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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN il 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
.A...:BC>:N"B: Ş~~T.İ 

Devamı müddet ürkiye için HariÇ'i'Çii"i 

700 1300 

1 

13~ 2500 l 

Haraççı 
KAllDF~LER 

Mamulatı Sandal-
• yelerini Her Yerde 
Arayınız. l 

Gwn1ııtriyetin Ve Ounı1mriyet Esermın B<ilu;isi: SQballlart Cıkaf" Siya.si Gal?etedfr Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Z ~İRİN 
ZEL E 

.. 

İzmirin beş altı yıl önt·cki 
i~lek durumunu hilen kimseler, 
bugün şarımıza gelince tecimeJ 
(ti.cari) hareketin durgunluğunu 
hayretle karşılarlar. "lzmir ne
den bu kadar sönmüş,, diye 
sormaktan kendilerini alamaz
lar. Bu ilk görüm, beş on gün
lük b:r incelemeden sonra bile, 
daha elverişli bir duyuşa ( in
tibaa ) yerini bırakacak de-
ğild r. İzmirdeki hareketsizlik, 
iş darlığı T ürkiyenhı hiç bir 
şarı ıle ölçülemiyecek ltadar 
f zlndır. Bundan ötürüdür ki 
lzmir;n özel bir derdi vardır 
deme!<: yanlış olmaz. Yurdun 

n verimli ve zengin bölgesine 
mahreç olan bir şardaki darlık 
mu~mma sayıiabilir. Belki de 
öyled•r. Fakat ortada bütün 
çıpla!dığı ile duran bir hakikat 
vardır: İzmir yakın yıllara ka
dar başka bir görünüşte idi. 
Bugün başka görünüştedir. 
Hele çıkat (ihracat) sezonu 
geldi mi Egenin büyük ve kü-
çük şarlarından İzmire akın 
başlardı. Otellerde, hanlarda 
oturacak yer bulamazdınız. 
Kordon boyunda sıralanan btr 
çok gazinolar, eylence yerleri 
bir yıllık çalışmanın yorgunlu
ğunu gidermek istiyen Egeli
lerle dolardı. Küçük esnaf ız
mirden içerilere yığın yığın mal 
taşırlardı. Yani Imıir Egenin 
ıalt çıkat (ihraç) iskelesi de
ğildi. Aynı zamanda giri ( it
halat} iskelesiydi de .. 

Bu geniş hareketi ortadan 
!~aldıran, sanılmasın ki yalnız 
renel buhrandır. Dünya buhra· 
nının piyasamıza düşen baskısı 
} ada sanmaz ( inkar edilmez ) 
Bununla beraber kabul etme
liyiz ki ~eneJ asığları korumak 
için alınan bazı tedbirlerin en 
büyük yükünü lzmir yüklen· 
miştir. Hatta bu tedbirlerin bir 
kısmı lzmirın zararına olarak 
lstanbul kazandırmaktadır, de
nebilir. ilk kontenjantöman si
yasasının temeli atıldığı • gün 
yüzde doksan girinin Jstanbula 
verilmesi, önüne geçilmez bir 
ıekilde bu sonucu doğurdu. 
Alışkanlıkları yapan seneler 
boş geçmedi. Ege şarlarınm 
it.mirle işliycn giri tecimerleri 
(ithalat tacirleri) gün oldu ki 
burada istediklerini bulamamak 
yüzünden lstanbuln döndüler. 
Bir kez lstanbulun her bakım
dan lzmire iistiin o an ahmına, 
g-özenliğine tu!ulduklnn sonra 
buraya dönmeleri imkansızdı. 
Manisa, Turgutlu, SaHhli gibi 
bize en yakın olan şarlar bile 
giri işlerin e gözl .. rin · Is~~mbuln 
çevirmişlerdır. 

Bu de-ğişiklikten kimler 
kaybetti? 

lzmird~ki Lüyük toptancılar
dan çoğu işlerini likide ederek 
işçenlik (faaliyet) merkezlerini 
lstanbu'a çevirdiler. lzmir otel
cileri sinek sallamni!a, eylt-nce 
yerleri birbiri ardınca kapan
ma w a başlaciı. Koca lzmir, yal
nız çıkat( ih acat ) cvlerirnlen 
ekmek be1 liytrn bir işçi şarı 

halini aldı. üte y ndnn çıka
h ı (ihracatını) lzmirden gön
deren bazı şnriar da Kuşadn
s na ve Antaly. ya c!öndüler .. 
1 mirin giri tccimerlcri bu du
ı ınun yarattızı darlık içinde
cl rler. Iç pazardaki hareketsiz
lik böylece genişlemi tir. Buna 
l·öylümüzün harcamrı, ödeme 
gücündeki düşüklüğü de katar
sak lzmirirı özel derdi meydana 
çıkar. 

Devlet köylünün, ür tmenin 
kendini topJıyabilmesi, ekonom
~3:1 kalkınmanın gerçekleşmesi 
açın övüncle karşılanacak ha-

n 
ışıktır 

B. Titülesko a a ve Balkan 
irdi .• 

ita ya orta Avrupada ser 11est b va ıcı amaz 
......•...... ~.- ···••····•·•···· 

Londra 2 (A.A) -
Romanya dışarı işleri 

bakanı B. Titüleslco 
Ingiliz - Alman anlaş
masının merkez ve 
doğu Avrupnsı dev
letlerinin durumuyla. 
o'an ilgisi üzerine ln
gi!iz bakanlarının dik
katini çekmiş, anlaş
manın bu bölgedeki 
sonuçlarını anlatmış 

ve Almany•mın dip· 
lomatik durumunu 
kuvvetlendirmiş oldu
ğunu söylemiştir. ln
giliz nazırları B. Titü
lcskonnn izahlarını 
kaydetmekle yctişin
rnişlerdir. 

Londra 2 (A.A) -
B.Baldvin ve Edenle 
görüşen B. Titülesko 
JngiJterenin doğu ve 
orta Avrupanıu gü
venliğini başarmak 

için diplomatik çalışmahırma 
devam edeceği umudunda bu
lunduğunu söylemiştir. 

Küçi.ık andlaşmn ve baıl an ı 
hükiitnet!eri, Ingiltcrenin Tuna 
işinde Italyayı ba :lıca ha:-ehct-

• ,,ıııcea&ec••••••••••••••••••••• 
lerde özgür bırakma-
sından korkmaktadır-

,. lar. 
Dofoşnn bir habere 

rröre B. Titüleııkonun 
IngiJtereye yaptığı 

gôrefm bağlıca erge
lerrlen biri Habeş 
mescle:sinin konuş\1l

masıdır. Hakikatta bu 
mescle\'C ancak ltal
yanın Habr listandaki 
hareketlerinin Avrupa 
illerindeki elbirliğini 

gevşetmesi korkusu 
ile temas edilmiştir. 

Jtalyaya orta Avrupa
da tam bir hareket 
özgürlüğü vermek is
terniyen küçük nnd· 
Jaşm ve balkan hükü
mctJeriRomanın Lond
ra ve Paris ile elb rliği 
yapmasını füzumlu gör
mektedirler. Bu ilk gö
rüşmenin yaptığı duyuş 

(intiba) şudur: B. Titülesko bö
lünmezliği hakkında yeniden hiç 
bir inanca teminat almamıştır. ----

çı 
----~-----------------------..:~ 

Adına e i ararlar 
ESKİ SAV AŞÇ LAR LUSL A AS NDA 
BARIŞ VE KARŞILII<L SA YG STİYO LAR 

Paris, 3 (Ö.R) - llünkü 
toplantılarında müttefik ve Al
man eski muharipleri, büyük 
harbe girmiş on ild ulusun 16 
mil}on eski savaşçisinin iste
ğini gösteren aşağıdaki karar
ları el birliğile onaylamışlardır! 

1 - Eski muharipler barışa 
bağlılıklarını yücel olarak ilin 
eder ve savaşa sürüklenenleri 
kendi uluslarının düşmanı ol
makla itham eylerler. 

2 - Bütün eski muhariple
rin güttükleri amaç uluslar ara
sında güven yaratmak ve bu
nun için de manevi silahsızlan
ma yapmak ve birlik anlaşmaya 
ve karşılıklı tıaygıya dayanan 
arsıulusal andlaşma ve yüküm
lere sadık lrnlmakt·r. 

3 - Eski muharipler kendi 
memleketlerinin tükel güvenine 
taraftardırlar Bu güvenin s ğ
lam' anması barışın ana şarhdır. 

- Eski cavaşçılar ulu lar 
ara ındaki anlaşmazlıkların hal
li için savaşın bir :ılet olarak 
kullanılmasım reddederler. Mev-
cut anl şma1arın tatbikatı b'r 

h·amH... 11 1tluo-iple,.i ~01 ıı uncu Sa7ıifada -
ıı•ıııııııııaıııııııııııııııııııısısıııııııaaıı••••••ııaıı•• ıeıııı•ı=ı•ı•ııı•ııat•••••• ııııaııı•••••ıııııııııııııııa••••••••••••· • 

zırlıklar yapmaktadır. Bu ka- ğini genişleterek bizi genel tnyin etmelidirler. Derdin i 
dar okan bir davada devletçe kalkınmaya eri tirecektir. Buna yüzünü ortaya koyan bir teşh;, 
alman tedbirlerin, girişimlerin sarsılmaz İnancımız vardır. An- karşısında, zorluldarı yenmcl.-

k k ·ı . ( t . I . ) cak lzmirin durumundaki özel- 1 fi · · 1 .. / urtarıcı et ı erı esır erı ı·-. .. .. ü d t t k ten yı mıyan şe erımız zmırın I 
. . . ıgı ayrıca gozon n e u ma .. . d Jb 

şüphe edılemez kı, kısa bır za- ta gerektir. Uzmanlar bu koca ozel derdıne e e ette çaH 

1 
manda gôrülmez. Bunlar, yıllar şartn hayat makanizması~dak! bulacaklardır. 
ieçtilıçe kökle$crek. etkinli- a't.:vıekliii düzeltecek tedbırlcrı ••-vk.•"& ::&:lıat.::n 

örüşmeleri 
Yamanlar kampı 
Kamp yarın açılıyor 
Herşey temin edildi 

Yamcrnlm· J\cımıH 

Verem mücadele cemiyetinin sene yüzlerce yurddaş tedavi 
her yıl Yamanlarda açtığı kamp görüyor ve hayatlarım kurta-
ya:ın cemiyetin sarfettiği bü- rıyorlar. 
yük himmetlerle açılacakbr. Cemiyet; kamp ıçın bütün 

Denizden yüksekliği 750 hazırlıhlarını ikmal etmiştir. 
metre olan Yamanlarda her - ::-01111 2 cı l><tllifcılc 

Yangın yerinde dün 
şaat şandı 

Şarbay JJeltcel rı: 

Yangın ycrının orta yerinde Kültlır Parka dün merasım· 
vücuda getirilmesine karar ve- le başlanmıştır. Parkta tenia 
rilen 360 bin metre murabba· kortları, futbol sabası, at bin· 
!•~ K.~tür _Parkının. te~viyesi rne sahası, ve çocuk oyuncak 
ı~ı '!1u~eahhıt b~y ~ıyazıye ve- yerleri ile zengin bir orman 
rıl~ıştır. Bay N~yaı.ı bu s~a.hayı bulunacaktır. Orman için icap 
sekız ayda tesvıye etmegı ta- . . 
ahhüd etmiştir. Bu müddet e~~n fıda.nlar s~kız ay ~on~a 
zarfında bu işi başarabildiği dıkılecektır. Bu fıdanlar şımdı· 
takdirde adına b · r sokak açı- den belediye fidanlığında y~-
J caktır. tiştirilmektedir. 
•••••••••••.•• , •....••.•.•.•••••.••••••.•••••.••••••• &111111•••••····················· 

Almanların du-sı 

"Allah lngilterenin belasını versin,, 
- Haydi canım, artık bunun da yeri kaldı mı? 

- l'etit Bletı -

;1 - ı •auuııuauıur ve-'b 
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• ı V;rzz;zzzz-'LZZF.z;, 

nceleme eri 
iliı izde önekler 

Yeni karşılıklar Kılavuzu, 

Türkçenin türlü söz yaratma 
yolJarına baş vurdu. Eldeki söz· 
lerle kol yca karşılanamaz s • 
nılan bir takım yabancı dil 
"'zleri, dilimizin şi diye kadar 

az kuJJanılmış söz yar bş rk· 
teriyle pek güzel Türkçeleştiri
Jcbildi. 

Bu yollardan biri de dilimiz 
d önek kullanılm s1 ve bun
larla - hele terimler için - çok 
değerli yeni bir zenginlik ka
zanılmasıdır. 

Avrupanın bir ttirlü kendini 
benciUikten kurtaramıvan bil
ıisi, bu önekler işinde - biri 
öteki i tutm z - iki gj)rüş or
taya tmıştı: 

1 - Tilrk dili ve onu bağlı 
olduğu Ural • Altay dil ardası, 
yalnız soneklerle söz yaratır, 
önekleri yoktur. Avrupa dille
rinin bağlandığı lado • Öropeen 
dil rdası, önek zenginliği ile, 
bu dillerin üstüne çıkar. 

2 - Örnekler, özünde bir
leşik sözlerdir. Bir söz, başka 
bir çok sözlerin başına katıla
rak onlarda bir anlama deii
sikliği yapar. Bu yolda kullanıı 
çoğalınca önce gelen söz yıp
ranarak tek sözlüğünü kaybe
der ve bir önele olur. 
Oüıgün düşünen bir kafa, 

bu iki Avrupalı l:'Örüşü yanya
na koyunca, bunların birbirini 
tutmadığını kolayca görür. Nc
dca mi? Soralım şu Avrupalı 
bilırinlere: 
~ Önekler ıöz birJcşmele

rinin doğurduiu bir dil zengin
liği midir? 

- Evet! 
- Söz birleşmeleri yalnız 

İndo-Öropeen dediğiniz dil ar
d ının malı mıdır? 

- Hayır! 
- Türk dili !Oneklerl söz 

yarattığı gibi, aöz birleştirme
lerile de söz yaratmaz mı? 

- Eveti 
- Öyle ise, Türk diline ne 

üstü lfiğünüz kalır? 

Görülüyor ki öneklerin ba-
ietirilmiş öz kırınhları 

olduğu kabul edilince, bunların 
yalnız bir diJe,yahut bir dil ar
dasına özel olduiu yolunda bö
bürlenmelere yol kalmıyor. 

Olsa olsa şu kalıyor ki Türk
çe, son k zenginliğinin verdiği 
kenişlik ve kolaylık içinde söz 
birleştirmeleri daha az kulJan
mış olduğundan, şimdiye kadar 
bundan doğan önek sistemine 
de az ö em vermiştir, denile
bilir. 

işte klavuz şimdiye kadar 
yarı nçık olan bu kapıyı biraz 
daha açmıştır. " Şimdiye ka
dar yarı açık " dedim. Şunun 
için ki, dü kü dilimizde bile 
- belki farkına varmaksızın -
önekli sözler kullanmıyor de
ğildik. Örnek olarak şu sözlere 
bakınız: 

İ1erigitmek: 11 Bu işde ileri 
gidiyorsunuz ,, dersem, bundan 
" ger' ,, nin karşılığı olan (ileri) 
ye doğru yürünüldüğü anlaşıl
maz. O işde değerinden, yahud 
gereğinden artık davranıldığı 

anlaşılır. Bu demektir ki, ileri
ye gitmek ve ... den ileri git
mek anlamalarından başka ola
rak - birleşik sö:ı kılıiında -
bir ileri gitmek an'amı vardır. 

İlerigc'enler: " bu yurdun 
ileri gelenleri ,, demek, her
hangi bir yanşta ilk gelen 
adamlar demek değildir. O 
yurdun en göz çarpan ad m 
ları demektir. Demek ki, böy
lece gene başında "ileri,, sözü 
bulunan bir birleşi söz y ra
tılmıştır. 

flerı sözü ba a ııelerek ya
pılaD hu birlesik qözl 

... ""'" 

Ye i bir hat 
E onomi Bakanlığından T c

cim Oda ına gelen bir yo:ızıda 
Pirede Hallenichines l'd mesa
jeri maritim kumpanyasının bu 
günlerd Türk ve Yunan li
manlarını kontinanın Hamburg
Rotterdam - Anvcrs - limanla
rına bağlayacak ve ayda iki 
•efer yapac k olan bu hattın 
resmi küşadını icra edeceği 
bildiri) ektedir. 

Bu kumpanyanın yukarda 
sayılı bu üç limandan birinden 
aktarın edilmek üzere konti
nanın diğer li anları, Şimal ve 
Balbk denizi limanları için de 
marıandiz kabul edecektir. 

Bu yeni hatta servisi mü
kem ti ve lüzumlu şartları 
havi iki şlep olan 11Ja Tuquie,, 
ve cı la Grece ,. adlı vapurları 
ile temin edecektir. lzmir a
centesi Bay Nazmi T opçuoğlu 
üzerine almıştır. 

ihracat eşyamızın taşınması 
bakımından yurdumuza faydalı 
olacağını umduğumuz bu yeni 
teşebbüsü bütün ihracatçıları
mıza bildirir alaka ile karşı
lanmasını dileriz. ---• • 

zmır ı 

Bir genç kızın muvaf
fakiyeti 

Eski kültür direktörlerinden 

bay Rahminin kızı bayan Meb

rurenin Üniverıite edebiyat 
fakültesinden parlak bir suret-

te çıkbğını, pek yakında Tür

koloji üzerinde etütlerini de

rinleştirmek için de Almanya
ya gideceğini öğrendik. 

Bayan Mebrurenin muvaffo
kiyetini tebrik deriz. 

\'ENrASTR 

- lla,tıJtull buır.cı !a/11 cclt -

Kızılay kurumundan kamp için 
elli çadır temin edilmiştir. Bu 
çadırlar tamamen kurulmuş ve 
kamp mükemmel ~ir hale ko
nulmuştur. 

Verem mücadele cemiyeti 
başkanı Göz doktoru bay 
Mithat cemiyetin bir yıl içinde 
yaptığı muhtelif işler hakkında 
bir muharririmize şu izahah ver
miştir. 

- Yamanlar kampının bu 
yıl bir ı geı; açılması zama
mnda çadır tedarik edileme· 
mesindendir. Uğraştık ·ve ni
h yet açıyoruz. Bu geçikme 
bize iki şey öğretmi'.jtir. Birisi 
cemiyetin bu kampı açmakla 
halkın hakiki ihtiyacına cevap 
vermiş olması, ikincisi de bu 
iş için hakiki tedbirler alın
ması Jüzümunun tebaruz et
mesidir. 

