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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN • 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal-: 
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

HAKKI OCAKOGLU 
-Al3e>~E:: ŞE:FLA-i:'I':i 

l Devamı müddet T tlrkiye için Hariç için 
n i'· ısı10 :.!JfuT 

';fJfl J:, ıJO 

2 6 9 7 

e 
VURGUNCU 
EZİLMELİDİR 

Sptküluyoncular, daha doğ
r~ıu vurguncular ıoyaal düze
•ın azılı düşmanları arasında 
itr alırlar. Dağ batında yol 

eserek cana kıyan haydutla 

:r~unc~, aynı ruhu t.a~ıyan iki 
hlukelı varlıktır. lkııı de, ka

••tıçlarını soysal düzenin boz
ııualuğuoda ararlar. Biri kanlı 
~İiıleri, iğrenı; kılıjiı, emuzun-

aki tüfenı:i ile kendisinden 
•akınılması "Uekerı bir yara-
dı! t u ô k• ı_ş a oldugunu anlatır. te-
l '.sı nıe'on şapkası, düzgün kı
ıı:ı i arıkan yurddaşl :ır ara-
•ıııda b. . "b d namus u ır ınsan ı;rı i 
S olaşır; her çevrede yer alır. 
f 
ırası gelince pusuya yatarak 
ırsa• k I' H d h" k • o .a•. ıç acıma an, ıç 

. iL, l trcnıeden v umruğunu 
ındı r Be b .k-. · ı b" . .. · • ce u ı ıncı er ı-
tı . , ' 
._nc ı.ı . raen daha düşkün, daha 
ıgren.-tirler. Asıl şar haydutları 
bunlardır. Ve kanun bun-
lııra k d - b h d arşı ag aşı aydut!arın-
arı daha yumuşak olmama

lıdır. 

Dnlet, hayalın yükünü hafif
leterek soısal ve ekonomsal 
düzene genişlik yaratmak için 
imkansız sanılan şeylere baş
vururken; darlık içinde olan 
biıtçesirıden özverilere katlanır
k_en, ulusun yapısına ( bünye
sıne ) yapışan parazitlerin kan 
emiciliklerinde devam ttmele
rine göz yumamaz. Vurguncu
lar ı·konomsal kalkınma ala
nında verimli davranışları ıuya 
düşme&-• çalı~ırken, devltt kol
larını bağlıyarak bu acınlı lrö
t\lme seyirci t!e kalamaz. Vur
guncularla ıavafmak için yapıl
ıııış kanualarımız vardır. Gerçi 
bu kanunların hükümleri iste
nildi2:i kadar sert deiildir. Hele 
•ur2unculuğu, spekülasyonu 
alana çıkarmak için güdülen 
Yol hiç te kestirme sayılamaz, 
vurguncuların, durumu spekü
lasyon oyunlarına elve~işli bul
b\alarının sebebi de budur. Bu
günkü rejim haydutluğu nasıl 
ortadan kaldırmıısa, aynı de
recede kesin tedbirlerle spekü
J· 
k•ı~on ruhunu da ezmeli, her 
ezı nonıal kazanca alıştırma

lı~ır. Büyük harbin kolay zen-
2ınlik yollarını yenibaştan aç
llıağa teşebbüs edeceklerin 
Yoksun la (husrıı .la\ karşılaşa
cakları anla şı .ma:ıdır. 

Spekiı ! asyorıun tanımı (ta ifi) 
nedir? Hangi hareket spekü
lasyondur? Yani ,·urguncufuk 
naaı! ve nerede başlar'? Spekü
lasyoncu~ar o kadar karışık, do
l~mbaçlı yo~ardan yurumeK"e 
a •şmış .ardır ki, çok defalar 
tpel· ülasyoıı araştırmalarının bu 
lab:rentte iikümsüz ka ! dığı 
ı..orülür. Şu ~on un vurgunun
clcKı durum bunu bir kez daha 
~östermege yetmez mi? Spekü-
' • l · ı ıasyoncu, :::.r, manevra arı ı • 
bir günde unun değerini 700den 
775 kuru~a çıkardılar. Şimdi de 
halkın ekmeği ile oynıyorlar. 
Ziraat bankasının piyasaya buğ
day çıkarmaması vurguncuların 
ıneydanı istedikleri gibi boş 
bulmalarına yardım etti. Sık sık 
beliren bu un ve ekmek buh
raııın• kesin bir tedbirle son 

(.11 ıı ıltıı r ı!lctiıı \ e ( ııııılıııriyct Eserıııiıı Bcl;çisı, Sab<ıhlan Çıkaı· Siyas i Ga::clcdfr Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

r 1 
Adis- ha anın kanaati 

~ ..................................................................... --
''Italya bizi yok edemez,, diyorlar 

--~~~--=:......~~~--~~~--~~.;..;....~ 

500 bin kişilik bir 
imparatorunun 

orduya dayanıyorlar - Habeş 
basına diyevi .. 

llafıeş i111paraioı·11111111 ııwlaı; ı.I .• ı 
Adısababa, 16 (A.A)- De lı ne geçilemiyeceği kanaatı var- lan 500,000 kişiliktir. Bunlar-

T elgrafın aytarı bildiriyor: dır. Öbür yandan Halaeşler dan 100,000 i modtm tüfenk-
uı 1 t · le ltalyanın kendı'l•rı"nı· yok ede- leri olduğu ııibi 15,000 ide eyi 

us ar sosye esı ararının ~ techiz olunmuştur. Habeş ordu-
verdiği ferahlık pek ziyade ctklerine ihtimal vermiyorlar. sunun iki yüzden fazla mitral-
iÖze çarpmakta olan bir bed- İnanla ıöylendijıine göre Ha- yözü ve epiyce de makineli tü-
binlik duyıı-usu önünde kay- beşlilerin elinde azımsanmıya- fengi vardır. 
bolmuştur. Burada harbın önü- cak kadar ıilib vardır. Ordu- Sonıı 4 üııcü sayfud" 

• 
enız 

lngiltere ve 
Paris, 18 (Ö.R) - lngiliz

Alman deniz konuşmalarına 
ait lngiliz notasına Fransız 

hükumetinin cevabı dün İngil
terenin Paris iş çevirenliğine 

onuşması bitti 
Almanlar anlaştılar 

2'eçmemeği taahhüd etmişler
d:r. Diğer devlet donanmaları 
artırılsa dahi Almanlar bu haddi 
geçmiyecekle~_dir. 

Paris, 18 (0.R.) - Cumhnr 

rlar 
HİLAL KÖPRÜSÜNDE 

Dün Çok Feci Bir 
Tren Kazası Oldu 

Manevracı 
Altında 

B. Ahmed Vagonlar 
Kalarak Parçalandı 

JJıı•ı11tme 

Dün sabah Devlet Demirvol
larınıa Hilal köprüsü üzeriade 
manevra sırasında çok feci bir 
tren kazası olmuş ve bir ma
nevracı vagonları ayırırken 
muvazenesini kaybederek düt· 
müş ve vücudu fre• altında 

j,,fl1S!f11H il 

kalarak iki parça olmuştur. 

D.. sabah makinist bay 
un d. 

A bitlinin idare attiii şimen ı-
fer makiıı.tsi Ziraat bankasına 
ait buğday ve sair tşya ile 
yüklü on dört vagonu Aydın 

_ .. "'ıuıMt ;, inı:.i sııhı[cdc -

Hava 
Bilen 

ehlikesini 
üye işleri 

Cuma günü Tecim 
Büyük toplantı 

odasında 
vardır 

verilmiştir. Tokyo ve Roma- başkanı Bay Lehrun Ba- ı · 
kanlar kuru'una başkanlık et- .A.ıneı-ikalıltffııı köpek balıuı lipi111/e ı1~11i:! la!t.'l"'·e ,.,., 

dan alınan duyumlara göre 
Japonya ve Italyanın cevapları 

da verilmiş bulunuyor. 
Paris, 18 (Ô.R) -

hükumeti tarafından 
Inz-iliz 

Fransız 
çevabının lrözden geçirilmesi 
beklenirken bu cevabın metni 
henüz ortaya atılmamıştır. Bu 
gizliliğe rağmen öyle sanılıyor 
ki fransanın cevabı ile İtalya
nınki arasında büyük bir ayrı
lık olmıyacaktır. Zira Fransa dıt 
bakanlığı, kendi cevabını ha
zırlamazdan evvel İtalyanın 
Paris sefiriyle görüşlerini kar· 
şılaştırmış ve İtalyan hükume
tinin düşüncelerini haber al-
mıştır. .. 

!
. Paris 13 ( O.R. ) - lngiliz-

• ~! ?!~.~ .. ? :.?! ~- .. :; ~ ~ ~!!~: ... ~~~~~ ..... 
verilmeli, vurguncuların ıı-özleri 

yıldırılmalıdır. Devlet bir taraf
tan hayatı ucıızlatmajıa önem 
verirken öte yandan yersiz yere 
eder yükselişine ön verilemez. 
Spekülasyonculara karşı, çok 
köklü tedbirlere başvurulmazsa 
-yarın ,ekerdc ve diğer gerekli 
ihtiyaçlarımızda da bu vuriun
luk i:tteğinin kafa kaldırdı&-ını 
iÖreceğiz. 

••Tk.•1. :911•1-

Jııyıliz Brışlıakaııı Slaııley 
JJ11 driıı 

meleri bugün son bulacaktır. 

İngiltere ve Almanya :ııraamda 
tam bir anlaşmanın ortaya 
çıkaca~ı zannediliyor. Zira 
lngiliz amİrllllığı, Almanların 
Ingiliz filoıu tonajının yüzde 
35 i eisbetinde bir donanma 
yapmak dile~ini kabul etmiştir. 
Buna karşı Alınanlar d:ı yeni 
yapacakları savaş ıı-emilerini 

bitirecekleri mühlet hakkında 
lngilizlerin koştukları ,artları 
kabul etrniıltrdir. 

İki taraf araaında ıcrçekle
te• bu anlatmaya iÖre, Alman 
!ar bu •ühlet zarfıada bu yüz
de 35 ıaiıpetini biçbir ıuretle 

mittir. Başbakan ve Dış işltri 1 - Hava tehlikc.iai bilen üye işçenlik ve üye yazışı için alı-
bakanı B. Lava! dıı durumunu iılui üzerinde çalıtmak üzre nan tedbirler hakkında ll~aya 
anlatmıştır. Tecim filosu bakan- kurulmu, ola• uzmanlar kurulu lazımgelen izahatı verdi. Izmi-
lığına ieçen B. Vilyam Bertran bugün de İlbay General Ki.- rin tecim hayatını ey~ anlı~an 
d A 'k d " Normandi zım Dirik'in başkanlığı altıada kurulun tecim o aıın an 

a merı a a ,, 1 ·· • de ap-
vapuruna yapılan eyi kabulü kurumumuz salonunda toplandı. gelen defter er uzcrın_ . _Y 

B• h ft d b • d d - fiiffrıt Çlt'IYllll ~ -. . ......................•.... ~, •.•..•.•...•••..... 
1 

anlatmı,tır ır a a an erı evam e en · •••••••••••••• •••••••• ............... ,........ ..................................... ......... ~ ı 

~.ı.ı --· 

~ ...... 1 

.. ..J 
t 

Çeşmenin en çok sevilen mevsimi ieldi. lzmirden vt komıu kasabal_a_rdan Çeşmenin enfes 
plajına akın başladı. Her Pazar iÜnÜ bir çok otomobiller Çeıme~e plaı meraklılarını taşıyorlar. 
Geçen Pazar günkü gezintiye iıtirik edtnlcrin gurup haliade çtkılen fotograflannı keyuyor111. 



öz Dil 
Sözlü>Jü 

Hergün beş kelime 
........ -. 

otuz birinci llste 
1 - Mevsuk - DoinJ, belgi• 

Örnek: Bu haberin belgia
liğiade ,apb• ediyorum. 

2 - Kıınıau Uli - llkçağ 
Kunmu nata - Ortaç.eğ 
Kıırıınu ahire - Sonçat 
ARI hazır - Y niçağ 

3 - Asri - MOIAMD 
4 - Zannetmek - Sanmak 

Zan - Sanı 
5 - Güzide - Seçkin 

otuz ikinci Uste 
1 - Şimal - Kuzey 

Cenup - Giney 
Şark - Dojı11 
Garp - Batı 
Şimali tarki - Doğu lcuzeyi 
Şiıaa.li garbi - Bah kuzeyi 
Cenubu tarki - Doğu 

ıüa•Jİ 
Cenabu prbl-Batı gineyi 
Şarkı ti•aft - Kany do
iaau (1) 
Amerikayı c•abt - Giioey 
Amerikuı 

2 - Saal - Sona 
isti.tak - Soıııa 
M sele - M ... le (T.KI.) 
Örnekler: 1 - Size ltir -
nada ltahnıınak istiyoru•. 
2 - DOn bitüa suçlular 
sorpya çekildiler, 

S - Hikiye - Ôyki 
Örnek: Guetelerin giiade
lik öyküleriade sanat daği), 
ej'lence deferi aramalııum. 

4 • ihtimam etmek - Kayıt• 
lanmak 
ltiaa etmek - Ôzen•ek 
itina - Ôıe• 
Örnekler: 1 • Bu İl• daha 
eyi ka11•len••••ı lhamclır. 
2 - Y•11911da battaa ..... 
6zenıiııllk .....,.r. 

(1) Ötekiler de bunlara kı· 
JUlanarak yapdabilir. 

Not: Gazetemize gönderile· 
cek yıtzılarda ita kelimeleri• 
Osmmhcalan kallanılma•asını 
rica ederiz. -----Basketbol 

Her uh ırecesi devaa eda· 
c ıjW yudıfımu Albi.orda 
1-ketbol maç1arma ~in alqa. 
Hdaci hafta kartıJapaslan ola· 

-~ı:..::r· Aeil t.ıu.. 
8-16 CeW takımını, Fehmi ta
lıumı. da 6-12 Muatafa takılDIDI 
y==iflenlir. .......................................... 
bfı tetkikata ve twhlrikata 
üıtiaadea aWıjı tecllıirler ııypa 
bulundujııından bu yol üzerinde 
yiirtinerek bir kaç ııüne kadar 
tetkikat1111 bitirmesine ve tat
Wkata geçi.mıdea evvelde lz
mirimize yakışacak bir verim 
elde edilmFSi için genel bir 
toplantı yapılmaıına karar 
verildi. 

Karara göre öRümüzdeki 
21/61935 C- triılü saat 18 de 
tecim ocls•nda yapalacıık olan 
bu genel toplantıya ltilth ..._ 
euaelerimiz, teci..ı.rimiz ça
;ınlarak v• ilbay ,,uera1 KiZllll 
Dirik ile C. H. Parti8i batkaıQ 
Bay Avni Doğu tarafından ve
rilecek siylevlerdea •ara yurt 
dav-, Iuıva aavgası ve ba 
itler üzerinde izmirin özveren 
evlltlanna dlife.n ödev üzerin· 
de konutulacaktır. 

2 - Fel .. nk tutia ku•
panya11Dda ça)s... dekuz yüı 
itçi yurddqımız bir p kuru
m-uz namJ11a çalıtmqlar ve 
ııüadelilderiai kimilea kura
mamuza bmakaak suretile ha· 
valarımızın 1&vııuı yoluada 
llzerleriae d&fea ödni yap•ııt· 
lardır. 

3 - 1-irla tuaiz yürekli 
cuklarllUll ha va tehlik esiai 

~yeliie de-

ŞEB:iR HABERLERİ 

Buğday ı Memleket hastanesinde 
Fiatlc.rı fırlıyor 
Borsadaki buğday 

satışları 

Muayene gün ve saatları değişti 

Buğday fiatlannda son ııün· 
!erde az bir yükıelit olmuştur. 
Düa fehriıniz zahire borsasın
da yerli ve Uşak auğdayları 
üzerinden 447 çuval satış ol
mu,t11r. Fiatlar 5,30-6,25 kunış 
arasındadır. 

Düne kadar borsada satılan 
buğdaylar 6,25 kurtlfa kadar 
yüluelmemitti. 

Haziranın ilk haftasındaki 
fiatlar 3,80·4,30 kuruş arasında 
"di 1 • 

Ziraat Bankası depolarındaki 
laiikfımet bağdaylarınıa satışıaa 
batle•aam hakkında Ziraat 
Bakanhğıadu .-larimizdeki ali
kadarlara henüz bir emir gel
memiftir. 

Çepııedeıi 
Yunanistana 
Hayvan ihracab 

S.. hafta içinde Çqme is· 
keluiad.en Yunanistan adala
ruıa 10 tay ve qek ihraç edil
miftiı". ihraç edilen hayvanlar 
ditidir. 

