
güzel anladınız. Şu halde tek- ateş. ıçıne . a~lacaktır. Bu iki tir. Bu •iktarıa yar111 bet 
lifimi kabul ediyor musunu:r.? varbgı da aude buldupmm Mayısta piyasaya arz edilecek-

- Uınanm ki bunun için bir için _!>u iti yalnız batıaa bap· tir. Aynca keçiborlu Fabrika-

k b "k b' d •. racaJ'ınızı umuyoruz. 1 '--d 300 kü aavat açma , üyü ır öğiif _ Şu halde it nedir anla- ıı mamu a.... an ton • 
yapmak J'ereklqaniyecektir. br mıaııuz? ' kırt ıle ytlklctilnaiştir. Bu haf-
Halbuki ben hakikaten korkuaç_ r-Sınv. v.;{.-;:-, -... ta icinde oiyaaava cıkacaktır. 

-
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Salihl0 de 
Bir konferans serisi 

Salilıli Mt'i<Wl'i11111ımıisi 

Salıhli 18 (Hnıuu) - Sa· 
lihlide iürbüzlar yurdu adıada 
ki rençlik emde de bir kon ... 
ferans serisi tertib olunmufbır.1 

Mevzu ; Sıtma, zehirli ıazlar. 
hukuk, ııençlik ve uri hasta.! 
lıklar ıibi bilııililerdea alıamıt· 
tır. 

Hukuka ait olan üçüacl 
konferaaı C. MüddeiuınuıaİIİ 
bay Tahsin Anal tarafıadan 
verilmiftir. Mumaileyh bu kon.:. 
faransta ce:ı:a, cezalılar Ye et-< 

za eYleri etrafında ıenit bi> 
aılitalaa yörllterek ceıalılana 
itci ve ceza evlariaia de bi,: 
Ziraat mlc1111cai aaline geti• 
rilmeainin çok mU"Yafık olacaft, 
aı aıılatm.ı9, bu hU1uata yıllar• 
du beri olan tecrülte Ye mü~ 
phedeleriııi Ye ce:r.a evlerind&j 

:;:~~~:"u~~ı.:r::~ 
tehirlıriııde bu r\bı 1300 ü Af" 
aıf olaa ağırcelllı aahlc6mla 
nn fanai 7.inaatçıhk, Tarucu' 

luk, Slltcilak •• hay.-u y•tif~ 
tirmek ırilN bilıriJerc afıtbnl 
malant1111 en eyi bir ialah 9ek 
li olacajım ıöylemiftir. Ba 
Tabıiıı, mahk6mlar için kurul 
lacak Ziraat mliesseııelerini 
kendi varidatları ile idare edi 
lebilecetini, yakınılu yaptı 
tahkiklerden aıılamıı olduğıın 
da söyleyerek b5yle bir mücai 
acaenin, mesela, Salihlinin ya 
laaıada bulunan Gıdlı neh 
keaanaclaki emvaliaetrukede 
1500 dekarlık erazi il:r.eriııd 
pek güzel kunalabilece;ini ila 

' ve eylemİftİr. 
Adliyecilerle dinleyicileri ııer• 

çekte• alakadar eden bu de
iarli kenferans T ahıin Arsalı..; 
ıu ıözlerile bitirmi9tir : 

- Bu mesela etrafında ye~ 
ai tesisat ve teşkilat csasea. 
menubahatır. Böyle bir ıamanJ 
da bu mütalaamm yer bulmu{ 
temennisinde buluaurum. 

Konfera111 serisi devam et{ 
mekte olduiundan memleke\ 
ııençliii kültür lııalnmındaa ço1' 
iıtifade ediyor. 

H. GÜNAY 
•••·•·•••••••••••••••··•••••·••••••• ···1 •• • 

Uzüm incir : 
Tetkik Heyeti . 

Üç ıünden ~~ri. t•hrim!ı.ı~· 
iacir ye tirim ıııaın tetkilit 
Jaadınlmuı laakkıada ıehri 
aaiztle tetkikat yapmakta ola~ 

heyet din 5lleden enel Tl\rk~ 
efiıte üziim ve inciriıı muhte 
lif senelerdeki rekolteltri hak 
kıaıla tetkikat icra eylemiıti 

Heyet ö(leden ıonra da, 
Aydın incir müstahsilleri ko'\ 
operatifine giderek tetkikle..( 
rine devam etmiştir. 1 

Bugün ee burada tetlı:ikal 
yapıldıktan sonra Ankara'y' 
döneceklerdir. ' 

Yaralamı' ~ 
Dolaplıkuyu Haci Ali ,J 

k~iı~d~ oturan İbrahim oğ~ 
Kamı! ıle Ahmet oilu F ehm( 
arasında çıkan kavra ıonund~ 
Kimi!, bıçakla Fehminin IO 

bacaiından hafif surette yara 
lamıştır. 



&•hne • Yanı Asır 22 Nisan t935 -
Egenin en verimli ışık ·~ yuvasında 
Erkek lisesinin dünkü ve bugünkü hayabna bir bakış 

Her biri birer kıymetli ve terbiyeci ilim adamı olan okutanlarımız 
Sayesinde yavrularımız çok iyi ve istenilen şekilde yetişiyorlar 

İnkılabın ön safında yer almış değerli devlet adamlarımızdan bir çoğu İzmir lisesi mezunlarıdır ... 
Yüzlerce talebenin, yü7.lerce 

sevimli ve ateşli ıencin sürük
leyici cereyanına ben de ken
dimi kaptırmıt ıridiyordum. Ne
reye mi? Sayın okurlarımı yar
madan ıöyliyeyim : 

- Eırenin en büyük ve en 
verimli ı şık yuvasına ... "Erkek 
kek liscsi.,oe. Oraya giden so
kak'arı senelerce çi!aeyip te 
hayata ırirenler en çapraşık 
yollarda bile şaıırmıyaıı,mu
raffakiyetle yürümeyi bilenler-
dir. Mektebin önündeki kü-
çük mavi boyalı demir 
kapıyı açarken seaelerce yuva
sından uzak dütmüı bir insanın 
heyecanı içime çökmüıtü .. Mek
tebi bıraktıfım zamanla ~imdiki 
hali ar&1ında o kadar çok bü
yük farklar buldum ki.. Vak-

- Mektepte 
vardır? 

t;ılebe 

- Biliyorsunuz ki, mektebi
miz iki kı sımdan müteşekkil

dir. Biri üç sınıf lı " orta ., d i
i eri yine üç sınıflı " lise., kıs
mıdır.. Fakat son zamanlarda 
her taraftan gösterilen t eha
cüm üzerine Tilkilik'de bir de 
" ortamektep .. açtık . Fakat 
o henüz tam bir "ortamektep., 
deiildir. (400) mevcudu vardır. 
Üçüncü sınıfı seneye açı'acıık
tır. Burada da (600) e yakın 

talebemiz oldu(una göre 1000 
mevcudumuz var demektir. Bu 
miktar her sene artmaktadır. 

Eğer binamızın l: u büyük 
rakkamı istiap edebilecek mü
sait bir vaziyeti olsaydı, Tilki
likte böyle bir sube açmağa 

• 

Li•tııı>ı "''!!"' okıdwıları /,ir a ,-ada 
tile küçük kalplerimize kasvet ihtiyaç kalmıyacaktı. Fakat 
veren sıvasız duvarlar, şi•di buna imkin srörülemediği için 
bembeyaz ipekli bir mantoya bu fekil hasıl oldu .. Oruı bu-
nrılmıtlardı. . Bet oa küçük radan, burası oradan başka bir 
fidaıılıktaa teşekkül etlen kü- şey deiildir. Ayni ders, ayni 
çük bahçe tık palmiyeleri ile okutaa ayni terbiye, yalnız 
bütün bir gençliii harekete bina ayri... Hep iftihar edebi-
ıretirecek ••t'e ve hayat verıı- liriz ki memlekette okumak 
bilecek ırüzel bir park haliae isteyenlerin adedi seneden se-
ır•l•iıti. neye dei'il, g-ünden ırüne art-

Bu kadar deiif•n şeyler ara- ••ktadır. Tükiye Cumhuriye-
sında yalnız deiifmiyen; yo- tinin mekteplerimize yaptıiı 
rulmak bilmede• çalışarak masrafave ırösterdi&'i sıcak 
memlekete her Hne yararlı alika yerini buluyor. Türk ev-
birer unsur yetiıtiren sayın lidı, okumaıun, ilmin hayattaki 
okutaıılardır. mevkii ve kıymetini pek fÜZel 

Üç dört adım heailz atmiı- aalamıı bulunuyor. Buraya (600) 
tımki, Lisenin emektar kapıcı- TiJkiliie devam eden (400) ta-
11 " Cafer ai• ., biai karşıladı. !ebemiz istenildiii ıekilde ça-
Burutuk yüzünde senelerin lışmakta ve okutanların yüzünü 
kahrını çekmit İnsanların ciz- a-üldürmektedir. Zaten Türk 
ıileri toplanmııtı. Birer mavi nesli zeki ve çalışkandır. 
nokta kadar kalaııf ırözlerile - Mektebin g-eçmişi hak-
başına kar ya&-•ış gibi duraa kında biraz •alümat lütfeder 
saçlarile dinç ihtiyar beni ta- misiniz?. 
nımakta güçlük çekmedi. Yü
ıiinde bir tebeuüm; sesinde 
samimi insanlara mahsus bir 
a lıenk belirdı. 

Ho, g-eldiaiz 1 ded i. 
- Sonrada sitemkir bir 

tıırl;ı devam etti. Hanki ruzgar 
seni buralara attı ? . 

- Hiç şöyle bir mektebi 
ziyaret edeyim dedim ! Bay 
., Jıidiir makamındamı ? 

Hir kaç dakik;ı sonra sayın 
müdürle kar'ı kaqıyayız ! Bü
yükçe bir sandalyanın bir ke
narına iliştim onu dinleyordum. 

l 

c '· 

/,isr biua.yıı 

İdadisi., iımini taşıyordu. Son- narak mezun olup vatana ıtv-
ra 910 - 911 tarihlerinde "İz- det etmiş çocuklarımızdır. Yine 
mir Sultanisi,. oldu. O zamanki bir Cahidimiz daha vardır ki; 
okuma ve okutma şartları şüp- Bu genç bizim yalnı z orta kıs-
hesiz bugünkü :ribi def:ildi. Her mını bitirip kendi parasile Av-
sınıfın ve belki de her oku- rupaya gitti. Fakat sonra mali 
tanın 1 endine malısu~ bir me- vaıı:iyet!eri bozulduğundan tah-
todu vardı. 15 Mayı~ n:ıbahı si!d~n döndil .. Bu defa Kültür 
Yunan sürüleri ::uzel hmiri kirli ba!.an'.2' nın açtığıAnupa imti-
çiz.me!erile çi.;nerken "İ:m::ir hıı ına Lis-! mezun!arile bi rlikte 
Su:tanisi .. hudıda } olladı ·rı girdi. V c imtihanı birincilikle 
kahramanlarla randumanı s fıı kıızandı . Cahit Avrupada çok 
denebilecek hadde ı;e!mişti. az bir zamanda fazla çalışkan-
0 sene biri Ali Rı za, diğeri lığı ve zekfısile kendini tanıttı. 
de Ahmet ism;nde yalnız iki Mektep idareciler inin nazar 
mezun verdi . Oııdan bir sc- di!dt::ıtin i çekti.. Gösterilen 
ne ~onra üç, daha sonra namzet imtihanlarına girip mu-
4 ve nihayet İzmir'e şanlı or- vaffokıyet!i bir surette kazandı . 
dumı•z ayak bastiktan sonra \·e [ECOL COMERSİALEJ ve 
şimdi ki: GördüğünüL "erke!: [ECOLE POLETİQUE] mek-
lise., si teşekkül etti, ki buı:ü n teplerinden en iyi bir şahadet-
muntazam kurulmuş bir maki- name alarak m"zun oldu .• 
ne gibi seneden seneye ar tan Kıymetli müdür hafızasını 
mezun adedile yürümektedir. hiç zorlamadan en eski tale-
Bundan iki yıl evvel 65, geçen bclerini hususiyetlerine varın-
sene, 70, bu yılda 75 mezun caya kadar anlatıyor ve bu 
vereceiiz.. Telt"belerimiz bu- anlatışdan da büyük bir haz 
radan çıkarK en tam bir kül- duyuyordu. Birden bire dur-
tür alarak çıkıyor. Bunların du. Gözleri yaşlanır a-ibi 
bir kısmı İstanbul'a bir kısmı 
da Avrupa'ya yüksek tahsile 
ıridiyorlar. Her iki şekilde de 
buradan feyiz alan yavruları
mız daima yüzümüzü <' Üldürc .. 
bilecek iyi neticeler alıyorlar. 
Anupa'ya gidenler, ecnebi 
zekilar arasın parmak ı' ı r-
tacak bir kabiliyet zös
termekte ve smıflarda en 
iyi ders kavray;ın ve takrir 
eden mü•taz talabeler o'.mak
tadır .. 

dilerine paylar ayırmışlardı. 

Küçük hamiyetli kalplerde nko
pan oldukça bir yekün tutan 
bir para topladılar ve ona, ya
bancı ülkede ölen bir Türk 
gencinin şerefine bir kabir yap
tırdılar. Şimdi oraya giden her 
Türk genci hürmetle gözlerini 
tahsil uirunda kapayan bu 
kı;rmetli gencin kabrinde da
kikalarca dururlar ve en içten 
kopup gelen göz yatları ile 
mezarını sulayarak ayrılırlar .. 

Saygılı muhatabım fazla he
yecanlanmıştı . Mevzuu değiş

tirmek maksadile, yetişmek 
üzere bulunan bugünkü talebe 
hakkında izahat istedim : 

- Efendim; -dedi- size her 
ne şekilde olursa olsun mek
tebimizin verimi hakkında is-

tenilea malüaatı vermek vazi
femdir. Fakat bu•ların hepsini 

yazmağa kalkarseniz sahifele- • 
riniz kafi gelmiyecektir .. 