Cemiyetimizin nevi şahsına 
münhasır mücadele sisteminin 
- ki bu şekil başka yerde yok
tur - ilk fırsatta isbat etrriş 
oldu ki çok faydalı ve \'erimli 
oluyor. Ve esnsh tedbirler ala
rak ahit teşkilatla bunu idare 
zarureti vardır. Izmirde verem 
hastanesi de açılsa, sanator-

yum da yapılsa bu sistemin 
her zaman için muvaffak ola-

cağı bizce tahakkuk ediyor. 
Geç.en yıl kampa çıkıp istira-

hat edenler ve sağlık kaza
nanlar 350 kişi idi. Bunlar 2,5 

kilodan 7,5 kiloya l:adar ka
zandılar. l:cu yıl işin daha 

rontkcni, oltraviyolesi, hastn 
bekleme ve bakım mahalleri 
gibi muntazam vasıtalarile mü
tekamil bir 4ekle sokulmuştur. 

geçen yıl dispanser salonun
da mulaj ve tablolarla bir ve
r m, alkolizm ve malarya mü
zesi yapılmıştır. Binlerce yurd
daş müzeyi ziyaret edip gör• 
müşt~r. 

Verem hastanesi 
Bu yıl amacımız (hedefimiz) 

Bucada 20 yataklı bir verem 
hastanesi açmak ve çalışma fa
aliyetini bunun etrafınd teksif 
etmektir. 

Varidatımı:ı geçen yıllara nis
beten çok azalmıştır. Bunu ; 
çalışmamızı arttırmakla telafi 
ediyoruz. V filhakika ce iyet; 
l>ütçesinin çok mutevazu olma
sına rağmen durmıyor, yürü
yor ve tekamül noktai naza
nndan geçen yıllardan geri 
kalmış değildir. Bu, bizi yoru
yor amma yurttaşlardan mua
venete muhtaç bir tek kişiye 
bile yardım etmenin ve elin
den tutmanın insana verdiği 

büyük kalp rahatı bize bütün 
müşkülleri unuttuıuyor. Müşki
lat nrttıkça zaaf ve teessüre 
kapılmak şöyle dursun çalışma-
mız artıyor. . 
Gel ceğe alt ümitlerimiz 

Az para ile çok iş görmek 
t mamile hnlkın muavenetile 

~ürüyen bu müessesenin bir 
santimini d::ıhi yine halkın sıh

hat ve menfaatına sarfetmek 
prensibimizdir. Bugün için belki 

• ·-..... _ önemli ve mütekamil bir şekil butün arzu ve emeHerimizi tat-
Buca yolu da amasına çal1şıyoru1. Ve bunu min etmekten oldukça uzak 

temin ettik. Kamp i;in en bulunuyorsak da çok yakın bir 
B · r kaza mühim meseıe su, ışıır ve ve- ge!ecekte bize vade ... ildifri gibi 

B 1 T saiti nakliyedir. Bunlar da en Türkiye ulusal Verem müca-uca i e epecik arasında 
iyi bir şckiJdt: ihzar edilmiştir. delesi teessüs edip verem pul-bulunan Kançeşme yokuşu kc-

d k d Yeni bulunan çok iyi ve temiz ları ve saire gibi kuvvetli geJir narın a i ereye hayvanların 

Mektep gemjsi 
Bugün limanımıza 

te rar ge lyor 
Yugoslavy deniz mektep 

gemisi VillabJadelya bugün li
manımıza elecek ve Yugoslav 
deniz tecim mektebi talebesin
den kalabalık bir grubu şehri
mize getirecektir. Mektep g -
misi lz irde üç gün kalacak ve 
bu müddet zerfmda talebeler 
gemide bulunan dört profe
sörle birlikte Efes ve Berga
madaki öntük1eri ziyaret ede
ceklerdir. 

• • • • • • •• • 
Nüf s sayım 
Teftiş eri 

Genel nUfus sayımı hazırJık

lannın teftişine dün muhtelif 

yerlerde devam edilmiştir. Tef

tişi istatistik direktörü bay Na
zım ve şarbayhk zabıta baş 

memuru bay Ali Riza birlikte 
yapmışlardır. 

........... f 

Kamplarda 
Şehrimiz erkek öğretmen 

mektebi talebeleri F oçada ve 
erkek lisesi talebesi de Kliz
manda açılan kamplara dün
den itibaren gitmişlerdir. Kamp 
hayab 15 gün sürecektir. 
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am ücade esi 
Bornova nahiye merkeziyle 

15 köyünde ruam mücadelesi 

yapılan muayenede 1504 beygir, 
katır ve eşeğin gözden geçiril
miş ve hastalık olmadığı anla
şılmıştır. 

Sa te pasaport 
"ullanm şiar 

Sahte pasaport kullanmakla 
suçlu İbrahim oğlu Hasan ile 
suç ortağı Sinan oğlu Abdur
rahman müddeiumumiliğe ve 
or dan da üçüncü karar hakim
liğine verilmişlerdir. 

•••••••••••• bir içme suyu kaynağından kaynakları tesis, tedarik v ürkmesiy) devrilen karoça 
. çeşmelere kadar demir boru- temin edilince memleketin her uru meyva p rça parça olmuştur. insanca 

zayiat yoktur. hırla getirilmiştir. köşesinde binlerce yataklı ve- İhracatçılar Birliği 
... 

11
, • , 11 Kamp açmakla verem mü- rem hastaneleri sanatoryomlar, J 

d 1 · · · l Izmir kuru mcyvacı ar Yü-Ekmek Ve b gv ay ca e e cemıyetınm ça ışma t 1 • t . 
prevan oryum ar tesıs e mıc t' k J d"' b cephesinden "e halkı verem- "' ne ım uru u un orsa sara-

B. h ft d b ı· d k · t'd d olacağını göreceğimizde emi- yında toplanmış ve ihracat iş-ır a a an erı z- en oruma ve vereme ıs ı a ı 

irdeki ekseri fırınlarda bi- kaldırma cephesinden iki vec- nız. leri etrafında görüşmüştür. 
En verimli bir ulusal servet • • • • • ı mn· rinci nevi olarak çıkarılmakta heli bir çalısına tarzı oluyor. p k • • 

olan ekmekler ikinci ekmek - Bu yıl içinde cemiyet dis- olan bir tek ferdin sağlık ve anay1r OmiteSI 
yarında bile değildir. Bu- panserinden 3000 hastaya ba- h yatını korumağı her şey- iz ir arsıulusal panayırı faal 

nun sebebi h kunda yaph~ı- lcılmış, 300 oltroviyole tatbiöntı den üstün addeden cumhuriyet komitesi dü öğleden sonra 
mız tahkikata göre borsada ve faaliyete geçen rontken ile hükumetimiz elbette biran ev- ~arbay Dr. Behçet Uzun baş-
sablmakta olan buğdayların 141 rontken muayenesi yapıl- vel bu teşkilatı yaparak mem- kanlığındn toplanmış panayna 
ek eğe elverişli olmadığini mıştır. leketin mühim ve hayatı koru- ait olan işler üzerinde konuş-
öğrendik bu yLzden fırıncılar Dl panser ma cephesinden çok mühim muş ve icabeden kararları al-
müşkülat çekmekte ve iyi un Hula a disp;ınser; laboratu- olan bir ihtiyacını vaktmda t - mıştır. Panayır bröşürleri tevzi 
bulamamaktadır. varı ve hali faaliyyette olan min etmiş olacaktır. edilmcğe başlamıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lınca ileri sözü bunların başın- in, il, ir) gibi kılıklar alan lattığı düşünce karşılanabilmek ile bir ilişiği yok) anlamına 
da bir önek değeri almış olur. önek, ayrılık; yabancılık, yatlık tedir. Osmanlıcada bunu an- gelir. İşt bu (a) ya karşı 

Önsüz, önek ... gibi sözlerde anlatır. Osmanlıcada arapça- cak baş tarafa (müzadı) sözü Türkçede (dış) öneki kullanı-
ön; Başkumandan, başpehlivan, dan alınma olarak kullanılan getirerek yapılan bir birleştir- labilir. 
.... gibi sözlerde baş, sonsöz, (gayri) ve (adem) sözlerini ba- me ile söyfiyebiliyorduk. An- Nitekim ( dışahfaksal ) sözü 
songün, sonek ... gibi sözlerde şa koyarak bu anlmlmı göste- k b d I ( .. d t ( amoral ) ve ( dışnomal ) sözü 

. d k r·· ca u a ya nız muza 1 a- . 
son kelimeleri de - tıpkı ileri rıyor u . urkçede yabancı, ff" ) 'b' b' .

1 
. . d ( anormal ) karşılığı olabılmck-

gibi - birer önek olarak kul- başka, ayn demek olan (yat) a un gı ı ır ı n tcrım e yer tedir. 
lanılagelmektedir. sözü de bu öncklerin yerini buluyordu. Fransızcada (Anti- 4 - Arsı: Fransızca (inter) 

Görülüyor ki dilimizde söz tutabilir. Bugün dahi ( yadel) militerisme, antisemitisme) gibi ö ekiyle ve osmanJıca terim-
birleştirme yoliyle yapılan söz- gibi bir kullanılışı vardır. Böy- sözleri ancak anlatma yoliyle lerde arabça sözlerin başına 
lerin bir takımında başa gelen lelikle Fransızcada yukarda sa- dilimize çevirebiliyorduk. ( beynel ) getirilmek yoliyle 
söz tikesi çokça kullanılarak yılan öneklerin ve {non) ön (Yantı) öneki bu ların yeri- anlatılan ortaklık düşüncesini 
önek değerini alabilmelctcdir. takısiyle söylenen sözlerin kar- ni tuta.bi ccek görünür. Netek- gösterir. Bu söz Türkçe ( ara-

Kıl vuz, bir takım kavrama- şılığını kolayca kurabiliyoruz. min {yantısüel) sözü doğrudan sı ) nın kı almışıdır. 
J k 1 k b .. k · t Netekim (gayri milli) sözün Nı'tekı'm ( b•ynelmı"lel ·. ı·nter-
;~:i ~:ı a: e~ h: o;:ni;::t~~ kar ı (yatulusal) (gayriahlaki - doğruya (antimilitarie) karşılı- ntional ) nn!;mı ( arsıulusal ) 
A k immoral) karşılığına da (yatah- ğı olur. d' t·· k ·· J b'I kt d' 

vrupa ültürü ün yaratbğı lakskl) denilebilmektedir. 3 - Dış: Fransız dilind ıye ur çe soy ene ı me e ır. 
karşılıklı kavramaları, o diller Bunlar ve bunlara benz.er 2 - Yantı: (yat) ile anlatılan (a) ön eki ile anlatılan bir de-
gibi, önekle anlatmak yolunu b l kt d h ·ı · 1 k ön klerle dilimizin aldıgv ı ko-ya ancı ı an a ı en o ara ğişim daha vardır. Netekim 
açtı. t J'k ~ t b' - kt' Tli k laylık v zenginlik, en çok te-crs 1 gos er n ır on ır. r (immoral) sözü {gayriahlaki: Kılavuzda kullanılan ye•İ ör- lehçelerinde bu ~öz, bu anlama rimler üzerinde çalışılırken 
nekJerin başlıcaları şuRI rdır: olarak bulunmuştur. Bununla ahlaka uymaz) demek iken, keadini i'Österecektir. 

- Yat: raıasızcada Hm, Fran ızca (anti) önekinin an- lameraO sözü (liahliki: ablak 1 cemi DİLME~ 

4 Te ,. ı • ; 

Kırk yedi ncl liste 
1 - Şayia - Yayıntı 

Örnek: Halkı yayıntı) 
siniri ndirmek doğru 
ğildir. 

2 - Rivayet - Söylenti 
Örnek: Sofyada dola 
söylentilere göre hüküm 
tekrar değişecektir. 

3 - Sulhperver - Banşçı 
Örnek: Biz banşçıhz, fak 
aymaz değiliz. 

4 - Gafil - Aymaz, boş, dal 
5 - Rükn - Örkün 

Ôrnelc: Hükumet örkünl 
rinden hirinin söylediği 
göre •. 
-~-

Not: Gazetemize gönderil 
cek yazılarda bu kelimele 
Osmanlıcaları kullanılmnması 
rica ederiz. 

Üç mezba 1ad 
-.... 

Kesilen t mlkdarı 
Haziran ayında İzmir me 

babasında yüz karaman, 15 
dağlık, 95 kıvırcık koyun, 
keçi, 9412 kuzu ve 106 
lnk, 304 sığır, 672 inek, 
dana olmak üzere 12647 
hayvan kesilm,iştir. 

Ö emiş mezbahasında 13 
koyun 262 kuzu, 562 oğla 
3 boğ , 104 öküz, 98 
ve dana. 

Torbalı mezbahasında 
baş hayv n kesilmiştir. 
lardan 71 ri koyun, üçü keç 
115 şi kuzu, 14 dü oğla 
üçü öküz, dokuzu inek, 16 
manda, 16 sı dana ve bi 
malaktır. 
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Otobüsler 
Vilayetten şarbayhğ'a yazıla 

bir tezkerede Bahribaba par 
kından Güzelyabya kadar o 
cadde çok dar olduğu bald 
aynı yold tramvay ve otobü 
sün birden işlediği ve memur 
l::ırın göremi) eceği yerlerd 
otobüslerin fevkalade sür'ati 
gittiHeri bu yüzden kazala 
vukub~duiu, bunun men~ i~ 
icap eden tedbirlerin alınmasın 
istenmiştir. 

Yalancı şa · d 
Ağırcczada yalan yere ş 

hadet eden Foç lı Alioğlu Al 
h kkında mevkufen ilk tahki 
kat yapılıb ikmal olundukta 
sonra· yin mevkufen duruş 
ması yapılmak üzere ağırcez 

mahkem~sinc s~vkolunmuştur --·-iizüın ve incir kut 
]arının anıbalaj teli 

Avrupa ya sevk edilmekte olan 
üzüm ve incir kutularının am-
balaj.arında kullanılan teller 
şimdiye kadar bir elden idar 
edilmekte ve bu yüzden pa
halıya satılmakta idi. ihraç 
edilen mahsüllerimize yapılan 
masraf üzerinde rol oynıy n 
bu telleri haber aldığımıza gö
re diğer bir fırmada piyaçaya 
arzetmiye başlamış ve bu yüz
den fiatlar ten:ı:il etmiştir. 

-·~ 
.A.çık örü.ş1.:ne; 
·······················••ı••••• 
Alaşehirde Bay J .. 

Bay doktor Hulusi Alataş., 
size on sene evvel bak n dok-
tor Hulüsinin ta kendi idir. 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, 
i'arp cephesi orduları sıhhiy 
reisi, lzmirin eski belediye reisi 
doktor bay Huliisidir. (Alat ş) 
soyadıdır. Mektubunuzu kendi-
in okuduk, defterini açtı, is

minizi buldu v sizi tamdı. On 
sene önce bağırsak hastalığın
dan sizi tedavi et iş, eski mua
yenehanesinde doktorluğa baş-
tadı, Hilal eczab nesi si:ıe de
lalet edecektir. Şamlı sokağm
d ski muayeneh nesinde her 
zaman hastalarını kabul ediyor, 
saygılarımız l- cştıı. 

t "Tır,, ı; 



•• 

• • ed • a ç ırıe 
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Kooperatifçi Bay Muhiddin lazım gelen d ikkat ve ih iyat 
dünkü izahatını tamamlamak ile hareket etmektedir. Nihai 
için Standardizasyon işleri b ak- kararla r ve bunların tc.t~ikat-

:cıw! ı da bir muharririmize Jarı esnasında bu d ikkat ve ih-
, öylec anlatmıştır: ti yat elden bırak1lmıyacak 

ı.. ndarizasyon işinin çok olursa mahsul'erimizin daha iyi 
fcayôa ı larafiarı olduğu gibi, ve herkes taı afından dah:ı ko-
zarar verebilecek tarafları da lay taltdir ~di!cbilir. Sağlam 

\'ard r Me~c~c znrer ve fayda esas!ara müstenit tip'ere ayrıl-
noktz'arı "1 te-lifınde top'~nır. m;ası i~ine doğru kuvvetli adım-
Zannedersem Iktısad Vekaleti- lar atımak mümkün olacaktır. 
nin bu işle iştigal eden dairesi Gene benim bildiğim kadilr 
de bu cihete çok ehemmiyet size şunu söyliyebiJirirn ki me-
vermiş ve istandardizasyon se.a bugün bir takım numara-
işJnde mümkün olduğu kadar Jar il bir takım tiplere ayrıl-
zarardan içtinap ile faydayı mış olan üzümlerimizin muhte-
celbe mu''teveccı"h bı"r sı'"aset " lif tipleri arasındaki farkları 
yolu tutmuştur. 

Standardizasyon her işte ay- bu işle meşgul olanlar yalnız 
ıi tarzda anlaşılmamalıdır. Bil- gözlerile takdir etmekte olduk-
hassa toprak mahsullerinde larında muhtelif mütahassısla-
• tandardizasyon çok su götü- rın muhtelif takdirleri arasında 
rür nazik bir meseledir. Hatta ekseriya göze çarpacak fark

toprak mahsulleri için stan
dardizasyon tabiri yerine 
tipizasyon tabirini kulJanmak 
ve f kat tipizasyon esnasında 
tiplerin vaziyetlerine her kes 

tarafından kolayca anlaşılabilir 
şekiller, esaslar vermek daha 
doğru olur fikrindeyim. 

Mesela en ziyade sha•darize 
edilmesi lüzumundan bahsedi
len i cir ve üzüm gibi mahsul-

lerin bir seneden diğer ıeneye 
bir hayli deiiıebilir umumi ev-

taf farkları olduğu gibi batta 
aynı sene mahsulünün senenin 
bir mevsimindeki vasıfluı ile 
diier bir me·nimindeki •aııf
lan arasında da bir takım fark-
lar bulunur. Bunun için hua· 
lann eYıafmı teabit etme 
manasına bir ıtandarcli.zaayon 
İfİ çok nazik bir meıelıdir. 
benim bile hildiğim kaderine 

istinat ederek ıunu ıöyliyebi
liri.. ki geçen ay Ankarada 
toplanmış olan ticaret odaları 
krmgresi tarafından ehemmi
yefle müzakereye konulmuş 
olan bu mesele üzerinde veri• 
len kararlar i~in nezaketi ile 
mütenasip bir tarzda omUJtur 
Ye Ekonomi baka11hğuım bu 
itle •eıgul dairesi de meselenin 
e iyi ıekilde halledilmesi içi• 

Marmariste 
Yangın 
Mujla, 3 (A.A) - Marma· 

risin Gelibolu yerinde çıkan 

yangın dün ııece söndürül
müştür. Yine bugün Muğlanm 
Yılanlı ormanlarında yangın 
çıkmış ve söndürülmesi jçin 
tertibat alınmıştır. 