Ekmek 
On kuruşa çıktı 

Yeni hafta tatili kanunu mü
nasebetile Memleket hastanesi 
Polikilnik ve Sağlık kurulu 
l'Üııleri değiflirilmiştir. Bütüa 
daire direktörlüklerine gönde
rilen bir listeye l'Öre muayene 
günleri aşağıdaki şekilde gös· 
terilmiştir: 

Kadın hastalıkları : Cunıar
tesi ve salı gıinlcri saat on 
birden on üçe kadar. 

iç hastalıkları : Cuma ve çar
t•mba günleri saat on üçten 
on beşe kadar 

Göz hasta!ık ları : Pazartesi 
ve perşembe günleri saat on 
birden oııı üçe kadar. 

Kulak, boğaz ve burun hu
talıklan : Cumartesi ve salı 
günleri saat on birden on üçe 

Kontenjan 
0ı,1nc1a verilecek gu .. 

rUk mUsaadelerl 
Kontenjan listeleri dı,ında 

verilecek ııümrükten ııeçirme 
müaadelerinin telgrafla ne ıte· 
kilde verileceği hakkında dün 
Giimrük bakanbğıadan llbaylığa 
bir bildirim ııelmi,tir. Bunda 
bakanlıL ça verilen müsaadele· 
rin gümrükten geçirme emir
leriııin ıümrük bakanlıjıı yolile 
verildiği için telgrafla istene· 
cık koateajan listeleri dışında 
ııeçirme müsaadeleri için tel
grafla emir isteniyorsa cevaplı 
telırraf makbuzlanaın doiru· 
U. dojnaya Giimriik !takan· 
ht- ···••ril•••i 

Ekmeiin fiah dün yeııiden 
d.;ittirilerek artırılmııtır. Bu
giindea itibaren birinci aevi 
ek-k - lm"'t*-. üdaci ..... 
yedi buçak karıqtau satıla-

caktır. 
1 miıtir. 

Kalp 25 lik 
Sürerken 

Tilkilikte Mehmet Bahri oğlu 
Şükrl, Talunia lbrahi1111 kalp 
bir 25 kıını,Iuk verdiği ıırada 
ubltaca tutuI.uştar. Tahkikata 
pre ba parayı nereden aldı
imı biletemektedir. Soruttur
maya devaa ediliyor. 

Cellat gölü 
Kurutumu llarll1or ...... 

ÜÇ makine geUrlUJor 
Cellat pliiııh kurutma i~i 

faaliyetle deYam ebraektıdir. 

1 

A- kaaal fimdiye kadar iki 
kilometre açılmışbr. Bu ay 
aoııunda anakanalın üç kilo- ı 
metresi t .. amea açılmış ola
caktır. 

Hafriyat içia siparit edilmiş \ 
olan daha üç ekakoreator ma
kiaeai yakmda getirilerek ıp j 
koyulacaktır. 

Ziraat 
Kon eranslaı:-ı 
lstanbul radyosunda Ziraat 

8alcanlıji'ı namına bazı konfe
raııslar verdirilmeğe başlan

mıştır. 

Bakanlıktan şehrimiz Baytar 
Direktarlüjıüııe gelen bir bil
dirimde 23 haziran pazar günü 
akşamı Pendik Baktriyolojı 
asistanlarından Bay Galib ta
rafından av ve salon köpekleri 
hakkında bir konferans verile
ceği bildirilmiştir. 

B. Lütfi 
Dikili özel hesaplar suiisti

mali tahkikatı ıebebile işten 
eli çektirilmif olan lzmir Özel 

hesaplar direktörlüiü tetkik 
memuru bay Lütfü suçsuz ol
duğu anlqıldığından ve men'i 
muhakeme kararı aldığından 

memuriyeti iade edilmi~ ve 
tekrar işiae ba,lamııtır. 

Bir otomobil Tarım işçileri 
Araba çarpışması Layihası 
'Kı•acle Kuraçay mahalle- _ 

ainde caddeden yük arabalile 1 Ta~ ~a~nhsı tarafından 
Albnd - kö· ..... ..1 tarım ıtÇılerı hakkında bir 

r.=n y~- kt al'la ,, ...... e. kaaun layihası hazırlanmakta-
• 1'c:u11e e o a rencper ıLr n_ li..:ı..- . . . il . 

Mehaet ve kız kardeşi Zehra· • ..,. ,.._ ıçm ışç enn 
nın bindikleri arabaya arka çahtma tanJan, yapyıflan ve 
taraftan gelen fOför Halidiıı alacaklan gündelikler hakkında 
idaresindeki 139 sayılı otomo· Tanm. direk!6".'6kJerinden mü· 

kadar. 
Akıl hastalıkları : Pertembe 

günü saat on birden on ikiye 
kadar. 

Diş hastalıkları : Cuma ve 1 

salı günleri sekizden ena kadar 
Rontken muayeneleri : Cuma, 

pazartesi ve çarşamba günleri 
saat sekizden on bire kadardır 

Sağlık kurulu cumartesi ve 
salı günleri iaat dokuzdan on 
bire kadar toplanır. Sair gün· 
ler sağlık kurulu muayenesi 
yapılamaz. 

Hastaneye ı:-elecek yaralı ve 
agır ha ta1ar nöbetçi doktoru 
tarafından görülecek ve kabul 
edilecektir. 

Hastaları ziyaret ııünleri pa· 
zar ve perşembe günleri saat 
on dörtten on altıya kadardır. 

Bir kızcağız 
Hastanede kudurarak 

Ôldü . 
Ayvalıktan tehrilllİz Fransız 

hastaaesine getirilea Fatma adıa 
da genç bir kız diln sahab 
hastaaede kudurmak smetile 
ölmüştlir. Bu kızın enelee 
Ayvalıkta bir köpek tarafından 
ısırıldığı ve sonra lzmire geti
rilip kuduz tedavi mi .. ıuelin· 
de tedavi ııördüiü ıwlapl•ıt· 
tır. Fakat tedavi için seç kal
mıt olacak ki tedavinin tesiri 
görülmemiş ve kızcajıiz hasta· 
lıj-ın ilerilemesindea ölmüştür. 

· ·- 1 -Ziraat 
e kadar lkrazat yapb 

Ziraat bankıısı 934 yılında 
müıtahsillere nakden 113 bia 
lira ikrazat yapmıftır. 

Hale11 müstahsil bunda l,an· 
kanın alacaiı geçen yıllardan 
olan alacakları ile beraber 
595 bin liradır. 

Yeni yol içinde n•kden ya· 
pılacak ikrazat mikdarı 87 bin 
liradır. Bankanın 934 yılında 
alacağına mukabil yaptığı nis· 
beti yüzde 32 dir: --
Erıstitü sergisi 
Cumhuriyet kız saa'at easti· 

tüsii sergisi bugün saat do
kuzda kapanacak ve t".ııstitüde 
sınıf geçenlerin karneleri bu
glin öğleden evvel daiıblacak· 
tır. 

Damızlık boğalar 
Berıamanın 861cek kiyüııde 

damızlıia Montafon boplan· 
nın iirüolerinden tlaaızbia 
elveri,li olan dart taııesi Ôde· 
mi, ilçesi köyleri için satua 
alınacaktır. 

D lenclllk 
Kai"'1yakada Banka ıokll· 

ğında Şakir oilu Hakkı dilea· 
cilik etlerken tutulmuthlr. . 
şarbayhk encümeni 
Belediye daimi encümeai tlün 

öji-leden sonra doktor bay Beh
çet Uz'un batkanhğında top· 
lanmıştır. bil çarpmlf ve arabayı yolun talea 11lenmıştir, 

kmaruıclaki hendeğe dütür· __ G ____ d _____ p ____ _ 
•üttür. Zebra ap surette ya· ar en arti 
ralallllllfbr. Şoför Halit tutul· 
muftar. 

Gediz köprüsü 
Büyük Gediz köprüsü üze

rindeki toa• intaab bitirilmiş
tir. Varyant yolundaa henüz 
yaptınlmamı, kısım yüz metre 
kadar kalmıştır. Bir hafta içinde 
bu yol da i.lcmil edilıait ela-

Verem Mücadele 
Verem Mücadele ceaiyeti

ain hazırladıjl büyük garden 
parti, önümüzdeki 22 haziran 
cumartesi günii ak~amı saat 
sekizde Şehir gazinosunda ve· 
rilecektir. Bu maksatla lstan
buldan mükemmel bir cazbant 
takımı tehriaizı jctirtilmit bu· 

Garden partisi 
lunacaktır. Verem mrcadelı 
cemiyetinin her yıl verdiii 
garden partiler gibi bu yaz 
eğlencesinin de çok parlak 
olacağı muhakkaktır. lzmirliler 
önümüzdeki cu•artesi akşamı 
mliste ·na bir ıı•ce geçire
ceklerdir. 

Tuz ---Fiyatları indirildi 
Başdirektörlüğün ilbay· 

lığa mektubu 
lnbiaarlar bat müdürlüğün· 

den ilbaylığa ıönderilen bir 
mektupta 15 Hdıiran 935 gü
aünden itibaren tuz fiyatının 
kilo bqıaa 3 kurut indirilmif 
olduiu birdirilmitlir. Devlet 
biitçeainden milyonlarca liralık 
fedakirbkla yapılan bu fiyat 
tenzilatından müııtehlik Jıalkı· 

mızın liyıkı ile istifade ede
bilmesi için bak kallann satış 
fiyatlannın daima kontrol et· 
tirilmısi lüzumuna da ehem
,miyetle itaret edilmiştir. 

İlba ylık bunun için !Azım 
ııelenlere direktifi verınittir. 
81D1daıt bqka kontrolün iyi 
yapılmuı hususunda ilçe bay
lıklara da talimat verilmittir. -
Köy bürosunda 
Kemallat örnek köJU 

Modelleri 
llbaylık köy birosunda -ör

nek köyleri•iz için bir köşe 

hazırlan•aktadır. Bu kötıda 
bir örnek köyüae lazım olan 
biitün tHisatın küçük kıtada 
modelleri bulunacaktır. 

Köyüa temiz ıuyuau temin 
edeıı bir ıu deposu, Anib, 
ve gıııçler iıia ıpor alanlan, 
reviri, mektebi, fidanlığı, fen
ai kümesi, Atı- durağı, mez
baha, hali, parkı ve park için
de havuzu, fabrikası, asri me· 
zarlığı mukavadan yapılmıt 
küçük modeller halinde bu 
k&tede göeterilmektedir. 

Bu model Kemalist köyünüıı 
bütün tesisatını ihtiva etmek
tedir. 

Kuşadasından 
Bir aylık hayvan ihracat 

Ve ithalab 
Mayıs ayı içinde Kuşadau 

iskelesindu Yaaanistanın Sa
kız ve Saaanı adalanna 25 öküz 
261 inek, 11 manda, 9 daaa, 5 
buzağı, 16 malak, 71 döğe, 38 
koyun, 223 keçi, 9 kuzu, 166 
oğlak. 67 tavuk, ve 100 piliç 
ihraç edilmittir. Bunların de
ieri 9489 Türk lirasıdır. 

Dıı memleketlerden Çeım• 
iskeleıi vasttaıile 37 6küz, 31 
inek, 93 daaa, S di)ie, 542 ko
yua, 408 kuzu ve 1050 gevit 
l'•tiren hayvan olmak üzere 
1118 bat bayvaıı ııetirilmiştir. 
Bunlann değeri 8638 liradır. 

Yönetim kurulu 
llbaylik yönetim kurulu dün 

öjledın sonra yarilbay Sedad 
Erimin baıkanlığında toplan· 
mııtır. 

Eczacı K. Aktaş 
HiW ıczahaneıi sahilti ec

zacı Kemal Aktaşıa birer şa· 
heser olan kolenyalanna bös
bütün bafka bir Janr da bir 
loayon ilave etmekte olduğuau 
öğreniyeruz. Zümrüt da•laaı 
ism.iai alınıı olan bu losyonun 
tecrübeleri yapılmakta ve Ke· 
mal Aktapn kokuculuk 7.evki 
bu losyonda büsbütün göriiıı· 
mektedir. Yeni kolonyanın tam 
ve kimi! bir tarzda çıkması 
için tecriibelere devam edil· 
mektedir. Bir aya kadar lzmir 
büsbiitüa ba,ka ve yepyeni bir 
zevk, incelik kokusu ile kar· 
tıla,acakhr. Hilal eczabanesin_. 
den ve Kemal Aktaştan elbet 
çok değerli bir şey bekleriz, 
Zümrüt damlası, tecrübelerinde 
çok bliyiik muvaffak~~!~ 
vermekted:r 1# r --
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Ekmek ve şek 
Koyunun bulunmadıi'ı yer 

keçiye Abdürrahman Çel 
derlermiş. ıröie ajıalı b 
birinci ekmekten vazııeç 
habre gayret ikinci ekmek 
yoruz, başkasını bilmem am 
ben öyleyim. 

Salı fÜDÜ teker fiatı inec 
dediler, birçok fakir, fukar 

- Eh ekmejıim• kabk 
lamazsem, şekere banar, 
nar yerim diye ııönül eğliy 

lardı. Fakat sanki ekme 
şeker tahtereYalliye binmifl 
gibi biri indi, biri çıkb. 

Kabahatın kimde olduğu 
bu halin böyle deva111 etmem 
sini; rahatını, dirliiini unut 
araştıran, şehrimizin değ 

,arbayı bay Behçet Uz 
günlerdir vira uiraşıyor. lş: 
farma kertiğine dayandı. Ha 
ben bu ıayreti, bu büyük 
lışmayı bilmemiş olsam ye 
kapılırdım. Likin Jimdi bu d 
ıüncenin yeri yok. Hastan 
biraz inlemesi gerek. 

Bugün ekmek bir kurut u 
fırlamıt, çok yerlerde ekme 

.haddındaa fazla bahalı alaı 
ohır a .• 

Ziraat bankası, kim 
haaıri öaemli ltir dlitünce i 
işten elini çekiverince fıru 

kaçırmak istemiyen ım tü 

)arından bir kaçı • kim bi 
kaçı ? • Daha fazla zengin 
mak hevesine dlitfüler. Bu 

böyle oldu. Oldu amma ya· 

ma yok. Her şeyin bir sıra 
haddi, hududu var, bir k 

uacu zııısin olacak diye 
ınin sıkıatı, açlık çeknıiye ta 
kati yok. 

Ne İM- melazım ilerisi, 
ne diyeceğim. Bir iki gün y 
ekmeği tuzlu tuzlu yiyeceğiz 

yahnt yiaeyip te patates lael 
vasına mum olacajlz. Eh içi 
nizde feker hastahiı Y 

onua da köküne fatiha oku 

nur. Birkaç ıün ıprhiz ederi 
Sonra ne mi olacak, onu bi 

miyecek ne var, sular bulan 
-c1an durulmaz. Hükümeti 
kuvvetli eli iti kökiııden ya 
kaladıktan keri, bu fırsatta 
istifade edip kHe dolduraca • 
diye dütünenler kur~ukları laul 
yalara yanacaklar, daha doi· 
ruıu biz giiJecıjıiz. 

Hadi canım akla kara ıeçil· 

di, memleketi düıünecek itaba 
yiğitler un tüccarları varsa er 
aeydaaında mertlik, tokluk 
göstermek sırasıdır. 

Tokdll 

Askeri liselere 
kabul muamelesi 

İz111ir askerlik tubesindeD: 

1 - Askeri liıelere kayt 
ve kabul mu .. ılısi 20/6/935 
tarihinde• itibaren ltaılıya· 
caktır. Şartları a,ağ1111. ya· 
zılmıttır. 

A - Orta mektebi biti
renler askeri lisenin 9 ncu 
11aıfına gireltilir. Yaşları 15: 
19 dahil olacaktır. 

1 -Lisenin 9 ncu sınıfını 
bitirenler ukeri liaeıinin 
onuacu sınıfına gireltilirler. 
Yaşları 16: 20 dahil 

C - U1eain 10 uncu sı· 
aıfını ikmal edenler askeri 
liHnin 11 inci SJD1f1na ıir•· 
bilirler. Y afları 17: 21 dahil 

D - Yu.lcardayuılı mad
delerdeki teraiti haiz olan· 
lann evrakı tekemmül etti· 
rilmek üzere tubeye müra· 
caatlan ve bu prtlan haiz 
ot.ıyanlann beyhude yere 
ıultJ.)l!--ftgal etmemeleri ilia 
olunur. 1-2 



--r 't 

E11111E::Ci~iif ''\'~i·r.1i(iiiiii~·································7~············:~ . . 

L Çapr~şık Dux~ul~r ! 
: Yazan. : Ft.el:>l.a ::e1{p,;iı. : 
···••·•··········•·•·······•••••••••••··•·•···········•••••···········•····••····· ~ 

~~ ... --- - 74 - ( , 

Orada Erku]un Stüdyosu, o stüdyoda 
kardeşimin ölüsü, aşkımın ınezarı, 

ve kendi cesediın var. 
Hayat uzundur sen ise daha 

Pek ıcençsın Kaya, bir iÜD 

.. Çapraşık duyguları düzlüğe 
çıkaracak eli tuttuğun vakıt 
beni anarsın ,, diyen Erkulun 
aaımı yine yüreğini yaktı. 