Yalnız birkaç şey söyliye;im: 
Her biri ltirer kıymetli ter

biyeci ve ilim adamı olan oku-

Bunların içinde babsetınedl'n 
ıeçemiyeceiim bir çok kıymetli 
ırençlerimiz Tardır ki burün 

İ>l.irdatlmı sııımı İ:ıııir Sııllrttıi$ind~ ltşrkk.11/ tdrn ilk {11/uol liını 
oldu. Tatlı sesinde bir do- tanlarımız sayesinde yavruları-
nukluk hissedildi. Eski acı mız çok iyi ve istenilen şekil-
bir hatıranın ıstırap verıcı de yetifiyorlar .. İlk mektepten 
hayali gözleri önünde c;ınlanan henüz pek küçük yaşta buraya 
hassas bir insan tavrile arzın- gelen yavrular evveli gerçe 
d.ın şu sözler döküldü: biraz zorluk çekiyorlar. Fakat 

- Zav;ıllı Münürcük!. Ne sonraları sınıfları yükseldikçe 
ciddi, ne vakur, ııe zeki, ne her biri birer çalışk;ın dersi 
çalışkan bir ç.Jcuktu. Mektebi çabık kavrıyan birer talebe 
bitirdikten sonra o da bunlar oluyorlar. . Bugün son sınıfta 

gibi Avrupaya gitmişti.. O da öyle talebelerimiz vudır ki: 
bunlar gibi Türkün, Türklüjün Yarının iyi birer fen ve ilim 
şerefini taşıyordu. Fakat ne adamı olacaklardır. Geçen se-
oldu bilmiyoruz. Birdenbire ne çıkan çocuklarımızın mühiın 
bastalandı2'ını ve sonra da öldü- bir kısmı İs tan bul<la girdikleri 
iünü işittik . . Bu kara haber mekteplerin imtihanlarını çok 
mektebimize geldiii zaman iyi derecelerle kazanmışlardır. 
çok acı bir hava esti. O gün Bunların içinde bilhassa Ferit 
ve ondan so.,ra da birçok ırün- namında bir yavrumuz hem mü-

Kcndısine " Yeni Asır ., na
mına mektebi ırezmek istedii'i
mi aöylediiim zaman büyük 
bir eserİJI baııada bulunan 
İnunlarıa tabii gururile ırüldü, 
•e : 

f. " "'" r' ''' t ııı(l 111/ a."' ı ler onun acı ıstırabı bir hendis hem de "Sümer Bank., ın 
- "Erkek Lisesi., belki iz- halen İzmir vilayet muhasebesi 

mirin en eski bir mektebidir. mühendisliğinde bulunan Yusuf 
türlü geçmedi.. Bütün "Er- açbi'ı Avrupa müsab;ık;ı imti-
kek Lisesi., ailesi baştan- hanını kazanmıştır .. 

O bu hale ırelinceye kadar Ziya, belediye fen heyeti reisi başa teessürler içinde kaldı. - Talebenin hansı-i derse 
- E.v.,eli suallerinize cevap 

•ereyim de; soara mektebi 
ıeıı:erainiıı: ! •edi. 

çok büyük istihaleler ıreçirdi. Cahit, Mua•mer, " Paris aıü-
Evveli şimdiki adliyenin bu- h~ndis mektebini " birincilik 
lunduiu yerde 7 sıaıflı "lzmir ikiacilik ve üçüncülükle kaza-

Kıymetli a;abeylerinin feci akı- ali.kası fazladır? 

betini duyan küçük yavrulara - Bu sualinize cevap ver-
kadar hepsi bu teeurden ken- mek içiD vin,. ~iz~ mezunlarımız-

dan bahsedeceiim .. Bir defa ha · 
len mektebimizde Halil (kimya) 
Zeki (edebiyat) , Niyazi (fizik) 
Kemi! ( Tarih ) derslerini ve
ren okutanlar buradan mezun 
olan çocuklarımızdır. Bundan 
başka Denizli, seferihisar, cum
huriyet Müddeiumumisi olan 
Rüştü Enveri, mümtaz Galip 
namındaki gençlerde buradan 
mezun olmuşlard.r. İstanbulda 
Maliye müfettişi Sayit, .Osman. 
!z.mir vilayeti kazalıırının bir 
çoklarından Hakimlik Müddei
umumilik ve Kaymakaoıhk 
eden gençlerin mühim bir kıs
mı da yine böyledir. Halen 
Ünüversitede doçent bulunan 
" Ali Riza ., da bizden mezun 
oldu. Avrupada tahsilini bitir
dikten sonra bir sene bizde 

okutanlık yaptı. Nihayet kültür 
bakanlıtının taktiti ile doçent 
oldu. Avrupaya 35 talebemiz 
tahsile gitmiştir. Bunlardan 
şimdiye kadar 10 t;ınesı dön
müftür. Saydıi'ım bu kadar me
zunla sualinize cevap çıkarabi
lirsiniz .. 

Kıymetli muhatabımın söyle
diklerini ırözden zeçirirsek: 
İzmir erkek lisesinin ne tekilde 
talebe yetiştirdi(ini derhal an
lamış oluruz; Hakim, kimyager, 
avukat, müddeiumumi, kayma
kam, maliyeci, okutan, doktor , 
mühendis .. 

Mektebin büyük saati 12 yi 
çalukeo keridord;ın bir çanın 
darbeleri çocukları teneffüse 
davet eeiyordu. Son sordutum 
suale, İzmirin v" erkek lisesi
nin kıymetli çiftçisi B. Necati ile 
yetişti. Müdür ile birlikte say
mıya başladılar: 

- Halen 36 sayla• vardır. 
Necati merhum /Eski kültür 
bakanı) Kemal (Boiazlıyan kay
makamı) Zekai (Eski müdafaai 
milliye bakanı) Hilmi (Eski na
fıa bakanı) Mahmut Esat (Es
hi adliyr. bakanı) Rahmi (Eski 
ökonomi bakanı) Hüseyin Ra
gıp (Roma sefiri) Saraçotlu 
Şükrü (Eski adliye bakanı) Ha
lil (Eski müstakil saylav) Saf
fet (Şürayı devlet reisi), Nus
ret (Şurayı devlet azasından), 
Vasıf Çınar (Moskov;ı sefiri), 
Mustafa Turırut (Manisa say
lavı), Saim (Manisa saylavı), 
Şükrü (Mardin saylavı) Sırrı 

(Trabzon saylavı), Murat (Ma
nisa saylavı) •e daha aklı•ıı:• 
gelmiyen birçok kıymetli adalll
lar hep burad;ın yetişmiılerdir. 

Mekt :. bl t tklk 
Bütün bir lisenin Koılllal 

aiabey dediii ırenç tarih oku

- Srııuı ın 1011·11 .'Ilı İfPde -
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Amma belaya çattık. Şimdi 
buradan nasıl kurtulmalı? An
sızın düdük sesleri duyuldu. 
Muhakkak ki polisler peşimize 
takılmışlardır. Kaçmak lazımdı. 
Ya Frank ne olacaktı? O da
ha ıı-elmemiıti. Öteden bir oto
mobil i'Öründü. Odur, Franktır 
diye bağırdık. Öndeki otomo
bili daha birkaç otomobil uzak
taa takip ediyor, fasılasız ateş 
ediyorlardı. Frank ansızın önü

müzde durdu. 
- Çabık bininiz, dedi. 
Ya bu dört burjuyayı ne ya

pacakbk ? Yolcular hüvüycti
mizi bildirirlerse hapı yutardık. 
Vilyam bir çare buldu. Araba
daki i'eaç kızı kolundan yaka
Jıyarak çekti. Frankıa otomo
biline attı. Sonra endiıe içinde 
kalanlara şunları söyledi : 

- Polisler sixe yetiıirier~e 
!kızınızı yol üzerinde ölü bulur
sınız, Çabık kaçınız. Bütün bu 
iş bir dakika bile sürmedi. 

Frar.k otomobilini sürdü. So
uk kanlılığını muhafaza edi
yordu. 

Arkadan otomatiklcr yaj'
mur gibi kurıun yaidırmakta 
devam ediyorlardı. ViJyamla 
Ben diz çökmüştük. Vilyam: 

- İşta yaşa•ak buna der
ler ... Vinzzızz ... diyordu.. Ön
deki polis otomobilinde ltir pzn 
oldu, Durdular. Bu defa bizim 
otomatikJerimiz i,lemcye baş
ladı. 

ikinci araba da yerinde mıh
landı. Peşimizi bırakaak iste
miycn üçüncü poliı arabası ya
vaş yavaş süratiai kabediyor, 
gittikçe daha ieride kalıyordu. 

Kurtulmuıtk. 
Ya Miu, bir salon bcbcii 

olan ıüzel kız nasıldı acaba? 
Onu dü§ünmej"e valut bul•a
mıştak. Bayılmıı mıydı? Onu 
2'Örmck için baıımızı çevirdi
iimizd• hayrette• dona kal
mıştık. Ne olmuştu? Frank ye
rinde dciildi. Arabayı idare 
eden maamaıeldi. 

- Miss durunuz.. Diye ba
iırdık. 

Söz dinledi. Otomobil dur
dtı. Arabamız mermilerde• de
lik deşik olmuıtu. Hu kurşun 
yaimurundan nasıl oldu da 
kurtulduk? Ya Frank nerede 
idi? Yerinde olmadıj'ına ı-örc 
yaralı nuych? Arkadaşımızı ni
hayet görebilrlik. Bir kurşun 
yediii halinden belli idi. 

- Frank aancıyor mu? 
- Hayır... Sadece kalkamı-

Y•rum. Kurtulduk mu Jak? 
- Elt:.ette kurtulduk. 
Frankı arabanın arkasına 

yatırdık. Sesi iiUikçe zaith
ıorau. Mırıldanırcasına: 

- Beai bırakınız, dedi. Aju 
yaralıyım. uleceiimi hissedi
yorum, Uğraşmak beyhude 
olacak... Şimdi nerede ise po
lis otomobilleri yetişir. Beni 
yola bırkın .. Orada can vere
yim. Sizlere gelince vakit kay
betmeden kaçınız ... 

- Haydı Frank .... Buclala
lık ist~mcz. iyi olacaksı• ... 

Olduf'uınuz yerde kaldık. 
Frank cevap vermedi. Vücudu 
ihtilaçlar geçiriyordu. Yapacak 
bir şey kalmamıştı. 

Sönük bir sesle: 
- Bir centelmen fibi yatak

ta ölmek isterdim. Bir cani ıi
bi d v ·ı d d. eıı ... e ı ... 

Sessizdik. Kunduralarını çı
kardık. Onu biraz daha rahat
landırmai~ çal·stık. Y avas va-

vaı gözleri kapandı. Son bir 
ihtilaç... Yarım saat önce o ka
dar metin olan arkadaŞ4mızın 
hayabna son vermişti. Belindeki 
meşhur hançeri aldım. Ara.bayı 
esansla sulayarak ateşledim. 
Az sonra Frank ve arabası 
alevden bir buket haline gel
mişti. Alevler Frank Tbe Kni
feyi yemiilerdi. 

Yaz 2'ecesi.. Ay ışığı altmd 
bu ağaçlı yoll r ne güzel gö
rünüyordu. Araba yanıyordu. 
Y nşaran gözlerimi alevler 
üzerine diktim. Son alev kat
resi sönünciye kadar bu yan
gını seyrettim. Genç kız ya
nımda idi. 

Ona minnetle bakıyordum. 
Zira en tehlikeli dakikada bixi 
o kurtarmış bulunuyordu. Tam 
vaktinde volana aanlmamış ol
saydı çoktan bizler de Fra11kıa 
yolunu tutacaktık. Öteden be
riden, havai mevıalar ilzerinde 
konuşuyorduk. Kendimizi ta
mamen tehlikeden kurtulmuş 
sanıyordum. Birden bire bir 
gölğe üzerimize doğru yürüdü. 
Dev cüsseli bir adamın gölğesi. 
Sert:, aman vermiyen bir ses 
haykırdı; 

- Eller yukarı ... 
Bir saniyede büyük bir e

şenin arkasında siper aldım. 
Bu yeni düşman beni göremi
yordu. Ben ise onu pek iyi 
farlcetmcktc idim. 

Ayni ses gtirliyor gibi tek
rar etti : 

- Eller yukai'l ..• 
Fakat bu yabancı ın arka

sından bir gölge daha belirdi. 
Müthiş bir yumruk herifi yere 
serdi. 

Bu Vilyamdı : 
- jack ıı-el, herife öyle bir 

yumruk indirdim ki kolay ko
lay kendine sıelemez, dedi. 

Arkamızı bırakmıyan bu ya-
1.ancıyı omuzlayarak biraz ileri
ye ıürükledik. Cep llmbasnun 
ıtıiı altında onu tedkike ko
yulduk. Hayretle bakıyordum. 

Gözlemin tanıaak istecliji bu 
adam kimdi? Ben bunu baıka 
bir yerde de görmü11tüm. Unut
mıyacağım bir. baştı bu... Ne
rede o.na rastlamııtım. Kafamı 
h~p bu düşünceyle yoruyordum. 
Ne sersemlik bu ... Bu bir şefin 
çehresiydi? Hangi kulüpte ona 
rastlamııtık, bir türlü akhma 
gelmiyordu işte ... Sakın bu çeh
reyi bir iazetede veya maia
z!nde 2'Örmüş olmıyayım diyor
dum. Belki de böyle idi. Bay
i'ın adam yavaf yavaş kendine 
geldi. 

- '?.onu vm -
...•..•....................•.............• 

Y cıl kesen 
Mevkufen ağırcezaya· 

verlldl 
Ramazanda Bucada çalğı ça

lan Sıdıka ve Meliha adındaki 
kadınların ~ece f zmirc döner

lerken Kançcşmc civarındx ön
lerine 2'cçen ve zorJa da~a 
kaçırmak istiyen Bucalı Arap 
Hasanın mevkufen ağırccza 

mahkemc5inc sevkine karar 
verilmiştir. Arkadaşları olduğu 
zannile haklarında tahkikat ya
pılmakta ofan diğer yedi kişi

nin de 111eni muhakemelerine 
karar verilmiştir. 

NArli almı' 
KesteJli caddesinde Uiurlu 

hanında oturan amele is•ail 
oilu İhsan sarhoş olup nara 
attıiınd1tn yakalanmıştır. 

Arşıulusal kadınlar kongresinde 
Heyecanlı üç saat .. 

Mısır murahhasının sempatik nutku ile Zenci 
nıurahhasının anlattıkları - Dolmabahçe çayı 

lstanbul mektubu 

Jloyaıı L6.ti[o Bekir söylevini s6ylerktn 
İstanbul: 19 (Yıldızsarayı)- mak istedi .• Fakat birinci rei· 

Kadınlar kon2resinin en heye- sin önünde bulunan radyo ahi-
canlı ve entresan celsesi ıu zesi kulağa ıöylenenleri l:tüyil-
dakikada toplandı • · terek saloaa aksettirdi. T ahit 

Yıldız sarayının muhteşem herkss ıülmeie başladı .. Kon-
' 1 b • ·· 30 mili t• sa on arı ugun e ın gre böyle tebessümler arasın-

bay~nlaril~ .. dolup boşalıyor·· da başladı.. Evveli Hint mu-
Be~ıktaş onunden Yıldıza uza- rahhası maşlahlara bürünmüş 
nan Yıldız yoku una yüzlerce olduğu halde çıktı tezini mü· 

K_aclmlar koug,·esini ilk defa 
Amerikadada 1902 de kuran 

Chapmatı 

otomobil ve otobüs tırmanıyor. 
Vaktile Sultanların milleti 

ezmek ve çiğnemek için ka-
raırlar verdikleri', hürriyet a~ık
larını deniz diplerine athrmak 
için fermanlar savurdukları Yıl
dız sarayı, şu dakikada Türk 
kadınına verilen hürriyetin ve 
hakların tes'idi için bugün sa 
!onlarını ve kapılarını açmıı 
bulunuyor. Yıldız sarayının be
dii 1evklere hitap eden bütün 
mozayikleri, itlemeleri buiün 
Türk kadınının zaferini al-
kışlayan dünya kadınlarının 
iÖzlerine dekor oluyor ... 
Yaldızlı avizelerden fıtkıran 
ziyalar, Türkün benlij'ini 
değiştiren, tarihin seyrini çi
zen Ata türkün eserleri 
ile gözl~ri hayranlıkla açılan 
ecnebi bayanların gözlerini ka
maştırıyor .. 