Adana da 
Sebze hall 

Adana, 3 (A.A) - Yeni 
sebze halinin açılışı töreni dün 
yapılmışbr. Hal 17,000 liraya 
çıkmıştır. İcindc sebzeci, ba
lıkçı, ve bakkal olmak üzere 
46 dükkan ve yazıhane ve bir 
de gazino vardır. 

i"'iirkiye - Fenlandiya 
AııJaşnıa ı 

Ankara 2 ( A.A ) - Bakan
la r kurulu 6 Haziran 1935 ta
r hinde Ankarada imzalanan 
Türkiye Fenlandiya tecim an
laşmasını onaylamıştır. Anlaşma 
1 Temmuz 935 t arihinden baş
lnmak üzre yürütülmeye baş
lanmıştır. 

~abzonda 
Kurakhk devam ediyor 

Trabzon, 3 (A.A) - Ku
raklık deva·m etmektedir. itin 
batı ilçelerind . Tiitün ve fın
dık kuraktan zı:rar görmüştür. 

1 1 

lar olmaktadır. 

Bu farklar tiplerin objektif 

bir tarzda tesbit edil
memesinden ileri g elmekte 
olduğunu ekonomi bakanlığı 
gördüğü için bu murahhaslara 

objektif şekiller vermek ıçın 
esaslı tetkikata ıirişmiştir. 
Bu tetkikat net icesinde mak-

ıadı temin edecek ameli esas
lar bulunduğu t akdirde hiç 
ıüphesiz lizüm mahsulümüzün 

muhtelif tiplerinin evsafını 
tesbit hususunda çok bü-
yük bir iyilik yapılmıı olacak 

ve bu yüzden ekseri satıcılar 
ile alıcılar arasında zuhur eden 
ihtilaflar bertaraf edilmiı bu
lunauktır. 

Diğer malıaullerimiz hakkın
da da hemeo hemen ayıai ıey
ler varit olabilir. Bunlann hep-

ıi ayrı birer tetkik mevzuudur. 
Bu itlerde acele hareket et
mek çok büyük zararlar verebi
lir. Çok ciddi olması la7.ımıelea 
tetkiklerle iyi neticelere var
mak imkanları kuvvetle mev
cuttur. Şimdiki halde ekonomi 
bakanh&"ında mevcut olan ce
reyan her halde meselenin 
ehemmiyetinin etraflı bir surette 
idrak edilmekte olduiu•u ıös
teriyor. Bundan dolayı memnun 
olmalıyız. 

Süvari Sübayla
rımız geliyor 

latanbul, 3 (A.A) - Avru

pada arsıulusal atlı müsaba

kalara girerek başarılan so
nuçlar alan Türk süvari ekibi 
sübaylar 7 temmuz 935 pazar 
günü saat 10 20-de konvasi
yonel treni ile ana yurda dö
neceklerdir. Binicilerimiz par
lak bir tkrenle karşılanacaktır. 

Başbakan 
Denlzcllere te,ekkUr 

Ediyor 
Ankara, 2 (A.A) - Doğu 

gezisinde bulunan başbakan 

İsmet lnönü kıyılarımızda ka

botaj hakkının Türk bayrağına 
geçımının onuncu yıldönümü 

bayramı münaseb.:\'.yle deniz
cılerimizden aldıklan tebriklere 
karşı teşekkürlerinin iletilmesı

ni Anadolu Ajansına emretmiş
lerdir. 

Atatürk günü 
Bolu, 2 (A.A ) - 17 temmuz 

Bolunun ve Geredenin ve 18 
temmuz D üzcenin Atatürk g ü
nüdür. O gün yapılacak şen
lik ler için şimdiden hazırlıklar 
yapılmıya başlanmıştır. 

Şarbaylıkça, Başbakan, Ka
mutay başkanı, bakanlar ile 
saylaviar çağrılmışlar-
t ' ' •• ~ •• ./. 

Yeni Asır 

e 

IstnnbuI, 3 (Özel) - Önümüzdeki ağu~tos 
ayının sonunda lzrnirdı.! üzüm mürtah illeri ile 
ihra<-"tçıbrından rı· teşekkil bir kongre topla
nacal hr. Ekonomi ba'rnn'·ğı -rimdic\en bu işle 
nıe.şrru'dür. Kon ~rçc!e hındar;zas onun Ü~ ünı
ler:mize tatbik se ·il, ... ri t ... c;bit olun::ıcakur. 

silliğine tayin edilen Bay Naci lzmirde tetkik
lerde bulunduktan sonra Atinadaki vazifesi 
başına gidecektir. 

dilye Bakanı lzm r'e gaEiyor 
Istanbul, 3 ( Özel ) Tüzel ( adliye ) Ba 

tinö trcarct mümctl~~Ulğ& 
Istanhu•, 3 ( Özel ) - Atina ticaret mümes-

kanı bu hafta içinde lzmire hareket edecektir. 
Bay Saracoğlu Ödemişe giderek Gölcük yayla
sındaki köşkünde bir kaç gün kalaczktır. 

y 
Paris, 3 ( A.A ) - Tan ga

zetesi Ed~n'in avam kamara
sındaki söyleviııde ifşa edHıniş 
o:up lngiliz hükumetinin ltalyan 
- Habeş anlaşmazlığını lrntar
mak için ileri sürdüğü önerge
leri ve bilhassa Eritrcyi ltal-. 
yan Soınalisine bağlıyacak bir 
demir yolu yapılması hakkın
daki önergeyi incelemekte ve 
şunları yazmaktadır. 

1906 yılinda Fransa ve lngil
tere ve ltal)'a arasında imza 
edilen anlaıma ile lngiliz vo 
İtalya hükumetleri Ci.butidekl ' 
Fransız demiryolu ile onurda
facak her türlü harekette• çe
kinmeyi yükendikleri halde 
lagiliz hükumetini bu and-
laşmaya açık bir surette 
karşıt olan bir önergeyi 
jtalyan hükumetine bildir
mek üzere Edeni memur etmiş 
olmasından hayrete düşm~mek 
mümkün değildir 

İngiliz hükumetini• Fran.uz 
kabinesi ile görüşmezden eve) 
Fransız asığlarıoın zararına 

. . 

.. 

-

ltalya - Jngilie Sırnıalıları 1mdudıuıda Gardo cıdlı 1lalyan 'kıta•ı 

oydamJarda bulunması garip- olmuı, Fakat Alman lnıiliz 
tir. deniz andlaımasında bu duy-

Paris, 2 (A.A) - B. Ede- ıuları yalanlamııtır. 

ain diyevinden yana Ordre ga- Uvr gazetesi de, Almanya-
zetesi diyor ki: mn haya ıilihları hakkında 

İngilterenin uluslar kurumu- lngiltıereye iki taraflı bir anlaş-
na bağlılık duyguları onun ma önergeyeceğini ve lagilte-
Hbeş·ltalyan meselesindeki du· renin de bunu kabul edcceğinı 
rumu ile bir kez daha belli sanmaktadır. 

Genel nüfus sayımı 

Hazırlıkları kontrol 
Edilen iller yirmi birdir 

Şako işi 
Bolivya - Uraguvay 
Barış konferansı 
Cenevre, 3 (Ö.R.) - Riode 

Janeyrodan bildirildiğine göre 

Şako barıı konferansı Cumhur 

baıkanı Giustrorun baıkanlığı 

altında açılmıı ve bütün elçiler 
hazır bulunmuşlardır. Konfe
ransın açılıı töreni yüksek bir 
mahiyet almıştır. 

lstanbul, 3 (A.A) - Cumur 
baıkanlıj'ı ırenel sekreterliğin
den: 

Kabotaj hakkının Türk de
aizcilerine verilmesinin 1 O ncu 
yıl dönümünden ötüri.i yurdun 
her tarafından gelt:n kutlama 

yazılarına teşekkürlerini ilet
meğe Anadolu ajanıını memur 
etmiştir. 

NUfus sayımı 
Ankara, 3 (A.A) - Aldığı

mız bilgiye göre genel aüfus 
sayımı hazırlıktan ilerlemekte-

dir. Hazırhkları kontrol edilen 
vilayetler yirmiyi bulmuştur. 
Sayım hazırlıklannda hizmet
leri görülen Kastamonu llbayı 
Fazıl, Kurşunlu kamunbayı 
Fevzi ve Gebze ilçe bayı Os
man Nuri Başbakan lsmet 
lnönü tarafından birer beğen-

ar 

me bitiii (Takdirname) ile 
kayraJtmışlardır. (Taltif edil · 
mişlerdir. 

Çocuk esirgeme ı,ıerl 
Ankara, 2 (A.A) - Çocuk 

esirgeme kurumu genel mer• 
kezi 16 Haziran 935 ten 1 Tem
muz 935 tarihine kadar 1306 
çocuğa yardım etmiştir. Bun
lardan 247 hasta çocuk ve 
anne genel merkezin polikıli
niklerinde l.akılmış Ye sağ'ıtıl
mıştırl Diş bakım evinde de 
288 çocuğun dişlerine bakılmıı 
ve temizlenmiştir. 605 çocuk 
ve anne genel merkezin ban
yolarında rıkanmıştır. Süt dam
lasında her gün 154 çocuğa 

süt verilmiı ve 15 ~ünde 255 
kilo bedava süt dağ.hl ıştır. 
Yardım için baş vuran 12 yok
sul çocuğa para yardımı yapıl
mıştır. 

petr • 
1 1 

a 
Ankara, 3 (Özel) - Mardinde iptida bulunan zaif petrol da

marından sonra esaslı bir petrol damerına rastlanmıştır.Başbakan 
İsmet İuönünün doğu illerindeki gezisinde Mardine uğrayarak 
yapılan sondajları görmesi de muhtemeldir. 

lü kreş elçimizi J{ral yeıneğe ~~ağırdı 
Bükreş, 3 (A.A) - An< dolu Ajansının özel aytarından: 

,, Tür~iye elçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver ve bayanı ile . . 

Berlin - Kolonya 
Ekispresi 

Berlin 2 ( A.A ) - Berlin -

Kolonya ekspresi bu iki şehir 

arasındaki 579 kilometrelik 
ıraklıj1 saatte 117 kilometre 
olmak Uzere 5 saat 20 · daki
kada almış ve dünya ıür'at 
rekorunu kırmıştır. 

Bu tecrübede elde edilen 
yüksek sür'at saatte 126 kilo
metre idi. Acunun en kızlı 
treni olan bu yeni ekspers ser 
visleri dün başlamıştır. 

Sosyalistlerin 
B rllnde bir silah deposu 

Hcrliıı 2 ( A.A ) - Eski ra
dikal sosyalist Vorvaerts ga
zetesinin hangarı temizlenirken 
mitralyözler, t üfekler, otomatik 
tabancalar ve on b.n fişek bu
lunmuştur. 

Bu hadiseyi inceleyen Vol
kişer Beobahter g azetesi nas
yonal sosyalistliğin son daki
ka.da erkeye ( iktidar mevkii
ne ) gelmesi ile bir ihtilalin 

Sahife 3 

Çin Şefi 
rnah 1{ lnı 

ölüıne 

oldu 
Par:s, 2 (A.A) - Hnrb di

fl vanı ihti.~Jci şef: Tuan Sun 
Sihi ölüme mahkum etmiştir. 
Geçen cuma günkü ihtilalden 

1 sonra 109 k'şi yakalanmıştır. 

1 
Bunlar hakim divanı tarafın
dan muhakeme edilecel lerdir. 

Filorin 
üşürülmiyecek 

Paris, 3 (Ô.R) - Laheyden 
bildirildiğine göre HoJanda pa
ranın kıymetten düşürülmeme

sine karar vermiştir. 
Brüksel panayırında 
Paris, 3 (Ô.R) - Brükselde~ 

duyulduğuna göre kzal Leo· 
pold Brüksel panayırını gez
miştir. 

25 yaşında 
4 çocuk birden do!jurdu 
Varşova, 3 (A.A) - Yirmi 

beş yaşında ge•ç bir kadın 
aormal yap!dan d5rt çocuk 
doğurmuştur. Annenin ııhhıtı 
yerindedir. 

1 

: _ uiistimaller 
~ Moskova, 2 (A.A) - Devle\ 
mallannı çalmıı olan birtakım 
kimıeler Vesrt Ura'da üç. yıl 
içerisinde 60,000 ruble aşırml,f 
olae Leninrrad demiryolu ka
sadan hakkında 6lüm ce.ıuı 

Yer. imiştir. 

Kedorseyde 
Pariı, 3 (Ö.R) - Dıı bakaıu 

B. Laval K~dorseyde ispanya 
Ye Japon büyük elçilerini kabul 
etmiıtir. 

Fransa Finansları 
Yeni tasarruflar 

yapacaklar 
Paris 3 (Ô.R) - Bakanlar 

kurulu cumhur ba~kanuıın baı
kan1ıiJ ltında toplanmışbr. 

Başbakan B. Lavıl dış siyasa
nın durumu hakkında izahat 
vermiş ve bundan sonra finanı 
işleri üzerinde görüşülmüştur. 
Tasarruf emirnameleri 16 tem· 
muzda neşredilecektir. iç ba· 
bakaaı B. Pagovor ulusal bay· 
ram olan 14 temmuzda asayişin 
korunması için aldığı tedbir
leri anlatmıştır. 

Pariı,3(Ô.R) - Radikal ıoı
yalist partisinin ıenyön kurulu 
ğelecek parti kongresinin tarih 
ve programını tespit etmek 

._üzere B. Heryonun başkanlığı 
altında toplanmıştır. 

Bolu da 
Çocuk · bah;esl 

BolıJ, 2 (A.A) - Bolu ıar
baylığmca yaptırılmakta olan 
çocuk bahçesinin ve öniln• 
yapılmakta olan caddenin ad 
kon ası ve şehre ıetirilmekte 
olan içme suyunun \ ' e çocuk 
bahçesi yakmlannda yapılmak
ta olan çeşmenin açılma töreni 
Atatürk günü yapılacaktır. Bu 
işleri o güne kadar tamamla
mak için aralıksız çalışılmak

tadır. 

BUCAL 
Talebele süel kampta 

Bucn, 3 (Ö zel) - İzmir Er
kek Lisesi talebelerinden yirmi 
kişilik bir Bucalı genç grubu 
bu sabah özel bir otobüsle süel 
kampa çıhmışlardır. Gençler 
yol üstünde bulunan vazife ıe
hitleri Çobanoğlu Zeki ve Ni
hadın abidesi önünde durarak 
istiklal marşını söylemişlerdir. 

,-.. 1 uuuınnnmır veou ıureUe Fi- 1 ilerli tbi · l•r& 
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ltın Ve Güzel Kızlar 

De İkanlı nihayet mukave
metini kesti. Sonunda "Evet!,, 
deyince Laos'.u kız onu o ge
ce nehir kıyısına sürükledi ve 
Morganın hiç tanımadığı bir 
sevgi ve savletle kendini verdi. 

Morga ile Renuçiyi ayni 
merasimle evlendirmeğe karar 
verilmişti ve düğün günü ıeldi. 
Doktor ile Şalvenyak hazır 
olan biricik Avrupalılardı. Ra
hipler hazır bulunmaktan istin
kif ettiler, fakat iki kızın ai
leleri ile Kam ve itinin arka
daıları hep orada idiler. 

Çifte düğün şenlikleri itinin 
eYinde yapıldı, zira daha bü
yük ve daha lüks idi. 

Çalgıcılar, ölçü yerini tutan 
bir inanla muttasıl çalıyorlardı. 
Davetliler çiçelı:ler, pişmiş ta
vuklar, pirinç simitleri, muz 
parçaları getiraişlerdi Te bun
lar gümüı tepsilerde nişanlı
ların önüae kondu. 

Sonra genç kızların arkadaıı
ları hediyeleri içine tlikdikleri 
mumları yaktılar ve bütün 
hazır bulunanlar din dili olan 
"pali., lisanile hep bir aiJzdaa 
dualarını okudular. 

Nihayet - merasimin adet 
kısmı bu idi - nışanlılar ellerini, 
avuç tarafı havada olarak, 
uzattılar ve her çiftin bilekleri 
bir p~muk ipliiiyle birleştirildi. 
Çabuk zaval bulan bir Ltirlijia 
niııanesidi bu. 

Bunun üzerine ejllenceler 
batladı. Yalnız evlilere ait olan 
pişmiş yumurtalarla pirinç si· 
mitleri paylaııldı. Dostlar da 
alabildiğine rakı içiyorlardı. 

Delikanlılar ye genç kızlar 
timdi, düııün gecesinin zevk· 
!erini va karıkocarun du
nımlarını nükteli ve ıarih 

bir şekilde tasvir eden açık 
saçık şarkılar söylüyorlardı. 

Mumlar sönünce, yarı ka
ranlık ev içinde, Morga evlen· 
me şahitlerinin • yalnız vüsal 
noktaaı miiste5na - istedikleri 
şarkıları tatbikten geri kal•&· 
dıklarını gördü. 

Evliler, alay halinde, ey)en· 
me evine döndüler. Uumumi· 
yetle bu ey bir kulübedir ye 
dostlar, karı kocaDlll ilk ku· 
caklaşmalannı seyretmek için, 
çatı yerini tutaa ve ellerini 
aralıklamaktan geri kalmazlar. 

Fakat bizimkiler ( Salaya ) 
incliklerinden bu ejllenceden 1 
davetliler mahrum kaldılar 
Geceni• büyük bir kısmını 
kapı önünde geçirdiler. Alaylı 
ıözler söyliyor ve yeni evlile
rin çıkardıklarıaı tahmin etti'<· 
leri ıstırab ve saadet çığlıkla
rını ve iççekişlerini taklid edi
yorlardı. 

Kam'ın küçük kız kardeşi 
bunların en kudurmuşlarıdı ve 
ertesi sabah Morga onu, kulağı ı· 
kapıya yapışık o'arak buldu 

SergUze't yolunda 
Düğünden takriben bir haf

ta sonra, Kam nihayet kocası-

nı Batistinin altın damarlarını 

bulduğu yere getirmeği ka
bul etli. 

Anlaşıldığına göre orası, ne-
hird:n inince Luang - Vra-

hatta Tunun beraber gelme~ini 
kat'iyen kabul etmemişti. 

I<orsikalıııın tehditleri ve 
Morganın bala bir mana çıka

ramadığı imalan Kamın inadı 

karşısında tesirsiz kalmıştı. 
Morganın onu iknaa çalışması· 
da para etmedi. 

Alman-Leh dostluğu 
1 B. Bek Berlinde hararetle karşılandı 

1 Yeni anlaşma yapı mıyacakmış 
- Uşaksız nasıl ederiz? Di

yordu. 
- Yemeğinizi ben pişirece

jlim. 
- Ya elYalar? Aletler? Si

lahlar? 
- Paskal benimle yapayalnız 

gitmişti ya. Siz iki kişi ondan 
daha az güçlü ve daba az cesa
retli misiniz? 