- Hayır artık kuvvetim yok 
• ilmeği boynuaa sen rcçir· 
din, madaaki sen çözmedin, 
L. acı ve beğucu düğümle ka· 
•• v cagım .. 

Tık, bkl. 
- Kaya yere atladı: 
- Buyurunuz!. 
Özer elinde büyük bir zarfla 

içeri girdi. Size Istanbulda11 
••ktup, Eiepalasa gitmiş, ora· 
dan da buraya iÖnderaişler .. 

Kaya heyecanla zarfa atıldı .. 
Amadan... lstanbula gelmiı 

olacak .. 
Ôzer titredi: 
Bu mektubu kendi ellerilc 

ıevdiği kıza • mu getirmeli 
idi? 

Fakat Kaya elinde tuttuğu 
ıarfı çevirerek müteessirane: 

- Hayır bu onun yazısı de· 
iil, aldanmışım .. 

Merakla zarh ynttı .. 
Bir takım kağıtlar, Hnetler .. 

Sonra gene bir zarf ve Arna· 
Ilı• ya:z:ısı!. 

Oh bu da ondan diye mı· 
nldandı. Artık Özeri unutmuş
hl. Kağıtlara bakmadan he
men ikinci zarfı açtı okwnağa 
bafladı: 

Özer, ayakta onun renkten 
renge girlıine hllkı)'or, bırakıp 
çıkamyıor, gene bayılacak diye 
çarpıntılar ıcçiriyordu ... 

Acaba Arna ne yazıyordu? 
Geçmişi açarak bir zamanlar 
sevdiği çıldırdıfrı kadın, ıevdi
ği kara gözleri.. yaşh hafı• mu· 
ammasını 11u çözüyordu?. Ka
yanın üstüne atılmak "O mek
tubu okuma, Allah için oku a 

" diye yalvarmak istiyordu. Ka-
ya onu düşünmeden okuyor, 
başını bile çevirmiyordu. 

Arna mektubunda: 
"Sevgili Kaya, diyordu, ıa· 

na yazmak istiyor yazaıı:uyor
dum. Ne yapacaktım? Erkulun 
ölümii beni de öldürdü. Topra· 
ğın üstünde yaşıyan bir ölü 
ı-ibi dolaşmak, toprak altında 
yatma· tan daha mı iyi sanki?. 
Şimdi Erkula acımıyor kıska

ınyorum Kaya!. 
Hiç olmaz.sa ot duymuyor ve 

ıükiin dünyasında acı ç~kmi
yor, ruhu yaşıyor ıevdiklerinin 
etrafında dolaşıyor. 

Bense ölü ruhumla, azapla
nmı, zehirlerimi gjz}emck için 
sürükleniyorum. Nereye? Ben 
de bilmem, koskoca dünya•ın 
bir ucunda benim de cesedimi 
kucaklıyacak bir avuç kara 

toprak bulunur. Kara toprak 
beni çekiyor. Onu seviyor mu
yum? Nefret mi ediyorum yok· 
sa? .. Hiç, biçbirşey düşünme
den o karanlıklarda kaybolmak 
istiyorum .. 

Heyhat! Erkul ellerimi bağ
ladı. Bana son vasiyetini yap
mağa and ettirdi. 

"Arna demişti.. Hatırlar mısın. 
Bir gün Kaya sana şikayet 

etmişti ve dünyada benim de~ 
diğim evime bile yabancı ol
dum, bir esir gibi orada barı
namıyorum artık, demişti. O 
vakıt senin teklifini reddet
mişti. 

O gün ıana reddettiği, bu
sriia ona Erkulun •on arma· 
ğanı Isun.. Vekilime yaz, ha· 
yan Ncclime ile anlaşım, o 
kadını evden çıkarsın, an•~si-

nin varlığı biraz da benim am
mımla dolu olan ev Kayanın 
yalnız onun olmalıdır.,, 

Alacağın kağıtlar sana Er
kulun dileğini yerine getirdi
ğimi gösterecek ve seni bir 
emrivaki önünde bulundura
caktır. Bana gelincc .. Beni bek
leme, oraya gelemem Kaya .• 
Orada Erkulun stüdyosu var, 
o stüdyoda kardeşimin ölüsü, 
aşkımı11 mezarı ve kendi cese
dim var. 

- So;wcar -

Bütü şarl r z 
Hava 
Yazı a 

tehlikesini bilen •• uye 
ar1n 

l anın 
i B. elçisi 

sayLsı artıyor 
ve halktan bir çokları bugün 
1-J.evinde Erzurum ilbaymın baş 
kanlığ.mda t p anmışlardır. Bu 
topla tıda aytar)ar hava tch-
like!ini anlatmır.lardır. Herkes 
bu e1ı '! eye kar ı kuruma 
üye yazılmaktadır. 

Trabzon, 18 (A.A) - Şim
diye k dar hava tehiıkesini 

bilen üyeliğe yazılanı rm yıllık 
yükenlcri 70? 1ıra o uşbır. 

. ~-
• • 
ıcaz ve ıa tı 

Lon rada 
P r' , 18 (O.R) -B. Grandi 

yer"n B. Ct} o İta . an n 
Lo dra B. · g"n,.,. tayin edi· 

Londra, 17 (A.A)-Hicaz ve
liahtı Emir Suud hükumetin 
konu2'u olarak lngiltcreye gel
miştir. lec 

o 

ı ara ırası 
· AÇIK OLARAK ANCAK 

Sehir Gazinosunda 

Satılmaktadır 
Fıçılarda alman hususi tertibat ile biranın lezzeti 

ve nefaseti bütün Avrupa biralarının 
bile üstündedir ... 

Yeni Asır &ahlfe s 

Ne kıtlık ne bolluk Japonlar 

Rusyada bütün gördüklerim 
f şündüklerimi çok aşmıştır 

Fener - Güneş muhteliti maçı 
gibi büyük bir farkla kazanmıştır 

1.c•cW1 

Moskova, 17 (A.A) - Çe· 
koslovakya dış işleri bakanı 
B. Benes Moskovadan ayrıl-

madan önce Tas Ajansına 
Yerdiii bir diyevde, Amacı 
barıı eserinin berkitilmesi 

olan ve Sovyet Rusya ile Çe· 
koslovakya arasındaki destça 
llfllerin ge1ifıminc (inkişafına) 

çok hizmet etmiş bulunan gc· 
zifinden pek ziyade kıvanç 

duyduğunu bildirmiş ve de· 
mi,tir ki: 

Siyasa adamlarınızla yaptı

tığım konuşmalar ve Sovyet 

Rusyada göı·düklerim barışın 
kollektif surette sağlanması 

için yapılacak uğraşmaların 

bütün gördüklerim düşündük
lerimi aşmıştır. Sovyet yönet
gelerinin (zimamdarlarının) pro· 
gramları açıktır. Programları
nın yeritiJmesi için ltütün kuv
vetlerile savaşarak her zaman 
önemli sonuçlar almaktadırlar. 
Bu memleketlerimiz arasındaki 
ilaiJer liserinde h• zamaıı 

güttüğüm siyasada bana kuv· 
vet vermrktedir. 

B. Benes Bundan sonra 
Sovyet Rusyada gördüğü iyi 
kabulden dolayı teşekkürlerini 
bildirmiş ve son olarak de
miştir ki; 

Bütün bunlar ayni yönde 
yapacağım işler ile içten ilıri
lerimizin gittikçe geli,imi ica
bına büyük bir imkan ver
mektedir. 

lstanbul, 18 ( Özel ) - IstanbuJ'da bulunan lsviçreain sayılı 
talumlarından Servet takımı buırün ikinci m<:çını Fener - Güncf 

kulüblcrinin çıkardığı muhtelit takımla yapmış ve 2-6 ile mai· 
lôb olmu11tur. 

Pazar günü Fener takımına olan 2-5 galibiyetten sonra bu· 

günkü eyi galibiyet Türk Futbolunun yükselmekte devam 

etmekte olduiuna alamet..add•dili;)rpr ..Bir kıaım idareciler de 
son zamanlarda l•tanbula gelen ve hep mağlub olarak sriden 
takıalana zayıf olduklarını ıöyliyerek daha kuvvetli takımlann 
ıretirilmesini istiyorlar. 

Fransız akademisi 
300 yıllığını kutluluyor 

gereği hakkındaki kanaatımı 

perkitmi,tir. Sovyet Rusyada 
Clı, •• 1 Hl .... 

l(omünistlerin 
Muhakemesi 

Pariı 18 (Ö.R.) - Fransız akademisi Kardinal Rişliyö tara
fmdan kuruluşunun 300 üncü yıldönümünü kutlulamaktadır. Bu 

tören Şarbovda bir dinsel ayinile başlamış ve bundan sonra 
akademi üyelerile yabancı delegeleri Elize sarayında kabul edil

mişlerdir. 
Muhakeme 
Edilecekler 

lstanbu) 18 (Özel) - Devlet 
şura ı Esnaf bankası meselesin· 
den ve mürakabede ihmalden 
dolayı bay Ali Muhiddin ile 
muavinleri bay Hamit ve bay 

Nuri haklarında lüzumu mu· 
hakeme kararı vermiştir. 

t 
İstanbul, 18 (Özel) - Rci~i 

cumur Atatürkün bugünlerd~ 
şehrimize gelmeleri bekleniyor. 

Denizlide 
Kızılay haftası 

Denizli, 19 (A.A) - Kızılay 
hafta ı güzel bir proğramla 
başlamıştır. İlk günü Incirlipı-
nar gezinti yerinde geliri Kı
zılaya verilmek üzere bir kır 
eğlencesi yapılmıştır. Bu hafta 
içinde kızllay tarafından üye 
yazmağa devam edilecek ve iki 
bahçe eğlencesi yapılacaktır. 

İngiltere 
Hava kuvvetlerini 
Artırıyor 

Londra, 18 (A.A) - Ingiltere 
ıü bakanlığının finansal sekrc· 
teri B. Duff Kuper avam ka
marasınd1t kabincain ıelecek 
ay içerisinde hava kuvvetleri-

Bir Fra sız hav filosu 
İstanbul, 18 (Özel) - Ara

lat ında bir hoca, bir memur 
ve talebeler bulunan komünist

likten maznun 12 kişinin mu
h kemesi ayın yirmi birinde 

---=-ı:zal:IDl!El ______ ..,,__,. .... ım;:.;:;:=~!D!mOl----

lngilizlerin Northold hava al nını 
ziyaret etti . . 

yapılac htır. 

Yeni o omobil 
Yo arı 

Siird, 18 (A.A) - Eruh ve 
Sırnak ara mda yapılmakt" 
olıtn otomobil yolu bitmek üze
redir. 15 güne kadar otomobil
ler bu yoldan işliyeceklerkir. 

T 
3151 

. 
Londra, 18 (A.A) - Bi 

Fran ız hava filo u lngi.te e 
kıyılarındanberi bir lngi iz fi· 
lo u tarafından karşılan" a 

onunla birlikte Northold h va 
lınına gelmi.tir. B fi o geç 

yıl lngiliz hava tuvvetlerinin 
Fran•aya yapmış oldukları gô
rete karşıt k olarak geliyor. 

ARE Si EM 
B U G U N 

İstanbulda bu sene büyük ragbet gören ve çok beğenilen iki büy k fılım 

Venedikte 
( Almanca sözlü ) 

Altın sesli tenör Tino Pattiera ve büyük 
primadonna Tina Eilers'n şarkılı 

şaheser komedileri 

(Fransızca sözlü) 

On sinema yıldızının bir ar da evird.k 
leri mevsimin en büyiık fil m erinden biri 

Ayrcca FOKS dünya havadisleri 
Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 

müstesna hergün saat 16 da başlar 
Seans saatları: Hergün 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 12,30 - 14 - 16 ( tale

be seansıdır) Pazar günü 14 de ilave seansı 
Çarşamba, perşembe, cuma günleri son 21,15 seansında "Bir iünlük kibar kadın,, diğer 

günler ,,.Venedikte bir gece,, gösterilir. 
Serin bir salon - Ucuz fiyatlaz - İki biiyük filim 

Dikkat: · 

Fi atlar 60 kur~~ .... 111 
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Meyrutlyetten önce ve 50nrakl Arnavutluk vak'aları 
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• aşa ruya-
. ' ıç te 

pemsi Paşanın fevkalade hissikablelvuku 
sında mezarını görmüş, feryad ediyord ••• 

aradağ'lılar pu kurmuş ard . u a a 
• 
1 

Bu t elgrafm yazıldığı sıra.
farda Şemsi paşa, oğlu lüfi
din Fransızca hocasından Is
tan uldan bir mektup almıştı. 
Bu n.ektupta oğlunun biraz 
rahat z bulunmasından Metro
viçaya tebdi!havaya göndcrilc
ce • ·ni bildiriyordu. 

Ev;atlarına pek çok dü~kün 
olan paşa bu telgrafı alır al
maz, çok üzülmüi Yıldıza, 
Seı askere ve sair makamlara 
telgraflar yağdırarak oğlunun 

tedavisine teşebbüs edilmesini l 
istirham etmişti. 

O gece paşa uyuyupta sa
bahleyin uyandığı zaman yat
tığım odanın üstündeki kendi 
yatak odasından yüksek nıle 
bir ağlama, bir feryat itittim. 
T elişla yukarıya çıktım. Paşa 
yatağının karşısındaki koltuğa 
oturmuş, sesi çıktığı kadar ba
auarak ağlıyor (mahveldum. 
Büyük bir felaket var evla
dım mı öldü? Banamı bir hal 
olacak? iibi sözlerle teliılı 
telişlı çırpınıp duruyordu. 

44 sene vak'adan vak'aya 
koşan, her tiirlü felaket yok
suzluk ve ihtiyaçlarla mücade· 
le eden bu adam •i•di bir ço
cuk gibi elleriai başına vura
rak hüngilr hüngür ağlıyordu. 

Fenası şu ki teselli de kabul 
etmiyor, söz dinlemiyordu. Mu
hataplarını ıaşırtacak kadar 
heyecanlı görünüyor ve bek
lenilen vak'anın hemen oluve
riyor muş gibi yakıa olduiunu 
·fade ederek muhitini de te· 
laşlara sevkediyordu. 

Yalnızdım. Ne diyeb~lir, onun 
iÖzyaılarım nasıl durdurabilir
dim? .ihtiyar hasta niçin ağla
dığını; yalnız gördüğü bir n1-
yaya atfediyordu. 

- Rüyasını gördüm. Ölüm 
var. Ya Müfidim, ya ben öle
ceğiz diyordu. (Filhakika 9 
gün sonra ŞcJıasİ paşa öldü
rülmüıtür) 

Nihayet ne riıya gördü~ünü 

söyletmiye çalıştım. Bana: 
- Mezarımı, mezarımı gör

düm. Diye cevap verdi. 
Erkanı harbiye reisi kayma

kam Fevzi beye (Şimdiki ma
reşal Fevzi) miralay Emin be
ye, ve pek "evdiği Sarı Mestli 
hocaya \İsmını hatırhya-

mıyorum ) haberler gön-
derdim. Bu zevat geldi-
Jer. Bunlar da hali görerek 
hayretler içcrsindc kaldılar. 

Paşanın feryatlarından sokak
tan geç?lmez oldu. Gelen ge
çen kapının önünde duruyordu. 
Bu kahhar damın i!Österdiği 
zaaf lrnrşıstnda herkes dedi
lrndu yapıyordu. 

Kimi çıldırdığını, kimi fena 
haberler aldığını söyliyorlardı. 
Oğlu Müfit bey ise İstanbul
dan Mitroviçaya geliyordu. Se
Jii.nikten alman bir t lgraf ,ken
disinin Selaniğe geldiğini ve 
.. ıhhatta bulunduğunu bildiri
yordu. 

Zaten paşa da benim çağır
dıj'ım zevata, oğlu için merak 
ettiğini ve mezar sözünü sak
ladığını anladım ve paşanın 
nasıl olup ta bir dakika evvel 
Müfidi Mitroviçaya getirmek 
yolunu aradığını vaki muhave-
eden &treadim. 
Aklıma bir çare geldi. 
- P Miifit beı w 

sademe aşa 

merak ediyorsunuz ? 
Şimdi bir lokomotifle bir 

vagonun Selanikten hareketle 
Mitroviçaya oğlunuzu getirme
sini şimendifer kumpanyasına 

teklif edeceğim, razı mısınız? 
dedim. 

Bununla kendisini teskin ede
ceğime emin idim: Çünkü bana 
beklediğim suali sordu : 

- Böyle bir tren kaça gelir? 
- Üç yüz e li, dört yüz 

liraya kadar gelecef-ini tah
min ederim, diye cevap verince 
paşa düşünmeğe başladı ve: 

- Pahalı pahaıı diye m1rıl
aandı. 

İki gün fiionra Müfit bey gel
di ve hiç bir ieyi yoktu. Baba
sını görmek istemiş, neticesini 
tahmin etmediği bir yanlış ih
barda bulunmuş olduğu anla
şıldı. 