Kongre ba,ıarken 
Dikkat ettim .. Bütün kongre

de kendisi için en fazla sem
pati beslenen bayan, geçen 
gün kendisilc mülakat cttiii
miz birlik başkanı Mis Aşbi'dir. 

Mis A~bi yine riyaset mcv
kiinc geçli .. Kendisine çiçekler, 
buketler verildi. O çok müte
bessim çehresile bütün mürah
haslara teşekkür etti. 

Şimdi miizakerc baıhyor .. 
Bu sırada garjp birıey oldu : 
İkinci reis, birinci reisin ku
laiına hususi bir teyler anlat-

dafaa etti •• 
Ondan sonra da söz kong

rede yekanc zenci murahhas 
olan Jamaik sakinine verildi.. 

Matmazel Zenci, bütün tah
minlere rağmen öyle mükem
mel bir hatip idi ki, yarım sa
at hiç durmadan söyledi.. 

Bu sırada birçok bayanlar 
ailamaj'a ba9ladılar .. Biz fnıri
lizce bilmediğimiz için dökü-
len bu K"ÖZ yaşlarıma. sebebini 

anlıyamadık.. Müdafaa bittik
ten sonra tercüman bu konferan 
sı Fransızca nakletti. O zaman 

anladık ki zenci madmaıel, 
.zenciler arasındaki kadın esa
retini ortaya dökerek evlenip 

esir olmaktansa bekir kalmağı 
bin kere tercih ediyor. Mad
maıel zenci kadıaların oralarda 

en aiır yükleri taııdıklanm, 
tarlada ıabahtan akşama ka
dar çahıtıklarını, oadan senra 
da üstelik bir de dayak yedik· 
lerifti anlattı ve detli ki: 

" - Halbuki erkekler, o 
tembel mızmız (!) Erkekler kö
ıelerinde rahat rahat eıniyor

lar. 
Zenci murahhasla bu dik-

kate deier beyanatı kadınla-

rı ailatıyor ve zenci bayan di
leklerini söylerken 250 mur~h
has hatibi candan alkıılıyordu. 

Hatta kürsüden indikten 
sonra gidip zenci matmazelin 
elinden öpenler bile bulundu ... 

Mısır murahhası 

Şaa:uı Pafa 
Kongrenin en fazla sevdij'i 

ve saydı&"ı mürahaslardan Mı

sırlı bayan Şarui paıa kürieyc 
geldiii zaman şiddetli alkıılar 
koptu. O, çok vakur ve ol
dukça güzel bir türkçe ile sö
ze başladı : Sevgili bayanlar: 

Size ecuebi lisanla diskuru
mu okumadan evvel türkçe 
olarak hislerimi kısaca anlat
mak iıtcrim. Türkiya hududu
na girdiğim dakikadan itiba
ren gördüiüm kardeşliie ve 
yakınhia Mısır kadınları namı- · 
na çok memnun oldum. İltifa
tınıza kongıradaa ve alenen 
te~ekkür ederim. Sizin gü
zel ve meşhur memleketinize 
nekadar sevinçle geldiiimi ta
savvur edemezsiniz. Burada 
ke•dimi katiyen yabancı bir 

-Ya:za:r:ı ; Aslan. Tu.:f'an 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1' ıldız lı:ou11nRhıdc11 bir intiba 
memlekette his etmiyorum. Kar- 1 kalabalık bir kütle halinde bu-
deı milletin bayanlarına bütün lunsunlar, iÖnül arzu ederdi ki 
Mısır bayanlarının takdir ve İzmir hanımları namına hikim 
hayranlıklarnu bildiririm. J.ayan Zübeyde Şefik Türk ka-

Bayan Şarui paşa bundan dınlarının kaaundaki mevkile-
sonra nutkuna Fransızca olarak rini, muallim Vedide Kemal de 
başladı ve bilhassa "Hamdolsun fn2'ilizcc olarak Türk kadınıma 
Ata Türkc ki bir çok Garp vazife ve işteki muvaffakıye-
memleketleri gibi Şark diyar- tinden bahsetsin .. 
lannın bayanlarına da siyasi 
ve medeni haklar verme
nin kabil olduğunu bütün 
milletlere gösterdi ., dedi. 

Bundan sonra Fas, Filistin, 
Iran mürahh sları söz aldılar. 
Her kürsüye çıkan Türk kadın
lığının büyük kabiliyetini en 
evvel söylemek ve tebarüz et
tirmek ifıtiyacını duyuyor ve 
bu cazibeden kendini kurtara
mıyordu. 

kongreden sonra 
Kongreden çıkarken Bayan 

Şarui paşaya yaklaştım ve İz
miri sordum. Dedi ki : 

- Evet !. Gelirken İzmirc de 
uğradık.. Orada ıördüiümüı: 
iltifatlerden lzıaire ve İzmirli
lere çok müteıekkir kaldım .. 
İzmir bayanlarına selimlarımı 
bildirirseniı mllteıekkir kalı
rım. Biraz ~lede lzmirden 
Bayaa Mabture ile kıxıaı ve 
Maniıa murahhası olarak ta 
yardımcı kadıalar cemiyeti rei
si Bayan Şükriye Abbas ve 
Melek Hakkı ile karıılaıtım .. 
Ve çok sevindim .. 

Bu kongrede ıönül anu 
ederdi ki İzmir bayanları da 

Kadın bfrlikleı·i :reisi ve konur• 
baş1:mıı Co1·betd As1ıb!J 

Kongre yarm t~krar açılmak 
üzere .lağılclı.. Bu mektubu 
timdi Yıldız sarayının posta
aesiae bırakırken kon&Teni• 
Dolmaltabçe Hrayındaki çayı•• 
aidiyoruz. 

Altay - Izmirspor 
1 Yarın Alsancak stadında iddialı 

Bir maç yapacaklardır 
Haber aldıiımıza ıöre yarın 

23 Nisan bayramından istifade 
ederek Alsancak alanında Al
tay ile lunirıpor takımları ara
ların.fa iddialı bir maç yapa
caklardır. lzmirspor takımı bu 
maça son k>drosiyle çıkacak
tır. Sonmaçlarında teknik oyun 
sistemiyle seyircilerin takdir
lerini ka:r:anan Izmirspor takı
mınin Altay 2'ibi ıampiyonluğa 

Telefon şirketi 
Umumi toplantısı 

lzmir ve civarı otomatik te
lefon Türk anonim şirketi u-

mumi heyet içtimaının dört Ma
yııda yapılması tekarrür et
miştir. 

Mezuniyet 
Ödemit aıliyc mahkemesi 

baıkakibi Bay Hasan Soz~n'in 
bir ay izni vilayet mıkanunca 
tasvip oluamuttur. 

en fazla namxet bir takımıa 
karıısında n• j'ibi lıtir :aetice 
alacaiı meraka değer. Çüaldi 
lzmirspor takımının bu maçı 
kaxanmuı da ırayri •arittir 
denilemez. O takdirde maçıa 
heyecanla lıtir mecraya dökülü
şünU ı-örecei'iz. Saat 17 de 
ba,hyacak olan bu müsabaka
nı11 son ayların en ıfizel kar
,ılaımalarındın biri olacağı 
şüphesizdir. 

Men'i muhakeme 
Avrupadaıı getirecekleri mal

lar için Cumhuriyet Merkez 
bankasına taahhütname veren 
•e vaktinde taahhüdünü ifa et
miycn Y. N. Kohen tirketi 
aleyhinde 1567 numaralı ka
rarname mucibince tahkikat ve 
ceza iıtenilmiı ve ancak bu 
kanunun maznun olan şirketin 
taahhüde ıirmesinden ıonra 
meriyete j'ir•iş olmatı laase
biylc men'i muhakeme karan 
verilmi,tir. 



1enı Asır '== tsahHe e 

bsmanlıcadan Türk~eye karşılıklar kılavuzu No.22 
1 - Oz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunlann her biri hakkında ıırası ile 

uzınanla nmızın (mutabassıs) yazılarını ıazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkl arın iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre , Fransı:r:ca!arı yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan ke limelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

HUKUM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. 

iltibas - Benzeşim bitmek üzere olduğu sırada. ı 
Örnek: Arabide "sin" ile ya- imalathane -Atölye (T.Kö.) 

ıı lan ihtısu ile "sat" ile yazı- Mamul - Yapık 
lan ihtisas iltibasluını refetmek Örnek: Ceviz ağacından ma-
ıyi dir - Arapçada "sin,. li ihti- mul bir dolab - Ceviz ağacın-
ıas ve "ıat .. Jı ihtısas benze- dan yapık bir dolap. 
timlerini kaldırmak iyidir. Ameli - Pratik (T.Kö.) 

iltica etmek - Sığınmak Nazari - Teorik (T.Kö.) 
Örnek: Bu işde de afvı ali- imale etmek - Çevirmek, 

niıe iltica etmek isterim - Bu yatırmak, eğmek 
ifde de yüce bafıılamanıza sı- Örnek: 1 - Kalbiaizi bu !a-
lınmak isterim. rafa dovu imale eden sebep-

lıticaıih, melce - Sıltnmak Yüre~nizi bn tarafa doğru çe-
Ömek : lıticaıılhım olan ıi- viren sebep. 

aai mader - SıiJnatım olan 2 - Birçok utraştıktan soara 
ba kucajı. iıtirhamımı ia'afa imale edebil-

Mülteci - Sı§"ıaık dim - Birçok ujrqtılı:tan sonra 
Örnek : Siyati m6ltecilera en yalvardıK"tmı yerine ııetirme(e 

,ok müsamaha sröıteren Tür- yatıraltildim. 
)üyedir - Siyaaal ıı(uıakları ea 3 - Bir o yana, bir bu yana 
\ek hotııören Ttırklyedir. iaale ederek beni de ptırltı-

lltihab - Y anııı aız - Bir o yana, bir bu yana 
Öraek : Y aruının iltihabı eierek beni de ıatırtbnız:. 

.. yri kabili tahammtU acılara İman - laan 
'hbeb oldu. Örnek: Türklüğün terakki 

İltihak etmek - Kahlmak edeceiine, itila edeceiine ima-
Örnek : Bu inkıllb kahra- nım vardır - Türklüiün ileri 

aıanlannın saffına ban ıla ilti- i"İdeceiine, yükseleceğine iaa-
halı: etmek iıterim - Bu deY- nımız vardır. 
rim bahadırlannın sırasına ben imar etmek - Bayındırmak 
ıle katılmak isterim. (Bak: abadan) 

iltifat ( teyeccllb ) - Yönal lmdad etmek - Yardıma 
Örnek: lltifatınız kalbimi aer- kotmak 

prı mesar eyledi - Yöaelini:ı lmdad - Yetişme, yardıma 
ııönlümü seYinçle doldurdu. koşma 

İltifat ( teYacclih ) etmek - lmdad! - Yetişi 
Yönelmek, ytlze bakmak, hot imha etmek - Yoketmek 
dananmak Örnek: Harlııın nihayetinde 

lltima etmek - Panldamak, düşman ordolannı iaha eden 
Jalpırdamak büyük kumandan - SaYqın ıo· 

Örnek : 1 - Seıaatla Utima Bunda dilşmaa ordularını yok 
eclen bir naemi :ıtahire haın eden loliyUk kumandan .. 
.. zar ederek •.• - Gök yi:r:l1ade lmhal etmek - Ônellemek, 
panldıyan parlak bir yıldıza önel Yermek 
sözünü dikerek.. . Örııek: Alacı&-ınızı tediye 

2 - Ufk llıerinde ııiyıyı etmek isterim; fakat biru im-
,.msin iltima ettiiini ıörenlcr hal etmenizi rica edeceiiJa -
• Ufk llzeriade rlln lfliı•ın AlacıiJnııı öcleaek isterim, 
ralpırdadıj'ını ıörealar... ancak biraz önellemeniri (önel 

lltimaat - Y ılpın Yermenizi) diliyecejim. 
Ömelı: : lltimaab kamer, en- Mühlet - Önel 

ıaruııı taltif ecliyerclu • Ayın Örnek: Size iki ay mllhlet, 
,a}pırlan, ııcı:r:J .. rimi okfuyordu. ondan ıonra beklemem - Siı• 
1ıtiau ( sahabet etmek ) _ iki ay önel.. Ondan sonra belı:-

Kapraak lem em. 
Oı lmki.n - imkan (T.Kö.) 

rııelı:: Bu İfİn olauı için Ademi imkan - lakbsızhlı: 
hana bir az: iltimu etmeni:r:i Adimülimkin - lmkinsız 
rica ederim - Bu itin olmaıı Mümkün _ lmkinlı 
lçin beni hira:r: kayınuaızı .. i- Mümkün kılmak _ l.kiıı-
larim. 

lıtiva - KıYnm 
Örnek: Üıtündeki hariri fu

lıaıa iltiYaları - Üıtüııdeki ipek 
liatauın lı:ımmlan .. 

lıtiyam bulmak - Onulmak 
Ömelı:: Harpte aldıtı ceriu 

ıltiyam bulunca - SaYaıta aldığı 
yara onulunca .. 

iltizam etmek - Tutmak • 
yan çıkmak, yan olmak 

Örnek: Siz beni ilti:ıtam et
tikten sonra kimseden kork
mam - Siz beni tuttuktan (Siz 
INııden yan çıkhktan) sonra 
lômseden korkmam. 

1Izım etmek - Susturmak 
Örnek: Ne delil srö.teriyor

ıam cevabını Yerdi, beıü ilzam 
etti - Ne kanıt ıösteriyoraam 
teTabını verdi, beni smturdu. 

ima - hılay 
Örnek: Anhyan bir kUçük 

ima yeter - Anlıyan bir ktlçillı: 
lmay yeter. 

ima etmek - Imaylamak 
Örnek: ima etmek iıtediti

aiı: nokta gözünden lı:açmıı da
fildir - lmaylamak iıtediiini:r: 
•okta 2özümden kaç•!f de
jildir. 

imal etmek - Yapmak 
Örnek: Onun İmal ettiti 

tarzda ııüıel koltuklann emsali 
yoktur - Oııun yapbiı yolcla 
ırt-.l koltukları• benzeri yok
tv. 