Nihayet razı olmak, Tu ile 
genç İtiyi bırakmak lazımgddi 
ve yeni kansının zevkine henüz 
doymamııı olan Renuçinin kıs

kançlığı bu yüzden kudurma 
derecesini buldu. 

Kam, gizli olarak reyini al· 
dığı bir rahibin işaret ettiği 
müaasip günde. her üçü nıo· 

törıüz kilçük bir kayıkla yola 
çıktılar. Şalvenyak bu yapıla· 
cak sözde gezinti için, daha 
hızlı, daha rahat ve bilhassa 
daha müvazeneli olan kendi 
ııemilerinden birini teklif et
mişse de kabul etmediklerini 
hayretle gördü. 

Arkada oturan Kam cılız ka· 
yığı su akıntısına bırakıyor, 

•akıt vakıt bir kürek darbesile 
yolunu düzeltmekle iktifa eıii· 
yordu. 

Berlin, 3 ( Ö.R) - Polonya 
dış işleri bakanı ko'onel !:!ek, 
bayan Bek Bayauçe ve kiitip
tipleri ile birlikte bu •abah sa
at 8,20 de gelmiş ve A '.man hü
kümetinin mümessilleri tarnfın
dan sıcak b:r ~uretle kabul 
edilmiştir. Raşführe ri temsil 
eden B. Loubrauski dış işleri 
bakanı B. Nöyr:ıt, bakanlık 
müsteşarı B. fon Bülov i!e ı\iji-er 
bir çok resmi şahsiyetler, Al
manyanın Varşova ve Po!onya 
nın Berfin büyük elçileri ve 
Berlindeki Po!onya kolonisi 
bakana çok parlak bir kabul 
yapmış'.ardır. 

B. Bek, Von Nöyrat ile kı
sa bir görbşmeden sonra prens
ler salonuna geçerek kendi~ini 
selamlamak üzere gönderilmiş 
olan şansölye Hitlerin hassa 
alaylna mensup müfrezeyi tef· 
tiş etmiştir Bay Bek Polonya 
büyük elçiliğine inmiştir. ve 
Berlinde bulunduğu müddetçe 
orada kalacaktıı. 

Bu akşam şansölye Hitler ve 
dış işleri bakanı Von Noyrat 
ile ilk bir mülakatta buluna
caktır. 

Berlin, 3 { Ö. R. ) - Milli
yetçi sosyalist partisinin resmi 

gazetesi o!an (Volkişer Boboh
ter) ve bütün Alman ba~ını 

" Mareşal Pilsudski'nin en sa
mimi iş arkadaşı ve Almanya, 
Polonya yaklaşmasının en sıcak 
taro.ftarı olan ,, B. Bek'i ııami
rn iyet;e se!amlamaktadırlar. Bu 
gazete, Lehistaıı'ın yeniden ku· 
ru:uşundanberi ilk defa olarak 
dış bakanının resm.en Alman
ya yi ziyaret ettiğini kaydetmf'k
te ve ~unu da ilave etmekte· 
dir: 

1 

işleri bakanının ilk defa olarak 
Berlini ziyaret ettijlini çiziyor. 

Diğer gazeteler de hu geziyi 
tefsir ederken, Berline hareke· 
tinden evvel B. Bek'in Polonya 
ile müttefik olan Fransa ve Ro· 
manya büyük elçilerini kabul 
ederek Berlinde yeni hiç bir 
andlaşma yapılmıyacağı hak
kında teminat Yerdiğini yazı· 

yoriar. 
Gazetelerin umumi kanaab 

şu merkezdedir : Polonya-Al-
" Bu iezi Polonya ile Al- manya dostluğu gelişmelidir, 

manyanın en elverişli yola gir· fakat Fransa ile Almanya ara· 
dik!erini ve oradan ayrılma· sında bir anlaıımada ergeç ta-
mağa kat'iyea karar vcrdikle- hakkuk etmesi gereken bir -ıa-
rini ispat etmektedir. rurettir. 

Berlin gazeteleri yüksek me- Varşova, 3 (A.A)- B. Bek'in 
ziy ;; tlerile harp nesline mensup Berlinde yaptığı geziden bah• 
olduğunu ispat eden bay Beki seden hükümet gazetesi Kur• 
çok methediyorlar. "O askerce jer Poranny Polonya dııı ba
düşünüyor ve söz söyliyor.Onun 
prestijini ve kuvvetini yapan kanının B. Hitler ile dojlu 

d b d andlaııınası hakkında görllıe· a u ur.,, 
Varşova, 3 ( ô.R.) - "Ga- ce~ini yazmaktadır. 

zeta Polska,, kolonel Bek'in Bu gazete iki hükumet ada-
Berlin g-ezisi do!ayısile Alman- m nııı Dancig - Polonya an-
yadaki durumu pek inan verici laşmazlığım inceleyeceklerine 
bir biçimde anlatmakta ve mıl- ihtimal vermemektedir. Çünkll 
liyetçi sosyalist rejiminin sağ· Polonyanın tezine göre Alman• 
lam!ığını .sbata çalışmaktadır. ya Dancig ile Polonya arasın• 
Bu gazetede bir Polonya dış daki mes' elelerle ilgili değildir. 

. 
===================== 

• ad 16 milyon 
Savaşçı 

Hasır altına uzanmış olan 
Renuçi açık gözle ruya görü
yordu. Morga ise "altın keşfi, 
dl\marları, işletmesi,, adlı bir 
kitabın yapraklarını karıştın· 
yordu. Çok defa okuduğu bu 
eser şimdi ne kadar canlı bir 
kehanet halini alıyordu.Kitabın 
muharriri, bay Prust şöyle di Urla ne haldedir? ••••• 

Adına P aris' de 
Mühim kararlar 

yordu : 
" Dünya haritasına bakılırsa 

fÖrülür ki altın madenleıinin 
hemen hepsi dağlık arazide, 
bu dağları• akıntılı tarıı.fla-

Bağcılık zaafa ugramıştır. Tütün 
Ekimi fazladır. 

rında bulunur . ., Urla, 2 (Özel) - Ege mın-
Delikaalı sağa sola bir göz takasının başlıca üzüm kaynak 

attı. iki sahil bir kaya yığı· yeri olan kazamızda, her yıl 
nından ibaretti. Bunların ara- yirmi ile otuz bin çuval ara-
sından nehir bir şelale gürül- tında üzüm elde edilmektedir. 
tüaiyle akıyor, alçak ve mu• Bir vakıtlar altın çu!rnru diye 
azzam basamaklı bir merdi- yadedilea yeşil Urlamız, son 
•enden iniyor hissini veriyordu. seaelerde iktisadi buhran de-

Morga okuyuşuna devam nilen bela ile karşılaşmış, bir 
etti: taraftan bağlara arız olan has-

"Yatağı arizalı olan, birçok talık, diğer taraftan piyasa 
düşüş noktalariyle veya hızlı 
akıntılariyle kesilen bir su kırıklıjlı gibi kuvvetli şamarlar 
mecrası, zemininin birikintile- rençberlerimizi çok hırpala-
rile pek az örtülü olduğuna, mıştır. 
yani kayanın yakın oldujluna O gün, bugün. oraya, buraya 
ve bu kayalanıı bir damar gırtlağına kadar borç altına 
ihtiva edebileceklerine bir girmeğe mecbur olan, Uıla 
işarettir.,. rençperlerinden hemen yüzde 

Evet, Mekong muharririn sekseni, bu borçları ödemekten 
tasvir ettiği su mecralarından 
biri idi. B. Prüst şöyle devam aciz kaldığı gibi, bir çokları da, 
ediyordu: bağlarını imar edecek para bu-

" Altınlı Ollüvyonlar ııürükli- lamadıklanndan ötürü, yapıl-
yen dereler:• dönemeçlerinde ması lazımgelen ameliyelerde, 
çok dikkatla çalışmak gerek- geri kalmış ve bağlar olduğu 
tir, zira umumiyetle bu döne- gibi bırakılmıştır. Bir \-Ok bağ-
meçler altı• birikintilerinin lara kükürt, göztaşı gibi mua-
toplanmasına müsaittir.,. !eceler de atılamamıştır. 

Hakikaten, nehrin dar bir 
işte bu sebepten yılda ol-

zaviye resmettiği bir noktada, 
dukça mühim bir mahsul elde 

heves ve ehemmiyet vermek· 
tedir. 

Bu sebepledirki; iki yıldan
beri miıtemadi surette zeytin 
deliceleri aşılanmakta ve yakın 
zamanda bu muhitin AyYalık 

gibi bir zeytin memleketi ola
cağına şüphe edilmemektedir. 

Urla muhitinin arazisi de, 
başka dürlü mahsul yetiştirme
jle elverişli değildir. Mesela 
tecrübe ile anlaşılıruştırki bu 
civarda kiraz, vişne, kayısı gi
bi para eden mahsul yetişeme· 
mektedir. 

Bu itibarla rençberlerimiz 
yalnız üzilm, zeytin ve biraz da 

yiyecekleri kadar zahire elde 
edebilmektedirler. 

Birkaç yıldanberi tütüncülü
ğı: de fazla ehemmiyet veril
miştir. Geçen yıl tütün mahsu· 
!ünün şikayet edilmiyecek ka
daı iyi bir fiatla satılmış ol
ması, iskonto, iskarta gibi ma
nasız makasların ortadan kal
dırılmış olması, rençberi tütün-

-Başlarafı 1 irıci salıife<h

çıkmaza girince bikem usulü· 
ne baş vurmamasını ve hakem 
karanna saygı gösterilmesini 
isterler. 

5 - Bu düşüncelerin gerçel· 
tilmen için kendi aralarında 

sıkı bir temas kurulmasına ka· 
rar verirler. Karşılıklı istekleri 
bitaı afca gözden geçirmejli Ye 
gelecek nesillerin banf uluslar 

arasında uzlaııma ve adalet 
fikrile yetitmesine çalıımağı 

taahhüt eylerler: Uluslar ara· 
sında iaansızlık ve kin doğuran 
yalan haberlere karııı var kuv· 
vetlerile çarpışacaklardır. Hare· 
ketlerinin bütün uluslara örnek 

olması ve aralarındaki ilgiler• 
temel olma11 için çalışacaklar

dır. 

Alman yada 
Fİlmlerln kontrolu 

Morga ayaklan su içine dalmış 
a iki gün me- eden, kazamızda evvelki yıllar verdirmeğe 

Berlin 2 ( A.A ) - 28 Ha
ziraa tarihli kanuna göre pro
paganda bakanı Doktor Göbelı 
halk için zararlı görecejli film
leri film kontrol ofisine danış
madan yasak edilebilecektir. 
Bu tedbire eski tüzüklerin çok 
karışık olmasından ve bir fil-

• Temmuz t93~ __ ....,._ 

Akhisar da 
Belediye işleri 
Akhisar, 3 (Özel) - Mülki

ye müfettişlerinden B. Hasib 
bir aydanberi kazamız muame· 
!atını teftiıı ediyordu. Mumai
leyhia zerek hükümet, gerekse 
belediye işlerinde yaptığı tet
kiklerden, b::r iki müessesenin 
çok muntazam yürümekte ol
duğu anlaşılmış, ilçebay Cavit 
Künayla Şarbay Nüzhet Işığın 
idareleri iyi görülmüştür. 

Park 
Çok iÜzel bir parka sahip 

olan kazamız, belediyenin iyi 
bir davranışı ile daha geniş bir 
bahçeye kavuşmak üzeredır. 
Bir hektara yakın genişlikte 
bulunan park yeri, istimlak edi
len arsalarla iki misli büyüye
cek, bu suretle meml~ketin 
ihtiyacını tamamen cevaplıya
caktır. 

Yollar 
GDzel iıcenlikte bulunan şar

bay Kasabanın iç yollarını da 
biçimli bir hale getirmek için 
çalışmalara şehrin girit yerleri 
üzerinde bilba11a titizlikle ha
reket eylemektedir. 

Düzenli çalıımalar belediye
nin tahsilat işlerini kolaylaştu

makta olduğuadan imar faaliyet· 
!erinin bu yürüvüt üzerinde daha 
çok genişliyeceğine şüphe edil-
mi yor. 

Tayin 
Şehrimiz elektrik fabrikası 

direktörü Bay Gazanfer Ada
pazarı elektrik işleri müdiir
lüğünü üzerine almış bugiin 
yarın hareket etmek übereclir. 
Uzun zamandir Akhisar elek
trikini muvaffakiyetle id re 
eden arkadaşımızın yeni vazi
fesinde de muYaffakiyet dileriz. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
72 M J Taranto 10 11 25 
64 S Süleymano 8 25 11 37 
61 Ş Riza Halef 9 25 11 
30 H Z Ahmet 9 25 10 
23 J Taranto M 9 37 9 50 
8 Alyoti bi. 9 75 9 75 

258 Yekun 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
2789 Buğday 4 
756 " 3 
502 Bakla -4 37 
50 K Palamut 290 , 

6 75 
3 25 
4 37 

430 

Para Piyasası 
3-7-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 614 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 65 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 35 
İsviçre F ran. 40 87 
Flori• 85 20 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

Satış 

50 75 
620 

8 30 
80 
21 50 
10 42 
41 25 
85 62 
5 27 

24 

min yasak edilmesi için gö.ıte

rilea sebeplerin bazı kere ye· 
ter olmamasından dolayı mü
racaat edılmiştır. bir düzine altın arayıcısının 

ı Me- gibi mahsul elde edilemiyece-
eleklerini ve çıplak kollarila 

değil, ğinden korkulmaktadır. 

cülüğe de heves 
sebep olmuştur. 

Bu itibarla, bu yıl, fazlaca ••• : ........... ~···· • • ••• •••• ••••• • ••••• il ••••••• • • • •••••• • ••• ~-• •• • ••• .. . ••• •• ••• ••• • • • •••••••••••••••••••••• i~fııll 
, tı bir salladıklarını gördü. 

; ı;ı ·~ _g ôi ; i. . .:. ..:.ı • Kam gülerek onlara takıldı. Bu kazanın diğer kaynakla-
., ·:;:. e ~ ü. .. 2: l! ~ Onlar da ayni suretle cevap rından biri de zeytin mahsu-
ı.erı bo = • "' ., aele- 1 d B" 1 "k" · 1 k h cı ..!! ., ..., ., .. cı • verdiler. Kendi işleriyle alay Ü ür. ır yı az ı ıncı yı ço 

ang• "' ,; ö ·~ > ..g ö;. ıraka- ettikleri anlaşılıyordu. Belli idi maksul vermeği adet eden 
adamlar -g > :.; ·5 armak 
yurdun cıl"' !:i ı; r!: -ğ ~. ~ ki bu onlar içiıı bir iş olrııak- zeytin, üzumden daha ziyade 
ları demekt& g ~ :g ·~ ır gun tan ziyade banyo ve oyunla rençberin yüzünü güldürmek-

b 
-;; •bG :o karışık bir eğlence idi. Erkek· tedir. Çünki rençber 10 -12 

lece gene aıı~. o - l · 
bulunan bir birle, ;: ~ I 

tütün zeriyatı yapılmış ve son 
günlerde yapılan muayenelerde 
mahsulün çok nefis olduğu an· 
laşılmışlır. Bir haftadanberi 
rençberler, tütünün yaprakla
rını kırmağa başlamışlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Özür dileriz 
""tl 11 ıa arına beklerken bu ejllence, ara sıra masrafını çıkaramadığı için, 

tılmıştır. ' b · k"I 20 25 k • L B .. t f "k 

· 6 Temmuz 935 umartesi akşamı · 

$ehir C7azinosunda 

Çok muhteşem Gardenparti 
Fevkalade Örkestra 

Dans mUsabakal•rı, envaı sUrprlzler ve saire. 

Bu mutena geceyi sabıraıılıkla bekleyiniz. 

MUdUriyet 

a ·- = en zı- lerin balık evinden dönmelerini kuruş arasında sattığı üzümün J 

il rı sözü başa angerı yeni bir ziynet satın almalarını ı osunu - uruşa sattıgı avran~ ve orJıya e rı a-
....nılaıa....l:w....bi.ıd.eıdk...ıı.ıı.allci:~ı.iÜİ~C.....l:..;c:..;:i.ilt:.:;.:E~i~M .. W.~-~"-ialilıL..J.lla.....::..J[!.U~~ L~iAÖ~r~rı~"U'ı...:::~ff~l~~~\,~lil':.....;k..a;;;;.2...;._J~•~~~IS\~~.;..;,.;·•-'<AlU~-ı.-"•P•--J:.-0.k_ı_u_i_un_d_a_n ........ ~·~·--- . ' 
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Key kar eş er tam 
ün fası asız 

. .. 
yır J 

uçtu ar . ·-.. 
Dün, radyo haberlerimizde1 etmişler v sekiz günden fazla 

.ki Amerikalı uçmanın 27 gün havada kalmışlatdır. 
ve beş saat mütemadiyen uça- Bu ilk başarımın tadı dama• 
rak dünya müddet rekoı unu ğında kalmış olacak ki Fran-
kırdıklarını bildirmiştik. ses Marsalis yeni bir mer klı 

Şimdiye kadar hiç ara ver- bulmuş ve Helen Rişan adla 
neksizi11 havnda en çok yaşa- başka bir kadın uçağı da yeni 
ınış olan bu iki cüretkar uçman bir ğökyüzü geziPine çekmiş-
ki kardeştir. Adları: Al Key tir. Dedikodulara inanmak ge-
ıe Fred Key. Bunlara da ken- rekse bu iki kadıu, boş saat-
dılerinden önce başka bir arka" lerini doldurmak üzere, bera-
daşlarına olduğu gibi, uçar deli- berlerinde bir gramofon ile bir 
fer adı verilse yeri vardır. Ping - Pong oyunu da almışlar 

iki kardaş bundan tam bir amma, doğru olduğun yemin 
ay evvel yer yüzünün zevk ve edemeyiz. 
aeş' elerini bırakarak, tam bir Şurası da uhakkak ki, da-
ıy havada ömür sürmeğe ka · y;.,. clarmn rağmen, bu iki ce-
rar vermişlerdi. Bu uzun gezi sur kadın Huntcr karde ferin 
ıçin de kendi yaptıkları ve rekorunu kıramamışlardır. Bu 
Ol - Misissıpi adını verdikleri şeref Key kardeşleri bekliyor-
bir uçağı kull nacaklardı. Gö- muş. Bunlar, yirmi yedi gün· 
ri.ıhiyor ki Ol Misisipi ödevini den faz uçarak havada kal-
) apmışhr. mış1ar ve daima güzel havaya 

Bir ay, } alıut hemen hemen ve güneşe kavuşmak üzere, 
hir ay; yirmi yedi gün; tam Amerikanın bir noktasından 
yirmi yedi gün ve birkaç saat, başka bir noktasına gide gide 
"kimsesiz, insan oğullarından geçmedik yer bırakmamışlar-
uznk ,, kalan iki kardaş dır. Yirmi üçüncü günü Hun-
mo törlerinin şarkı"ından bık- ter kardeşlerin rekorunu kır-
bkları saatlerde düşüncey mış bulunuyorlardı ve pekila 
dalmak imkanını bulmuşlardır. yer yüzüne inebilirlerdi. Fakat 

Havanın tenhahklanndaki nncak yirmi y dinci günden 
bu dönüşü, yalnız - arada sı- sonra, tam 650 nci dakikad 
rada yavrularına yem götüren dinleneceklerini bildirmişler ve 

ir kuş gibi - uçağına benzin söyledikleri gibi de yapmışlar• 
e Y ğ getiren başka bir uça- dır. 

iın kıs ziyaretleri kesmiştir. H lta söyledikleri hududu 3 
Evv 1 1 " önücü!er,, saat kad r geçirdikleri için yer 

Key kardeşlerin kurdukları yüzünde kalanlar endişeye ka-
bu benzersiz rekorun başka ö- pıl ı,lardı. Acaba iki uçman, 
nücül ri de vardır. 1930 da, dünyadan v ünyanın densiz-

liklerinden uzakta kalmakl 
gene iki kardeş, Kennet ve 
John Hunter tnm 553 saat ha- bir daha yer yüzünü isteı:ıiye .. 

cek kadar mı bu hava hayabn 
vada kalını lardı. ah mışlardı? Sakın bu sey hat 

Bunların örneği kadı kalp- daha devam edecekler miydi? 
lerine nlev verdi: 1932 ğus- Üç saat sonm Key kardaş-
tosunda, Franses Marsalis ve lar yenid n toprağa yak bas-
Luiz Tarden adlı iki kadın da maki bu üzüntül ri gidermiş· 
topraktan kaçmağ teşebbüs lerdir. 

a r 
Cumartesi ünü Saat 7 de 

eniz Kulubü önünde Yapılacak 
Dün akşam deniz kulübünde 2'idecelder ve oradan Karşıya

ka vapur iskelesi önündeki 
şamandıradan dönerek yine 
lrnlüp önünde yarışı bitirecek
lerdir. Altı şarpinin de iştirak 
edeceği bu müsabakanın çok 

toplanan lzmir şarpicileri önü
müzdeki Cumartesi günü akşam 
saat 17 de bi musabaka yap
mağa karar .,. e ıniş'erdir. Kulüp 

önünden çıkış yapacak olan 
şarpiler Pasaport istikametine . 

zevkli ve iddialı olacağı tah
min edilmektedir. 