Yukarda m::ıbeync yazılan 
telgrafa mabeyn şu cevabı 
verdi: 

Birinci ferik Şemsi paşa haz
retlerine: 

C. 15 Haziran 324 
Tarafı valilanndan bu bapta 

pek ziyade iltizamı dikkat ve 
basiret olunarak bir glına mef
aedete meydan bırakılmaması 
bermentuk iradei aeniyei hila
fetpcnabi tebliğ olunur. 

18 Haziran 324 
Serkatibi hazreti şehriyari 

Tahsin 
3 gün sonra gelen bu cevap 

mabeynin cemiyet hakkında 
verdiği ehemmiyeti mutazam-
mm idi ise de,Rifat beyin terfii 
yoluna 2idilmediii ~örülmek
tedir. 

Şemsi paşa bu cevaptan fena 
halde kızmış ve derhal tekrar 
şu tel2rafı yazmıştır: 
Mabeynihümayun cenabı mü
lfıkinc batkitabeti celilesine 

C. - İradei celilei hazreti 
hilafetpenahi şefpirayı desti 

l Ş l 

Bu tar·h:croc.l 'la l•~en yedi 
ay evvel Karndağ hududunda 
Yeyero mesclesin:n halli sım
~mda Gusiny;ıda buıunuyorduk. 
Erkf.nı harp rrİ"İ kaymakam 
Fevzi bey ile Karadağ hudut 
komiseri b

0

nb ı A i bey Pep:ç 
tarassut kule · cıvnrında Kara
dağlıların po.susuna düşmüş

lerdi. Bu pusu son derece hai
nane tert'p ediJmiştİ. 

Karadağlılar huduttaki hınç· 
Jarını alamayınca, kendi 1erin< e 
bunların müsebbibi addettik
leri Fevzi beyle AH beyin öl
dürülmcsilc intikam almak sev
dasına düşmüslerdi. 

İşte bu pusu o sevdanın 
mtş'um bir neticesi idi. Atılan 
tüfenkler ihtimal ki bugünkü 
yeni Türkiyenin mukadder olan 
büyük istikbalinde rol oynıya
bilmeleri için Fevzi ve Ali 
beylere tesadüf etmemişti. Fa
kat vak'a büyümüş, hudutta bir 
çete müsademesi değil, bir 
ordu harbı başlangıçı gibi 
muntazam kıtaat muntazam 
ateşe başlamıştı. 

Bunu Gusinyadn haber alınca 
müsademe yerine çabucak yeti
şebilmek için hemen yola çıktık. 
Vunıya denilen dereyi geçmek 
üzere paşa önde yürüdü. Ben 
yanında idim müfreze beni ta
kip ediyordu. Dere bir sel 
halinde idi. İçersinde buz ve 
kar ltümeleri yuvarlanıp gidi
yordu. Tam derenin ortasına 

gelindiği bir sırada paşanın 
hayvanı birdenbire kapaklandı 
ve paşa hayvanın boynundan 
dereye yuvarlandı. Ben de hay
vanda idim. Paşayı kaldırarak 
atına bindirdim. Hava soğuk 

ve mühim kış olduğu için ge
riye dönerek yakinimizde o!an 

şehirde bir ça aşır değiştir
mek lazım idise de paşa buna 

ehemmiyet vermediğinden tepe 
den tırnağa sırsıklam bir halde 
hayvan üzerinde dörtnal hududa 

tazimi tekrim oldu. Emrü fer
man kerameti beyan hazreti 
zıllüllahi veçhile şimdiye kadar 
dikkat ve basiret üzeı·e bulun
duğum veçhile badema da ruzi 
şeb bezli makderetle şimei sa
dakat ve ubudiyet dairei müs
telzimülfclahından zerre kadar 
inhiraf etmiyecek isem de sadık 

1 
l oştuk.Üzerimizdeki ı"lak elbi-

seler yavaş yavaş donarak bir 

l
f buz kitlesi haline geldi. Niha

yet beş dakika isti!'ahat ede
bilmek için yolda bir kulede 
durduk. T ecrübedide paşa so-ve müccerrebületvar bir merkez 

kum ndanına eşeddü ihtiyacı 
bendeganem olduğundan Ma
nastır jandarma taburu lrnman
danı nizamiye binbaşılarından 
Rifat beyin bir derece terfii ile 
vezifei maruzaya tayini icabı hal 
maslahat olarak iktiza· eyledi
(inden bu hususatın is'af bu- 1 
yurulma!llına kemali ehemmi-

yetle "rz ve istirham eder ve l 
Pizrende eha'ii İslamiye ile ka
toliklerin te'lifibeyn için azimet 
edip önümüzdeki Pazar günü 
orada bulunacak olan Priştine, 
Viçdrin, Mitroviça, ipek, Ya-
l·ova ulema ve eşrafının tetkiki 
harekatı için çakirlcrinin a~i
metine müsaade buyurulup bu
yurulmıyacağımn emrüferman 
hikmctibeyan hazreti hiJafetpe
nahiye iktiranını tazarru ve 
Pizrcnde bulunmadığım takdir
de izam kılınacak heyetin pek 
de tesiri görülemiyeceği ihti
mali mevcud olduğunu da ma
razı sadakat ve ubudiyette 
arz eylerim. 

18 Haziran sene 324 
On sekizinci nizamiye fırkuı 

kumandanı birinci ferik 

yunarak cildini mendil ve ha lu 
ile uğdu. Ben ise buna ehem
iniyet veı medim. Su olan çizft 
nıelcrimin içindeki suyu taban
larımı tavcına. knldırmak sure
tile çıkarmağa çalıştım. 
Ayaklarım adeta incimad et-

mişti. Çizmemi çıkarsam tekrar 
giymek imkansız olduğu iç.in 
çılcarmadan yola devam etmeği 
tercih ettim. Ve beş dakika 
istirahatten sonra miifreze ile 
tekrar yürüyüşe devam ederek 
musademe mevkiine geldik. 

.Soıııı ı·ar -

Fransız 
Kabi esinde 

Paris, 18 (Ö.R) - Ölen ulu
sal öğretim bakanı B. Markomb 
yetine eski Buisson kabinesin
de ayni bakanlığı alan ve La
val kabinesinde Tecim donan
ması bakanı olan B. Maryo 
Rustan tayin edilmiştir. B. Ruı
tan yerine de Flanden kabi
nesinde T ccim donanması ba
ka•ı ola• 8. Vilyam Bertran 

Bağlaşık Ajansların Yedinci 
Konfera sı Dün Prağda Toplandı 

Prağ, 17 [A.A) - Bailaşık _ , . , ,.. • • 
Ajansların yedinci konferansı " ' 1~??:~ 
dün Strbaskeplesonda toplan-

~ .. ~ 
mıştır. Çekoslovak Ajansı direk
törü B. T varusek ulusal bay
rakları konferansın toplandığı 
otelin önünde dikil iş bulunan 
yirmi beş ulusun delegelerini 
selfimbdıktan sonra Havas 
Ajans, genel direktörü B. Me
jmol'un başkanlığa seçilweııini 
öııeriemi~tir. Oy birliği ile ya 
p !nn bu seçimden sonra Çe
korılovakya Cu:nur başkam B. 
?.1azarik' e bir :saygı telzr.-.fı 
çel ilmi. tir. Çekoslovakya baş
kanı B. Ma oıypetr delegelere 
bir öğle yemeği vermiş v ye
mek sonundaki söylevinde de P1·agdaıı biı· füanzaaı 
miştir ki: 

- Ahlaksal ideal ve akışlar 
la haber almıya herzaman evre 
olmuş olan bu memlekette siz
leri Çekoslovakya hükumeti 
adına selamlamakla kıvanç du
yuyorum. Bağlaşık Ajanslar de
legeleri olan sizler kıvanabilir
siniz ki, siyasal durum nasıl 
olursa olsun hiçbir vakıt birbi
rinizle ilı:-ilerinizi kesmediniz 
ve hakiki propagandaları üs
tüne tutarak haber alıb verme
den geri kalmadınız. Bu hal 
bağlaşık Ajansların barış ese
rine yaptıkları hizmetlerin ea 
ufaklarından sayılmaz. Beş so
ravını (mesuliyetini) bilen haber 
alma servisi için büyük bir öz-

gürlük istiyenlerdenim. Sizleri• ı 
örnek olacak olanı birliğiniz 

türlü ve birbirinden çok ayrı 
memleket deleğelerinin tam bir 
ı,rüvenle birleşebileceklerini is
pat etmektedir. Sizler türlü 
yerler arasında köprüler kur
maktasımz ki, bu siyasa. ve 
haber alma alanı rollerinin ea 
yüksek ve •n asilleriaden bi
ridir. 

En birinci amacı barış olan 
Çekoslovakya sizlerin bu iıini· 
zin kıymetini değerlendirmek· 
tedir. Sizler şu hakikate bay· 
rışınız (sadıksınız) ve biliyorsu
auz ki, geçici bir baıarım içi• 
hakikati söylemiyen en bUyük 
fenalıiı yapar. 

a on a a boyun 
Eğmek niyetinde değil 

şartlarını onaylıyan 
Şehyuan azledildi 

apon 
General 

Nnnkiu 
hadisesi 

18 ( A.A' ) - Salar 

1 üzerine Japonların 

lıyor. 

Vaşin~ton, 18 [A.A) - Dıı 
işleri bakanlığı müsteşarı Bay 
Filips ile lngiltere büyük el
çisi Sir Lindsay görüşmüşler
dir. Her ikisi de diyevde bu
lunmak istememişlerdir. Yalnız 
Çin - Japon durumunun iki 

evresi hakkında oylaımışlardır. 
Vaşington, 18 (A.A) - Se

nato üyelerinden Kinı:- Japon
yanının Çine karşı aiyasasında 
Briand - Kelloğ' pakb ve dokuz 
devlet andlaşması hükü lerini 
çiğnemiş olup olmadığını anla
mak için gerçin (tKhkikat) açıl
ması istemiştir. 

Vaşington, 28 (A.A) - Dıı 
işleri bakanlığı Mancukoda 
petrol tetkinin (inhisarının) 

Çi11 in lwı·biye bakanı uygutlanması (tatbiki) üzerine 
Jlo - }'iııg .Şiu Standar Oil ile daha başka 

şartlarını kabul ettiğinden do- Amerikan firmalarının yavaı 
layı general Şung- Şeh- Yuan yavaş oradaki ıubelerini kapat 
hükumet tarafınd~n i,inden makta olduklar1m bildirmittir. 
çıkarılmıştır. Çin kuvvetlerinin Dış i~' ....... i bakanlığı bu te-
Sarlardan çek ldiği haberinin kiti (inhisarı) dokuz devlet 
doğru olmadığı ve bunu Ja- andlaşmasına doğrudan doğ-
ponhmn ortaya attıkları sanı- ruya bir tecavüz saymaktadır. 

L ........... ..--

ı a 

B r:in 18 (A.A) Havas 
Ajansı aytarmdan: 

Alman ekonomi bakanı B. 
Rust şöyle bir çağırı neşret
miştir: 

1910-11-12 ve 1913 doğumlu 
talebeler imtiyazlı ,artlarla bir 
yıl için orduya gönüllü yazılı
nız. 

Halbuki 21 Mart tarihlı ya
aa.la bu dojumlulana muvazzaf 

sınıf 

olaraL. hizmed etmiyecekleri 
ve ancak ileride ihtiyat kıs-
mında lrnıa bir öğrenme dev
resi geçirecekleri gözetilmiıtir. 

Ekonomi bakanının sözleri 
Almanynnın yeni ordusu içiB 
önemli kadrolar hazırlamağa 
çalııtığını gösterir. 

B. Rust baıka bor yayımın
da da ıu sözleri ulamaktadır: 

Talebelerin istifada edecek-

Cumurluğumuz topraklarma 
hoşieldiniz. O Cumurluğumuı 
ki, baıında herzaman hakikat 
üstün gelir. Düsturundan esni· 
)enen (ilham alan) başkan Ma· 
zarik bulunuyor. Bu düstur her
kesi• ve hele halter alma ser-
vislerinin malı olmalıdır. 

Konferans baıkanı B. Moy
not delegeleri selamladıktan 
sonra Prağdaa bir kilömetre 
ötede bulunan Strjeskeya ka
dar gelea B. Malaypetrye kon-
ferans adına teıekkür etmiş •• 
Çekoslovak başkanının onursa! 
fahri başkanlığa seçilmeıinı 
önergelemiıtir. Önerge bütil• 
deleğelerin ıürekli alkışları ile 
onanmıştır. 

Adisababanın 
Kanaa ı 

-Ba.ş tarafı 1 ilıci li.JI i/e<le 
Habet imparatoru Haile Se· 

Jasiye, Pöti Pariziyen ayların• 
ıunları söylemiştir: 

Uluslar sosyetesinden diledi
ğim hake• kararına Fransa il• 
lnıilter nin destek olmaları 
güvenimi artırıyor. Habe,iıtaa 

yıllardan beridir girişmiş olduğu 

itleri ıaodern bir şekilde ba· 
ş rmak için barııa muhtaçtır. 

Ordumuzu bir Belçika sücl 

heyeti ile yeğirtmek ( ıslah 
etmek ) isteyişimiz yanlıt 

anlaşılmıştır. Ordumuza bay
sallığı korumak ve lüzumun
da savgamak (müdafaa et· 
mek) ödevi düşmektedir. Bun· 

dan başka şayed gerekirse 
bütün Habeşler orduya katıla
caklardır. Zira hepsi de erkin

likleri e ve imparatorlarına bağ· 
lıdırlar. 

imparator kendi ülkesinde 
daha çok Fransız tecimeni bu
lunmadığına eseflenmektedir. 
Çünkü Fransız dostluiuna pek 
çok değer vermektedir. ... ~~ ... --

Boluda 
Çarşaflar 'aldırılıyor 
Bolu, 17 (A.A) - Ç:ırşafla· 

rın kaldırılması hakkında ıar· 
baylığın verdiği tönel (mühlet} 
dün bitti. Bugün çarşaflar man· 
toya çevrilmiştir. Artık Boluda 
çarşaf tarihe karışmaktadır. 

ingiliz - Aln1~n 
Deniz konuş ası 

Londra, 17 (A.A) - İngili1 
Alman deniz konu4maların1P 
bu hafta sonunda bitmesi ihti
mali vardır. Bu sabah iki hü· 
kumet eksperleri arasında yeni 
konuımalar yapılmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
leri yüce kurum kendilerini 
sosyeteye karşı sücl ödveleriııİ 
tam olarak ödemek yükümii 
altında bulundurmaktatlır. 
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aı·ihi efrika 
ikinci Kısım No. "33" 

Marie 
dince 

Stuart sa tanatı terke
lngiltereye sığındı 

- Bikir dam donörlcrim .. 
flk yedisi 2erçckten bakirdir. 

Y tınekten sonra Giz başta ol
lllalıc lizere y•di bakire ile sa.
ltlarca eilendiler. 
lkralicenin kendi bekaret 

•ıında cereyan eden bu re
ıtlet Seaili isyan ettirmişti. 
~~•i1et kötüleşiyordu. İrlanda.
ili .. iıyaa. vardı. Avrupadan tch
llt Klvılcımları 2eliyordu. Öte 
l'•ndan katoliklerin tehdidi ge
niıl•aıekte idi. 

l< tolik kiliıeainin tel'lnleri 
•&akl yerini bulmut gibi bütün 
bu artan zorluklar Sesilin ca
nını ••kmakta idi. Bütün bu 
hlüşkiller yetmiyormuş gibi 
Mari Stuart'ta yeaiden evlen
ıniye kalkmıştı. Dou Karlos, 
dokuzuncu Şarl ve Darneley 
lskoçya kraliçesine talip olmu~
lardı. Mari Darneleyi seçti. 
tlizabet bunu haber· alınca : 

"Bu Dar11eley Yorkıir ço
banl~rı kadar budaladır diyor
dıı. A1t.ası tarafından yedinci 
Hanrinin Y•ğeni sayılabilirdi. 
Bu da kraliçe Marinin Lan
kuter tahtı üzerindeki müd
deiyatına da kuvvet verecekti. 

Bu izdivacın senesine küçük 
Jack dünyaya reldi. Elizabet 
buna bile kıskanmıştı: 

- Hepıi ne kadar feyizli .. 
B.en u kııır bir kısrak ~ibiyim. 
dıyordu. 

Kraliçe bu ıö~Ieri söylerken 
piçlerini unutuyordu. 