ı.allt - y apun 
Örnek: İ•allt hitam bulmalı: 
re olduiu ıırada - Yapım 

latbrmak 
Gayrimlimkün - lmkin11z 
Gayrimümkün kılmak - Im-

kinsızlaştırmak 

imli - imla (T.Kö.) 
İmli etmek - Doldurmak 
Örnek: Bu lütfunuz kalbimi 

hissiyatı meserretle imla eyledi
Bu kayranız yllreğimi sevinç 
duyıulariyle doldurdu . 

lmrar etmek - Geçirmek 
Örnek: Gümrükten imrar 

edilen sandıklar - Gümrükten 
ıeçirilen aandıklar. 

Mürur - Geçme 
Örnek: Bu ıokaktaa yük ara

balarının münuu memnudur -
Bu sokaktan yük arabalannın 
feçmesi yasaktır. 

İmıilı: etmek - Kııunmak 
Örnek: Sarfiyatta biraz iııı

sik etmek lizım - Harcamada 
biraz kuımmık ıerak. 

İmtidad - Uzam, ltoy 
Ömek: l - Bütün yol imti

dadıuca mamur köyler ıördiim
Bütün yol iatidadınca bayındır 
köyler gördüm. 

2 - Dere imtidadınca sıra 
evler gördüm - Dere boyunca 
ııra evler gördüm. 

lmtidad etmek - Uzamak 
Örnek: Burünkü içtima dört

te hitam bulacakken sekize ka
dar iatidad etti - luftinkü 
toplantı dörtte bitecekken ae
kize kadar uzadı. 

imtihan - Sınaç 
Örnek: Mektep batibanlan 

Mayıs sonunda yapılıyor-Okula 
sınaçlan Mayıı sonunda yapı

lıyor. 

imtihan etmek - Sınamak 

Örnek: Gençltri imtihan et
mek ehemmiyeuiz hir i ş de
ğildir - Gençleri sınamak öyle 
önemsiz bir iş de~ldir. 

Şifahi imtihan - Sözlü smaç 
Tahriri imtihan - Yazılı 

amaç 
T ccrübe - Deneç 
Örnek: Tecrübe, uliıırıu ha

zıranın en mühhı iıtinatıihı
dır - Deneç, bugünkü ilimlerin 
en önemli dayanağıdır. 

Tecrübe etmek - Denemek 
. Örnek: Bu izam ettiğiniz işi, 

müsaade ederseniz, bir de ben 
tecrübe edeyim - Bu büyükıe
diğiniz işi, izin verirseniz bir de 
hen deneyia. 

imtina - Abay 
Örnek: Imtinaa sebep yok, 

reyinizi vermelisiniz - Abaya 
ıebep yok, oyunuzu vermeli-
siniz. 

imtina etmek - Abamak 
Örnek: Böyle bir vazifeden 

latina etmek için esbabı mu
hikka ıöıtermelisiniz - Böyle 
bir ödevi abamak için haklı 
ıebepler sröstermelisiniz. 

Recldetaek - Reddetmek 
(T.Kö.) 

imtisal etmek - Uymak 
Örnek: Emriuize imtisal ede · 

ceğim - Emrinize uyacaiım. 
imtisas etmek (maı) - Em

mek 
lıatiyaz - Bırakığ 
Ômek: Çia, hututu hadidi

yesini itletmek imtiyazını bir 
Alınan kumpanyasına Yermişti

Çin, demiryollınnı işletmek bı
rakıiını bir Alman kumpınya
ııaa vermiıti. 

imtiyaz - Ayırt 
Örnek: V atandaılar arasında 

imtiyaz dütlinlilemez - Yurttaf
lar araıında ayırt dütlinüleme:r:. 

imtizaç etmek - Kaynaş-
mak 

Örnek: lki dlişmın gayet eyi 
imtizaç ettiler - lki düımaa pek 
eyi kaynatblar. 

l.tizaç etnıek - Baydat· 
mak, ııeçinmelc, uyuımak 

Örnek: Onunla iaıtiıaç et
mek zannedildiği kadar suhu
letli cle~ldir - OnUD!a baydaş
mak (ieçinmek, uyuşmak) sa
nıldığı kadar kolay değildir. 

ımtizaçıız - Geçimsiz 
Örnek: İmtiıaçıız ltir adam· 

Geçimsiz bir adam. 
Ademi imtizaç - Birlete

mezlik, ııeçimsizlik 
Örnek: Aralarındaki ademi 

imtizaç yevmen feyevmeu te
zayüd ediyor - Aralanadaki 
birleıemezlilı: (ıeçimıi:zlik) ıün
den ıüne artıyor. 

imza - imza (T.Kö.) 
inadına - Zoruna 
ln'am, inayet - Kayral 
inan - Di:ıfin 
Ömelr.: Süvari, nisrihan önüa

deki sahai fesihada irhayı inan 
ile - Atlı, birdenbire önündeki 
ıenit alanda dizıinleri srevte
terek .. 

lnbat - Bitim 
labisat - Sünüm 
Örnek: Ciıimler hararet al

tında inbisata uğrarlar - Ciıim
ler hararet altında sünüme uğ
rarlar. 

İnhisat etmek - Süumek 

Örnek: Bürudetten incimad 
eden fukara - Soiuktan donan 
yoksullar. 

Camit - Donuk, cansız 
Örnek: 1 - Neye öyle camit 

bir tavır almışım - Neye öyle 
danuk bit duruş almıtıın. 

2 - Camid ciıialerde hayat 
yoktur - Dansız cisimlerde ba
yat yoktur. 

lncizab etmek - Kapılaa'.c, 
tutulmak 

1 Örnek: Bu nazarfirib cemale 
incizab etmemek mümkün de
lil - Bu ıöz alıcı güzelliğe ka
pılmamak (tutulmamak) elden 
srelmiyor. 

İnd - Yan, röre, - dikte 
Örnek: 1 - Sizin indinizde 

bütün kudsi ıeyler alteıtir -
Size fÖra (sizin yaaıaı:r:da) bil
tün kutsal ıeyler bottur. 

2 - lndelmüzakere - Koau
ıuldukta 

indifa etmek - Fııkırmak 
Örnek: Y ınardai indifa edi

yor - Yanardağ htkınyor 
ladiru etmek - Batmak, 

kaybolaak, çökmek 
Örnek: lndiraa ede• Oıaanlı 

imparatorlu§"u • Batan (çökaa) 
Osmanlı imparatorluiu. 

2 - Mllııderiı olmuf daY
letler - Kaylııolmuı de•letler 

infak etmek - Basleaek, 
yedirip içirmek, sreçindirmek. 

Örnek: Btlttın bir &Deyi la
fak etmek kolay lııir yaz:ife da
iildir • Bllttbı bir ardayı bu· 
Jcmak ( ıeçiadirmek, yedirip 
içirmek ) kolay lılr &deY de
ğildir. 

Nafaka - Geçlalik 
ônıekı 7.eYcemi tatlik etti, 

nafakuını veriyor - Kanıını 
bopdı, ıeçimlijial yeriyor. 

lafız abıaek - Geçirmek, 
yürütmek 

Önaek: Dftnyaya hlikmllnll 
infaz edenler bile böyle cflrat
klrane hareket atmemiflir -
Dliayaya hBkmllııü ıeçirenlu 
(ytlr{itenler) bile böyle kb· 
tahça hareket etmemiftir. 

Nllfuz - Geçme, ifleme 
Örnek: Y afıııurun llikleria• 

kadar nllfuzu yli:r:bdea haata· 
landım - Yağmurun iliklerime 
kadar ıeçmesi ( lılemesi ) yft· 
zilnden hastalandıa. 

Nüfuz ( Tesir anlamına ) -
Etke 

Örnek: Onun nüfuzu her 
yerde caridir - Onun etkesi 
her yerde yürür. 

1 
Nüfuz etmek - Geçmek, 

işlemek 
önıek: Rutul>et kemiklerime 

kadar ntifuz etti - Islaklık ke
miklerime kadar itledi (ıeçti) 

Nafiz - Geçen, ifliyen 
Örnek: Nafiz bir nazarla yll

züme bakb - işleyen bir lııakııla 
yllzüme baktı. 

Nafiz - Etlı:er 
Örnek: O kadar nafiz olıay

dım neler yapardım - O kadar 
etker olsaydım neler yapardım. 

infial - Knsrı 
Örnek: bana kartı infialini

zin eıbabını bir türlli iclrak 
ede111iyoru111 - Baaa kartı küıü
nüıün sebeplerini bir türlü aıı
lıyamıyoruın. 

Seriillinfial - T eskliaer 
Örnek: Arkadaıınız ne ae

riülinfial bir adammıt - Arka
daşınız ne teskfıser bir adam
mış. 

Örnek: Her cismin inbisat Münfeil olmak - Küsmek 
etmek kabiliyeti bir değildir - Örnek: Bu hareketinis ü:r:e-
Her cismin sünmek ıücü bir rine münfail olmamak elden 
değildir. srelmiyor - Bu hareketiniz lize-

lncaz etmek - Sözünü ye- rina küsmemek elden sreJ.iyor. t 
rine sretirmelc tnfilik etmek - Ayrılmak 

Örnek: Merd olan verdiği (Bak: Fek) . 
ıözü incaz eder - Er olan ver- J f nfillk - Patlama ~""'!J>r.ı...'l: 
diii sözü yerine ııetirir. Örnek: Haydırpaıa iatııyonu , 

laciaad etmek - Donmak c,1 jnfilakı ı.tgbW11 de . t içiıı4 

bırakmıştı - Haydarpaıa durai'ı 
patlaması, lstanbulu korku 
içinde bırakmııtı. 

infilak ebnek - Patlaaalı: , 
patlak Yermek 

Inlirad - Teklik, tekkaima 
Örnek: Hali infiradda iciz 

olan insanlar, birleşince büyüle 
bir kudret iktisab ederler -
Teklik halinde eksin olan in
sanlar, birleşince büyük bir erk 
edinirler. 

Münferid - Tek 
Örnek: Bu, münferid bir hi· 

disedir - Bu, tek bir hadisedir. 
Münferiden - Teker teker 
Örnek: Müııferiden reliniz -

Teker teker ıeliniz. 
T eferrüd etmek - T eklet· 

ıaek 
Öm.ek: Akran ve emsali ara

ıında teferrüd etti - Taydatları 
Ye benzerleri aruında tekletti. 

infisah - Bozulma ( Bale 
Fashebnek) 

lnfisal etmek - Aynlmak, 
çıkarılmak 

inhidam - Yıkılma, yıkılım 
Maili inhidam (Bak: Müırifi 

haralt) - Kağşak 
inhilal - Datılım - ( Fr. ) 

Dissolution 
Örnek: iktisadi sebeblcr bir 

cemiyeti iııhilile uvatabilir -
Ekonomik aelııebler bir aosye
ta}'i daj'ılıma uiratabilir. 

inhilal - Açılma - ( Fs.) 
Vacance 

Örnek : Bu yazifede lııiç bir 
inhilil olmadı - Bu ödeYlerde 
hiçbir açılma elıııadı. 

lııhilil ( bozııunluk anlamıaa) 
Çözüntü_ 

Örııek : içtimai bir müe11e
sede &örülen inhilal - Sosyal 
bir kurumda ııörülen çözllntü. 

Kabili inhilil aaddeler -
Erirler 

Örnek : Suda kabili inhilll 
maddeler tunlardır - Suda erir 
ler tunlardır. 

Münhal - Açılı: - ( Fr. ) 
Vacaat 

Ömek : Münhal veri•iz yok
Açık yerimiz yok. 

İnhimak (Bık: İptila) -Düı
künlük 

Öraek: Oada kitap okuaak 
inhimak derecclİJıdedir • Onda 
kitap okumak dütkünlük dere
ccıindedir. 

lnhina-Eiilim, bqe§"m• 
Ömek: inhina bilıııez bir ira-

de - Eğilim bilmez: bir irade. 
Münhani-Etriç 
luiraf - Sapma 
Örnek : Doj'ru yoldea ialııi

rah sebebiyle bu hale düttti 
• Dojnı yelclan aapmuı yüzün· 
den bu hale düttü. 

inhiraf etmek - Sapmak 
Örnek : Hakikat iahiaaf bil

mez bir ııli•eıtir - Hakikat tu
tulma bilme:r: bir ııllııeıtir. 

lnhiıar ( Monopol ) - Tekit 
Bak: Hasr) 

İnhisara almak (Monopolize 
etmek)- T ekitlemek (Bak:Haar) 

inhitat - Dlitii• - (Fr.) Dec
lin, affaiuement 

Örnek: Zekbıadaki inhitat 
konupuındaa belli - Zekl11n
dadi dlltliııı konuşmuından 

belli. 
İihitat - fn;izlik - (Fr.) Abı

isaeınent 

Örııek: Bu topraklardaki in
hitat • Bu topraklardaki inııis)ik 

lnhilat - Alçalma - (Fr.) De
rradation 

Münhat - lnfi:ı - (Fr.) Aba
iıae 

Örnek: •Münhat olıa yerler -

lnp olan yerler. 
Dehfetü iııhiıam (Bık: iakira:r:) 
inikat - 1 - Bağıtlanma, 2 -

(Meclis te:iıııi) 
İnikas - Yansıma 
Örnek: EYier ve ı§"açlana 

durııuıı ıuya inilı:i11 çok ııüzel 
ıılirünüyordu - Evler ye ağaç
lann durıun suya yanııaaaı 
çok iÜzel ıörünüyordu. 

laikiı etmek - Y an11mak 
Ôrııek: Yürek temiıliii in

ıaaıa çehresine inikas eder -
ylirek temizli§"i inaauın çehre · 
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lnitaf etmek - Çeyrilmek 
Örnek: Naz.arlan ona initaf 

edince - Bakııları ona çevrilince 
inkar - Y adısa 
Örnıek: İnkar nedir bilmiye

nin imanında kıymet olmaz -
Y adısa nedir bilmiyenin ima
nında değer olmaz. 

lekar etmek - Yadı!amak 
Örnek - Y aptıklannı inkar 

etmedi - Yaptıklarını yadı 11-
madı. 

İnkıbaz - Büzülme 
İnkıbaz - Peklik 
lnkılib - DeYrim 
inkıraz - Batım 
lnkısam - Bölünme, kıaım

lanma 
inkısam etmek - Bölünmek, 

kısımlanınak 

Örnek: Bu ıeklin dört par
çaya inkısamı - Bu şeklin dört 
parçaya bölünmesi. 

inkisar - Kırılma, kırııınlık 
Örnek: V erdi(i netice oau 

inkisara uirattı - Verdiği ıonnç 
onu kırılmıya utrattı. 

Bu söıleri duyunca içimde 
acı bir inkisar duydum - Bu 
sözleri duyunca içimde aa bir 
kırrınlık duydum. 

İnkisari hayal - Umusa 
Örııek: Bu işte inkisarı ha

yale düttüm - Bu işte umu .. ya 
dlitfilm. 