*'-

Amerika Birleşik Devletleri" 
n:n birço't ilJerini, son zamm1-
larda, büyük toz ve kum fır
tımı1arı kasıp lrnvurrnaktadır. 
Bu fırbnalar sırasında görülen 
bazı haller her türlü oranla
maları geçecek bir kor
kunçluktadır. Kum fırtınaları
nın sebebi ve bunlara karşı 
alınacak ç reler hakkında in
celemeler, yapmak ödevini üze
rine almış olan Margaret Bur
ke - V:ıyt, Nevyork'ta çıkan 
Di Naşın gazetesinde bu konu 
üzerinde şunları yazıyor : 

Kapıların altından g ·ren, göz
leri yakan yemek tabaklarını 
salçalayan tozu; evlerin ve top
rakların üzerine fırbnalar ha
linde hUcum eden toza, biz 
güneyliler ( kvitamini ) adını 
verdik. Bu fırtınalar, kalın bu
lutlar halinde yükseldiğine, bir 
sis gibi yerde süründüğüne ve 
ya bir kasırga gibi birdenbire 
ortalığı harman ettiğine göre 
ayrı şekiller alır. 

Bu tozlar nerede geliyor ? 

- ~~ ~--------
bu fırtınalara uğra

maktadır; ve Kolorado'nun ya
rısından fazlası, Oklohama'nın 

hemen her tarafı, Tekzas'm 
' bütün kuzey kısmiyle Yeni -

Meksiko'nun doğu kısmı kor· 
ku ve dehşet içindedir. 

Göçler .. 
Şimdiden köylüler göçe ba -

)adılar. En fazla zarar gören 
bölgelerde aylelerden yüzde 
sekseni ancak devlet yardımiyle 
y şayabiliyor. Ve yok olan ekin
lerin haddı hesabı bil!nmiyor . 

Bu mesele bitmez tükenmez 
aytışmalar konu olmaktadır. 
Kırmızısı ancak, toprakları ki
remit renginde olan Oklaha-
madan gelebilir; kahve rengisi Şikagodan bir manzaı-a 

Geçen ıene köylülerin deve- Üç felaket yılından ıconra artık 
Kansas'ın bereketli toprağıdır; 

, karşımızda havayı kirli sarı dikeni ektiklerini gördüm. Bun· köylülerin dayanma kapasite-
dan önce hiç bir zaman hay- leri hiçe inmiştir. Arbk onlar 

bir lül gibi süpürene gelince, b k k vanlann bu kuru saplarla bes- için göçmekten aş a vapaca 
bunun da Tekzas'dnn ve yeni lenebileceğini hatırlarından ge- bir şey kalmamıştır. Göçenler 
Meksiko' an geldiğini söylü- çirmiş değillerdi. Bu yıl İlinuva v Aıizona' da pamuk 
yorlar. deve dikenleri bile yetişmiyor toplayıcısı olarak çalışmak umu-

Korku v umu -uzluk ve ondan çok daha aşağı bir dundadırlar. ' 
Bu yeni gök belasına karşı bitki o an çöven şimdi köylü- Ben bu göçücü insanları gör-

ha!lc şaka etmeyi deniyor.-B k Iere eskiden ektikleri nlhn ba- düm. Bütün eşyaları kamyon-
bak, diyor biri1 demin bir şaklı buğdaylar kadar sevi li lara yüklenmi~ti. Çocuklar, ip-
kvitnmini kasırgası içinde am· görünüyor. Geçen yıl, devedi- ferle bağlanmış şiltelerin üstüne 
camın evinin geçtiğini gördüm. keri ile beslenen hayvanlar çıkmışlar, ağlıyorlardı. Ve hepsi 

Şehirde gene neyse, halk ürkiinç derecede zayıflamışblar, toza karşı .kendilerini koruyan 
elbiselerini ve şyalarını san- bugün1 çövenle beslendikleri mnskeleriyle, Ku - Kluks - Kla 
dıklara yerleştiriyor, kapıları için hayvanların gözleri sönmüş alayını andırıyorlardı. 

ve ağızlarının her tarafı çirkin Hays taraflarında, okula ı:-it-
ve pencereleri ıslak bezlerle urlarla dolmuştur. m k için evinden ayrılan bir ço-
tıkıyor, yüzlerine maske takı- Bu zavallı topraklarda otu• cuk bir daha geri dönmedi. 
yor, ve böylece silahlan ış ran köylüler bütün ömürlerince An v babası gece geç vakte 
olarak başları üstünden geçen uğraşarak zengin sürülerini kadar onu boş yere aradılar. Er-
bulutları seyrediyor.Fakat köy- meydnna getirmiştiler. Bu sil- tesi günü t krar araşbrmalan-
de toz fırtmalan geçtikleri rüler onlar için kendi çocuk- na bnşladılar ve gün kar rır-
yer korku v umudsuzluğu lnn kadar kıymetliydi. Kurak- ken yavruyu evinden 300 met-
götilrüyor. lık dolayısiyle AAA işyarlan re uzaktn kumların altında gö-

Son za anlarda, geçe sene öldür ek ilzere hayvanları top- mülü olarak buldular. Boğula-
büyük bir kuraklık geçirmiş ladıkları zaman köylüler öldü- rak ölmüştü. Bir çiftçi d fır-
olan yerde bulunuyordum. O rülen kendi ayleleri imiş ı:-ibi tına sırasında kendi sebz 
zaman köylüler henüz daha kederlendiler. bahçesinde yolunu kaybetmiş 
umudsuz değildiler. Her halde iki kova kum v evini bulmak için sekiz sa-
işler düzelecek, hükumet bize Kükürt rengi bulutlar topla- at dolaşması lazımgelmişti. Po-

myor. Rüzgar esiyor ve çarç • lis, ikid birde çocuğunu kay-
yardım eder diyorlardı. Fak"t buk kasıp kavurucu bir k ır- beden annelerin salgının uğ-
bu yıl köylerden bir panik ga ha ini alıyor. Fırtına öyle ra aktadır. Kumların altında 
rüzgarı esiyor. Yapılacak hiç, dehşetli ki, asistanın makina- kal rak can verenluin sayısı 
ama hiç bir şey yoktur. Son mm yere mıhlı kalması için günden güne yükseliyor. 
geçen toz bulutundan sonra büyük küçlükler çekiyor • Çöl ve ölUm görUnU lerl 
kümesleri altında gömüldükleri Kum gözlüklerimi o kadar Hayvanların talii bundan da 
toz yığınlarından ayıklamaya kaplıyor ki kasırganın bir res- daha tr jiktir. En küçük bir 
bile lüzum yoktur. Çünkü ar- mini labilmek üzere ancak kum fırtınasıııda hayvanlar be-
kasından gelecek bir başka gözlerimi silmek için vakıt bu- men bir anda körleşmektedir. 

ı• kasırga yeniden bunları başka lal:>iJiyorum. Gündüz ışığı ara· Öteye beriye uzun boylu ko-
bir toz tabakası alhna göme- rıyor, rüzgar soğuyor, biraz uştuktnn so ra bir yere yığı-

50 
cektir. Evi temizlemek neye sonra hava o kadar kararıyor Jıyor ve fazla kum yutmuş ol-

Bu hafta Torbalı yo un yarar? ineklerin ağzım samanla ki fotoğraf nlmam imkansızla- maktan dolayı ölüyorlar. Hay-
şıyor. Ve geç kalmış olmamak vanlarda yapıl~n otopsilerde, . ..._ .. . d p ca t sarmak, sebzeleri kurtarmaya ı· • ı - d "' c k b. r 1 omeu~ e uzerın e ya a 1 çın toy e sıgına a ır ye ci~erlerinin bir çamur yı2'tnil 

Çalısmak neden? Mademkı' bı"r bulmag"' a koşuyoruz · · kapla mış olduğu görülmüştür. llaftaya büyiik teşvik koşu arı vard · iki saat sonra yeni bir fırtına Orada üç erkekle bir kadın Hny\•anları öldüren v insan-
Bisiklet federasyonundan için hazırlanan takımın nihai herşeyi tekrar altüst edecektir. gözleri tozdan körleşmiş, bir Jarı ölüm tehdidiyle kovalayan 

mıntaka bisiklet heyetine ge- seçme müsabakalarına gire- Hayv nlar çln J mbanın etr fma oturmuşlar· bu aynı toz, dükkanlardaki eı-
len bir mektupta 14 mıntakada cektir. V dikeni bır. Çocuklar yüzlerinde ıslak yal rı da i e ynr maz bir hal 

Yapılacak büyük bisiklet teşvik Bu teşvik müsabakalarına on yıllarda kum fırtın ları bezlerle karyolalarına yatmışlar k O b"IJ . 
· t• k d k t k 1 E Bt'"ıy"u'kler de, yu""zlen·ndekı· kaba oyuyor. tomo 1 erın motör-

yarlşlarınln iz l·rde de 14 Tem- ış ıra e ece mın a a ar: s- k ki ki hd' ve ura ı arın te ıt ettig"' i lerı· du akt · 1 ı· ı· 
k. h. 1 "t l t b 1 B ma•kclerle korkunç bı·r hal al- r a ve ev ış er -uz Pazartesi gü11ü yapılaca- ış~ ır, zmı ' 5 an u, ursa b .. k~ b. h J l k d" 
Ed. ç kk 1 B 1 k . ' u topraklarda zararlar aenc mışlar. Çı'ftlı"k sahı.bı' bı·ze •on ansız ır a e ge me te ır. 

ğı bildirilmektetir. Gönderi- ırne, ana a c, a ı esır, • ~ 
lzmir, Denizli, Konya, Antal- pek büyük değildi ve d ya- haberleri veriyor: Her zaman değişen kasırgalar 

len progrnma gör bu müs • ya, Adana, Ankara, Samsun. ·ı t hl"k . .. .. halinde dolaşan hu toz şimdi 
b k l ll. k·ı t nışma ı c e ı cnın onune ge- Amarı"llo'ya dogv 

a a ar asgari e ı ı ome re - ru uç n birleşik devletlerine kim harta-
BI lklet heuetl çilebiJiyordu. H .. Jbukı· bu sene- b' ·ı t - · 1 b b b" olacak v isterlerse diğer ı - ~ ... ır pı 0 uçagıy e era er ır sını değiştirmektedir. 

takalar bı·sı"kletçı'len· (masrafla- 14 Temmuzda yapılacak bu nin başlnngıcındanberi durum kasırgaya tutuldu • Motörün y 1 b k · k d 1 d · arıyarıya toprağa gömü -
tını kendileri vermek şartile) üsn a aya ıştira e ccek olan oir en bire kötüleşti. Felaket içine dolan tozdan durduğu mü~ bir pulluk, ku Ja örtülmüş 
i tirak edebileeceklerdir. Bu bisikletçileri hazırlamak için şimdi korkunç nisbetler alıyor. için uçm n paraşüte başvurdu. bir traktör, dohnus bir lmyu-

önümüzdeki Pazar aünü Tor- Şı.md" 300 b' ·ı m rabbaın F l t k d d • - b k b. ''-1 t f d °' ı ın mı u - a <a yere ne a ar zamnn a nun '-anındtıki bir ·ey«ir iske-
musa 8 a ısıll e e erasyo- balı yolunda bir koşu yapma- daki toprak! r beraberinde ıs- indi dersini1? Altı saatte, evet " • 
nunun mii essili tar fından ida- g· karar vermiştir. Bu koşu tam 6 saatte. Yandaki çiftJilde !eti, bütün bunlnr, ziyan olmuş 

d 1 · l l tırab v ölümü getiren toz fır- kJ · k ti · r e i cc•k ve der ce an ara 25 kilometre gidiş 25 kilomet- oturan bir ndam yüzüne bir dam- eme erı, > 0 0 muş erve erı, 
· f d d 1 1 tı larınm altında inlemektedir. h. 't · ı ı yıne e er:uyonca ma ya ar re geliş olmak üzere 50 kilo- Ja su düştügü içın bayıldı. Za- ıçc gı mış uz n ça ı ma yı • 