İskoçya kraliçasına reiince 
onun da hali berbattı. Kocası• 
nın sık sık ihdas ettiği sahne
lerden usanmıştı. Baronların 
tehditleri, manastırdaki papas
ların ısyan f&rkıları, Konokaua 
tcl'inleri onu ,a,ırbyor, \>irbiri 
üz~rine hatalar irtikap edi
yordu. O kadar f&~ırmıştı ki bir 
gün yarı karde~i sayılan Jak 
Murrayın kolları arasına atıldı. 
Bu da felaketini hazırladı. Zi· 
ra Murray Sesile satılmış bu
lunuyordu. Kraliçe Marie, bir 
gün Murraym teşvikatına ka
pılarak kocası Darneleyden 
kurtulmağa karar verdi. Bu 
fikir kraliçenin ho~una i"itmiş
ti. Darneley kıskanç, tahammül 
edilmez b~r koca idi. Darneley, 
su çiceği çıkarıyor denilerek 
K.ırkafield teki bir evde hap
l'ledildi. Bir gece dışardan ida
re ~dilen bir infilak neticesin
de bu ev uçuruldu. Dameleyin 
c~sedi parça parça bulundu. 
Evin infilfıki için icabedcn ba~ 
rutu Bothwel'in Kırkaficlde 

~!etirdiğinden kuvvetle ıüphe 
edildiği bir zamanda kraliçe, ge
ne Murrayın teşvikine kapılarak 
Bothelilc evlendi. Böylece büs· 
bütün gözden düştü. lskoçya kra• 
liçesi kocasının katili olduğundan 
~üphc edilen bir protestanla ev-
11 cnmckle bütün nüfuzunu ve 
lngiliz tahtı üzerinde katolik
lerin namzedi olmak hakkım 
kaybediyordu. Öte yandan üç 

<lefa evlenmiş Bothvel'in ha
Yatta bulunan üç karısı oldu
ğunu her kes biliyordu. Knoks 
faaliyetini artırdı. Krallık alcy· 
hindeki propagandaları için 
güaden güne artan yardımlara 
nıazbar oluyordu. Fikren 
ve ruhan komünist olan bu 
•dam memlekette irtişaf çı
karmayı ilk hedef ittihaz et
nıiıti. V a:ıiyet o kadar karıf
nuıb ki kraH ~ Marie tahtında 

rayı içindeki hizmetçilerinden 
bile hakaret gören, en sadık 

laraf ~arlarınca tcrkcdilen kra• 
)içe nihayet saltanatı terke ka
rar verdi. 

Elizabet, rnkibinin Lochlo-

v&n şatosuna nakledildiğini 
sevinçle öğrendi. Mari, orada 
artık zararsız, hareket cdemi
yecelc bir kadın olmuştu.Hatta 

tarihin en felaketzede menfi
lerinden biri sayılabilirdi. Şu 

halde Elizabet bu dütkün ra
kibe, hiç korkmadan sempati
lerini bildirebilirdi.Ona şu mek
tubu yazdı: 

11 
- Size ne kadar bağli 

olduiumu bilirsiniz. Bir hiz
mette bulunabilir miyim?,, 

Mari ln~iltereye sığınmayı 
düşünüyordu. Felaketinde bile 
aşklar "e ihtiraslar yaratmak 
mevhibesini, fU kadınlığa has 
olan cazibeyi muhafaza etmişti. 
On yedi ya -:larmda bir delikanlı 
düşkün kraliçeyi menfasından 

kurtarmağa. muvaffak oldu. Bu 
delikanlının adı Jak Duglastı. 
Her akşam mandolini ile 
Lochlovende aık şarkıları ça· 
lan Duglas çiçeklerle ıüslü 
kayığına Marie'yi yatırmıı, onu 
genç ve ateşli kolları arasında 
ııktıktan sonra yol almışlardı. 

Duglas ve Marie Kumberland 
sahillerine çıktılar. İkinci Fran-

SUVanın dul karısı bütün acı 

denemelerinden uslanmamıştı. 

O zevk sarayı içinde büyü
mü,tü. Yine onu arıyordu. 
Kuzini kraliçe Elizabetin ken
disini ıo~uk karşılama•• ihti
malini hiç aklına getirmemİitl 
bile .. Şimdi içini üzen iki •e
sefe vardı: Muhteşem tuvalet
lerini kaçarken yaıuna alama

mııtr. Yani Elizabetin karşısına 
istediği kadar şık v'° zarif çı· 
kamıyacaktı. İkinci üzüntüsü 
de kayınvaldesi Kontes Len• 
nokstu. Darnelcyia anası olaJl 
bu kadın yaman bir cadalozdu. 

Fakat Marie asıl en müthi
şini aklına getirmemişti. Onu 
karşılıyacak olan akibetin süs 
eksikliii, veya acuze bir ka
dının saldırışları ile ö · çülmiye
cek kadar büyük bir facia ola

caiını düşünıniyordu. Elizabe
tin mültecilere ve esirlere karşı 
muamelesi başka başka idi. 
Ayni zamanda Marie Sturta 
~ibi zamanının en güzel kadı
nını kendi sarayında teşhir 
edecek dc~ildi ya .. 

O ki kendi oda hizmetçile
rini bile kıskanırdı. Şimdi Ma· 
rie Stuarta aşıklarının göz dik· 
mclerine dayanabilir miydi ? 
Marienin yardım talebine ıouk 
bir cevap verdi. " Müşavirleri

nin kocasını öldürmekle maznun 
bir kadına bakir bir kraliçenin 
sarayında yer vermeyi muvafık 
görmediklerini,, bildirdi ... Size 
son hararıoıı b ldiriaceye kadar 
Karlisle şatosunu terketmeyi· 
niz.,. Emri bu cevabı tamamh· 
yordu. 

Elizabet, bundan baıka sa
bık kraliçeye iki kullaıulmıt 
entari, bir çift büyük ve çiYili 
ayakkatıı gönderdi. Bunlarla 
müteva2.İ bir hayat yaıamaya 
alışır diyordu. B6ylece Marie 
Stuart kendi ayağı ile cehen
nemi bir hayata ablmıt bulu· 
nuyordu. 

' o. 
e 

a ay 
N'ev 3-rork., 1dl. ~aziraı-ı .. 

Lindbergin oğlunu kaçı-
ran Hauptman muhakemesinin 
Amerikada uyandırdığı heye
can bu korkunç çocuk kaçırma 
haydutluğunun yenilenmesine 
en2el oimamıştLr. Küçük Ve
yerhavzer ailesinden kaçırılmış 
ve ancak külliyetli fidyei necat 
veri!dikten sonra 5erbest bıra
kıJmışhr. 

Fakat bu sefer vilayet po
lislerile el birliiı yapan devlet 
polisi, Vaşingtondan idare edil
mek suretile, haydutlardan Va
ley ve kansını ele ·~eçirmiş ve 
cinayetlere kar~ı mücadelede 
nekadar ilerlediğini göster
miştir. 

24 yaşında eski bir kfü·ek 
mahkümu olan Harmon Valey 
ile karısı Margaretin az za
manda ele geçmesi, Özel ko
miser Haverin idaresi altında 

bütün polis kuvvetlerinin yıl

dırım hızile hareketi sayesinde 
mümkün olmuttur. 

Küçük Jorj Veyerhavzer için 
aranılan fidyei necat ödenince, 
daha ertesi 2'iinü banknotların 
numaraları bütün gazetelerle 
ilan edilmiş ve Nevyorkta, yani 
kaçırma sahnesinden çok uzak
ta bile. başlıca mağazalara 
asılmı~tı. 

Ayni zamanda polis banka
lara ve kiıe memurlarına fidyei 
necat banknotlarını kolayca 
tanımaia yarıyan küçük cüz
danlar dağıtmıştı. Anlaşılan 
daha ilk ~ünden zabıta gaze

telere çocuk kaçıranları şaşır
tacak haberler vermişti. Hay
dutlar böylece polislerin yanlış 

bir iz üzerinde olduklarını san· 
mışlardı. 

Tek fiyath bfr mağazada 
Federal polis memurlarının 

hakiki hareketlerinin göze çar
pacak derecede ğ'izli tutulması 

haydut çiftin inanılmıyacak ih
tiyahızhğına yol açmııtır. Bun
lar kendilerini emniyette sa
narak, pek o kadar ehemmi
yetli bir tar olmıyan Salt-Lak
Lite'de fidyd necat parasının 
bir kısmını elden çıkarmağa 

teşebbüs etmişlerdir. Margarct 
Valey, o• sentlik eşya satan 
bir mağazada beş dolarlık bir 
kaimeyi sürmeğe çalışırken 
yakalanmııtır. 

Soruya çekilince, genç ka
dın on dört çocuklu bir ailenin 
kızı olduiunu Ye 16 yaşında 
iken Voley ile evlendiiini söy
lemiştir. 

Voley tehlikeli bir sabıkalı· 
dır. Fidyei necat istiyen tezke
reyi de onun yazdıiı söyle-
niyor. 

Hauptmann 
Muhakemesinde 

Flcmina-ton yakınında N ev -
Jersey ayaletinin ıarı olan 
Camden avukatlarından Samuel 
F reaç tarafından bildirildiiine 

göre bu haydut, Hauptman 
muhakemesi esnasında kendi
sini görmeğe gelmiş. Bir ipo
tek işi vermiı. O sırada Ha· 
uptmann •aawnluiundan bah· 
aediyormuf. 

Noley Ye kansı Fleaington 
mahkeme aalonuna yaloız bir 
defa girebilmiılerdi. Fakat mu· 
hakemenia devam ettiği miid· 
detçe adliye ıarayı 6nünden 
aynlmamıılardır. Voley avu· 
kata demit ki~ 
"Dıpnda durmak, halka ka

rıımak, içeriye giracktea daha 
merakh bir ıey!" 

Dalaa o vakıt bu çiftin ,np
heli hal ve taYll'lan poliıia 

dikkatma çarp•ıfb· 

·-

Ik düşmanı,, 
aç a me 

ve Pazar ıünü yakalanan Va
lcy küçük Jorju kaçırmağı 
Hauptman muhakemesi esna
sında tasarladığını itiraf etmiş
tir. Bununla beraber bu işin 
elebaşısı kendisi olmasa gerek 
ki polis daha üç haydut arı-

llaadut 
yor ve bunlardan Vilyam Ma
han dündenberi " 1 numara) 
halk düfmanı sırasına çıkarıl
mıştır. 

t numarah düşman 
Mabanın hayatı Dillingerin 

hayatına benzer. 17 yaşında 
iken hapiıten kaçmıı ve muh
teJif tebdili kıyafetler ve sahte 

adlar altında bir yığın cinayet
ler işlemiştir. En az beı ban
kayı soymuş, bir çok defa ya-

kalanmı' ve her aeferinde ke· 
faletle yakayı kurtarmaia mu

vaffak olmuttur. 
Mahan Pazar günü polis ha

fiyesi Money tarafından Mon

tana mahallesinde çalınmış bir 
otomobille gezerken tanınmıı, 
fakat o da poliıi tanıdığından 

otomobili bırakarak bir dıvar-
dan atlamak suretiyle kurtul
muştur. Polis otomobilde Ve
yerhavzer fidyei necatından 
15,155 dolar bulmuıtur. O 
andanberi etrafındaki bütün 
yollar sarılmış olduğundan 

yakalandı 
Mahanm y&kalanması beklc

nıyor. 

Valeyler tarafından verile• 
izahat sayesinde poliı kuçük 
Jorjun esareti esnasında içinde 
tutulduiu evi keşf ve iş2'al 
etmiıtir. Buraya kimsenin yak-

Küçük Veyer1uıı·zeı· 

!aşmasına müsaade edilmiyor. 
Diğer taraftan Mariar•t 

Valenin büyük babaıı olan 
Cülüyüz Tülen, geçen üç ha· 
ziranda yani küçök Jorj 
ıerbest bırakıldıktan sonra 
genç karı koca•ın kendisini 
ziyarete keldiklerini söylemiş

tir. Geçen cuma günü ke•.lini 
Davis diye bildiren, 'hakikatta 
Mahandan başka11 olmıyaa 

birisi ihtiyara girerek V aley 
içi• bir valiz bırakmııtır. Tü
len diyor ki: 

- Cumartesi ıU.ntl aynı adam 
gelerek Valeyin Valizi alıp al
madıiuıı sordu. Sen·Lak-Site
dc yakal ndıklarını bildirdim: 
"Vay abdallar Yay! .. diyerek 
koşa koıa kaçtı. 

Takoma müddeiumumisi ya-
kala•an karı koca ile suç or
taklan için ölüm cezası istiyc· 
çeiini bildirmiş ve demi,tir ki: 

"He•ciusini öldüren biriıi 
hakkııada merhamet beıleaebi
lir, fakat çocuk kaçırmak c•
mcnfur bir cinayettir,, 

HİLAL KÖPRÜSÜNDE 

Dün Çok Feci Bir 
Tren Kazası Oldu 

Manevracı 
Altında 

B. Ahmed Vagonlar 
Kalarak Parçalandı 

-Bastara/ı 1 inci .çaJıi/ede
Demiry~lu Alsancak iıtasyo-
11una götürüyordu. Vagonlar 

baı manevracı bay Mehaedin 
idaresinde idi. Beraberin-

de manevracı 43 yaıla-

rında Üsküplü Ali oğlu 
Ahmet de bulunmakta idi. 
Makine Hilal köprüsiine var

dıgı sırada manevracı Ahmed 
en arka vagonu diğer Yagon

lardan ayırmale üzere iki va

gon arasındaki tampolann ü:ıe

riode bulunuyordu. Bay Ah· 
met iki vagonu birbiriadea 

ayırmlf ise de muvazeneaını 

kaybederek düşmüt Ye Uç Ya-

2on biçareain üzerinden ge· 

çerek haş ile gövdesini birbi
rinden ayırmıfbr. 

Ahmedin cesedi köprllden 

aıaiı yuvarlınmııbr. Bu hali 
gören bir aıker trenin ileri 

cihetiade bulunan baı manav· 

racı bay Mebmede durulm111 
içia bai11mı1br. 

Tren durduiu ıamu it 
itten ı•cmit buluauyordu. 86-
tihı memurlar ve makinist lal-

1 
koşmuşlardır. Burada bir facia 
ile karıılaıılmış cesedin köp· 
rüdea •taiı düftüill, bııı•ı• 
vücuduadan ayrı olduğu teea• 
ıürle görülmüıtür. 
. Tahkikata müddeiumumt mu
avinlerindea bay orhaıı el koy
mUftur. Makinist Abidin ile hat 
manevracı bay Mehmet i.aticYap 
edilmişlerdir. 

Manevracı bay Mehmet de
aiştir ki: 

- Biz manenayı itin acele 
olması haH bile Amerikan uau-
lil denilen uıulde yapıyorduk. 

Halbuki tahkikata göre lıtöyle 
bir şey varit görülmemektedir. 

Yedinci iıletme müfettiıi ltay 
Y akup ta hidi1e mahallin• 
giderek tahkikatla aynca ve 
yakından alakadar olmuıtur. 

Dört çocuğu yetim kalan 
manevracı bay Ahmedin ce
na:ıesi burlln kaldınlacakbr. 
Tahkikata deYam edilmekte.lir. 

••• 
Eve taarruz ve ölUmle 

Tahdit 
Karşıyakada Sellmet ıoka

ğında aarhoş olan Oıman oilu 
Muıaffer bir çocuk kavgaıı yl· 
ıünden kasap Muıtafaaın erine 
taarruz •• lllimlc tehdit etti-

Sahife • 

Emperyalizma 

ltal ya - llabeş anlaş· 
n1azlı«ı ve Fransa 

4 Hazi~n tarihli Eko dö Pa
ri gazetesinde Pertinaks diyor 

ki: 
B. Mussolininin 25 Mayısta 

İtalyan par]amentosunda verdi
ii .!löyleve yeniden ieri dön
mek gerekiyor; çünkü, esef 
olunur ki, bu ıöylev bir dö
nüm noktası yapacaia benzi
yor. Başbakan, her zamanki 
ribi Fransız gazetelerin~• hep
ıi çıkmıyan şaşırtıcı kelimeler· 

le , erer kendisine Habe~i·~~.: 
da tam bir ha.reket özgurlugu 
yerilmezH bu yılın başında 
başlanılan ııyaaaiaa vaı i•Ç•· 
ceğini bildirmiıtir. 

... Cenevre'de B. Edea tara
fından Baro• Aloiıi'ye ıöyle
nen sözlerin aertliği bizi ıaıırt· 
maktan geri durmadı. 16 mart· 
tan sonra, Sir Saymen Alma~ 
elçisine lı:ıuna benzer ıözlerı 
ıöylemiş miydi? Bununla ~arı· 
her ltalyanıD aldığı tedbırler, 
arsıulusal ıonuçları bakımından, 
Almanya'nınkilerle kıyaaluabi-
lir mi? Buna göre, Ingiltere 
bundan sonra uluılar cemiyeti 
paktını dünya•JD her ~a~afında 
sav2'aJJ1ak niyetinde mıdır?~~
kikat şudur ki, Sir Saymea ın 
yerine geçmek istiyen B. Eden, 
bilerek veya biloıiyerek, "ucuz
ca iıçilerle " uluslar cemiyeti 

ttt • d 
içi• birlik 11 üyelerı araıın a 
keadiıine büyük bir töhret 
sağlamak istemiştir. 13 mayısta 
Cenevreden aldığımız mektup· 
ta, B. BaldYin ve Makdonald'ın 
Italyan elçisine kartı çok ıert 
'bir lisan kullandıklarını yazmıf • 
tık. Ancak sonradan bu habe
rin doğru olup olmadığını ger· 

çinleyem dik. Eğer 25 aiusto!'· 
ta ltalya uluslar cemiyeti ku· 
ruJuna karı• gelirse Londra 
hükumetinin hiç ses çıkarmayıp 

hareketsiz durmuı ihtimali çok 

tur. Biz ve ötekiler bu itte ne 

kazanmıf olacağız? 
Süphcsiz, en eyiıi, B. Bald-

Yin adına ıöz söyJiyen Sir Os· 

ten Çembcrlcyn gibi öklcmek

tir. uluılar cemiyeti pakbnın 
evrenıel şekilde yeritilmesi im

kinıızdır. Bu pakt yükü•sel 

ve hakikii bir şekilde aacak 

karıılıklı yardım paktları
nın bağıtlanmış olduiu bölge

lerde yürütülebilir. Habeıistan 

ise, biricik etkin şey olaa böy

le bir paktın koruması altında 
değildir. 