İnkisarı hayale uiramak -
Um usanmak 

lakisan ziya - Yalkım 
İnkifaf etmek - Gelipnek, 

açılmak 
Örnek: Yazı yazmakta çek 

inkişaf etti - Yazı yazmakta 
çok açıldı. 

Çocuklanmızıa bedene• de 
inkişafına çalışmalıyız - Çocuk
lanmızın bedence de relifme
siae çalıımalıyu:. 

inkıta - Kesilme 
inkıta etmek - Kesilmek 
lnkıyad etmek (Tebaiyat)-

Bağınmak, bateğmelı: 
Örnek: Keadimizd.en claha 

yüksek iaaanlara inkıyad ede• 
biliriz - Kendimizden daha yük 
sek insanlara başeğebiliriz (ba
iınabiliriz) 

lnkıyad ettirmek (Tebaiyet) 
ettirmek) - Uyurmalı: 

Örnek: Baıka milletleri em
rine iakıyad (tebaiyet) ettir
mek istiyordu - Baıka ulwılan 
emrİ•e uyurmak istiyordu. 

İakıza etmek - Sonalaak 
İnsaf, nısfet - Ekit 
Örnek: insafına aıiınınm -

Ekitine sığınınm 
insaf etaek - Ekiıaek 
Örnek: insaf etmez nıisiaiıı? 

- Ekitmez misiniz? 
insan - insan 
Inıani - insel 
Öraek: insani hislere hlir

me t ıöstermelidir - lıtael duy
ıulara sayııı ıöateraelidir. 

lnsibap etmek - Dölclilmek 
Örnek: Kızılırmak, K.rade

aize insıbap eder - Kı:r:ılınaak 
Karadeaize dökülür. 

lnıicam - 1 - Tutarlık 2 -
(Edebiyat teriai) 

Örııek: Sözlerinde Ullicaa 
yoktu - Sözlerinde tutarlık y•ktıı 

luidtl etmek - Tıkııımak, 
kapanmak 

Onergeler 
KıJayu:r: tözleri llzeriae, her 

liıtenin (Yeni Aa&r) da çıktı

jından hatlamak ll:r:era hir ay 
içinde, istek edenler yeni bi ~ 
önerge ileri sürebilirler. Buıı
lar T. D. T. C. Gnel kitipli
ğine şu şekil altında ıöndcri
lecektir: 

Osmanlıca . . . . kelimesi· 
ne Kılavuzda . . . . . karşı
lığını uyıun ( yahut : yeter ) 
ııörmüyorum. 

Sebebi : (kısaca) . ". . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
Önergem şudur : .... (1) 

imza 
~-----

1) Burada bir /hıcrge oöstPrl"'i 

1 yeıı ya:ılıu ıi:eriııe bfr ~·.ıı 11n1>1-
lamıııacak/u. 
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Tarihi Tefrika 

Sümerbankın dünkü heyeti umumiye 
T oplanbsında okunan rapor •• 

No."31,. 

--------------~~~~11111!"'-!'-· Rusyada bir asır içinde altı kadın 

Ankara 20 (A.A) - Sümer· 
bank idare meclisinin banka 
umumi heyetine verdiği ilk 
çalıfmA yılına ait raporda; 
( Garpta sanayi memleketle
rinde fabrikalar ipizlikten tas-saltanat sürmüş bulunuyordu 

- ı - • - • fi ye olunurken memleketimiz-
Kateriaa l'e)iaia 61ümünde l sekiz aaat enel, mutad zama- de şuurlu hedef ve iatikameti 

lair damla .. ,...., dlkmemifti. nmda uyandı. DeYlet işlerile muayyen bir ~ayretin mahsulü 
Bu duypauziuiuau şöyle an- meşpl oldu. Sekreterine me- olarak umumi aurette sanayi 
latıJWda. sai oduıada keadiaini bekle- istihsali ve bu meyanda bil· 

•Ben ki prof•yonel bir ağ- meailli emretti. Saatlar reçtiii haua fabrikalar ve imalib seri 
laflCI uydabilinm. Burada bir halde imparatoriça ~rlllai- bir inkiıafa mazhar olmuştur ) 
d .. la fkJ&fl dakmedim. Bea 70rdw. 41enilmekte idi. 
ajl .. ydaa. Batkalan hm~ Oda hhmetçileri yatak oda- Banka idare meclisinm 2 nci 
racakb. lea hı~laı•;rclua· Bir sıu tirdiler. Orada kimse yok- çalıpaa yılı hakkında heyeti 
to'd-n bayılacak, ladee b- ta. T•ftlet oduma koplar. umumi yenin yann yapacaiı top-
fuını kaybedecekti. ,, İmparatoriçeyi Gardrop ininde lanlıya arzedeceği raporda 

Kateriaa ne fiirdea, ne de boylu boyuna uzanmıı ve ken- memleket sanayi itlerinin bir 
mididen la .... .,.alı. lapan- dini kaybet.it bir IWde bul- senelik aeyri etrafında vermek-
toriça... operada buluadujıı dular. Eski ıözclelere, tloktor- te oldujıı malUnıat yukar da 
umu perde kapadı mı or- lara haber JOUandı. Blitiia sa- ipret edilen huauaun ~eeen 
kutra da -1ı ...n.i ahr- ray altllt oldu. Katerina kırk yıl içinde de aym kuvvet ve 
dı. Haya._. - ,.u.n.da. sekiz _.t dren ilıtizar devre- emniyetle tahakkuk etmiş ol-
nmamn çelaram.. Japbiı aindea MDra hayata sıözleriDi dujun göstermektedir. Filha-
taluiub &rtmek içia fala,.._ kapadı. kika devlet KD&yİ qlerinde de 
ra, kmmz kuDamaata Htla· - Garipbir tesadlif eseri ola- Hri bir inkipf yılı olarak ıia· 
llllfl1. 5ai1ak metedlanna aıkı rak, ilk lflkı ve Lehbtan kralı t.erilelMlecek olu 1934 yılmcla 
aıkiya ltath icli. Sabah kahve Ponyatofakinin tahbadaa bir kaç ltir taraftaa bet ydlık .... yi 
albsı gayet hafifti. Otle ye- adam ileride yere aerilmişti. profraau tatbik edilirken di-
meklerinde itidalden ayrılmaz- Zaftlb Poloayanın miruı tv taraftaa da imalit art.a-
clı. Alqudan yemek yemezdi. elan saray eşyası Var,o- larile umumt babraa iç!Bde bir 

Bunuala --... Kateriaaaıa ftdu MoakOTaya aaldedil- strilkttır ıeniıleme9İ Peter· 
ıiWeri •Jlb•ta ..... fb. mitti İtle Kat~rinanın elile te- miftir. 
Dizlerinde lııirfDlr yanlar ... carue Ye felakete uirayan bu Dij'er taraftan Siimerbaıık 
ıöatermifti. Banlan kapatmak ,.tdızlı taht parçaları oaua fabrikalarının millt ekonominin 
bitil ola•yerda. llllmllnden intikam alıyorlardı. ayni br&Dflerindeki bisıelerinin 

Bir glln ....., hizmetçilerin- BrandUk pol petrovlçln aon senelerdeki hareketlerine 
den biri Katuill&p yak• ... rak: Terbiyesi ait rakamlar takip edilecek 

- Mat.oka, iJi ot.ak üı- Bilyilk Petroclan önce Rua olursa Banka fabrikalarının 
terseaiz Iİlrıe Wır pre ..,.,.. ka•ualan •• uray tepifatmda diier Jtjr ifade ile Devlet u-
y;., dı•ill'· •• de ıoıyetelerde gör6nmez- nayi sektörü.nün milli ekonomi-

- Slyla ltablm, H Jap- lerdi. Kadınlara insanlar ara· deki rehberlik vasfına gi~e 
malıyım? sıada •md yen "'70k Pet- dalaa çek .,..kt.e .w..e. e-

- S.hı• ..... -- ..,. ..,... ......... ........... ....... 
ile ltacalduw ı..,. yap- İlkin kadmlan alıfbklan inziva- Beı yallık proj'ıamaa tatbi· 
hnaız... 4aa çıkarmak için fiddetle ha- kinin ilerlemesi ile bu mevkiin 

- Yaralar b,...cak •? nkete llmm g&rllmüftü. Bu daima daha ziyade cLkkate 
- Oa ltet ...... kapa· Walibm neticai olarak ltir pyan bir aeYiyeye yiikseJece-

.... hllı • bpartauı. wr içinde R• talıtma birMri jiai timdidea kabul etmekte 
- Peki.. 4•.,-.caıjiw.. mtlmca altı lmparateriça çıktı. laatA yoktur. 
Ertai tin ._..,. .....,.. Banlana hepsi hennz esaret· Banka idare meclisi rapwuna 

d..a ..,. ptilldi. ten çıkaa bir ımparatorlukta ~lre Slmabank fabrikalan ... 
............... kelclekteru: iltibdat ile hüldimran oldul•. mulatmıa UBIWDİ Abf(annda ıre-
- Saim ... pralarl kapat- 0 Kadualar saltanat sürünce er- çen yıl fibi bu yıl da istisnasız ltir 

.. ja t-•fll•JUUZ, tli1e yaln- kekler lıllk6met ederler,, s&d ca.W.k ve inkipf giriilmüt· 
rı,_du. ta• yerilli h.ulwUflu. Kama tur. Bu arbrma bir taraftan 

Katen.a llr'-wlere blak imparatoriplana gözdeleri, Sümerbank fabrikalanmn r~
a•ada. De.ia ..,. ....,_,. apklan blkimet wakinM!D• yonel bir sa.,• sivasuı takip 
yapllda. Bir UftMa ,...ı.r Mkimi oldular. Yahu ikinci .., " 
kapaac:la. Fakat ... safer çek Katerina bu çerçeveden dıtan et.it alma••n diğer taraftan 
.......U. Bir Wta --•da çıkmak iıtedi. Fakat bir R• da bu mamulatın gittikçe raa-
mpuat.;p. adua ata.uyacak prensinin dediii gibi: "Onun bet kaz•nmaı olmasmda izah 
luale s.wi. S.C•lrlar fitti. Şi•- da ıözdelerinden her biri, sal- oıre ifadesini bulur. Aacak ra-
di yeaicl• ,.nlan açmak, kan tanatlan ne kadar az aürene pordan tunu da 6iıaiyenn ki 
almak İcap ediyordu. atinün, aldıldan milyonlar mu- ~eçen ,.ı satışlar 1933 de 1932 

Doktorlar Kateriiaaiua laaJa· lrabi&de a..,a,. Wr kat daha yılma gire olan silrate nazaran 
bm kurtarmak .,..... by- hacalete ... ldecliler." daha yav•ş artmışhr. Bu bll-
ltetmiflerdi. Ölümünden kırk - •'\•mc t<u- - haua milli maaıulat sabtlarıa-

""'"'"'"'fj"ii;k••••g~~t~~ii~;,.,..,,,,.,,, ~!ö~t!:~:...==~ 
rağmen aabflann aym ar

t\.lma yada yap,lacak seyahatın proğramı ... tempM•• takıp etmi-
Almanya hOkiimeti tarafın · ı ziyaret edilecek, 29 pazartesi t6 yuek .u.betea daha yavaı 

dan Almanyaya davet eclilen nil Euende Krop m&esseseleri harek~t etme.inin sebepleriai 
Ttırk razetecileribusila Alman- gezilecek, 30 Sah günü HanoY· 1934 yıhnda Uluul piyasada 
,.1• Yarmı' olKaklanhr. rada binicilik mektebine fidi- talebin dadajuadaa dolayı rakip 
Hazırlam prorrama röre lecektir. aüeueuleria fiyatları . kırma-

rueteciler 22 Dİian pazartesi Bir Mayısta Berlinde Adlcm larında ve bunlanll fazla ima-
ıaan BrealaYa Yanlacakbr. • 'eline danülerek 1 Mayıs te•· litla fiyat zararlarını telif et· 
23 uh pn tayyare ne Dresde- likleri ıarilecektir. mek i.temelerinde ve nihayet 

. . . _ . 2 Mayısta propapnda neza- abm kabiliyeti darlaimm balkı 
ile ~dilecek sıhhi1e muzeu ge- tind .. lrad . -~ . filmi ucuzlama- me-=ıettirmesitule 
·1 k "di1 L re e enm :uuen " •- , .. 

z~ ece ve operaya gı ece5· ırösterilecek ve propaıanda bulunaa banka milli fabrikalar 
~r. 24 çar ... lta trlnü tayyare nazırı Dr. Gobels bir çay zi. mamulitı 1935 de de imallb 
ıl~ "!unilae" gidilerek Ahnu yafeti verecektir. artırmada devam ettikleri ı.k· 
~iizaı . ve Braallaua" sezi- 3 ve 4 Mayısta Hamburga dirde esasen 1934 yılı içinde 
zdecektir. fidilecek ve ıehir gezilecektir. ithaline mllsaade edilmiş olan 

25 Perwembe flnl it karar- S Maygta Yıldınm treaiyle mümuil mamulatın yünlü piya-
lihı ve yeni ot.mobil yolu re- Bcrline dönülecek Ye Türkiye sasındaki tazyiki de inzimam 
~ecek, 26 Cuma pnli tayyare büyük elçiliii ziyare, edile- ve devam edince içinde bulun-
ile FrankfGtt:a fidilerek Adler cektir. 6 Mayısta Beılin'de duiumuz yıha yünlü kumq ••· 
~leri rezilecektir. fidanlık mektebi, 7 Ma- nayii için bir iatiUal fazlaaı 

27 c.marteai .... Leverku- yasta T empellaof tayyare mey- llİr fiyat tecelli edea sıkıahlı 
leade 1. G. _..•Heleri ıirl danı pzilecek, •ekiz Mayısta lair yıl olmak iaticlammla bu-
lecek, 28 puar .... MeWeade ela rewt ziyaret pro....- bi- laadapu ipret eylemektedir. 

kırköy fabrikalan satışlarına zamanda hafifletmek, memle-
relince, Beykoz fabrikumı• kette sanayile,me hareketiain 
sahfları 1932 yılma nazaran en kunetli mesnedini tetkil 
1933 de yilzde 2 ut.uf iken eden cleYlet kunamlaruwa ilk Ye 
1934 te atıf miktan 1933 ya- yakın hedefleridir. Milli suai-
hna ııazaran yüzde 81 aıtmıı· lqme kllYYetfi bir ua meenet 
tar. olacak demir sanayi .. , ... 