verilec ktir. irinci gelenler mil· etr olacakbr. BirimJ, ikin~ Bütün Kansas, bütün Nabraska valfıyı tekrar .a~ıltmak için ba- )arını gö teriyor ar. Köy!iı, ar-
~~~----~~~~~ ....... ~~__,....___..__~a:....wt!.-...a......=..~_._...J.-_...__~....._...__,_......,..t.....ı....::..;;;_.....J.~ ...... ~ı:......~~ı.ı.:a......ı.--~----_.;;--:J..:..1.-~-'-~_ı_~...ı_1.&a..ıu.-...ı-.._....ı................._jL-.-~....L....--J ~-l-

ız c· (r(i} leriı i 
Ekononısal d run u 

1 emalpaşa~ ( Özel ) - iz
mir - Kasaba şosesinin tam o
tuz dokuzuncu kilometresinden 
ayrılan bir yolla, evvelen aşa-
ğı, sonra orta ve daha sonra 
da yukarı Kızılca köylerine ko
laylıkla gidilebilir. 
Aşağı ve Orta kızılca 900 

nüfustan ve 120 den fada ev-
de ibarettir. Bu muhitin b ı
lıca geliri üzüm, zeytin ve arı-
cılıktır. Suyu, havası çok mü
kemmel olan Aşağı Kızılca kö-
yü, kazamııın aşlıca gelir 
memb mı teşkil etmektedir. 
Fakat her tar fta olduğu gibi, 
buradn da iktisadi buhr 
kendini gö termektedir. V k
tile h Ikın: 

- Dağı ızdan yağ ak r, 
ovamızdan bal akarl 

Diye övündükleri bu köyde 
şimdi akan yağla baldan o de
rece fayda görünm mekte v• 
rençber bilhassa kırık e dil· 
şük fiatlar karıısında uzun 
müddet umduğunu bulmamak• 
tadır. Köyün ileri ielen
lerinden bay Muhıddin, şaiı 
ve orta kızılcanı muhtarlı .. ını 
yapın kta köyün ilerlemesine 
çok çalışmaktadır. 

Bay Muhiddin, muh 
oldukta sonra kendi ar -
zısı dahili de bulunan bir 
knynaktan kan suyu demir 
borularla köy getirmeğ mu
vaffak olmuş ve halkın su ih-
tiyacını ta amile temin etmiş
tir. Köyd umu i bir hela da 
yapılmıştır. Köyün üç odalı e ki 
ir d mektebi vardır. Yeniden 

bir mektep yapılması ve ban 
mahnlJerde yol açılma~ı bu yı-
lın projesinde yer l ışhr. 

uk rı ızalca 

Bu muhit te tamamil B io 
ve zeytincidir. 934 yılında a ağı 
Kızılca ile yukarı Kızılcayı ek
liyen dört metre genişliğ'inde 
mükemmel bir aldırım yapb
rılmış ve gelip gitmek çok ko· 
laylaşmıştır. 

935 Yılı içi11de ve mahsulfin 
idraki z m nı da Mehmedcik 
andacı yapbrılacak ve nyrıca 
köyde bir okuma odası açıla-

cnkbr. 
Bu köy 400 evden ve 1700 

üfustan arbktır. Bol suya ma· 
Jik olan yukarı Kızılca köyün
de biraz da meyveciliğe ehem· 
miyet verilmektedir. Bu yıl ki· 
rez, vişne gibi meyvelerin de-
ğer fiatla satılması, halkta mey
veciliğe karşı bir r ğbet ka
zandırmışbr. Bu itibarla, birçok 
rençberler, bahçelerin meyve 
dikmek h zırh v ındadırlar. 

Halk arasında geçen şu laf· 
lar ehemmiyete cayan ols ge· 
rektir: 

- Par ettiği zaman üzüm, 
cülükten fayda görmedik değil 1 
F kat b'rkaç yıldanberi 8-12 
kuruş arasında oynıyan ilzUm 
fiatlarından, biz masrafımın 
bile al mıyoruz. Binbir türlü 
masraf v t:meklerle meydan 
gelebilen bu mahsul ile hiç de 
masr fı olmıyan kirez, vi we, 
kayısı, şeftali gibi meyva fi t· 
larını bir defa gözden geçirir
seniz, işi rneyvacıhğa çevirmekte 
haklı olduğumuz anlaşılabilir. 

Diye dert yanmaktadırlar. 
Bu köyün timdiki halde biı 

noksanı 'Var a o da kUçük bir eı 
ba ası olmamasıdır. Herh ngi 

ir k s p eline geçirdiği 
her hangi bir hayvanı sokak 
orta ındn bağırta baiJrta b -
iazlamakta v ynı yerde y&
zerek pisliğini rokak ortasın-
dan ieçen suy akıtmaktadır. 
işte o znm n bembeyaz akan 
u, bir müddet kıpkırmızı k

makta ve pislik koku u orta
ya ynyı)arak herkes urunla
nnı tıkamaktadır. Anlaşıl ıı 
sinek bolluğu da buııdan ileri 
gelmektedir. Bu çirkin halin 
ortada kaldınlmasını köy 
muhtarı bay Şühiden halkııı 
sıhhatı namına istecektc ke -
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M«r ene, ı,zun kirpiklerin:n ho,Jna gitmiyo: diye ban::'l d. 
kıvr ırıarındaki gölgelerde ~ak- onu ink" r ctmekli~imi, muv.:ıi-

lannn 1:- r tebessJm!e sôyled:: fakıyetim, sanat h.:ıy:ıiım i:.cc-
Erkekler bızi daha iyi ezmek rindeki b' yuk ro!ünll unut-
içın 1 urbanlık gıbı gürün;;rler.. . maklığım isteniyor. Bu kadar 
Gerçek o,.ın budm·. nankö•ce hareket edebilccl'': 

Marlene sigara ku ı:• mu yaradılışta olsaydım, onun beni 
uza.tı. Kendisi de bir •gara bugün bulundu'";um mevkie 
aldıktan sonra kendini dı•ıanın çıkmak i-;in sarfettig:r .• me~a-
yastıl.ıarı arasına bıraktı. Göz- iye layık bir !:adın o!mıy.:ıcak-

lerir.ın derin manalı bakış arı tını. Zira güzel, l:•ıdrtt'i bir 
ile sİ'!araslndan çıkan duman- san'atki'.r olmak i~·n sadece 
!ara haktı ve devam etli· bacak vöstermenin veya bir 

ı...ey::z :;ı-eçit resmi, Clive Of İnd:a ve '· Gece yarısı 
gü Ü ., filimlerinin coş rnn mümessill "Loretta Young,, 

Belki bilmezs:niz, ben de şarkı söylemenin yetti~i zat:-
ezilmiş bir kuklayım. Paramon- nedi'.memelidir. Sinema tekni-
tun mukadderatını idare eden ği, tiyatrodan f:ızla uzun bir 
kuvvet böyle istemiş ve böyle tecrübeye, çııh~maya, ve ışıklı 
olmuştur. Evet böyledir. Bun- tavsiyelere muhtaçtır. f.ğer 
dan sonra Von Strenberg'in Sternberg:n nasihatl:ırından, 
idaresi altında ç lışmıyacağım. tavsiyclzrinden istif.-ıde ede-
Söylenenlere bakılırsa Von St- bı'mişsem ne rnu'"ı ~ana, .. 
renberg beni Hipnotize ediyor- Şunu haykıra :. Y• ı. a s ~ .-
muş... Şabsiyetımın serbestçe yorum: Onı·n h:r.-ı.ıcti u.m -
açılmasına imk:n vermiyor sııydı bugün b:r l\ • .ırlcJ:>i t~r ·

mıyaca1 ınız b.I 
muş ... Halbu!ıi el ' a yakın z - , , 

- Bı:: dan sorır.ı , ,·· .• -manlsrda, b ni, er!,eklcrin u· -
ruı;da şe et r, ıi bi'" fecla et-

tikler. m • b r 1 lırı o --
rak anla.ı , ı. Lun!a.d .n 
hangis'n:: ı ı ı lı ?. 

Bir dum 1 1:. u'u ı:;ıizel sa-

natkarın ç. 
tü. Sesinın 

anlatıyo7'lu : 

• , y.n den ört
ç kici ~' .ıgi ile 

- n.ı ~özle. : karşı ne ce
vap \ermek, ne yı:pmak lazım
geldiğini tayin etmek cidden 
güçtür. Y eşa Melekle sinema
ya girişimi Amerikadaki mu
vaffokıyetimi Sternberge borç-

TAYYARE 
TELEFON sı s~ 

rümüı:...ı 1 1 ·m o':ıc:ı...,a,, !: ,, ~-

bil:: nı yiE'? 
- B lmiyo""n ~. Gc'ec_!r f : .. 

mim:ıı s n:uyomıı•ı bi:medi i -.ı 
kı: '1r ... füs!aI.be: na. ~:!eli se
vımli.ı!de l:abu'c ve ~ "rliğimiz 

d.v.ıı:ı cttifri mJJd · 7 l :;,un 
eyi n.tice.er \ ~rml' · ı .ı çı:

lış:na)'a hazırım. fa!.·t Stcrn
bcrc.>;n bu a:·r1h~1 i ;\en.iş o:mı:.

sıcdan do.:an !.! • . • .i:r : tek
rar etmekten kend.mi ıı'~ııDm . 

Mavi mele!: su.tu. D:ıl:ış.an 
bir damla zö;: yaş nı andının 

bir şeye kanşaralc bı'ıı:ıclı .. 

..... 
• EMAS~ 

TELEFOı 3151 
B U G U f 

iki büyük fi'im b;rden 
En yüksek s nema arti erinin tcuıs'l etı:I.'c ; 

Gaipteıı bir ses t ;; i !'ad nlar 
Lucien MJratore-VeraKorene 

ve Maksuclian tarafından 

oynanan hissi bir facia 
S I N 

Her gün seat 16 da 

Armand Bernard-Mıır ,uerite 

' Vloreno ve Aııdre Poanne'ın 

büyük şarkılı komed si 
E M A 

12,30 da pazar 
<'"Ü 

-1,""11; ... -. ... a··ar. .... c::":.:;'.ı.:.:~~·:,::·v:.:<::.:;;·:·~~:::.::.ı;!...-;::.:."'"T'""°"r-:.:W~:-=;g.ı~;;.yo;:c= 
bir vekil gönderilmedi· 

t 

renı Awır -
Sevimi· olmak 

.Shearer diyor ki: 
~~~~------.... ~ ......... ------~~~ 

"SEVİMLİLİK GÜZELLiKLE İL-
GİLİ OLr~:~'-~- BİR .5F.YOİR..; 

• 

~·criıHlılıh. 'lı·rıut 

Beyaı. perdenin ençok tanın
mış yıldızlarından Norma Shea
rer şunları söylemiştir: 

" - Sevimlilik, cazibe ruhi 
bir halet'.n tezah:irüdür. Güzel
likle hiç alakası yo!ıtur . Her
şeyden önce düşüncelerinize 
bağlıdır . Bu düşünceler menfi 
ve kam görünse, kinci, kıs
kanç bir huyunu:: ,·arsa daima 
kederli ve çan:ı""cı bir adam 
olm:ığa ı:ı:::ıh!·fm:ıu:-ı:z. B.r •• r
lcri11izi sevin:: ve on!cı~ı ~., ::.-

• f ' t ' L. 1 'bl maga, .:ı .. r. r çıu ır .:ı e 
anlama:a çah~ır.ız. Zira ri~rnuın 
ümrü :ızdır, Masl:e!er ç:ı.l:lı!: 
dii~er. Riycl:arlık l:aranlık icl.e
lerinizle ş:ıv::~m:mıza, onun yıp
ratıcı tesirlerinden kurtulma 
nıza da mi:nidir. Y alııız bir gci~
teri,ten ibaret ol::n b:r çehre
nin sevimli, sempatik tarafı 
bu:unmaz. 

Eyi m:anyer!erirı ve yaşamayı 
bilmenin de ~ev:mlilif:i çok art
tırd•i!ı nmhalıkaHır. Sevimli bir 

' 

, 

' 

11ıılul11ıı ,\'lıean•r 

Sevimli bayanlarda aranan 
ikinci meziyet te kemaldir. Bu· 
günün kadınları her .şeyi ya
pabilmelidirler. Erkeklere so
runuz. Tenis ve Golf oynamayı 
bi!en, çok kabarık sa!galar 
k:ırşısında banyo elbi=esini ıs
latmaktan korkmıy:m, danset
meyi seven, briç oyuıyan ka
dı:aları niçin çok ararlar. Bu 
sorunun cevabı basittir. Çüııki 
b<:yle!erinden daha fazla hoş
kn!:ar. Bunları daha sevimli 
bu' r':!r. 

l "end; 1,:·· tü duygularınızı 
li.ıutmaf;a balrnl'Z. Vücud spo
r<! nasıl a!ışır:ıa ı :.;hun spor na 
0:ı öyle alı~ır. İş::ı:zin can 1:ın-
dır:.lığı güzelliğı do~t 1 • r n I! ' . . Cö :!r '"~rsil a~...:;:ıızı ·zıra ner 
aşk güzeldir- seviniz. İ~\e se
vımli olmanın çaresi ... 

Çok zı:.manlar, sinema ak
trisle.inden balısedifüken, seks 
apeli (cinsi cazibeleri) olduğu 
iç;n muvaffak oldukları söyle
r.:~. Cinsi cazibeye o kadar 
çol: tarifeler yapılmıştır ki 

r,1, 1 r1 cı J:1'!Jl1 'i ı '· <'ul~"ıt,1, · J oıc, ı,, ,, /1./,,,1 ıtf,• 

adaıLm Lııddiıı~er faı 1a ınce,r::- l:u• '· ın hepsini çirkin, hatta 
zi:: gorunın~ge de ihtiyacı ıı ı ~ bullT' ktay.m Bana uöre 
yok!ur. Saygıyı ve ikr:ıım ifrat 5ex·Appea: (cinsi cazibe) an

cı:!· çok uyan•k, çok ios ni bir 
heyecand n ve hele eşya ı ve 

m1>ir"il1"iiırın~'lffirM'W'"r"li ·-aııiir;~ . ..,. - • 
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Greta Garbo lsveçte -
Gazetecilerin s rularına 
Kısa cevaplar verdi 

Goteborg .. 
Temmuz .. 
Greta Gar-

bonun Nev -
Yorktan hare-
ketini b:ldircn 
telyıızımn a!ır.

dığı gündenbc:
ri fs.,eç sevinç 
içindedir. Ar
tisti getir n 
Ku[;sho!m va· 
puru yavaş ya· 
v 1 limana gi
rerkc:ı rıhtımı 
c!oldllran l.in
lerce k' :nin 
co~kunlu&u gö
rülecek şeydi. 
ısvcçliler Gret 
Garboyu ulu
sal ünleri ara
sında sayarlar. 

Greta kara
ya ayak baı:ın
ca yer!i ve ya
Laı:.cı bi~ r;ı-

portı:ır ordu 
etr:ı.fını aldı. 
Yüı: erce foto
gr.!f objektif-

' . :. 

• 

lerini artiste çe- ( ,,, JfJHllıı ..._ ( ,ı Jı, '"ı 
virdiler. Dağınık saçları ile şür:düğl'm ~ibi o!m.ıdı. 
"Vahşi kız,, dudaklarında be- - Burada satın alırak ish -
liren tebessümleri giz!en:.iyerck diğiniz malik:.ne hakkında 
kendisine "Hoş geldiniz,, di- biraz malumat verir misiniz? 
yenleri selamladı. - Henüz bir karar vermış 

Gazeteciler sordular: değilim. 
- lsveçe dönüşten mes'ut - - Amerıkan filimleri hak-

musunuz? kında fikriniz? 
Kısa bir cevap: Pekaz filim görebiliyo· 
- Evet.. ruru. Vaktim yok. 
- Son gezintinizdenberi si- - Yeni projeleriniz var mı!' 

zi bilhassa sevindirecek birşe- - Evet, fakat onları ger-
ye rastladınız mı? çel:le~tirmeğe muktedir deği-

- Ha~~- lim 
- Kraliçe Kristin filminden Garbo, bu tasavvur ettigi-

de memnu" olrr.adınız mı? mizclen fazla kısa olan sözleri 
- Hayır, istediğim ve dü- çok görerek uamızdan sıvrı ':. 

t•ıııııııııtıııııııııırıııı ııııııııc 

Fransızların en çok sevil n yıldızı Danielle Darrieut 
Yataklı vagc~ kontrolörü filmin e 

...... ~·;iy'~J~··········ı·~p····b·it~~ı~;· 
Beyrut - Gazeteler:n ver

dikleri haberlere giJre Suriye 
ileri gelenlerinden Abdülhamit 
Kerıa:ıe, müdafaai nefs halin
do işlediği cinayetten dolayı 
tasmim ve t:ımıvvur olmak91zın 
katil suçu ile ittiham edilmiş

tir. Abdülhamit Kcramenin ilk 
muha1ceme cels~sinde dinlenen 
şahitlerden Zeki •sminde bir 
şahıs kendi ifadesine uygun 
şehadetle bulunmıyan Nazım 

Elşamiyi ö!dürmü·~iır. 

Tel f1Uç !· - Avlnrıt yolu 
Musulu şimend;fcr hat•ıııa 

bağlamak için Tel küçü1i Avi
nat arasında yapılmasına haş
lanıla l•.ınun inşaatı 

muz sonlarına doğru bitirilere'; 
otomobillerin Tel küçüa - ' ı
sul arasında serbestçe işlem 
sine intizar ediliyor. Irak hü
kumeti, yolculara kolaylık ol
mak üzere ( Beerakle ) deki 
pasaport noktasını yeni yol rrü
zergahına rakletmiştir. 

AsurU rln ns• 1 
Musul - Irak hükünıeti, Su

riyeye ııaaılleri mukarrer bu· 
lunan Asurilerin ken i hesabı
na s. vklerini kararlaştırmıştır. 
Bunun için Mu~uı mutasarrıf
lıgı bu nakıl işini otomobilciler 
:ırasında münakasaya koymuş• 
tu·. A urıler; burad n Ha ıç -



4 Temmuz t939 

TAÇL 
'DE 1 LE 

efrika 

sse sin başı k'lpar ı 
Peşiman ol uş u 

Dük'ün hastalığı haberind-en 
Kraliçe derhal yumuşadı. Bir 
tas çorba ile tedavisine ihti
mam edilmesi için sekiz dok· 
tor yolladı. 

Esseks: 
- Sekiz doktordan biri be· 

ni öldürmeğe yeter, dedi. Di
ğer yedi doktoru yaama ka
bul etmedi. 

Sesil, bir kez dük D'Esseksin 
y kasına yapışmış bulunuyordu. 
Artık onu rahat bırakır mıydı? 
Dükün kraliça tarafından i"Ön
derilen sekiz doktordan yedi
sini kovmuş bulunmasını Eliza
bete ballandıra ballandıra an• 
labrken: 

- Ne nankörlük, dıyordu. 
Sizden şüpheleniyor. Size ha
karet etmek için biç bir fırsab 
kaçmnıyor. 

Eski canlılığını, hayatiyetini 
kaybetmeğe yüztutan bu kafa
ya tesir yapmak artık güç bir 
iş olmaktan çıkmıı bulunuyor 
idi. Avrupayı tam kırk sene 

··avuçları içinde tutan, istediği 
ıibi çeviren EJizabet, şimdi 
in tçı, ıarsak bir ihtiyardan 
başka birşey değildi. Koca ln
~iliz Krallığını sakız gibi ağ
sında çiğnemeğe kalkııml.Jb. 

Evlfıtlıklarından Harrington, 
bu hadiseden birkaç giln sonra 
Kraliçeyi ziyarete gelmi§ti. Eli
ı:abeti sinirli ad,mlarla atağı, 

yukarı dolaıır buldu. Kraliçe 
vaftiz oğlunu kemerinden yaka
ladığı gibi bağırdı: 

- Allah aşkına aöyle, ben 
kr.rıliçc değil miyim? Bu herif 
benim iıtümde bir kuYvet sa
hibi midir. lrlaadadan derhal 
uzaklaşmak emrini kimden al• 
~ış? Onu oraya bambqka bir 
ıı için göBdermiştim. 

Harrington bu sözleri dik
katle dinledi. Evine dönmek 
için verilen emri iki defa tek· 
rar ettirmeden çıkb. "8lltü11 
lrlanda asileri ayaklanmı• 
ucunda bilo olsalardı, hiç dur
madan, tereddüt etmeden on
ları çiğneyerek geçecektim.,, 
diyordu 
Sesll aleyhlnde kıyam 
Dük D'Essesks mahpesinde 

sükunetini muhafaza ederek 
kraliçenini yumutamasını bek
liyecegi yerde Robert Sesil 

d~vanı aliye scvkolundu. Bu 
defa istical eden kraliça de
ğildi. Esseksin düşmaniarı olan 
Cesil, Raleig-h, Cobham ve 
Howard'dı. 

Kraliçaya gelince derin bir 
yeise kendini kapbrmışb. Ne 
yapbğını bilmiyordu. Gözde
sinin hapsedildiği gündenberi 
içinde derin bir üzüntü, bir 
acı duymakta idi. Bu yavrusu
na acıyan bir na acısı değil
di. HilA o doymak bilmiyen 
hırslı aşkının acılarını duymak
ta idi. 

25 Şubat 1601 de ikinci Es
seks koutu olan Robert Dev· 
rönün kafası koparıldı: Esseks 
idam hükmünün verildigi gün 
arkadaşlarile görüşmüş, hiç he
yecana kapılmıyarak onlara 
veda etmiıti. En büyük kederi 
çok takdir ettiği simalardan 
biri olan Frans's Baconun ha
kimleri arasında yer almış bu
lunması idi. O da ihtirasa ke -
dini vermiş, parlak bir mevki 
temin edeceği ümidile karde
ıinin katilleri arasında yer al
mıştı. 

Es!:eks o kadar müteessirdi 
ki tarif edilemez. Böyle iken 
21inirlcrine hakim oldu ve nef-
retle şunları söyledi: 

Bunlar, bu hakim sa dal
yasında oturan insanlar bir 
göz yaşına bile layik değildir
ler. Ahirette dah iyi bir aki
betc mazhar olacağımı umarım. 

idam ak amı 
Esseksin kafası koparıl .. 

dığı ııünUn akıamında kraliçe 
varlığım saran şüphe ve te· 
:reddlltlerden kurtulmuşçasına 
Esseksi görmek istedi. Sesil 
sadece: 

- Artık yaşamıyor, dedi. 
Sonra: 

- Sa Majestenin bütün düş-
manian böyle ölürler sözünü 
illv• etmeyi de unutmadı. 

Elizabet böyle düşünüyordu. 
imkan olsaydı Esseksi af ede
cekti. Fakat koparılmı~ bir ba
şı hayata iade etmeği düşün
mek bir hayaldi. Ağlama, hıç· 
kıra hınçkıra ailamağa baş
ladı. 

Bir zamanlar Thomas Say
mor' a nasıl canday ağlamışsa 
Esseks için de öyle ağlıyordu. 

- 8ou1ı rar -

Yeni Asn• 

•• v a ze 
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çkadı 

• 
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an • • s ? 