B. Laval'i11 lta)yan - Habeş 
anlaşmazlığı bakımından aldıi'ı 
tavır hakkında fikir yürütmek 

bizce imkinıızdır; çünkü bu 

İfte, tabiiğ olarak, nüanslar 

~özümüzden kaç.maktadır; yaJ

nı% bir mesel• çok açıktır; B. 
Lava! son ikinci kinunda Ro· 

mada yapılan konuşmalarda, 
yeter derecede açık bir tavır 
almamıttır. Aytıçıaı hoınut 
etmekten bahtiyar bir halde, 

onunla Cenevrede pdülecek 

olan usulü saptama&'ı yerinde 

bulmamııtır. Ne oluraa olıun 
B. LaYal, B. dö Şamhrön'ü, 

mart başlangıcında Sir Erik 
DrlSmmo•d'un yardımına ko,

turmamalıydı. iki ay sonra ilk 

verdiği ıöylevle B. Muasolini 

bir girginin yenilenmesini ön

lemi,tir. Bu•dan ıonra bi:ıim 

için en iyiıi ikinci plinda kal

maktır, çünkü 16 yıl önce Fiu

m• anlaşmazlığında da olduiu 
gilti, İtalyanlar, Manşın öbflr 

yanındaki cloıtlarımıza göre 

daha ıiyadc bize kızacaklardır. 

Bizim ödevimiz arııuluıal ka-

nunu Almanyaya saydırmakbr . 
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Nehir üzerinden dik bir ka
yalıktan atlrrlıı:en yine suımuf
lardı. Kamın bakıınu takibe· 
d~rkcn Morga, suyun birkaç 
netre yülneiinde yerliler ta· 
rafından mabet haline getiril
nif bir oyuk ıördü. Laoılu 
.ıeız gözleriyle b11 •ukaddea 
yeri takibetmekteıı geri kal

maksızın! 
- Pak-Hu dedi 
Eıki zaman nakkaşları ora

da kaya üzerine tanrı resimleri 
kazmışlardı. Bütün gemiciler 
ve balıkçılar, buradan geçer· 
ken, onlara t pınırlardı. 

Gece olurken kayık bir dur
du. Bu geceyi de açıkta ge
çirdiler. Bir giin evv lisi gibi 
Renuçi lrramofo u çıkardı. 
Plaklardan birisi günlin boda 
dansları dandı Ye Morga bunu 
Tropikal Konaerde duyduğunu 
hatırladı. Arkuı dan hafif bir 
inilti geldi. Kam ağlıyordu. 

Luang Prabang 
- Bu defa, artık öğleye 

varmaz Luang Prabangda bu
luu.caiız, d di Melez. 

Reauçi alaylı gUldtl : 
- De•ek artık ormanlarda 

ta Vtıll kutu kal•adı. 
Kam omuz silkti. Morga ile 

bankerin ya11mdan kalkarak 
gemini• ön tarafındaki yerine 

geçti. 
Mtlke••el btr sabahtı. Slı 

vaktind n biraz önce dağıl· 
mıştı. Havanı• saflığını bozan 
biç birşey yoktu. 

Mekong yeniden genitlemi~
ti. Etrafındaki yllkıek dağ· 
Jarın yerine ıimdi ağaçlı tepe
Jer geşmiftl ye bunlar •ehrin 

yataiına doğru kurasal halin.de 
alçalıp iniyerdu. Heriki tarafı 
artık Lana ait olan sahillerde 

köyler birbirini takib ediyordu. 
Buradan itibaren ııarptan şarka 
oı7ru akan Mekong aehri hep o 
ransız Çin Hindiıtanından ge· 

çer. 
Sahil ahaliıia hepıi balıkçı 

idi. Yüksek kayıkları üıtiinde 
ayakta duruyor,n hrin bir kısmı 

nı ağlariyle kaplıyorlardı. Me
kong'da balıklar o kadar boltlur 
ki birkaç saat içinde bir kayün 

birkaç günlük yiyeceğini çıka· 
rırlar. 

Melez, sudan uzun ve iace 
yosunlar çıkarıp so ra bu ları 
kum üzerinde güneş yayaD ço· 
cuklar gösterdi. Renuçi sordu: 

- Bu otları ne yapıyorlar? 
Tüccar komisyo cu cevap 

verdi : 
- Yirler. 
- Kim? Hayvanlar mı? 
- Yok canım, insanlar huna 

Hikay dirler~ Tam manası ta
vuk pisliii demek. Bu adıaa 
rağmen, Laoslular bunu pek 
severler. 

Çinli ve komisyocu kayığını 

her köyde durdııruyolardı. Fa
kat birisinin önünden son hızla 
geçtiler. Banker hayret etti: 

- Vay burada müıtcri yok 
mu? 

Melez güldü: 
- Bu müşteriler eksik ol

un. Bunlar krallığın cüzamlı

'arıdır. Sakm, pek bedbahttır
ar sanmayınız. Normal bir ha

vat sürerler ve kendi araların
da evlenirler. Çocukları da 
olur, fakat doğar doğmaz el-
crinden alırlar. Zira cüzzam 

irsi olmamakla beraber bula
ıkhr. 

Bir gün, daha meml k ti ta
mazken, bu cüzzamhanede 

durmuştum. Buraya Pak - Leum 
derler. Zavallılar bana pek 
ne 'elı gözüktüler. Şimalde, 

on Huvey- Say den ileride 
Cüzzamlıları ııeriden ayırır ve 

hapis ederler. Yiyeceklerjni 
sepetlerle ietirirler. Onlar ip
lerle llunları yukarı çeke rler. 

Renuçi cntii, eye kapıldı! 
- Gideceğimiz yerde de 

Cüı:z:amlı var mı? 
- Yok camm, Kuang Pra

bang Jcrahn mukarribidir ve 
sailık iflerine bakan bir Fran
sız doktoru vardır. 

Kam aşıkınıa yanına geldi. 
Yüzü pek c;ddi, göiüs heye· 
canlı idi. Kolunu uzatarak! 

Luang-Prbaug! Oiy 
fıııldattı. 

Sol sahilde, ye,il bir tepe
nin zirvesinde, ağaçların üze
rinde yaldızlı bir kubbe b -
lirdi. Kam, güneşin altında 
bir fen r gi i ışık veren kub
beye doğru diz çökerek! 

- Tu - Li, Mukaddes ma.
bcd! dedi. 

* . ,,. 
Yarım saat sonra kayık Me

kong ile Nam nehrinin birleş
tiii noktadan geçti Nam 
U. Çin hududundan inen daha 
az derin olmakla beraber daha 
t hlik li olmıyan akıntılarla 
dolu bir deredir. Belonfil Kral
lığının merkezi iki şahile ha
kim bir mahmuz üzerinde ilk 
evlerini kurmuştu. 

Bir takım çamaşırcılar, etraf
larında çıplak çocuklarla kızıl 
ıulara yeşil kumaşlar dal
dırıyorlardı. Bunlar geçicileri 
bağrtsmalar ve görüşmelerle 
selamladılar. İçlerinden birisi 
ielenleri daha yakından gör-

ek için kalçalarına kadar 
•ehirde ilerledi. Doğrusunu 
söylemek lizımsa, bu görmek 

iıtediği içlerinden yalnız birisi 

idi! Melez. 
Komiıyoncu! 
- Bu, benim Luaua- - Pro

banglı karım Sao Tiyen ( ba
yaa çiçek ) dir, dedi 

G aç kadın sahile döndü. 
ıslak peıtemalı kudretli kaJça
larile yuvarlak baldırları üze
rine yapı,ıyordu. Kam kadar 
iace ol amakla beraber Sao 
Tiyen'de yatağı iyi dolduracak 
kadınlardandı. Renuçi'nin göz-
1 ri parladı: 

- Hepsi böyle ise, Ben d 
bu kasahacıkta pekala cvleni
rım. 

Melez gülerek cevap verdi. 
- Cüç d ğil. Yerlileri ana 

babalarının dıı tasvibile; Fran-
11z karısı olmağı pek isterler. 
Bir çocuk olursa ayda sekiz 
on kuruşluk ia enti bir irattir 
da ondan. 

Vapur köyün kıyısından ge
çiyordu. Suyun on metre kadar 
yükseğinde bir tarafı ağaçlı, 
diğer tarafında. da alçak bir 
dıvar olan bir yol vardı. Melez 
burasını da takdim etti: 

- Zaşarı rıhtımı, fU gördü
gunuz, üzerinde üç askerin 
ata biner gibi durdukları duvar 
kralın sarayını çevreler. 

- Ya askerler? 
- Kraha "maiyeti,,. 
Kayık, sal 2İbi yüzlerce tek

ne arasında ve hükumet komi
serine ait tek bir motörlü 
salapuryanın yanından geçerek 
Çinli vapur iskeleye yanaştı. 

- Soııu Var-

Kadın uçman 
Kendi reh.orunu kırdı 
Paris, 18 (Ö.R) - Çok ta-

nınmış Fransız kadın uçmanı 

bayan Mariz Hils kadınlara 
ahsus yeni bir yükseklik re-

koru kırmıştır. Mari.s Hils 
uçağıle 11,800 metre yükseğ 
kadar çıkmıştır. Eski rekor 
1932 yılında• beri yine kendi
sinde idi. O vakit çıktığı yük-

19 Haztran 19391 
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Casus Lavransın hayalı 
Edilen 1925 ten beri on defa 

Belki 
Coloncl Lavrans öldü nıli 

yaşıyor mu? itte bir sual 
ki günlerden beridir dünya 
matbuatında birçok şeyler 

yazılmasına sebebiyet ver
miştir. Jtalyan gazeteleri 
Lavransın ölmediğini, Ha
beşi~tana gitt!ğini iddia e -
mek suretilc Entelijen ser
visin eski casusunu meza
rında bile rahat bır~kmak 
istemediler. Fransız rapor
tcr' rinden f\ urice l'tAa" 

porte "Lavransın haynliğ 
sayıl cak haya ı h ... kkınd 1 

şunları yazıyor : 
1925 r.enesi cylfılı.i içindeydi. 

Hergün Basradan Bağdada iki 
üç düzine yolcuyu taşıyan tren, 
yavaş gidiş'le beni Hilleh is
taayonuna bırakmıştı. Burada
ki " Rest - Housc ,, da Ingi
liz zabitleri poker oynıyorJardı. 
Devrimizin en yaman casusu 
sayılan Thomas Edward Lav
rence'i ilk defa olarak bu ku
Jupte gördüm ve tanıdım. Bir 
çöJ silahşoru gibi giyinmişti. 

A:yağında kısa sandallar, üze· 
rinde heybetli bir burnus vardı. 
Gözlerimiz buluştu. Ona ilk 
sualim şu oldu: 

.. - Koloncl size burada 
rastlamayı ummayordum. lliva· 
niyede iken Habeşistana hnre· 
ket ettiğinizi, Habeş impara
torunun sınırlarım size kapa
dığını duymuştum. 

Lavransın gözlerinde müs-
tehzi bir tebessüm parladı ba
na şu kısa cevabı verdi: 

- Hakkımda söylenenlerin 
hiç birisine şaşmıyorum ıırtık ... 
O kadar şeyler yazıldı ki ... 
Habeş i pare&toruna gelince, 
kendisini ziyaret suretile bir 
n zaket vazifesi görmekliğim 

imkansız sayılamaz. Fakat 
niçin beni dostça karşıla-
mıyacağını anla ndım. Bana 
minnettarlık borcu olmasa bile 
seleflerinden bahtsız menelik 
Li- Yassou'yu unutmaz. Ayak· 
larına zencir vurarak onu 
Ogaden kalesine kapadığı ı 
herhalde hatırlar. Yalnız bu 
hatıra bil imparator Haile 
Selasiyenin hakkımda basiretle 
davranmasını icabettirir, sanı
rım. Bu sözlerimi sakın yanlış 
tefsir etmeyiniz. Ne İmparator 
ne de kimse aleyhinde birşey 
tasarlamış değilim. Şimdilik, 
doğrusuırn isterseniz, yorgu-
num. Çok yorgun ... Bir hal
deyim, Doktor biraz istihra
hatla vücudumun eski dinçli
ğini yeniden kazanabileceğini 
söyledi. 

Meke yolunda 
Yarın akıam Mekeye bir tuz 

kervam hareket edecektir. Bu 
kervana iltihak ederek Taife 
gitmek niyetindeyim. Arap 
dostlarım beni konaklarında 
dinlenmeğc çaK"ırdılar. Deve
lerin kadife gibi yumuşak adım
ları ile oa günlük bir yol kat
edeceğiz. işte dinlendirici bir 
seyahat.. Bu küçük gezinti 
hoşunuza gidiyorsa bir deve 
kiralıyabilir ve benimle gelir
siniz. Yolda sizi süveyşe bıra
kacak otomobiUer de bulmak 
k;,ıbildir. Yurttaşlarınız yerliler
den Süriyenin adına layık çöl 
yollarını çizmeği henüz öğren
memiş bulunduk} rına göre bu 
seyahatten çok istifade ede
bilirsiniz. Belki yolda hoşunuza 
gid cek garip bazı ıerüvenle· 
rimi (aergüzeştiuimi) de anla
tırım.,, 

ıilrilkleadikleri yıUarda .esra
rengiz loir şahsiyet gibi kum· 
lar arasından çıkarak şafırtıcı 

iılcr gören Lavransla, işte 
böylece yoldaş olmuştum. Bir 
haftalık yol arkadaşlığımızda 
hcrşcydcn konuşmuştuk. O da 
söyliyebilcceği .çeyleti söyle
mişti. 

karpanteri karıı1atblar. Bir gün 
bir ı•c• vuruıtular. lki tarafın 
kuvvetleri iÖğüs ıöğüsc çarpı
ııyorlardı. Fransız casusu, bu 
fırsatta• istifade ederek Lav
ransa yaklaşmak, onu tepele
mek istedi. Buna muvaffak 
olmamakla beraber Lavransın 

5000 Kiirdii bozguna uğrıyarak 

Tımwan.-; v~ cenaze meı·a~iıııi 

Lavransın masallardan ayak- çöle kaçtılar. K arpaa tri yara· 
lanmıf olan hayatı ltüyük harp• lanmıftı. Birkaç gün ıonra 
taki aizli ıava,ın bir :tarihçesi öldü. Lavranıa gelince sadece 

• kolunda• aldığı bir yara ile sayılabilir. Modern casu luğun 
kurtuldu. 

tarihçesi... Bunu makyajsız ola- Defalarca ölen casus 
rak kayd~tmek istiyorum. Ca- 1925 ten beri Lavranıın ölü-
sus kralı adını v rdikleri bu mil ta 12 dafa ilin edilmiştir. 
adam kendini asla caaus say- Her defaıında beklenmiyen bir 
mıyor. O kendine " Strat jic yerde batgöıtermiştir. Bazan 
and diplomatic agents ,. ünva· Aleviler arasında, hazan Irakta 
nını d ha münuip ıörmüıtür. Trabluıta, Celtell Duruzda, Mı-
Filhakika L:ıvransm mensup sırda, İranda, Afgani~tanda, 
olduğu teşkilat bu adı tafı ak- Faı'da görünmiiş~ür. Uç dört 

baıma fiyet biçmiılerdir. O her 
defasında zorluklarla eğlenerek 
muvaffak olmuştur. Yedi defa 
yaralanan, beş defa zehirlenen, 
yüzlerce defa hayahna 5uikast 
yapılan bu adamın şimdiye ka
dar sağ kalabilmiş olması bile 
bir harikadır.Onun Arabistanda 
yarattığı krallıklar ve emirlikle
rın sayısı bir diizineye yak
laşır. 