Yine Bakırkay fabrikasını• Üzerlerinde kararlar alabi'-elr 
abşlan 1932 ye kıyuen 1933 için vekaletin direktifini hek-
de yüzde 13 arlmıf iken 1934 lemekteyiz. Milli •naJide ken 
de ubf nisbeti 1933 yılma na- dHiae genif bir par.ar bulacak 
zaru yiizde 31 yü1uelnüftir. olu kimya sanayii ile de fii-

Her iki fabrikanın piyuaya len 1936 - 37 yıllanada utra
yaphit satqlann bütiln sabt 11I.uı tasarJumqbr. Bu.dan 
yekllnlerindeki hisseleri de fU ••tda hlkümetimizin t.nm.i 
suretle inkisam eylemektedir. ile proıram harici olarak ka
Beykoz fabrikumm 1933 11· rulabilmesi imkAalanm aracla
hnda piyasaya yapbif •bft•ki tam- yem Wr çi=eat• fahri· 
hissesi bütün sabf yeküunda- kası içia claYet -..... ..ta
ki yiizde 0,62 iken bu niabet lıa••• Aaadohada tetkikat 
1934 te yü:ıde 14 e çıkmıfbr. yapmaktadır. Alınacak aetice
Bakırköy fabrik•unın 1933 de lere göre mluit imkblar gö
piyuaya yapbjı aatıp•ki hia- riildaii takdirde meye11t faıt. 
aeai (hüktbnete yapmıı olduju rikalanmml•n fadda olarak iç 
atıflar hariç olm•k iiztre) Anadoluda bir yeai çimato 
umumi aabp uzaraa yilzcle fibrikuınıa alntle kurulması-
25 iken ba niabet 1934 te yilz- u ıeçtleeektir. 
de 70 • çılamfbr. Bu teıehblls ucuz Ye harct-

Raporda 1934 yaJmda mea- ile• ~imento po1itikuma •oi
sucat piyaauında prillen re•- ru ku"et6 bir atlım ol••" 
ıekliie mukabil ham piyasa- iatidaclan•adw. 
Jarmcla g15rWen Jlbeklik •• Bankaıun 1934 yıla heaôab· 
bunun maliyet fiatJanndaki te-
sirler etrafında izahat verdik- - l'ermce, .... Ji ....,. .. , 
ten sonra denilmektedir ki: muribiace te.U et.ekte .W.-

-.. fabrikalar İçİll &. ,.ı icia· 
Mitti aanayiin ıeqlemeaile ~= 3,317 un lira arhıiileeiftiır. 

içinde baluadupmuz iktisat ... ,_,,, 
hareketiain denm etmesi kar· MeYcut fabrikaların tenii do-
1111ada genif ka,11 ldltlainin 1aymyle bımlan Te yerli mal-
ahm kabiliyeti mesete.iai dai- l•r paarlarına tahıis olunan 
ma göz hlacle hw11ndarmak sabit ve mltedavil se ... aye 
zarureti pdiden kendisini miktanda 9,021,055,58 liradan 
ehauniyetle hiaettbmiye hq· 11,539,655,58 liraya çıbuftır. 
lUllfbr. Te nala "-nem.de Yem teaialv c1o1a,_y1ıe laaa-_,et ._tın • 
....... _ _....... ..... utan ................. 19'5 
rika maliyetleri lzerilldeki 'bft- beup yalı zarfmda hnlr• 
yük sıklethai ruyonal ifletme 161, 703,201 liralak safi hir klr 
prensiplerini sflr'atle midalıale tahakkuk ettinait bul .... k
ettirmek muretile en 1ma bir tada-. 

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

Zabitan Spor 
,. .... 

Kamutay yeni la
yihayı kabul etti .• 

•••••• 
Aakara - Züdaam ..... 

keri •-uriana .. atlan hak .. 
lnwi•lri k•n•u• baza aaclcle· 
!erinde yapıla taclitita ait JA .. 
y ha Kamutaym ...._i beye
tinde ko•QfuJ.ut ve kabul 
olaıuaQfblr. 

Bu Jiyihay• fire zalait:a
am bugün aynlmıt bulanduk
Jan 14 derece 13 • indirilmiı 
ve liva kumandanhiı yapmış 
olan miralaylara ait olan dere· 
ce kaldanhmfbr. Uyihada za· 
bit•nın ye11i maa, dereeeleri 
16yledir: 

Birinci d~rece, birinci ferik 
asli maaşı 150 lira, ikinci 
derece ferik, ult maaıı 125 
lira, Uç1incü derece foka ku
mandanhit yapllllf olan mirli
valar asli maqı 100 lira, d15r
dtincü derece mirlivalar, diva
m temyiz müddeiumumileri ve 
vekilet hukuk müpvirleri asli 
maaı 90 lira befinci derece mira
lay1ar, divanı temyiz azalan ve 
birinci smıf ukert memurlar 
asli maq 80 lira, altuacı dere
ce kay.makamlar, ikiaci •ımf 
askeri memurlar, Yekilet kale· 
mi mahsus müdürleri uli maaı 
70 lira, yedinci derece bioba
ıılar, üçüncü SlDıf aske
ri •emurlar asli ıqaaı SS lira 
aekizinci derece kademli ym
ltqalar ve d6nlWıcl 1.1Bıf ... 
keri •emurJan uli maq 40 
lira, enuac11 derece mllhimler 
uli IDUf 38 lira. OD ikinci 

İşleri~iz için 
Program 

Ankara - ldaaaa cemiyet
leri ittifaka kon.reli Haziraaıa 
ilk haftuanda Ankuada top
laaacakbr . 

Spor itleri koagrninde 
esaslı surette sirlfillecek ve 
bir pr ........ balajnacaldlr. 

izcilik teıkillb - Ôniimk· 
deki ydclaa itmarea liR •e or
ta okullarda izcilik tetkilitıaa 
ehellUDİyetverilecekti~lakaa
jak tarafından re•İf bir pro
gram hazırlanmaktadır. 

Bu te,.killt bakanbkta yeni 
kurulan spor işleri müdiirlGtnne 
bailanmıfhr. -Bol uda 

Bolu 21 (A.A) - Bola ço
cuk esirgeme kurumu 41 kim
aaiz yavrulara birer kat en.ise 
hirer çift ayakkabı kasket Ye 
mendil dağıttı. Yay,,... ı-
lan 23 Niau çocak .. ,,.... ••• 
da sirip •mneceldenlir. 

Bolu 21 (A.A) - Düa rce 
-t 3 te slrllmemis bir ka-
..... bir uat .ardü Bir çok 
evleri• kiremit •e yahut per
delerini uçurdu. Büyük cami· 
nin kubbeainin üstündeki kur
tunlan söküp attı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 lira, on üçüncü derece as-
keri memur muavinleri asli 
maaş 20 lira.. 

Kamutayda hundan bundan 
aonra ordu ikramiye kanunu
nun biriaci maddesinin deiiı
tiril..eıi hakkındaki kaaua ka-

...... ----ı ...... .__~--:L-ıa...;.....ır...:a.tt.&-~.&...1...-.--------~~~~~~~~---1..~...a..'---L.-l.~----L.~~---~'---~~.a..:.a~.a..:.&-....__...._ ____ -'-...... -----..... ------...... ·-:.~-

Ok ı ············ ur ann .......... .. 
............... oı·ıekleri ............... 

---~~ 
PastörizP. sütler 
Şehrimizde süt her yerde• 

daha taze ve ucuz sabhyor 
.. 15,, kuruşa bir litre hali• •• 
taze inek sütnnn evlerimilİll 
kapısına kadar Ketiren temi& 
slUçDler pek çoktur. Sabah• 
bqinde kapılarımızın an&adea 
geçen slUçülerin seslerini ya· 
taldarımızda uykumuz araaıa

daa ifitiyoruz. Böyle lair yeni• 
halka PastlSrize edilmif sllt at• 
mak taze sebze Yarken koa
aerve sebze aataata banzer. 

Belediyemizin halka temiz 
sllt ve hilesiz süt içirmek içia 
btıtçesine her seae beter bia 
lira koymak aurf!tile sablacak 
stttleria pastlSrize edilerek U• 

tıJacaiına karar Yerdip ••· 
zeteler de okadma. 

Ba İ.f, •itteki çocuklara 
•tlıklan bakımmdan ınza..ı. 
11Srtılehilir. Fakat Slit iti W
kın bir ıaduı olarak, daha 
umumi olarak ele alınırsa da
ha genif tedbirlerle daha Ye• 
rimli neticeler alınacajma 

kanüm. 
Belediyemiz halka lıv Uhle 

daha temiz Ye tue alt içir
mek iatiyona dalaa kestirme 
yol._ sid~Wlir : 
1- lnekcilerin ahırlanadaki 

temizliji, ha,JYanların aıhhabm 
slt kaplarının temizlijini kat 
rol etmek, koyun •• kt~ 
sahiplerinin aj'ıllanaı aJllİ 
plo1de muayeae ye kentrel 
etmek (muayene Ye kontroı. 
ko1aylaıbrmak içia mahalli kl1 
be1t>diyelerinin yahut baytarla
rın temiz phadetnamesi hay
van sahiplerinin eliDde bulun
mak prtbr ı 

2 - Şehre ıirea aiitleria İl• 
tuyoalanta ~ iame._ ..,,.._. ..,.klva act-

larak tltla temizlijbae ~ 
mak, ıehre hayYanlarda, ara-

llalarda yiikli ••• aitleri 
ayai ıekil telür• perkea ... 
ayene et.ek, tam ,, ... 41 • ._ 
umai .....U. 

3- Şelair dalailiade llit lfli .. 
yea imalltlaaneleria temizlit" ı 
bakmak, ifliyea adamlana 
sıhhat cizmlannı aonaak 

4 - Voltacı sabcıJann bele
diye çavuflan tarahndan sda-
hat ciizdanlanna ve kaplan
nın temizlijine bakmak. 

Böylece daha kestirme yol
dan balkın lehine halka dalla 
temiz Ye taze aiit içirmek ye
Jwada çabuk muYaffak oMlur 
zunecleı-im. 

M. K. -· -Buca haberleri 
Buca, 21 (Hususi) - Bu

rada beledtye meclisi unnml 
toplantısı yapılmıı sıcak ke

nuımalar elmuı bütçede .... 
fulmdan mühim tasarruf yapı
larak belediye reisine ç•ı.-a 

•il••Ha semit bir taUisat 
lnralolmttbr. Selediye reısıam 

ka•ba haldnadaki pzel di
fGnceleri tahakkuk edecektir. 

Kooperatif intihabı 
Kooperatif intihabı yaptlımı 

meclisi itlareye kooperatif re

üıi Bay Nazmi, üyeliklere 8"' 
Salih bay Bayram bay Y._. 

ve bay Sadık, mürakipfiti 
de bay Dr. izzettin Ye Bay 
Reşat Yoldemir seçilmiflerdir. 

Belediye reiaiaden aldıitmn 
malümata ıöre belediye bahçesi 
tarlaı biter bitmez yakanda umu
ma açılacak, sokaklarda dola
f&R tavuklan ve haz.a eW"lerdea 
\ikan pis suları• önüne geçil
aıİf. Muradiye camiaiuia aYlu
IU Ü park halıne setirilecek• ... ______ _ 



HER SABAH BİR HiHA YE 

Üniforma 
• • • • • r t 

Şehab Akbaşı harp esnasın
da tanımıştım. Bizim tabur, 
Geliboluda hem dinleniyor, 
hem de yeni bir hücum için 
hazırlanıyordu. Tam o sırada 
bizim araaıza ıeldi. Ünifor
ıusı bizimkilertlen daha ince 
bir kumaıla en şık bir terzi
den çıkmış olmalıydı. Ayakla
nada, diz kapaklarına kadar 
çıkan pahah çizmeler vardı. 
K~merlcri, kayışları hep ayıai 
ciaıtendi. Bu kılıiıyle fU ıeaç. 
mülazim, en tehlikeli hücum
larda kullanılan bir fırkadan 
ziyade, bir erkiaı harp saJo
•una yaraşırdı. 

Tabur kumandanı oau kapı
dan şöyle bir takdim etti ve 

hirşey söylemedi. Onu oldukça 
aovuk karııladı.k. Kıyafetiain 
ainirlerimize dokuadujııau an
lamıt olmalı ki, hamea özür 
diledi: 

- Henüz lstanbuldaa ıre-
liyerum da .. 

Aizı dolu bir adam olan 
kumandan, yemekten ıonra 

hemen içini açtı: 

- İşte ateş hattına çıkar 
çıkmaz kendini nasıl ıeriye 

atacaiını düıünecek birisi ..• 
Fakat nihayet alııtıiımız 

Akba,, en tehlikeli Dir hücuma 
.iftirak ettildea başka son de 
r.ce kahramanca danandı Te 
ocak bölüfllne tayin edilea 
••defleri elde c t kten sonra 
ıöğsünde illi •etralyoz yara
aile, ier'iye g&aderildi. 

Bir kaç hafta soara bize 
hastahaneden mektup yazdı. 

Sonra taburun zabitleri, kimi 
,.bit düım6f, kimi yaralanmış, 
ıeri kalan1an da baıka kıta
lara daiıI.111 oldup için, her 
kes onu unuttu. Bir pn, har
biye neıaretiade onu uzaktan 
ıörmüı, yall&flp koauşmak ila
tiyacını duymamıtbm. 

A11cak bu kıt teıadüf bizi 
karıılaıtırdı. Galatuaray aer
pade,z atea pek o kadar zi
yaret edilmiyen bir k6ıede, 

oau perifaa ~ir kılıkla bir kite 
l:aa,ında ı&rdiiüa zamaa i'Üç· 
)tikle tanıyabildim. 

Fakat ben ıeçerkea o rü· 
himaemİf Te ukert bir tanrla 
Uerliyerek kendini takdim et
•İtti: "Şebab Akbq" 

- Ha •••t.. Ben de tanı
••k istiyordum .. Aradaa oka
dar zaman ıeçti de .. 

Derhal boynuna ablmadıj'mı 
mazur ıösterecek riyakir söz
ler: 

- O kadar da .leiifmiı 
aiyim? 

- Yok canım, fakat bu te
aaclüfü o kadar az bekleyor
dum ki ... 

- Yani beni bir kiıe arka
aında göreceiini? .. Oh, bu mu
Yakkat bir .fey ... Eveti Bir am
cam , ar. Onu bekleyorum ... 
Yani mirasım dimek istiyorum .. 
Hoş murabahacıJar yine bana 
bir şey bırakmıyaciklarya. Ken
di dereceme yine çıkmak için 
bu ela yetmiyecekf Ne yapanın, 
azizim, harpten sonra iılerim 
denk gitmedi:. Zengin bir Mı
aırlı ile eYlenmiştim. Çok pa
rası vardı amma, hain bir 
başkasile Mısıra kaçıverdi. 
elimde ne var, •e yoksa 
yidim ı:-itti. Ailem de, sorma, 
bana yar olmadı. Beni kendi 
halime bıraktı. lıe sanldık. 
Eyisini de, kötilsünü de ıör
dün:. Doj'rusunu istersen, eyi
ainden ziyade kötüsünü. 'Bere
ket maneTiyabm sailam da .. 

- Senin için bir şey yapa
tMUr miyim? Diye sordum. 

- Pek kolay de(il. Çünkü, 
İtiraf .-,İID, pek fazla it ehli 

değilim. Hiç te çahşma haya
tına hazırlanma•ışbm. En ber
badı şu ki yakında bir yere 
müracaat bile edemiyeceğim. 
Zira sırbma geçirecek bir elbi
sem yok 

- Çok yazık ! Her h•lde 
senin için birşey yapmak is
terim. 