Renanya g~zeJi 
ELISABETH PITZ 

lspanya giizcli 
ALICIA NA ARRO 

Hoıanda güzeli 
STELLA ELTE 

Norveç güzeli 
GERD LOVLIE 

Macar güzeli 
EVA FEHER 

Çekoslovakya güzeli 
TRUDE BOHM 

Fransa güzeli 
GISELE PREVILLA 

Belçika güzeli 
STEP. BOUMANS 

ltalya g i.iz_ i Ru;ya gzeli Daeimarka güzeli 
V. PANZARASA M. GORBATOVSKI E. OERREGAARD 

Tun us güzeli 
GEORGETTE TEMMOS 

Paris, 3 ( Özel ) - Ce
nubi lngilterenin Riyariçi 
sayılan küçük Trokay pla
jında bu yıl Avrupanın 
en güzel kızı seçilecektir. • 

Bu ı!Üzellik müsabaka
sına on beş millet iştirak 
etmiş bulunuyor. Geçen 
yıllardaki büyük alaka za
iflemiş olmakla beraber ıııa-.::~;I'I 
gene on beş memleket 
güzellik kraliçesini şeçmi,-
tir. Güzeller kervanı Pn- . 
• 1"una güzelı 

rıste kurulmuş o!up bu- MARIA NAGY 
IngiJiz güzeli 

MURIEL OXFORD 
Yuna o güzeli 

PAPADOPOULO 
radan lngiltereye hareket et- 1 sonnncu lrnnak olarak Bu!onya 
mek üzeredirler. Bulonya or- şehrine gideceklerdir. Şehir 
manında Enransijan gazetesi şimdiden donanmıştır. Cumar-
tarafından .şereflerine veıilen tcsi sabnhı Mis Great Biritaa 
bir ziyafeti müteakip güzeller Iugiliz güzeli on beş memleket 
Vişiye 2itmişlerdir. Burada dün kraliçesini Bulonyadan selam-
başlamıi olan şenlik yann bi- lıyarak birlikte T orkaya gidi-
tec ktir. Güzeller fransada lec~ktir. Güzellik müsabakası 

EV 

altı temmuz cumartesi günü 
öğleden sonra T orkay plnjmda 
yapılacaktır. 

Seçime M. Moris Dö Valef 
başkanlık edecektir. 

Şimdilik en büyük muvaffa
kıyet ihtimalleri Renanya ve 
Tuna güzelleri üzerinde top-
lanmıştır. 

ir katil 
aleyhinde bir kıyam tahrik et- N h• } d 
mekıe büsbütün kendi mahvına a ıye er e Hayırl B 1 yürümüştür. Sesil bir sabah Müdürler arasında u unuyor. Sabrinin ıınıhakeıııe-
dostlarmm başına geçerek ~a- bacaylşler blgllnEmy

1
1UI P=-n=-e--y,-ır-_ı_n-:;d~a..._a ... ç~a-c .. a_ğ_ı-tbıai•r--rg-11-le ı im eri • 1 d.J · · 

raya yürümüş, orada "Yaşasın Nahiye müdürleri arasında yen san atksrlar· m ydana çıka-racaktır sıne ( evanı e 
1 nuştlr 

J ,, • c ınesı antelJer vesaır tezyınata J 
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a la 
Ağırcezada uıuhakt 

me ediliyorlar 
Seferihisano Güoer köyi 

aşiretinden Süleyman oğlu Os· 
manın çadırını basmak, k~.rısı 
bayan Güllüyü beş yerinden 
yaralayarak iki yüz beş lirasını 
almakla suçlu ayni yerde Os· 
man oğlu lrımail, deli Hasan 
oğlu topal Yusuf ve Mehmet 
oğlu Eyibin duruşmalarına dün 
ağırcezada başlanmıştır. 

Evvela yürük lsmail dinlen
miştir. Ismail vak'ayı şöyle an

latmıştır: 
- Karanlıkta üç kişi, elle· 

rinde tabanca ve biçak olduğu 
halde b~nim çadıra girdiler; 
beni bağladılar ve ya
kın bir yerde bulunan Os 
mamn çadırına götürdüler, 
yüzleri örtülü idi ve göıünme
yordu. Çadırın direğine beni 
bağladıktan sonra kansı al 
aylık gebe Güllüyü alıp işkine 
etmeğe başladılar, bıçakla be 
yerinden yaraladılar. Nihaye 
paranın bulunduJ?'u yeri söylet 
tiler. Ketenin içinde buluna 
205 lirayı aldıktan sonra çadır 
daki bütün eşyayı yaktılar v 
savaşıp gittiler. Eşyayı yaktıklar 
sırac\a Y• zlerini tanıdık. Burad 
bulunan suçlulardı. Yalnız Eyi 
dışarıda gözcü olarak bırak 
mış!3rdı. 

Bayan GüHü de vakayı ayn 
şekilde anlattı. Suçlularda 
Is ail inkar etti ve bu sözler 
söyliyen Ismai.Ie aralarında ü 
yüz liralık bir borç mesele 
bulunduğunu anlattı. Bu sefe 
de beş lirahl~ bir alacak mes 
elesir.den :ıralarının açık oldu 
ğunu söyledi: Eyip ise hadise za 
manmda Manisa b~rafında bu 
lunduğunu isb&t edeceğini SÖ)1 

liyerek şahitler ğöstcrdi. 
Bundan .sonra tahkikatı yap 

mış oJan jandarma başçavuş 

bay Ismail dinlendi. Davac 
farın evvela bnydudları tan 
madıldarını sövledikleri hald 
Esen çiftliğine gidince ifadcl 
rini değiştiren haydutların Is 
mail, Yusuf, Eyip oldukların 
söylediklerini, Ismailin sıkıştın 
lınca suçunu itiraf etti~ini faka 
Yusufun inkarda israr ettiğin 
söyledi. iki jandarma ise lsmai 
ve Yusufun yakalandıkları za 
man uçlarını itiraf ittiklerin 
söylediler. Jandarma yüzbaşıs 
bay Talatı11 cilnlenmesi için d 
ruşmanın devamı başka gün 
bırakıldı. 

Yankesici kadın 
Karşıyaka Kemalpaşa cad

desinde manav Mehmcdin dük
kanından karpuz almakia ola11 
lzmirli bay Ali Rizanm yanını 
sokulan geçmişi bozuklardan 
Hüseyin kızı Elif ve Kişıf kızı 
bahriye tarafından ceb"nden 
altmış bir lirasını çalarak sa· 
vuşmuşlar isede bilahara yaka
lanmışlar ve para alınarak sa
hibine iade edilmiştir. kralıçc, kahrolsun Se8;J ,, diye müh:m deg" işi klikler ''apılmı~- Halk evimizin çok yuind · · d . . • N&mazgahta hemşiresinin ni-

baförmışlardır. tır. Kızılbahçe nahiye müdüru·· bır teşebbüsünü haber alıy •t h' · 1. . . şan ısı Bay Ahmedi tabanca .,. . . . .. . o- aı er ncvı c ı~lerı ıle beyaz 
Dükün niveti Sesille ona B. Lütfü Cumaova~ı müdürlü- ruz. Bılındıgı üzere şarım d · J • kurşunile öldüı·en ve o sırada KUstahhk ..,, . ız a ış erı ve roplar bu sergide te~- B ki ,_ l 

taraftar olan bir kaç nazırı ğoe, Karşıyaka nahiye müdürü ve ılbaylık çevresinde tanınmış bir edilecektir. yoldan geçen Yusufu da tesa- üyü erimiz~ ve Kanun an· 
tevkif ettikten sonra kra- B. Şemi Buca müdürlüğüne, res~:.m ve. s.an_'atka~~~r~an baş- Bu eserler, sahiplerinin ko- düf eseri olarak yaralıyarak mıza sövmek ve hükumetin 
liçanın ayaklarına kapana· Emini.lem nahiye müdürü B. ka ı.,ımlermı bılmedıgımız teşvi- yacak!arr fiyatlarla satılacak öldüren bay Sabrinin duruş- manevi şahsiyetini tahkir et-
rak af dilemekti. Saray muha· Fikri Karşı yakaya, Doğ~nbey ka. ~ü~taç n.e kadar resim ve ve her şubede jüri heyetinin masına dün Ağırcezada devam mekle maznun bulunan Malat- : 
fızları gözden düşen gözde nahiye müdürü B. Teyfil< De- İl l~Jcrı sanatkarları vardır. beğenect!ğİ üç eserin sahiple- edilmi tir. yalı Kürt Ahmed hakkındaki 
üzerine yürümek emrini aldılar. ğirmcndereye, Alaçatı nahiy ~n arı mey~ana çıkarmak ve rine mükafat ve hediyeler da- Dünkü muhakeme celsesinde tahkikat birinci karar hakimli-
Aynı günde Dükün kafasına 8 müdürü B. Rıfat Kızılbahçeye, guzel ~s~rlerıni tanıtmak için ğıblacaktır. on !tadar şahit dinle11miştir. Şa- iince Asliye mahkemesine Ye· 

bin lira fiat biçildi. Dünkü kud- Buca nahiye müdürü B. Rifat ~~lkevım!z 9 eylôl panayırında Halkevimizin bu pek hayırlı bitlerden bazılnn Abmetlc .~!l.'!!i.~~i.~ ............................. .. 
retli genç .şimdi adi bir haydut Emiraleme, Cumaovası ııahiye ır sergı pav onu yapmağı ve yerinde teşebbüsünü C'.ük- Sabri nrnsındn kavga çıktığını, ralannrak öldüğünü söylemiştir. 
sayılıyordu. ValJo;i bir hayvan müdürü B. Ekrem A!açatıya, ~~aylamış ~e buh ·şt'iç~n hmüze ranla karşılarken bu iş!eriy ya- Ahmedin tabancasını alan Hak yeri başkanı bay Sü-

• sergı eye mı are-
gibi Londra sokaklarında do- Aliag-a nahiye müdürli B. Sad- ket · · ti" H . . pan yurddaşlarımızm bu sergi· Sabrinin nefsini müdafaa mak- reyya silahı atan bu mu idi, 

e geçırmış r. eyet ıçın- · · ~ k d ı laştı !r.tan sonra evine dönerek ri Dağkmlcnya, Daikızılca na- den ayrılan üç kişilik komite Y~ ıştıra1 etm:k ~rsatıdı !ca- sa i e onu öldürdüğünü ~öyle- diye suçluyu göstererek HOr-

orada kendinin müdafaaya ka- hiye müdürü B. Hasan Fehmi çalışmasını epeyce ilerilemi~tir. ç r;am.a arını ;vsıy~ e erı~. mişlerdir. Bay Yaşar adında muş şahit: 
dar verdi. Tam üç gün muka- Aliağa nahiyesine. Değirmen- Profesyonel ve amatör ;es- _ ergıye kv~~ı e~e eser er bir şahit vak'n gr:cesi evine - E\•et buna benziyordu, 

•am h k it l aaustosun sc ızıncı gününe ka- giderken maktul Al d. k·· b · · 
vemet etti. Fakat mücadf'!lc dere nahiye müdürü B. Kevni 0 ve ey e raş arımızın t» • • • ıme ın oşc ccva ını vermııtır. 
biç tc müsavi değildi. 8 Şu- Gökçen nahiyesine, Mordoğan eserlerinden başka ötedenberi ~a~ Hnlkevı~c. teıh~ cdılmc- başından mütereddit bir halde Snhit İbrahim o~lu Halil 

b 
l
'ncc zevk S"'hı.bı' bayanlarımızın Jıdır. Üerlcrmı teahm etmek rıktıö-1111 go··rmu·· ş o'dug- unu v k d 1 k 1 

atta Egerto!la teslim olmağa nahiye müdürü B. Cemil Bar· " ,. • • c va a sırasın a suç unun u -bUt.•ük emekler ve cröz nuru ve fazla malumat almak için az sonra arka d k l d - t b d h 
mecbur kaldı. Egertonun ilk Ataron, Kiraz nahiye mUdürii J • sın an çı an an ıgı a ancayı a a cvve] 
suali •u oldu·. B. Ali Orhan Beydam nahiye- dökerek yapmakta oldukları ~imdilik her hafta perşembe suçlu Sabrinin de tabancasını maktul Ahmedin elinde gör-

Y ... ve bir c•i .lünyanın başka ta· aünleri saat on yedideıt on at .. " ed k Ah d" ··ıd- d' d 

B 
. b d h' B 'I' • '"T ere m ı o ur u üg" ünü söylcmı'ttir. G•lmı'yen 

- ütün yaygaralardan mak- sıne, ey ağı na ı e mü ürü . fi- d ] h k" k d H l'- · d · l ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~ın~a~~ya~p~ı:a:m:ı~y~a~n~~e~s~a~p~~se~ı~ze~~·~a~r~~·~·~e~T~ı~n~e~s~e~r~~~~~~s:ö~yemiş vco sındı yo~ ba~ şahltlcrincelbi i~n mab-
v •• .. C"ı 1 ··- l• • • •• • _......:.....::..==-=-~~ 
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Okurlar n "~ 

• 
Dilekleri 

Bucada köpek 
Salğını 

Buca şarbay!ığının 

Nazarı dik!, atine 
Bucada hemen her adım 

Fen ve San•a· 
Sanayileşen ülkemizin biricik 

endüstri mecmuası olan bu 
kıymetli eserin 22 inci sayılı ha
ziran nüshası çıkmıştır. İçinde: 
" Türkiyenin büyük istikbali 
s anayişleme planının ne ticesine 
bağlıdır, elektrik ceryanlarının 
tehlikeleri, iplikçilik. madenleri 
bakırla kaµla ma , frezecilik, i~çi 
defteri, endüstrileşen Türkiye
de ,, ve daha bir ço'.: istifade~i ı 
ve pratik işbaşı ma.Ü'll:ıtı var
dır . 

Yenı Asır 

başırıda başı boş, serseri kö
pek!e e tesadüf cd:lmektedir. 
Bu halın memleketin sıhhat 
noktai nazarından birçok fe
nalıkları görülmektedir. Bun
lardan birisini bizzat maruz 
kaldıpım hücum cihetile men
faatı umumiye namına bildır
meği bır borç bilirim: 

Bütün endüstri erbabı, işçı ' 
ve teknısiyı<nlerimize tav•iyc 
ederiz. 

Onerrı · bir fırsat. 
270 metre ve 3, 4 İne 

maden borusu satı 1 ıktır. 
ıstekliler Bomovada kun· 

duracı Reşat ustaya müra-
caa t etsinler. 1918) 30-6-935 pazar günü •aat 

20 5 da evime dönüyordum. 
O turmakta o!duğum Köprülü so 
kağındaki evime ya ·.aştığım 
sırada Dramalı bay Ahmedin 
kapısı önünde iki azılı ve Eız
gın köpeğin hücumuna ani o'a· 
rak maruz kaldım.Köpekler üze
rime o derece saldırdılar ki bü
tün elbi·elerim parça parça oldu. 
Bu sırada acı acı bağırmağa 

başladım . f akat hiç bir 
kimsenin imdadıma yetişme· 
diğini gördüm . Yalnız ne· 
dense Bav Ahmedin evinden 
çıkan bir kadıncağız ~üç halle 
hayatımı kurtarabilmiş ve bu 
suretle elbiselerimin parçalan
masiyle hadise kapanm;ştır. 

pıldığını ve bu suretle mes'e- 1 · 
leye lazım gı<!en ehemmi • i 
yetin veri mediğini maaletef 1 
görüyor ve anlıyorum. Halkın 

' sıhhat ve hayatile alakadar bu 
' meselenin böyle ehemmiyet· 

sizce kapatılması çok hayrcli.ni 
celbetti . 

Şimdi Şarbaylığımızdan so
ruyorum: 

- " Buca ,, da baş ı boş ge
zen köpekleri toplamak kime 
aiddir? 

Bunlar hakkında şimdiye ka
dar ne yapılmıştır? .. 

Karako!a giden köpeklerin 
muayenesi için baytara malu
mat verilmiş midir? 

Bununlaberaber köpeklerin 
kuduz olmak ihtimalini düşün
düm ve karakola koştum . Kö
pekleri de oraya götürttüm, 
muayene ve baytar tara
fından müşahede altına alın
masını kı:rakol kumandanına 

ıöyled m. Bundan başka hadi
•eden " Şarbay ., ı da haber
dar ettim. Fakat, akibinde kö· 
peklerin salıverildiiini ve sa· 
hibine de sadece " köpekleri 
baia götürmesi ,, tavsiyesi ya-

Her tarafta köpekler numa· 
ralanırken Bucada bu a7gın 
mahlukların bu kadar serbest 
bırakılmasına sebep nedir? 

Yoksa varlıklarından hala 
bir uğur mu bekleniyor? 

Dileklerimin saygılı gazete· 
nizin bir köşesine sıkıştırılma· 
sını Ye hadise esnasında canımı 
kurtaran lııadıneağıza teşekkür· 
lerimin sunulmasına delaletle
rinizi diler ve derin saygılarımı 
sunarım. 

Sayın gazetenizin çok 
eski okuyucularından 

Safiye Ulueren 

Karahisar Maden Suyul' 
r ' 0 -•>&;z 4 J ıe; ,_('E zxx . . ı: .t:Z_. 

. 'fÜRıdYB 

HILALIAHMER CEMIYETi 

J&Jikffe~ 
::; ~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilık Yeni lzmir eczanesi Telefon : 2067 

Muallim 
ı >C>:K:TC>Ft 
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HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 

ıvı:"CJT ..A..:Eı'.:..A..S'SISI 
Hastalarıaı Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

iıİ 

f)oktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül has

talıktarı m&ıtahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. .. 

Ekzama, Siyatik, Basur, 
Şeker, Felç, Apandisit, Al
bümin, Damar, Kalp, Mide, 
Kum, Romatizma, Nefes dar· 
lı(ı, Sara hastalıklarını altı 
bakmatıla perhizsiz olarak te
davi ederim. 

Doktor Halit Şen 
Buca Dutlu So. 10 

2. 26 (904) 

,WDI//JJ.//...!LL/J~/d'/XL«Z'•fJ' 

Müjde Müjde ve 
Yine müjde 

Bayanlar yeni gelen san· 
sil iliçlar ile makine altında 
hiç ve hiç ıı aklık duymadan 
dokuz ay gara•ti LÜLE 
BUKLE ve YOLLU ün· 
dülasyonlar fen ve san'atıa 
en aon model alat ve yeni
liklerini görmek için diplo· 
malı kadın berberi Minik 

~ SITKININ salonuna uira· 
yınız. Ondüle yapmak isti· 

~ yen bayanlar bir gün evve· 
!inden randcvü alsınlar. 

Keçeciler caddesi 122 nu· 
maralı üç katlı binasında 

Telefon 3101 

:--.-.o?.lll"zzıııil'J!Zns~1s 1880) 
... 7'LZ2V..L/""'UZ.. 

Üçüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızlığından: 

Salatin oğlu mahallesinin 
Burç sokaiında 77/l kapı nu· 
maralı bir ev eskidenberi Hü
ıeyinin senetsiz olarak tasar· 
rufunda olduğu anlaş ıldıiından 
bu evin tasarruf sebep!e r·nin 
t etkiki için memurumuz tara· 
fından temmuzun 11 inci per· 
şembe günü saat 18 de ma
hallinde tahkikat yapılacağın

dan bu evde bir hak iddia 
sında bulunanlar vesıkalarile 

beraber tahkikat günü ma· 
hallinden memura veya bir 
hafta içinde mıntakamıza gel· 

.. 
4 ı emmuz 1935 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarı 

Odun Pazarı No. 12 (Telgr Siimerli) ____ ,_ 
lzmir ve Civar Vilayet ve Kazaları 

ve Hususi Müessesat Devlet 
Memurlaı·ı Kumaş İhtiyaçlarını 

Peşin ve Kredile Terzilerimiz-

den Kolaylı~Ja Temin Edebilirler. _, _____ _ 
Terzilerinıiz : 

İzmirde : Mesut ve Selim 
Aydın'da : Muzaffer 
Akhisar'da: Ziya Tepeci 

Bergamada: Hasan Fehmi 
Ödemişte: Mehmet Sadık 
Tire' de: Mehmet Emin 

Müracaat Ediniz 

( . :: .. . . .- . " 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğc değer 

Türkiyenin her tarafında 
..A..r-.T~.A..::El.A.. Birası içilir 

ünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
• Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

lzmir Şarbaylığından : 
Bayındırlık sahasındaki 40, 

71, 75, 82, 86, 89, 92, 97, 100 
77, 73 67, 41, 7?. ve 67 sayılı 
adalar üzerine tesadüf eden 
üç yüz altmış bin metre terbiin
deki kültür parkı yerinin ve 
bu adalar arasındaki yolları• 

molozlarının mahallinde tesvi· 
yesi ve bin araba nebati top· 
rak ietirruesi işi belediye bat 
sekreterliğindeki şartname ve 
keıifname ve kroki dairesinde 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Yapılan işe mukabil istihkak 
raporu Yerilerek bu istihkak 
rapörlarile müteahhit beledi
yeden ar1a almak suretile be
deli tesviye edilmi~ olacakbr. 

Bu işin bedeli keşfi on dört 
bin şekiz yüz seksen liradır. 
Bu işe girmek için yüzde yedi 

buçuk nisbetinde yani bin yüz 
on altı lira muvakkat depozito 
akçesi iş bankasına yabrılıp 
makbuzu kapalı zarflı mektup 
içinde ayrı bir zarfa konmak 
suretile teklifname ile birlikte 
ihale günü olan 23 temmuz 
935 salı günü saat onda bele
lediye baıkanma Ye yahut mu· 
avinine verilir. ihale aynı günde 
saat on birdedir. Bu saatta 
taliplerin belediyedeki ihale 
komisyonunda hazır bulunma
ları lazımdır. 

4, 9, 12, 17 (915) 1990 
.. r..c//////.////////L//.//.//.ü. 

Anadolu ' 
~ 

Boya fabrikası 
:-.. İnşaatta kul!anılacak Her :ıs 

türlü Boya Avrupa ayarında 
imal olunur 

· Adres : Şirket bulvarı Yeni ~ 

müzayede bedesteni 
arkasında No.20 

YUZÜNÜZÜ ÇiRKiNLEŞTiREN 

• • 

Bu kabarcıklar nasıl 
te,ekkUl eder l 

Cild, ıuddeleri vasıtasile 
"Sebum,, tabir edilen bir neYi 
yağ ifraz eder. Hemen ekser 
kadınların Mustarip oldukları 
"parlak burun,,un husulüne se· 
bep olur. 

Ya yüzü çirkinleştiren siyah 
kabarcıkları kim tanımaz ?Buıau 
ezdiğinizde "demodex,, tabir 
edilen beyazımtırak bir yai 
habbeciği ifraz eder. 

Eğer yüzünüze herhangi bir 
krem sürseniz, iuddeleri• fet· 
haları kapalı Ye "Seburo,, yaiı 
mahpus bulunması has~bile me
aamatı ieoişletir Ye siyah ka
barcıklar beşerenizde yer 
alırlar . 

• • 4 
• 

SiYAH 
KABAR
CIKLARI 
GiDERi 

NiZ 

Bunları nasıl 
gidermeli ? 

Bu •iyah kabarcıklara kartı 

mlicadele etmek için ylislhılbü, 
beıereyi tasfiye edea "Sebum,, 
denileıa yağı eriteıa Ye "demo
dn:,, denilen lteyazımbrak yai 
habbecikleri imha edeıa GECE 
SIAOISE KREMiNi kullumız. 

Bir defa temiıı:lenmit olaa 
yüzünüz, cildin Hrbeatçe te
neffüsüne müsait kılaa GÜN
SIAMOISE KREMiNi kabule 
amade bulunur. Zira bu krem 
haYalandınlmıı Ye pu.lrayı bü
tün gün sabit tutar ye buru• 
parlaklığını izale eder. 

Hemen bugü11 tecrübe.ini 
yapınız. 

KREME SIAMOİSE 

HER YERDE SATILIR 

l mir Defterdarı ğından; 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre, 

haczedilen Hasanhoca mahallesinde Yolbedes leninde kain 61-63 
sayı lı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa· 
tılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyen!erin defterdarlık tahsi· 
lat kalemine gelmel.eri. 23-28-3-7 (847} 1858 

17-mİr defte rdar· ığıııdan : 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasıea göre 

haczedilen kuyumcular sokağ ında kain 13 • 11 sayılı dükkan 
tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılıia çıkarıl
dığın a f~mek istiyenlerin defterdarlık lahıilit kalemine . . 



;z za 

i'abrikasının çıkardığı e ı son 

l\ odel k1 ına . .Jarı görfuıiiz 

e lcr, iy 
büt .. n bu •• li lere z en 

.... ,. 
k cuz v ag1am 

mutlak tatmın edec 
Şu sıcak günlerde dükkan dük an u aş 

aramak zahmetinden kuri:aracakt r 

KU AŞLAR en saf yünden yapılmış 

olduğundao çok iyi iitü tutar at'iyen 

IFl S 
optan ve pera ... end 

donda o ak za e 

satı ye 

a ı lim· 

Açık hav:ıda 

8ıralulmış 

1~E "' O • • 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SIC.l\I\, )ediğiniz lıiitıin )emeklerde mik
roplar doğurur. SOGUK, bu mikropl:ırı öldürür. Bunun için bir 
elektrik solrıık h:ıva dolabi s:ıtın alnıJlı~ınız \C bunu ıılırlı.cn 

eyisini ~rçmclbiniı. 

~ent Asır 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka,antina tram\·tc y cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
D~ş tabipleri 

l\tuzaJfer Eroğul 
Kemal Çetiııdağ 
Hastalaı·ını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrala muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

• 
Göz He~imi 
Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göz 

mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 

Beyler sokak numara 80 
Telefon: 3828 

10-26 

BU ADAM 
Ne Garip Bir SIRRA 

Vakıftır ki: 

Size Birkaç GUn Zarfın
da Er ekle 1 te hlr 
Eden GUzelflğl Ver

m yl D ruhta 
Ediyor 

Bu sene arzunuza muvafık 
bir surettte evlenmek ve pekiz 
erkeğin mukavemet edebilece
ği güzelliğe malik olmak ister 
misiniz? Evet, o halde bu tav
siyeyi hatırınızda tutunuz: 

rv eşhur bir alim t rafından 

keşfedilen yeni ve cazip bir for
mül sayesinde; yalnız bir kaç 
gün zarfında o kadar arzuladı
ğımız güzelJiğe malik olabilir
siniz. Bu mühim ve son keşif 
o kadar müessirdir ki, lekeli, 
çirkin ve buruşuk bir ciltte bile 
şayanı hayret semereler ver
mektedir. Bu e~rarengiz cevher 
ıimdi Toknlon kremi terkibin
de mevcuttur. Akşamları yat
mazdnn evci cildin unsuru gı-
daisi olan pembe rengindeki 
T oknlon kremini kullanınız. Siz 
uyurken, o; cildinizi gençleşti-

B 
. . j recek ve güzelleştirecektir. 

ll sıgorta yı İCllllll C( er. Sonra da sabrıhları geıte cildin 

Fiyat - 1~0 liradan itibare~ .t~diy~t - 18 ay vade ;!~k~~sı~~k~::~ trr~t::!~ ~:rı:~ 
Satış yerı : ARTÜR VETTER [ SAHIBININ SESi ] Samaniskelesi nınız. Cildinizi kuvvetlendirir 

'''"'G~·~··H:k~·~~""'"'"'Y~;~~i·;~:···'k·~· .. ·:'{~~···5···y~;;~;:··· =~•~eyb:!i!~tr·v~~~k••n::.:~ 

ç 
1 
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Sahife 9 

Kanzuk eczaneıı mUstahı.aratından 

Balsamin Eksiri 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

• 

Cildin daimi yumuşaklığını ve tazeliğini artırır. Yüzdeki çil
leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan son

ra cilde latif bir ta:ıelik ve erin1ik v rir. Eczanelerle ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 
istanbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 

kuruşluk posta pulu He bu kliıeyi kesip muvazzah adresini ya

zıp gönderenlere bedava bir Balsamin Eksiri nümuııe olarak 

gönderilir. 

C:::::::::- --

,, Bir .ki aşe GRiPi 
hiç bir şeyi 
kalmıya
caktır u 

alırsa 

Üşütmekten mütevellit bü~ün ıshrapları dindi. 
rir. En şiddetli baş ve diş ağrılarını keser. 

1ez
leye, gripe ve emsali hastalıklara karşı bilhassa 
tavsiye edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Fiati 7,5 kuruştur. 

=• 

d 
matı izale eder. 

M•t t o 1 8 8Çl ıyor Yeni bir güzeJliğe malik ol-) a re Dağ ve çam havası ucuz ve bol yemek iyi su mak, erkekleri teshir etmek lzmir Def terdarl ğı dan: 
Ad B I N B ·ı b fd d isterseniz, hemen bugünden Sahibinin vcra-i borcundan ötürü tahıili emval yaaasıaa göre 

res - ey er uman u yı eryı n aha üstün bir ilerleme var. Yol daha mü- TokaJon kremini kullanmaya b 

Zade sokagıw Ahenk mat- Lcmmel, kamp 1·ıc Karşıyaka ara•ında munta•am kaptı kartı baczcdı·lea Bozyaka'nın P•şako"prüsü mevkiinde 13 dönum 340 
K ., " r başlayınız. Cildiniz ne kadar 

44 

baası yanında. servisi, dört defa yemek yatıp kalmak dahil günde 1 liradır. fena ve çirkin olursa olsun metre bağ tarihilıindan itibaren 21 ı:-ün müddetle müzay deye 
~l~t::= ~~34 Şimdi41en Beyler sokaiındaki dispanserimize mtiracaat ediniz. semeresinden memnun ve ide· çıkarıldığından almak ve pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 

(229) Fıraatı k&cırmannıı. 3, 4 l~il (907) ta mütehayyir kalacaksınız. tabıil kalemine ielmeleri. 30-4-8-12 [886] 19tS 
~= ...... ~~~~~~~~ 

- .,-. ı •auuırnaomr ve bu ıuretle Fi· 1 il~rliyebilirler. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
SATU~ı 'US vapuru limanı

mızda o.up 4 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları 

için yük alacaktır. 
HER ~IES vapuru 10 tem

muzda gelip yükünü boşalttık
an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 13 tem
muzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam Amsterdam 
Ye Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

V ASLAND motörü 18 tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Danlzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandiııav
ya limanları için yük alacaktır. 

SAMLAND motörü 7 tem
muzda Hamburg, Copenhage, 
Danzig, Gdynia, Goteburg 
Oılo ve hkandinavya liman
larına hareket edecektir. 

N. v. 
\l'. F. H. Van.Der 

Zee &. Co. 
WINFRIED vapuru 8 tem-

muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON YAREN LINES 
Ltd. Livt!rpul 

DROMORE vapuru 14 tem
muzda bekleniyor. Anvers ve 
Liverpuldan yük çıkardıktan 

sonra Burgas, Varna,Köstence 
Galaç ve Braila için yük a!a -

caktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hattı 

DUNA vapuru 4 temmuzda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala

caktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

1. 

1 

°NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzm'.r - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 temmuzda 

lzmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. 

2007 . 2008 1 

&.~~ 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ıSERV.CE MARİTİM RUUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

Satılık 1 

Mahsulü) le İncir 1 

Bahçesi PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
gelip 15 temmuzda Ma!ta,Mar
ıilya ve Barcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Germenciğin Üzümlü ve 
Karaaiaçlı karyeleri civarın
da yüz seksen dönüm elli 
beş bin kilo mikdarmda mah
sulıiyle ve sergi aletlerile be
raber satılıktır. 

Yirmi iki bin liraya talip 
olanların Kırkaağaçlı karye
sinde Vodinalı Bay Abdür
raufa müracaatları. S. 10 

Telefon: 2004-2005 
3- 10 ( 900) 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER! 

Ha.mai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

Bir: nci Sını 
··ks 

Biitiin lzn1irliler burada buhı~url r === Tepebaşı Beyoğlu-~· 
!'JIUsteclrl: BUtUn lzmlriilerln teveccühünü 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

iz 
· ilan 

ir .ı. hase ei 
d".rlüğünde : 
Kıymetı 
Muhammen esi 

s •• u· 

1 

finr Jrslr 

Şii. 

da Hu.l, Aııvers , . ., Loııdradan 
gelip tabtiyede bu1unac:ık ve 
aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 
DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

ANGORA vapuru 12 teın

muıda Hambu~u. Dremen ve 
~ 

Anversten gel'p tahliyeJc bu
lunacaktır. 

NOT: V Jrut tarih 1eri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm ez. 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza lınlen 
DOGU.ı'I VE CERRAHI 
l<ADlf.1 HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
flc--mıımııiTiıieiiileİİıfo;.;nzi 2987 

ldak 
Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestan~ pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Emlalt milliye müdürlüğünden: 
Lira 

Halkapınar Kağıthane caddesinde 25012 numaralı ev 800 
,, .. ,, 248 " fırın 600 
,, .. ,, 250/l ., ev 800 
,, ,, ,, 250 " dükkan 600 

Burnova Havuzbaşında 25 eski 25 yeni numaralı ev 150 
,, Medrese sokağında 11 eski 9 yeni numaralı dükkan 100 
,, Kürt Ömer sokağında 8 numaralı dükkan 30 

Bayraklı Karanfil sokağında 10 " ,. 200 
Karşıyaka Alay bey meydan sokağında 2 taj numaralı mağaza 325 

,, ,. ,. ,. 211 taj .. ev 200 
Yukarıda yazılı emvalin peşin para veya ikinci tertip mübadil 

vesikasile ödenmek üzere 1817/935 Perşembe llünü saat 15 de 
mülkiyetleri satılmak üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 
o saatte Milli emlak müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonu-

4 - 15 1981 ( 916) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NA~lf);\R ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parça1airyle beraber 
UMU 1 ACENTASINDA mevcuttur. 

Adre"' : 

aşağıdaki Türkiye 

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

Tc!efon 'o. 2413 F. . . o. 234 IZMIR 

L. • • 
500 1 inci aüleymaniye mahalle-i ı~ avaldı punar cadde. zm ı· e r a Zı f' '' ye 

ldarei hususiyei vilayete ait birinci süıeymanıye mahal'esinin k• ı • • d 
Kavaklı punar mevkiinde kain 20 dönüm tarlanın mülkiyeti sa- a e 1011112°10 en: 
tılacağından ve bedeli defaten verilmek üzere 3-7 935 tarihin- Hastanemizin senelik yevmi i!ıtiyacın<lan 1. iliı 30 kilo süt ve 
den 22-7-935 tarihine kadar 20 gün müddetle artırmıya konu!- 1, ila 20 kilo yoğurt ve 1. ila 40 ekmek ve 1. ila 30 kilo taze 
muftur, Artırma şartlarını görmek isti yenler her gün muhasebei 
hususiye müdürlüiüne ve pey sürmek istiyenler de ihale günü sebze ile 35 ton kok kömürünün eksiltmesi 10 gün müddetle 
olan 22-7-935 Pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar depozito temdit edilmiştir. İsteklilerin 12 Temmuz 93S Cuma günü saat 
makbuzları ve yahut Banka mektupları ile birlikte Encümeni 10 da tepecikte emrazı sariye hastanesinde toplanacak komis-

.1{1 vsJ IP.fu'N;;ı.«.llu,ı... ---.ı----------- -..,_J.9..92 ____ f 919 ) .....,. vona mjiraeaatları.. 198Ş_,_ (.9~1J 
"! b• k•t .. d ·ı d. l:aİm olmak uzere ilin ocıcOlyeye O;J llrA U"""'" •• • e ır ve ı gon erı me ı- mına >< . -. 

4Temmuz ısas 

Hepimiz ve lıePinizin 
Kullandıit tatlı Ye 

ıabit kokular 

ECZACI BAŞI 
S. FERiT 
Kolonya ve esansları 

Bahar 
Alba damlan 

Ya11ımia 
muhabbet çiçeii 

Unutma beni 
Senia için 

Ful 
Dalya 

MANULYA 
isimleri yalnız 

Eczacıbaşıya ait olup 
yakın isimlerle taklitlerini red
dediaiz. 

M.Depo 
S.fERIT 

ŞiF A ECZANESİ 
HuKÜMET ıırası 

( ocuğunuz zayıflıyor 
Zira ınnecinin südü kafi değildir 

Yardımcı bir gıda lazımdır 
Bay doktor Ali Vahit bizzat hazırladığı ıütlü 

unu takdim ediyor 

LA.KT • 1 
Sütlü ua 

Çocukta sancı, ishal, hazıasızlılı: Ye kusmalar 
varsa onları llİderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir 
Elleri sıkıştırır 

Aileyi inek sütü derdinde• kurtarır 

İnkıbaz olmıyan çocuklar için 

DlT AS Tin 
Sütsüz un 

Çok şayanı tavsiyedir 

Bay Dr. Ali Vahit tarafından sureti huıusiyede hazırla
nan et sulu mercimek, bezelye ve diğer hububat unları 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. 

Umumi depo: 

Lütfi Krom ecza deposu 
Posta kutusu 215. İzmir 

DİKKAT : Fiatlerde teı' zilat yapılmıştır. 

Beher kutusu 5 O kuruştur 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Gözlük = Hilal eczanesi X Kemal Aktaı 
J:ımr 

Gözlükcülüğün tamam çeıidi bütün cinsleri her yerden 
ve pek ucuz ... 

çok 