Memleketine d ha iyi hizmet 
için Fransız nüfuzunu her yerd 
hırpalarrağa çahşan Lavrans 
yalnız Süriye v Fasta değil, 

Tunusta, Cezayirde, Hindı 

Çinide bile F r nsaya kartı is
yanlar körüklemiştir. Rifte Ab
dülkerimin isya ından önce öl· 
düğü söylenmişti. Gird yerli• 
leri siliihlandırıhrk görüldü. 
1929 da hizmetine .rıihay t ve-
rilerek tekaüde sevk edildiğin
den bahsedilmi~ti. Ef~ nistan 
sınırlarında Amanullahı deviren 
kuvvetlerin başında yer aldı. 
Bu kadar denemelerden sonra 
Lavransın Bovington haataba-
ncsind öldüiiine inanmıyanlar 
hak k za abilirler. 

Bir gün İngilterede adına 
hey kel dikileceğinden füphe 
cdilmiyen bu adamın hayatı 
,öylece hulasa dilebilir: 

Lavra s 1889 da Gal mem
leketinitı Karnavon kasabasında 
doğdu. Babası Hindistanı ln
iiltereye kanndıran aileye 

ensupfor. Anası Iskandinav
yalı olup elyevm çindedir.Lav
rans on lHf yaşında O ksfordda 
Jesus kolleje girdi. Burası il· 
me olduğu kadar atletizme, 
kültür fiziie ehemmiye-t veren 
bir •ektepti. Arkeoloji sını
fında Salip stferleri hakkında
ki tezi Süriyeye b dava bir 
seyahat ctmesi11i temin etti. 

Kollcji bitirince harbiye ck
tebin girerek mülAzım çıktı 
Bundan sonra Mülizim Lavrans 
Entelijens Servisin nazarı dik
katini celbederek Dovcmıir ca 
sus ektebine giriyor. 1911 de 
22 yaşında oJarak bu mektep
ten de çıkıyor. 

tadır. Onun bir dıplomatik devletin gizli teşkılatı Lavramıın 
ajan sıfub il vaille~ ~n- ==~~~========~====~=====~~~ 

- ı'ıOUıt \'m· -

dranın tensip ettiği y r-
lerde tahrikat çıkar ak ya
bancı devletlerin İngiliz me
nafiine uyıun düşmiyen dıı va 
iç koruma tedbirlerini müıkü
lata uğrat aktı. 

Fransızlar• kartı 
Lavrans büyük Harptan son

ra Fransızlara kar~ı çalıımış
tır. Cebeli Düruzda, Rif ln
yamlarında hep onun şeytanat
kir parmağı vardı. Tuhaf bir 
tesadüf eseri olarak Lavransın 
Moreton da cenaze resmi ya
pılırken onun en müthiş dil,
manlarından biri olan 'YC Lav
raasın Fransa aleyhinde k i pro · 
jelerini suya dütürtmek için 
canını veren Karpa11trinin ar· 
kadaşları ıla bu Fransız casusu 
içi• ihtifal yapıyorlardı. 

Karpantrl klmrilr? 
Karpanri Süriye gizJi istih

b1trat bürosuna men.!lup bir si
pahi yüıbaşısıdır. Lavrans kürt· 
Jeri ve dürzileri ayaklandırdığı 
sırada o da Entellijens Servisin 
bu en kudretli ajanını ölU veya 
diri olarak ele geçirmek emrini 
almıştı. 

Yukarı Lübnanda Lavran-
sın biızat idar ettiği asiler 
yollarınd neye rastgeliyorlarsa 
hepsini yıkıyor, yakıyorlardı. 
Karpantri, bu sırada, Dlirzi
Ierin nezaretinden kurtularak 
Fratın öte yakuıaa geçmişti. 

Balkan kupası 
Futbol maçları başladı, Bulgarlar 

2 - 5 yendiler Yunanlıları 
Sofya, 17 (A.A) - Dün öğ

leden sonra Balkan kupası fut
bol nıaçlarına başlanınıttır. Tep 
alaaında kra l ve kraliçe, baı
kakan B. T eıef, bir çok ba· 
kanlar, Sofya ,arbayı, Yunaniı .. 
tan, Yugoslavya, R manya el
çilerile on beş binden fazla b ir 
halk bulunmakta idi. 

Halk1n alkııJarı arasında 
oyu•ları kral açmış ve şu söy-
levi vermiştir: 

BuJa-aristan Balkan kupuı 
be,inci futbol turnavasının ken
di merkezinde yapıldığını gör
mekle kıvanç duymaktadır. 
Dostluk ve karşılıklı saygı hiı
Jerini kabartarak BaJkan genç· 
leri arasında yakınlaşmağn v 
birbirlerini daha iyi anlamağa 
yarıyacak olan bu barışs ver 
ve arkadaıça savaşa girenlerin 
hepsine bütün yüreğimle hof 
geldiniz derim. 

Bunda sonra ulusal maı şiar 
çalınarak dört takım halkın 
ıiirekli alkışları arasında bir 

Dün Bulgaristan ve Yunaniı· 
tan ulusal takımları arasında 
oynanan ilk oyunu Buliaristaa 
takımı iki gole kartı b•t golle 
kaza•ınıttır. 
RomanyaJı B. Radeleakonun 

yargıçlığında yapılan l.u maçın 
ilk haftayımıada da Btdgariıtaa 
3 - 1 üstün bulunuyordu. Bul· 
gar takımı sıkı ve ıürekll bir 
oyun oynamış, Yunaniıtan ta-
kımı teknik ve iÜzel bir oyun 
göstermiştir. 

Bugün Yuıoslavya ile Ro~ 
manya takımları karşılaşacak
lardır. 

Yugoslavya Romanya 
maçı 

Sofya, 18 ( A.A ) - Dil 
balkan kupası için karşılaşan 
Yugoslavya ve Romanya ulusal 
takımları kuvvetli bir yaimur 
altında oynamı§lardır. Oyunu• 
ikinci yarımının son 12 nci da
kikası bugün oynanacakhr. 
Dünkü sonuç Yugoılavya le 
hi e iki sıfırdır. ınnci yanrtı 
sonunda da Yu2oılavya 1 - O 



Bir aşk acısını unutmak 
Afrika ormanlarında Hipopotam avının heyecanları 
Su aygır_l_a_rı_h_iı_· c_u_m_a~-"~ral:ınca en tehlikeli 
Yaralı bir Hipopotamın kurbanı olan zavallı cesur avcı 

Bir a~k acısını unutmak için 
Afrikarım kızgm ormanlarında 
~.rgüzeıt peşine ahlan ]can 

Esplay bize şu av hikiiye
ltrini anlatıyor: 

Nisan, korak mevsimin orta
sında ateş ayı, Şari hız~a akı
Yor. Bazı kıvrım! rda, nehir 
~il kayaları içinde gen"ş çukur-
ilr kazmıştır. BuralarJ, kurak 

lllevsinıdc bile, derin havuzlar 
~ıbidır. Hipopotam (ırmak ay
gırı) için en verimli av nok
t•ları. 