- Fakat ne? 
- ister miıin, tabur arka-

datlanndan bazılarını toplaya
yım ? Beraber iti ıörüıürüz. 
Artık seni bu biçimsiz vazi
yetten kurtaracak bir çare de 
bulamaz •ıyız ya ?. Gelecek 
perşembe ye•ei• bize ıel, 
bir yolunu buluruz. 

Ona adreai•i verdi• ve pek 
samimi olarak sordum . 

- Biraz paraya ihtiyacın 
var mı? 

- Hayır ... Şimdilik yok ... 
Çok teıekkür ederim, pek mü
tabıis oldum, fakat bir ıeye 
ihtiyacım yok ... 

- Doiru mu? 
- Dofrru perşembeye ırö-

rüşürüz. 

Birkaç arkadaşa telefonla 
iti açmış ve hepsini davet et
miştim. Bize perşembe akşam
ları toplantılar resmi olur ar-
kadaşlar ismokin, bayanlar 
tuvaletle ırelirler. Bu defa 
alelade kıyafetle sıelmelerini 
rica ettim. Saat ıtekiz buçuk 
eldu. Artık yalnız Akbatı J.ek
liyorduk. 

Son dakikada. zavallı elbise
leri e, bizim aramıza ıelmek-
ten sıkıldıit•ı dütündüm. 

Fekat bizaetçi, ansızın, Ak-
batı içeri .. ktu. ilk tabura 
ıeldijinde bizi ainirlendirea 
ayni ıık üaiforma üzerinde, 
ayni kibar çizmeler ayağında 
idi. Bu halile sanki şerefine 
ziyafet çekiJen en muteber da
vetli vaziyetinde idi. Tez traı 
ol•uf, gençleımiıti. Bayanla
rın eUeriai öptü ve erkeklerin 
ellerini, sanki dün aynlmıılar 
ıibi, tabiilikle sıkb. 

Bir köşed~ baaa sokularak 
kulaiıma izahat Terdi: "Beni 
mazur ıör, &zerime koyacak 
bundaa baıka bir ıeyim yoktu. 
Ne iyi etmiıim ki ıakla•ııım!" 

Elbet iyi etmiıti. Zira harp 
kahramanını andıran bu ilaifor
ma albadaki adama, cephede 
aldıiı iki yaradaa yirmi yıl 
aoara, öyle kötü bir iş teklif 
edilemezdi. 

Hasan Fikri - Dokuma f ab-
rikaları ıahibi. 

Hasan Fikri - Beni bir ke
nara çekerek: 

- Tam ona ıöre bir itim 
~ar, dedi, bizjm Adaaa fabri
kalarına müdür .. Ayda üç yüz .. 
Evi de fabrika tarafında• ve
rilecek .. 
Akbaş Adanaya fitti. Fakat 

daha o akpmdan, bizim eTde, 
birinin gönlünü çaldı. Karımın 
arkadaılanndan biriıi.. Zenıin 
bir kadıa; yakında evlenecek
ler. Bu bayan, kanma anla
tıyordu: 

- O içeri ııircliii z&maa, 
bütün dijer clawetliıer öyle sol
dular, öyle kılıksız, kıyafetsiz 

kaldılar ki. .. 
Akbaı da bana açıldı: 
- uniforma ile evleneceiim 

de~i. 
Öyle ya, en 2ahmetli ıüale-

rinde ona var olan bu ünifor
•a, en me~'ut dakikasıada da 
üzerinde olmalıydı. 

Ben, kılığıma düzen vermeye 
çalıştığım vakıt, babam takılırdı: 

- ltısaaa mevki kazandıran 
ııklık deiildir, derdi. 

Akbatın muvaffakıyetini ıör 
düğümdenberi buna pek o ka
dar emin deiilim artık.. Fak at 
samimi olmak için fUnu da 
ilive edeyim ki bu, biraz beni 
kızdırıyor da • . • B. 8. 

Yeni AMr 22 Ntsan t••• 
Egenin en verimli 

ışık yuvasında 
- Başt,ıraıı t; ıncı Sahı/ededır -
tanı ile mektebi gczmeie baş
ladtk. Evveli izci ocaiına iir
dik. İzmirde diyebiJiriz ki iz
cilik teşkilatına en ziyade kıy
met ve ehemmiyet veren Er
kek lisesidir. 

Ocağı bir defa gezmek bu 
sözümüzü teyit etmeğe kafi 
gelir. 

Daha kapıdan içeriye aya·· 
ğmızı atarken 2ençlik damar
larınız harekete sıeJir. Asker
lik duygulannız ayaklanır. Oda
nın ortasında uzun bir masa 
üzerinde birçok izciliğe ve 
sporu ait kitaplar ve mecmu
aları var. Dıvarlarda izci ve 
spor ıurupları asılı.. Köşede 
bir büyük sütunun üzerine ko
nulmut Atatürkün ka!paklı bir 
büstü bize ve bütün ~ençliic 
vazifelerini hatırlatıyor. İzci 
ocaiJnda daha neler yok ki: 

Büyük büyük dolapların içi 
tamamen izcilij'e ait malzeme 
ile dolu .. Tranpetler, borazan
lar, genç izcilerin taşıdıkları 
sopalar, portatif arabalar, ve 
daha saymakla bitmiyecek bir 
çok şeyler.. Küçük bir masa
nın iki tarafına atılan sandal
yelerin birine Kemal ağabey 
.birine ben oturdum. Konuşma
ğa başladık: 

- Kaç izciniı Tar? 
- Mektebimizin izci kad-

rosu (80) dir .. İzciler i'clişi iÜ
zel alınmaz... birçok •erasim 
ve muayeneye tabidir. Bun
dan beı altı ay evveline ka
dar bu iılerle tanauaen hocam 
Bay Nuri uiraııyordu. Fakat 
so• za•anlarda bazı rahat
aızlıklan dolayıaiyle bu işi 
baaa havale ettiler. Maabaza 
yine tamamen çekilmit değildir. 

Arasıra işlerimizi kontrol 
eder. İzciler ocağa alınırken 
terbiyelerine, bünye ve ııhhat
Jarına çok dikkat edilip seçilir
ler •. lzciliiin gayesi; yalnız as
kere hazırlanmak dejildir. Bu 
ocakta• terbiye görüp te ha
yata atılan her ıenç bütün ih
tiyaçlannı yalnız baıına temin 
edebilir. Çamaıır yıkar, litü 
yapar, yemek piıirir, bulaıık 
yıkar, aökük tliker, ve buna 
benzer daha \air çok ıeyler öj'
reair .. 

- Mektebin talebe teıekkül
leriatlen biraz balaaeder misiniz? 

-Mektebimizde, eTvell aize 
ıpor t .. ekkülüatlea bahHde
cejim, Toleybol, baaketbol, 
futbol, piarponr, ve ıoa zaaan
Iarda atletizm ıubesi açtık ... 
Bunların hepsi birbirlerinden 
farkedilmiyecek kadar iyidir. 
Yalnız tabii fotbol müat•••a ... 
Çünki futbol memleketimizin 
ea çok oyaadıj'ı Te sevdiii 
bir oyundur. Biliyoraunuz ki: 
Bu seae mektepler aruıacla 
yapılan futbol tiklerinde iyi bir 
varlık ıösterdik .. Ejer sanatlar 
mektebi maçı bu ıekilde bit-
meseydi. Muhakkak ki, mek
tepler şampiyonu olacaktık. 
Mamafih maksadımız ıampiyon
luktan ziyade sporu•ı terak
kisidir. Baıketbol ile kolle jden 
mezun arkadaıım Gazi Kemal 
meıpl oluyor. VoleyDc>l da 
zaranız denecek bir ıekil

dedir. Aıaiı yukarı her 
aınıfıa iyi de11eltilecek birer ta
kımları vardır. Aralarında maç
lar yaparlar .. Köycülük kolumuz 
çek iyi bir faaliyet ıöıtenaek
tedir. İzmir civarındaki bütOn 
köylere ıittik. Onların anlıya
bileceği bir çok mecmua ve 
kitaplar götürüyoruz. Onlara 
bildiiimiz kadar ıü•Ün ıaühim 
hadiselerini ve umdelerini an
latmaia çalıtıyoruz. Bu teşek
kül ile bizzat ben uj'raşıyorum. 
Çocuklarımız bu işe o kada~ 
arzu ve istekle koşuyorlar lu 
buau tarif edemem! Bir de-
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fa bizimle gelirseniz buau 
yakındaa ırörürsünüz! Onlar 
da bizi çok ıüzel karşılı
yorlar, bizimle konatmaktan 
belki bizden fazla zevk duyu
yorlar .. Şimdiye kadar Sancaklı 
Yamaalar, Kavaklıdere ve da
ha ltirçok köylere gittik; Köy 
kel•muz iki kısımdır. Biri per
şembe ıünü öiled~n sonra li
der akşam .iöner, dij'eri perşem 
be gecesi ıider ertesi akşam 
döner. Bu köylerin hemen hep
sinde bir mektep var. Son iİt
tiğimiz bir köyde mektep bula
madığımız için oraya daha fazla 
gitmeie, daha fazla ehemmi
yet Yer•eie çalışıyoruz. Me
seli onlara her hafta mu.t:a
zam ders veriyoruz. Mektebin 
bir de kooperatifi vardır, bu
rada da satış işlerile uirqan 
bir kol ~örürsünüz. 
aynca musiki, temsil, temizlik 
Te haysiyet divanı kurumları 
vardır. İzci ecaiından çıkarken 
Türkiyenin biricik kaJkayı Nu
risinden bahsetmemek hak na
ıinaslık olur. Onu tanımıyan 
bilmem kimse var mıdır? An-

i karada Cumhuriyet bayramın
da e bütün Türkiyedeki izci
lerin baıına sıeçer. Vazife ba
tındaki bir askerin bütün hu
susiyetlerini onun çehresinde 
tavırlarıada bulabilirsiniz .. Sert 
adımlı, dik vücutlu çelik ırö-
iüılü tam bir Türk zabiti ii· 
bidir.. Biltün izcilu onun gür 
sesini tanırlar. En büyük Tür
kün önünden geçerken hepsi 
tek bir insaamıı sıibı hare
ket ederler.. Spor bayramında 
oaa yiae tesadnf ederiz. Safi 
adale, safi kuvvet ifade eden 
bir re~çliiin öntınde yine o 
dunır. Ke•dine mahsus tavır-
ları ile ebney"e f6ylece hitap 
e.fer: 

- A•alar!.. Babalar!.. Bugün 
lzmir rençni'inin, çocuklannı
zın bayramıdır. . . . • . . . . • 
. . . . . . . . . . . . . . . ' . . 

Tarih edasına sıirdiiim za
maa lisede tarihe ne. kadar 
ehemmiyet verildiiini elimle 
tutar ıibi gördüm. İzmirin sa
bık liae mildürü ve maarif 
eoıiai bay Mitattan ders alaiı 
talebe elbette tarihten çok 
,eyler bilir ve çok şeyler öğ
renir .. 

Fizik laboratuvarındayız .. 
Erkek lisesi Türkiye'deki 

liselerin içinde belki fiziki 
ilimlere en fazla ehemmiyet 
yeren bir mekteptir.. Bunu 
16rmek Yeya öirenmek o ka
dar ıüç bir ıey tlejidir. Liae-
aia benene verdıji •ezuDlar 
mUaamereainde buluııaalar bi
lirler ki ıahneyi yapan talebe 
eseri yaza• ve oyaıyaa talebe 
dir. EJektirik ve radyo terti-
ltatını kuran da.. Hele Karşı
yakalılar 1ıtu ı&zel ıeceleri pek 
ıüıel babrlarlar.. Temsili so
auaa kadar aeyretmek içi• 
Tapuru kaçırdıkları çok Takidir. 

- Sotıu Yarın -
Sellm Cavkl 

Borsa Haberleri 
DUn 

Çok asri bir butula malik bir möble dahilinde mevzu atu ahi
ze : Sekiı. lambalı, ve yirmi adet tuli mevce iÖre ayar edtlaiı 
deTreli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve müzik fenninin en son tekimillitını nefsinde cemetmiştir. 

Yüksek tevettürlü hususi deneli bir pentod ve deiiıen haa
ıasiyetile müşterek çalışan antifedin~ lambaları vasıtasile •a
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 
temin eder. 

HAKİKi RADYO ~ 
dt!) 

Satı, yerı: ARTHUR VE'f'I'ER ( Sahi\,inia s .. i) 
Saman İskelesi 22 T clefon : 2547 

6 - 150 ( 411 ) 

İzmir Milli Emlak müdürlüğünden 
Lira 

Buca aşağı belediye caddesinde 6 No. lu dükkin 60 

" " " " 
62 eski 50 taJ· No. lu dükkan 120 

" ,, Üç kuyular " 15 No. lu dükkan 100 
,, Yukan Tınaz tepe sokaiında 21-23 Eski 17-1 Taj 

• e. lu Dükkia 100 

" ,, ,, 
" " 6 No. lu Dükkin 60 

" " " " ti 12 eski 10 Taj 
No. lu Dükkin 200 

Karşıyakada alaybey Mimar sinan sokaiında 18 eski 18 
Taj Ne. Ju Ev 

,. Bayrakh Hafız Ahmet sokağmda 14 No. lu Ev. 
ıso 

1so 
180 Bakır bedeıteainde 12 eski 12 Taj No. lu Dükkan 

Yol bedesteni küçük hamam sokaiında 2 eski 2 T aj 
N o. lu Dükkin 400 

Yukarıda yazılı emvali• bedelleri peıin para •eya ikinci tertip 
mlibadil taıfiye kopenile ödeamek üzere müzayedeye koaulmuş 
iHde haddi liyık zuhur 6tm.edijinden on aün müddetle temdit 
edilmiştir, Taliplerin 28-4-935 Pazar ıüaü saat 14 de Milli 
Emlak Müdürlüj'üne müracaatları 1161 ( 549 ) 

Moda Berta 
Karşıyakada Selimiye 

Caddesi No. 26 
Son moda yazlık ppkala

nn zenıin ve tam çesitleri
nin rel•iş olduitJau muh
terem müşterileriae ve sayın 
ahaliye bildirmekle kıvanç 
duyar. En son modanın ya
rattı(ı bu ıapkalar her zev
ki tatmin edecektir. 

1-2 (546) 

lzmlr Beleı..lyeslnden: 
- Temizlik ve bataklıkları• 

kurutulmasında çalışan kamyon· 
lar için 315,70 lira bedeli mu
hammenli 77 teneke dakme 
benzin alınması iti için açık 
eksiltmesi helediye batkltipli· 
j"indeki tarlnamesi veçhile 4-5-
935 Cumartesi ıünü saat 16 
ya temdit edilmiıtir. lttirak ici• 
24 liralık muvakkat te•İnatla 
söylenen ıtıa ve .1aate kadar 
komisyona gelinir. 
18-22-25-30 1136 (536) 

- 3500 lira bedeli keşifli 
Karşıyaka suyu içia alınacak . .1111•••---------•,-. olan 175 adet piston rotadif 

Yurdumuzun en 
traı bıçaiı 

KIRMIZI AY 
Tıraı l:nçaiıdır. 

Cildinin eıhhahnı seven

ekilibre veyahut 250 adet ttlr• 
bin sisteminde su saatlerini• 
açık eksiltme iti belediye bat 
katipliiindt!ki ıartname ve k•· 
ıifnamesi veçhile 4/S/935 Cu· 
martesi sıünü saat 16 da ihale 
edilecektir. İıtirak için 263 li• 
ra muvakkat teminatla söyle• 
nen gün ve saate kadar ko• 
misyona ıelinir. 

ler baıka bıçak kullanma-
Çu. Alıcı l1 5~ia\4 malıdır. Denemesi parasıztiır. 
203 Koo ittihat 8 10 Umumi deposu: Kuzuo(lu 

18-22-25~30 1135 (537) 
- Buaünden itiltaren birinci 

aevi ekmeği• sekiz kuruı o• 
paraya ve ikinci nevi ekaeiİJ! 
altı kuruş on paraya indirildii1 

bilinsia. 1164 (551) 
120 Müskirat in. A l S • 

39 Ş Remzi 11 23 11 87 çar ntalya 1 alt 
J T M 11 50 11 50 şısıv 28 aranto 

10 50 
marazası Numara 29 

22 S Silleymano 10 50 ' ' 1 
8 1 Kara5u 13 13 WX:DD!fL(KM~WıL/.~Z//7/2. 

~20 Yekün G•• H k• • 
Zahire Borsası OZ e lffil 

Çu. Cinsi Fiat 
453 Buğday 4 15 
32 Arpa 3 62 

~Muii'yeneh'ine Nakll 

Doktor 

Kemal Sakir 
Mitat Orel 

25 Akdarı 3 37 
36 Mısırdarı 4 

4 87 
3 62 
3 37 
-1 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Adres - Beyler Numan Muayenehanesini 2 nci Bey-
Zade sokağı Ahenk mat- ler sokağında 65 numaraya 

4 Börülce 4 
10 Fasulya 7 

200 K Palamut 290 
65 Jı,alye pamuk 40 

4 
7 

290 
40 

baası yanında. nakletmiştir. Tel. 3956 
Numara: 23 
Telefon: 3434 Evi Ka•antina traml"al cad· 

ts 12 26 (229) h: desi No. 596 Tel. 2545 
~.z 71EM1 [WKPi --= r 1 ~~~~~-------... 

~~~~~~~~--------------~~~~~~~--------------------------~~ 



aaNls.,. teae 

dökülenler 

, 

Saç Eksiri 
Saçlarla dökülmesine -.e kepeldenaeaia• maai olur. Komoj•n 

saçlarln köklerini kuvyetJendirir Ye besler. Koaojen saçlana 
gıdasıdır. Tabii renklerini lt•zmaz, latif bir rayihuı Yardır. Ko
mojcn Kanıuk saç esksiri :maruf ecxuelerle ıtriyat maiazalanada 

ltulunur. 

Zong·utdak 
~iden Kömürü 

O, 1 O yıkanmı~ kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

Siliadir Ye her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kcst&11e paz.arında Bardakçılar sokak No. 1 O - 12 

F. Perpinvani 
Maiazasında bulacakıınız 

Telefon 3937 

~ 

1 
~ 

1 
lstırabların Ez.·aili 

BütUn Ağrı, Sızı Ve Sancaları Keser 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizmaya, 
nezleye, gripe karşı bilhassa müessirdir. 

....... 
Bir tecrübe bin nasihattan iyidir, derler; tecrübe ediniz.. 
Her eczanede bulunur, Flatı 7 ,& kuru,tur 

Gripin. Radyolin diı macunu mutahassıs kimyagerler arafın· 
dna imal edilmektedir. 

lznlİr emrazı sariye hastanesi 
liaştababetiııden: 
Haıtaaemiz içia 2000 kilo ıeker açık eksiltme ile satıft 

•kaacaktır. lıteldiler teraiti ıöraek üıerc her ~ün ve kat'i iltal• 

lhü olaa 12/S/3S Paur :rüni ••at 11 de Tepecikte emrazı 
S.riy• Hastaneıiade toplaaaa komiıyona müracaat arı. 

?!l-27-?.-1 n~ct (548) 

1 

Y•M A8ır 

Çok Hassas -
Dünya"'n en C.Yi 
J\ad.yola\'mdan 
S\ridir 

TüAK•Y~ l E D İ SON MüesnKsİ UMUM • 
.M;UT"St AFJF ŞEŞBEŞ 

• T~L&FOH 
izM1R.sa-.bttıte$tW!I& 2 517' 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

== Tepebaşı Beyoğlu==== 
MOeteclrl: autan lzmlrlllerln leveccUhUnU 

kazanmı' ÔMER LÜTFÜ'dür 

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

19 3 5 e kadar 
Fransız general konsoloslu~una yahut lzmir Fransız tıcarct 

oJasına müracaat edilmelidir •.. 
(38~) 

1 n~aatını?. ıc1:ın fltidekııhtıru;huırıı?.ı pek noıız t ıyatl:.ula 
tcmın etınt'k ııHNl"eıııı Batım agıı çnr,•sındn 

Kavalah Hasan Nuri 
(l(·:ıreıtı:uıe. iııP- miiracnnt ediotz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve /,er ner ! c;lçekll 

Çını ve levazımı sllıhı)·eden idvhalaı ve bunların 
te/e11üalı envaı banyolar ve teımosı/onlat ve her cins 
musluklaı ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz kiinkleri ve bunların te/euuatı vesaire ... 

Fivatlaı rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentol•r, BDtln •••k•l•r 

En MDa•lt Şer•ltl• 
••i•z•mızd• S•llhP 

i Z Mi R 
Yünlü Mallar Pazarı 

F. Kandemiroilu 
Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. hı 

( Yülü mallar paıarı ) namı altında açtaiım maiazamda ( tZM)R 

HALKAPINAR ) Fabrikasını• meıhur me.vaimlik fantaı.i çcalaki, 

kaz.mir, battaniye. 'Ye sair her çefit •••ulibaı pek ucuE bir fi. 
atle Htmakta olduİ'Qlllu muhterem müıteriterime ar.z.eylerie. 

H. , 8 - 13 ( 379 } 

, ......., __ Sahife ti 

ij . 

N t · 1 ı ı Kabartma, Sailam Boyalı umro aı ç n s· N 1 ma umara an 
En mükemmel olarak yapılır. Daima HAZIR bulunur. 

MAHALLİ MÜRACAAT : İzmirde Birinci B~lcdiy~ . cad
desi 2 numarada Muzaffer. 

1 - 15 (407) b 3 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

.•••..••....•.........•...•.•......••.•.....•............. , .......•••. 

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Hamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçıoj-lu ham karşısında 

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

İz.mir Milli Emlak Müdürlüğünden : 

Murabıt çarıısında. Kızlar aiası .hanı derunundaki hazineye 

ait odalarla muhafaza için kullanılan emvali ticariyeden tea-

Lira 

mülen alınan icra bedelleri duhuliye ardiye 1000 
Birinci kordonda evvelce Aydan şimendifer kumpanyası-

nın emtaa dairc,.,İ olan 127 No. lu bina 200 

Birinci kordonda evvelce banyo hali hazırda Gazino 300 
•• 

0 Balıkhane derunundaki bill No. lu baraka 150 

Bayraklı •apur iıkeleıi 60 
Göıtepe " '1 60 
Tepecik yedi kızlar makule bahçeni• ve dam yerinden kule 

'Ye damın 4320 41 ~ sehmi 'Ya bahçenin 112 sehimde 975 sehmi '40 

Bayraklı hafız Ahmet sokaiında 14 No. lı hane 24 
Karııyaka Alay bey Selimet sokak 18 cıki 8 taj No. h e'Y. 36 

Yukanda yazılı emvalin bir Hnttik icarları 2-5-935 Perıe•'-• 
~ali ... t 14 de ihale eclilaek üıere •üzayecleye ko•ulmqtur. 

Taliplerin o saatte Milli emlik müdürlüiüae naüracaatlan. 

Zayı 
lıtanbul'da Çakmakçılar yo

kupntla tüccardan Himmet 
zade ltaralaim Etem'de• 4 Ki
••nueTvel 934 tarihinde almıt 
olclu(ua 41 •iin vadeli 150 
liultk bir kıta Hnedi r.ayi ~t-

1132 (547) 

tijimde• her ne .kadar ıüıti 

ıeçmit İH tle bulun4luiu11da 

bükmü ohnadıjını ilin edi

yorum. iz.mir Ka&ıköyiiade 
Mutç.alı Gil• 

Meh•et Eaia 
it60 (5SG) 



22 Nisan 19311 Yenı Asır Sahife 12 
µ 

F ratelli Sperco 
~ ............ ! .... !~ 

DENIZYOL·LARI Oliver Ve Şii. . v. 
LİMiTET İŞLETMESİNİN Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya , r apur Acentesi 

ROY ALE NEER_LANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuıu 13 nisan-
da (doğru) Malta, Anvers.Rot
tcrdam, Amsterdam ve Ham
burg Jimnnları için yük ala
caktır. 

' · F. II. Van l)er 
Zee & Co. 

DEUTSCH ELEVANTE LINIE 
SAMOS vapuru 30 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 
Anvcrs, Roterdam, Hamburg 
uc Brcmen için yük alacaktır. 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
OHE ELLERMAN LINES LTD. 

Gülnihal Vapuru 
IJaııdırmadan 

24 Nisan 1935 Çarşamba 
28 ,, ,, Pazar 
30 " " Salı 

LAK TİN 
ile başlayınız. 

: Çocuk hastalıkları mutchassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

LA kt • Çocukta hazımsızlık, a in sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. HERMES vapuru 16 nisanda 

limanımıza gelip yükünü boşalt
tıktan !.onra Burgas, Varna ve 
Köstcnce limanları için yük 
alacaktır. 

STELLA vapuru 21 nisanda 
ıelip 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 ORiENT LİNİEN 

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, 'Hamburg, Copcn
hage, Gdynia, Dantziğ. Gote
Lurg, Oslo YC lskandinavya 
limanlanna hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için vük alacaktır. 

,.ATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
ızmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
- RINOS vapuru 30 nisanda 
( Dof?ru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

$ERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

f,ır muntaz am sefer. 
PELES vapuru 26 mayısta 

ıelip 27 mayısta Malta. Bar
Hlon, MarsiJya ve Cczaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 2 mayısta Malta, 
Ccnova Marsilya ,Barselon ve 
Ce:zaire hareket edecektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
nJiyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

ALİMNİA vapuru 8 Mayısta 
bekleniyor Anvcrs ve Ham
burgtaıı yük çıkaracaktır. 

ARTA vapuru 13 Mayısta 
bekleniyor. 16 Mayısa kadar 
Anvers, Roterdanı, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 27 ni
sanda bekleniyor. Anvers,Rot-
terdam ve Hamburg limanla- l 
nna yük alacaktır. 

HANSBURG vapuru 2 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anvcrsten yük çıkaracaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMlNISTR vapuru 19 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
'2007 - 2008 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi \ 

Rontkcn 'mÜtehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
V c Elektrik T cdeavileri 1 

Yürüyemiycn ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tcdaviJcri yapılır. 

• 

İkinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. 1-13 (218) 
511 

.:.MCMR!Miii-llıdl-.ıq 

Eczacıhaşı 1 

S. Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

30 senelik mütemadi aai 
mahsuli.i çok latif ve çok 
sabit kokulardır. 

Bahar, altın damlası, ya
semin, Dalya, muhabbet çi
çeği, unutma beni, senın 
. . f 1 \ 
ıçı!', u . ' 

isimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

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

S. Ferit 
isim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükumet sırası 

aslaların l azarı Dikkatine 
En son sistem mide kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösteril~n pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~sala!! 
kasık bağları, düztabanlar için taban .. kor~aları v gayrı tab:ı 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrılıklen dogrultma cı
hazları, kemik hastalıldan neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

Fahri Blzaı 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ill 12,30 öiledcn sonra 14 • 16 ya 
kadar. 

ADRES: lxmir Kaymakam Mibat bey caddesi No. 20 
22-20 (355) s. 7 

RUNO vapuru nİ~:!.n sonunda 

Londra, Hul ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve 

ayni zamanda Londra ve Hull 

için yük alac.Aktır. 

ALGERİAN vapuru mayıs 
başlangıcında Liverpool ve 

Svansea 'dan beklenmektedir. 

DEUTSCHE LEV ANTE Linc 

ANGORA vapuru 25 nısan-

z 

Saat tam (23) de İstanbula 
Bandırmadan kalkar. 

Fazla tafsilat için İs.as
yonlardan \'C İzmir accn-
teliğinden malumat alınır. 

da Hamburg, Bremen ve An

versten beklenmektedir. 

. NOT: Vürut tarihleri ve 

'ı vapurlann isimleri üzerine mes'u 
Iiyet kabul edilmez. 

iktidar 
E 
·ııtiyarhk 

o i~ 
rm t ~tJ • Erkeklerde n a i. .,..;; erı : vakıtsız ih-

tiyar1ıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder: Tafsilat için İstanbul " Galat posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatl 1so kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

MAYIR,BA$~A 
~ Bl(AKLARDAN 

İSTEl1Ef1' 
YALNIZ 

A 
PLAY 

. "''' .LS~DTJUn · 
-

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

1 i 
y E XTRA 

----
..... 

LAN 
Kızılçulludaki Amerikan mek-

tebinde yemek masalan, ıan
dalya, yazıhaneler, dolaplar, 
kitaplar, daktilo makineleri 
resimler, çcrçivcler, süt maki~ 
neleri '· s. satılmaktadır. 

Kolcc Müdürlüğü 
21---22 1152 (545) 

' ' 

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

Umumi Depo: 

LUTFi RO f 
ECZA DEPOSl , 

Kırıklık, baş agrısı 
ve bilhassa. 

SITMAYI 
karşılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli huluıınıak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıorunuz Tcya siıde bir ıişe alınız 
Her eczanede vardır ' ~ ... 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

1 TA~IDA.R ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 

UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 
Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

ıııaıııııtııııııtıııı•ıı ıııııasıı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııııııııa•ı•ııeıı•• 

• 
Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
T clefon : 2987 

Gözlük için 

Kemal A.kiaş 
Hilal Eczanesi 

Gözlük, Barometre, fyremetro ile 
hüyük feaai ölçüler 

Haşaratı öldüren 
Tulum balı ilaçların her cins ve çeıidi için 

Yine 

Kemal 
Aktaş 

Hilal eczanesi 