b Yaimur ayı ırmakların sarı 
•lçık renaindeki sularını ya
t•iından dıtarı şürer. Hipopo
tam o zam n göç beleşir, ba

~~~lık ve dereleri geçer ve 
oylerin kenarındaki ekin tar

la •arını bile tehdit eder. 

d ~ u muvakkat feyezan ona 

Y u. ~a .. ço~ cesa:et vermiştir: 
0 u uzerınde gızlenecek kfıfı 

derecede su bulacağına emin
dir, Koraklık ıeri gelince hipo
PotamJar, sürü halinde, büyük 
ırmaklara doğru lrnçarJar. 

Bir ay sığınaQı 
Çad göıum.m şimalinde uzun 

0ir devir seyahatindeıı dönünce 
bu. lıavalide dinlenip avlaa•ai• 
karar •ermiştim. Taşıyıcılarımın 
Y•rdımile etrafı Bambu ağaç
larından yapılmış bir parmak
Ulda kuıadılmış bir orman avı
•t alelacele yaptım. Sıcak bir 
Jli•ün ak,a•ına doiru nehir-
•n bana doğru gele11 iki ka-

Yık gördüm. Bunların üıcrin
deki geniş hasırlar, bir beyaıı 
naklettiklerini gösteriyerdu. Kı
Yıya yaklaştılar. Avrupalı ka-
1ıkta11 atladı. Adamlara kayık
l•rı baiJadılar ve bir çok san
dıklar, çuvallar, kamp kurma
ia yarayacak malzeme çıkar
dılar. Bir çok ta erzak. 

Ben 150 metre ötedeyi yak
aşıuca bu Avrupalmıa yanancı 
t>İris olmadığını zannediyorum. 
Nihayet or anda tamşbğı• 
-•cera arkadaşlarmd n birisi 
•lduğunu gördüm. Y erJiJer ona~ 
" Nazara elgeş ,, - Orman ak
ltıanı - derler. Bu adile çaau
.&tm. Kartılaıtık, el sıkıttık 
•lqam ayni ocaiın kır.şısmda 

Çukurların yakınında 

Sabaha doğru av pi~iadeyiz. 
Hipopatamlar akşam ırmaktan 

çıkararak ağır adımlarla yakın 
bataklıklarda otla ağa gitmiş
lerdi. Şimdi de, sabahla be
raber, ırmağa dalmıı bulu
nuyorlardı. Yuttuklrı bes p-

sıı ottan k rınları şişmiş

ti. Müthif bir darbe altında 
patlayan bir davuldan çıkacak 

ses gibi bir gürültü onların hu
zurunu haber veriyor ve su 
içinden g~ra-aralar yükseliyor. 
Sonra hipopotam su yüzUne çı
karak kudretli sesinin borusu
nu bir yıldırım gibi uzaklara 
aksettiriyor. 

ihtiyatla sahile yaklaşıyoruz. 
Kil kaya üzerinde nehrin bir 
kısmına hikim bir noktaya çı
kabildik yüksek sazlıklar ar
kasında diz. çökerek nehre göz 
ahyorum. Yüz metre ileride kö-

kiindt!n kopmuş büyük bir aiaç, 
bir nevi set yapmış, bu tesadüfi 
barajın vücude i:'etirdiği sakin 
sahzda ilk hipopotamı 2'Örüyo
rum. Kocaman başı, bıı.zan kül 
baz.an gül renkli göıükeuk su 
yüzünde duruyor. Biçimsiz ağ
zıadan, bir lokomotif islim ve
riyormu, gtirültüsüyle, sular fış
kırıyor. 

Dirseklerime dayanarak, tü

fengi• bacaklarım arasında 3Ü

rli•e stirüne atış noktama ge
liyorum.031:armdan birisi silnhı
mı dayatacak kadar sağlam bir 
çalılık, bertarafımdan ter akıyor. 

Y erleşi' orum. Arkadaşım ckis 
bir termit } uvasınm yarı yıkık 
kayah(ına doğru uzaklaşıyor. 

Tetikte 
Birçek H"popotoımlar banyo 

alıyorlar. Çok meraklı sahne
ler görüyorum. Bir dişi yavru
larile oynıyor. l"' allunıyor, gür
leyor, bir köpük dalo-ası içinde 
kabarıyor, sonra yavrusunu eli 
üzerındc l aldırarak bir atışda 
tekrar SU) daldırıyor. Küçük 
hücum cd'yor, fakat annesi 
hemen suya dalarak onu da ba
cakları arn ına a ıyor ve bera
berce debrcniyorlar. Etrafla
rında, üç erkek, sanki bir 
himaye halkası tıtşkil etmiı-

Tam atef edeccjim sırada 
dalıyerlar. Arkadaşım da yer
leşmiştir. Küçük bir ıslık! an
lıyorum ki, ilk önce ateş etme
me müsaade ediyor. 

ÖDdUrUcU kurşu lor 
B rdenbire, erkeklerden biri 

bir öksürük buhr. mndan sonra 
esniyor. Dev gibi çeneleri, ba
şım yoırarcasına açı'mıştır. Ağ 

zmda yumruk büyüklüğünde 

azı di,leri gözül,.üyor. Ucunda 
da kazık demiri g'bi sağ: m 
iki çenğel. T ckrar dalmazd n 
önce, Hipopotam ön ayağını su 
yüzüne utmıştır. Kuru bir infi
lak, çalılar rasmda dolaşan 

hafif bir duman. Yanımd n, 
arkadaşım n ate~ ediyor. Kur
ıunlar tam boğaza yerleşmiştir. 

Istırabından hayvan sıçrıyor, 
sırt üstü devriliyor. Kudurmuş
casına bacaklarım oynatıyer. 

Dalıyor, çıkıyor, nihayet suyua 

dibinde kalıyor. Kum dalgaları 
suyu bulandırıyor. Nihayet ye
ycnidcn sükunet. 

Fakat bipotamlar şimdi şüp
heli gözüküyorlar. Sık sık da
lıyorlar. İçlerinden daha me
raklı biri·i, bizim orada olduğu
muzu anlamıf gibidir. Bütün 
ba,ını sudan çıkarıyor, fakat 
lJen silaha davıaamadan tek
rar dalıyor. Daha yakından 
tekrar gözüküyor. Ben tetik
te idim, ateş ediyorum. He
men aynı dakikada bir yavru 
su yüzüne çıkarak yaralının 
yanına sokuluyor. Istem~den 
anayı vurmuşum. Yavaşça iz
dirapla suya batıyor. Doğrulu
yorum. Sai kalan iki erkek 
şimdi başka bir çukura doğru 
kaçıyorlar. Yuttukları otlardan 
çıkan gc:zlar çok geçmeden 
karınlarını şişireceğinden vur-
duğumuz Hipopotamlar öğ-
leye doğru su yüzüne çıka-

caklardır 

S at on ikiye doğru kurban
larımızdan birisi su yüzüne 
çıkıyor \'e ceryan tar~fın an 
sahile atıl.yor. Beride birçok 
yerli kayıkları gözliküyor. Re
isleri başta, bizi selimlamağa 

ieliyorlar. Tak.lirden ziyade 

ni payl&Jmak istiyorlar. Su di
binde yaralı bir hiç hayvan kal
madığı kanaat 2etirdiktensonra 
ölü Hipopotamı sarıyor ve çok 
geçmeden tutuyorlar. 

Nehir manevrası 
Koca hayvanın ısırtma iki 

zıpkı yerlettir rek o u kum
s&la çekiyorlar. Orada kurutu
lcı:ıcaktır. Bu birinci manevra 
henüz bitmişken ikinci ev par
çası dn su yüzüne çıkıyor. Bu
nu da çekiyorlar. Bıçaklar de
riy dalıyor. Epi uğraşdıktan 
sonra ağır bir seııle deri yır
tılıyor. Ve hema bu delikten 
·bataklık ve ağır kokan gazlar 
fııkırıyor. Bıcakl:1r güçlükI 
işliyor. İptida karıa deriıini 
yib:üyorlar. Bu deri Uç santi· 
metre kalınlığındadır. Böylece 
açılan delikten bir ıiyahi hay
vanın karnına ıiriyor ve kulaç 
kulaç baiJnakları dıtarı fırla· 
tıyor ve her defaımda daha 
ziyade dalarak nihay•t bu de
lik içinde, hayvanın kanı Ye 

eti içinde ytiıüyormuı gibi kay
boluyor. 

Sahilden pek uzak l•ıyaa 
bir yerde ağaç kütüklerine 
benzeyu ıeyler yüzüyor. Bun
lar hiç hareket et.emekle be
raber dikkatli oJan timıahlar
dır. Et kek•ıu onları çekNck
tedir. Bir ıüril Akbabalar da 
baıımıı ÜHrinde dolafıyor. 

K ... nlart11 P••lnde 

Biz ti•di diier nipopotam-
1.rın sıinadıkları öteki çukura 
gidiyoruı:. Kayıkla auyu yarı
yoruı. Tetikt•yi~. Nihayet bir 
çalı yıtını araınadan ik: geniı 
burua deliii gözükUp hemen 
ayai dakikada kayboluyor. Bir 
kilçük ıu fııkıyesi yağmur ha
lin•• dökUlüyor. Bir adacı~a çı

kıyıyor ve mevzi alıyoruı. Şi•
di hipopotam dehıetle ıu yü
züne çıkmıthr. Gökreyen kız· 
2m sesi hixi korkutuyor. Ön 

ayaklarilc suyu kamçılayarak 
ilzerimize atılıyor. Ben kor-
kumdan titriyorum. Bereket 
arkada,ım ateş etmiıtir. Hay
van batıyor, ıııonra daha ileri

de gözüküyor. Yarı kopan sağ 
kulaiı sarkıyor ve her hare
ketinde kanlar akıyor. 

Yavaşça kayığa biniyer ve 
takibe çıkıyoruz. Hayvan :ıaif
Jcmif olacak ki şimdi bir çu
kura sığınmııtır. Bu onun mü
cadele yeridir. Sahile atlıyoruz. 
Fakat ayak basar basmaz üze
rimize bir ıu dalgası çökilyor. 
Yerli hizmetçiler o kadar kork
muşlardır ki herıeyi bırakıp 
kaçmıılardır. Bize bu duıu ve
ren bir hipopotam yavruıudur. 

haıvanlar ohıyorlar 
başından geçenleri anlatıyor 

Annesiaden mahrum kalan ve 
yaralı erkeğin himayesine de 
ıırtık iÜvcnemiyen zavallı hay
van şimdi nehire doğru kaç
mnk istiyor, fakat her hareke
tinde toprağa saplanıp kalıyor. 
Ona acıyorum. Zahmetsizce onu 
vere sermekten ne çıkar? Kara
ların hayreti içinde kayığa dö-

fakat aynı lahzede Hip~p.ota• 
ileri atılmış, sivri diılernu ka
yığın kenarına i'eçirerek ko
parınış, kayık alt üst ol•uştur. 
İki yerli yüzerek kaçıaıılardır. 
Zavallı arkadaşım kayık altın
da kalarak boğulmuş, i'İtmi.ştir. 
Deli g'ibi sahilde koşuyor, bir 
ıey yapamıyorum. z ncllerln fUtursuzlujiu 

nü yorum. d 
Akmtada kayık Ş.mdi, şulelerin ışığı altın a, 

Arkada~ım, yaralı erkej'İn HipopotamJarın parçalaama• 
halini takip içi• karada kal- devam ediyor. Zenciler felake

ti bildikleri halde yi•e kendi 
mıfbr. · Et -' i,lcrinde ... lğreniyorulll. r e. 

- Onun işini bitireli•, di- sabah, yaralanan ye uzakta 

yor, zaten bu güç olmıyacak. ölen Hipopotamın leti de fİıe-
B raber gitmek istiyorum. rek su yüzüne çıkıyor. Fakat 

- Hayır, diyor, bunu tepe- d lr. 
· · 1 zu allı arkadacım •• eser yo lcmek de beni• ıfım o sun ve T 

k b . 1 Neredesin ? Diye haykırıyorum 
ııiderken uza tan enı H anı-
lıyor. Heyhat! Bir daha iÖ- sükut ! Çölün kederli ıüı.ütu. 
rünmeıi nasip değildi. Yaralı V c nehir, gece karanlıiında 
Hipopotam yanından geçi- fosfor gibi parhyarak akıııaa 
yor. Arkada~m. ateş ediyor. devam ediyor. 

•·····••··••·······•········•··•··•·················•·•·······••····• ................ .. 

lzmir 
ampiyonluğu 

Altınordu K.S.K. ınaçı 
Yeniden yapılacak 

Düa futltol heyetine lstan

llul'daa futbol federasyo•undan 

bir ••ktup i•l•iftir. Bu mek
tup Altınordu'nun evvelce yap

tığı itiraza cevaptır. Bu ce

vaptan anlaşıldığ111a göre ev

velce muteber sayılan Albn

ordu K.S.K maçı keenlemye

kiın ad ve yeniden yapılması 

emredilmekte.lir. Futbol heyeti 
bu •açıağlebi ihtimal hava 

kurumu turnovasından ıonra 

yaptıracaktır: 

Zabıta Haberleri: 
Kadın dövUIUr mU? 

Karşıyakada ümit sekıı.ğıada 
Hasıın oilu Kayserili Ali bir 
yemek tabağ-ı meseleıindea 

taşçı Şükrü karısı bayan Ce
mileyi karyola demirile döv
mü,tür. 

Kumarbazlar 
Şehitlerde Aydın deairyolu 

sahasında zarla kumar oynıya• 
Cemal, Sakıp, Hasan oğlu Sa
im ve İbrahim oj'lu Abdürrah

man tutulmuılardır. 
Bıçak tafıyanlar 

Kemerde Meh•et oj-lu Muı
tafadı bir kama, Hasan oj'lu 
Hüseyia, o Ali oğlu Mehmet 
AJide birer ustra bulunarak 
zabıtaca alınmıştır. 
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an bir 
Üzere diğer eşya 
eğişiklik yoktur 

Üzüm piyasasında geçen ha ta görülen sıcaklık bu hafta görülmemiştir 
Avrupadan gelen fjyatların düşkünlüğü fazla muameleye engel olmuştur 

Şehrimiz ticaret ve zahire 
bersası tarafından hergün mat
baamıza verilip neşredilen 
satış bültenlerine göre 12 ha
ziran 935 18 -haziran- 1935 
akşamına kadar borsada sa
blmış olan eşyanın mikdarile 
haftalık en az ve en çok fiat
ları aşağıda gösterilmektedir. 

Bunların haftalık olarak pi
yasa ye fiat durumlarını ve 
bundan bir hafta evvel ve ge
çen enenin aynı haftasındaki 
durumlarını da ıayıa tüccarı

mızdan aldılr;ımız malümat ve 
eıki koleksiyonlarımızdaki pi
yan akışlarına ait yazılardan 
alarak berYeciati okuyucuları-

mıza sunuyoruz. 

Haftalık satışlar 
Haftalık 

Fiatı 
Eşya ismi satılan M. enaz ençok 
M. bulr;day 2871 ç. 4,75 6,25 
Y. arpa 245 ,, 3,00 3,25 
lakla H. 72 ,. 4,375 4,50 
Bakla V. 4635 ,, 4,4375 4,50 
Akdarı 64 ,, 3,3125 3,75 
Susam 396 ,. 10,00 10,25 
P. prese B. 745 " 49,00 50,00 
P. 2 ci 52 ,, 43,00 49 
P. 3 c· 22 ,, 42,00 42,00 
YapağıK. 45563 ,. 45,75 50,00 
PalamutT.K.1612,, 35,000 455,00 
" sair N. 3084 ,. 1 oll 290 
Ç. üzüm ç. 2081 ,, 9,00 15,50 

Arpa yUkselmlştlr 

T aribleri yukarıda gösterilen 
hafta içinde borsada satıl4ığı 
borsa bültenlerinden anlaşılan 
arpa miktarı yerli nevinden 
245 çuvaldan ibarettir. Bu mik
tar 3 kuruş fiatla satılmış ve 
yalnız dün 3,25 kuruştan bir 
ıatış görülmütür. Geçen hafta 
ise aynı neviden 152 çuval arpa 
üç kuruşt~n ıatılmıştı. Geçen 
senenin bu haftasında 2,125-
2,625 kuruştan 177 çuval Uşak 
malı satışı olmuştu. Arpanın 
son haftaya ait piyasa duru
aunda geçen haftadan bir fark 
yoktur. Geçen haftaki neşriya
tımızda yazdığımız gibi ihra
catçıların lzmirden mal satın 
almamakta o'ma~ı ve muame
lelerini Menemen, Salihli, Kasa
ba ve sair i~tihsal bölgelerinde 
yapmakta bulunması İzmirde 
muamele yapılmamasını intaç 
etmektedir. Alınan haberlere 
bakılırsa İzmirde üç kuruşa 
satılan mallar istihsal mınta
kalarında 3,25 - 3,50 kuru'a 
kadar iıtahlı olarak mübayaa 
edilmektedir. 

YaptıiJmız tahkikata göre 
ihracat eylerini• aübayaalarını 
dıtarıdan yapmaları. İzmir pi
yasasında rekabete maruz kal
kalmamaları ve arpa mübayaa• 
tıada bu suretlede küçük tüc
car ve komiıyoncuların piya
saya çıkmamalarına mani 
olmak içindir. Şiadilik İzmir 
piyaauında arpa muameleleri 
noktuından kuyyetli bir dur· 
ıı-ualuk ıörülmekte Ye esuen 
dahilde• fazla mal ıelmediii•· 
den kuvyet muamele olmamak
tadır.Buaua içia boruda yapılan 
arpa auameleleriıai ele almak 
ıuretile arpa fiatlan hakkında 
ltir fikir Ye mütalea yürütülmesi 
tiadilik mümklin gibi ıtörül
memektedir. 

Bakla 
Keza borsa bültenlerinden 

ediıuiiğimiz maliımata göre 
sen hafta içinde kilosu 4,375-
4,50 kuru, arasında fiyatlarla 
72 çuval hazır ye 4,4375-4,50 
kuruı arasında fiyatlarla da 
4635 çuval vadeli bakla satışı 
olmuştur. 

Geçen hafta 4,5 kuruıtan 
12 çuval hazır ve 4,625-4,6875 
kuruş arasında fiyatlar'• da 
bin dokuz yüz kırk bir çuval 
bakla vadeli olarak muamele 
görmüştü. 

Geçen sene 3-2,75 kuruştan 
kuruştan dört yüz on altı çu
val hazır ve 3-2,9375 kuruştan 
4 74 çuval vadeli mal satıl
mıştı. Son hafta muameleleri 
ıı-~çen haftaya nispetle hara· 
retli olmuştur. Mübayaa olunan 
baklalar spekülasyoncular ta
rafından alınmaktadır. Ancak 
mühim bir iki ticarethane bak
la fiyatlarını arpa ıı-ibi istihsal 
mıntakalarına çevirdiklerinden 
Izmirde bakla satışlarında bir 
aksaklık görülmesi ihtimali 
mevcut gibi görülmektedir. 

Şimdilik bakla piyasasına 

normal nazarile bakılıyor. Pi
yua sıcaktır. 

Pamuk 
Son hafta İçinde borsada 

satılan pamuk mıktan ceman 
yekün 819 balyadır. Bunlardan 
7 45 balyası prese birinci ne
viden olup 49 - 50 kuruş, 52 
balyası prese ikinci 48 - 49 
Ya 22 balyası üçüncü olup 42 
kuruştan satılmıştır. 

Geçen hafta 48 - 50 kuruş
tan 662 balya prese birinci ve 
47-48 kuruştan 66 balya prese 
ikinci pamuk satışı olmuştu. 

Geçen senenin bu lıaftası 

satışları ise 47 - 50 kuruş ara
sında fiatlerle muhtelif nevi· 
lerden 146 balyadan ibaret 
bulunmuştu. 

Hafta satışları gayet hara
retli olmuş mübayaat kısmen 
Almanyayı ihracat için yapıl
dığı ıı-ibi bir kısım mal da 
yeri: mensucat fabrikaları ta
rafından satın alınmıştır. 

Bugün lzmirde ve sair böl
gelerinde üretim mevcud pa
muk en çok 2500 balva kadar 

tahmin edilmektedir. Alıcılar 
mübayaat hakkında çok sıcak 
davranmakta ve ancak fiatların 

daha fazla yükseltilmemesi için 
mübayaa işinde idareli davran
maktadırlar. 

Bugün için fiatların bir lru
ru, indirilmesi takdirinde el
deki stokun pek kısa bir 
zaman içinde tamıımen elden 
çıkarılaca(ı ümidi kuvvetlidir. 
Ancak yapılan taleplere karşı 
stokun azlığı fiatların sağlam
lığını temin etmektedir. Alı
cılar i,tahlı ve fiatlar sağlaa
dır Piyasa elli kurutta sağlam 
kapanmıştır. 

Palamut: 
DeYlet Demiryollan11ca pa

ruız ardiyenin yirmi dört 
aaata indirilmesi huıusu da
hilden palamut ıöndcrilmeai 
işine sekte vermit ve 

mıktarda mal irelmesini inlac takdirde önümüzdeki hafta 
etmiştir. 

Son hafta içinde borsaya 
yazd rılmış o'.an palamut satış
ları aşağıda nevi ve fiat üze
rinden gösterilmektedir: 

Satış miktarı Haftal k fiat 
Nev'i kental az çok 
Tırnak 1612 350 455 
Kaba 2301 215 390 

" engın 15 180 180 
Rufoz 865 180 200 

içinde fazla mikdarda muame-
11'! olacağı tahmin edilmektedir. 
Piyasa sıcak, alıcılar da hara
retli olarak görülmektedir. 

iş olmamıştır. 

gundur. 

Afyon 
Piyasa dur-

İncir 
Yekün 4796 Mevsim dolayıaile iş olaa-

Geçen hafta ise 280-430 ku- maktadır. Piyasa yoktur. 
11ı..:m=-ıı-.-.ıııı1&1ııılılmım!11 ______ .... __ ~ 

Ekonomi bakanlığının 
Borsa idare heyetinin 

Nazarı dikkatine 
........................................... 

Gazetemizi takip edenler halde yanlıt bir dütüncenin 
bilirler ki bir ıenedenberi mahsulü o'a• bu zorluklann 
piyasa haberlerine haftada kaldınlacağıaı ümit ederiz. 
bir iÜn tahsis eylediğimiz Piyasa sahifemizin dayan-
sahifeyi İ:ı:mic Ticaret ve Za- dığı satıı aiktar ve fiatla-
hire Borsasile sayın tüccar- rını bu hafta borsa kuyuda
larımızın verdikleri kıymetli tından deiil borsanın hergün 
v" dürüat malumata istinat gazete idarelerine verdiği 
ettiriyoruz. Tüccarımızı ve bültenlerden al.tık. Geçen 
bilhassa müstahsilimizi İzmir haftaki YI ııçen seneki du
piyasaıı durumundan haber- rumla mukayeselerini de eski 
dar etmek isteğine dayanan kollekıiyonlanmızı karıştır-
bu çalışmamıza bu hafta mak suretile bafarabildik. 
ıı-arip bir :ı hniyetle engel Memleketi• tecimsel ve 
olmak istiyenlere rastladık. ekonomsal bayatını bu kadar 
V c bu n.ünasebetle yukarıda ilgilendiren bir meselede 
&"Örüleceği üzere 18 Haziran ekonomi kalesi ıayılaa ·bor-
935 tarihine ait üzüm satış- samı:ıın resmiğ kayıtlarından 
!arını bir kalemde gösterdik. istifadeınize müsaade edilmi-

Hükümetin ekonomsal iş- yerek belki de yanlış yoldan 
lere ve hele rençber ve yürümemize Hbebiyet veril
müstahsilin el emeği ve alın mesi ne derecelere kadar 
teri olan hakkını koruma doğrudur bilemeyiz. 
hususuna verdiği fazla ehem- Maaınafih meselenin pek 
miyet iÖzönüne getirilirse açık olan ehemmiyetine gü-
gazetemi:ıin sırf köylü ve venerek salahiyettar makaa-
rençberi piyasa harekatından lıınn nazarı dikkatini celbe· 
duyuklandırmak için yapa- dıyor. Bu hafta karşılatmak 
cağı neşriyatı zorlukla kar~ı- mecburiyetinde bırakıldığımız 
lamak şöyle dursun bilakis güçlüklere bir daha rastla-
kolaylaştırmak lazımdır. Her mıyacağımızı uauyoruz. 

''------------~-------------ru şta n 1266 kental tırnak, 280 
- 290 dan 409 kental tırnaklı, 
277,5 kurutlan 500 kental ka
ba, 190 kuruştan 21 kental ka
ba enıı-in ve 180 kuruştan 29 
kental rufoz ki ceman 2225 
kental palamut satışı olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 
1232 kental tırnak 331,5-399.75 
54 kental tırnaklı 280 den ve 
ve 88 kental kaba 292,5 ku
ruştan satılmıştı. 

Piyasa normal 
ihtiyatlı hareket 
dirler. 

olup alıcılar 

eylemekte· 

Zeytinyağı 
ZeytiayaiJ hafta piyasası 

normal olarak telekki todiliyor. 
Borsada kiloıu 25,375 kunış 

üzerinden 20000 kiloluk bir 
ııra yağ auameleıi olmuıtur. 

Avrupa pivasalarına ihracat 
yapılması için alıcıların yük
Hk fiat yermemekte olmalarını 
göz önüne alan satıcılar fiat 
hakkında müsait davranmaları 

piyasada ıı-özc iÖrünür bir 
faaliyet huıule getirmit ve bir 
çok muameleler olmuıur. Fi· 
atların o• para daha yükse
leceği ümit olu•maktadır. Bu 

Çekirdeksiz üzüm 
1934 senesi çeLı irdekıiz üzüm 

mahsulünden son tarihe kadar 
borsada satılmış olan miktar 
337531 çuval ve 1260 torbadır. 
Bu miktar 5 ile 25 kuruş ara
sında satılmıştır. 

1933 senesi mahsulünün ge· 
çen aeneain bu tarihine kadarki 
satış yekünu 362563 çuval Te 
4786 torba olarak hesap edil
miş ve 5,625 ile 23,43 kuruş 
arasında muamele görlllüştü. 

Bu heıaba göre geçen seneye 
nisbetle 25000 çuvaldan fazla 
noksan mal satılm·ştır. 

Son hafta içinde borsada 
iÜndelik itibarile aıağıdaki 
muamele olmuıtur: 
Tarih satılan miktar çuval 

T. Çuval 
12-6-935 45 
13-6-935 8 80 
14-6-935 780 
15·6-935 10 445 
17-6-935 195 
18-6-935 581 
Y eküa 18 2126 

Bu miktar nevi Ye fiyat iti
barile afağıdaki ıurette icmal 
edil mittir: 

Haftalık 

NeYi Çuval Torba 
Enaz 

Fiatı 

6 N. 3 
7 " 94 
8 " 246 
9 " 850 

10 " 304 
11 " 48 

Yekün 1545 
18/6/35 
aatııları 581 

2126 

9 00 
8 9 25 

10 10 25 
10 75 
12 
ıs 50 

18 

00 

E•cok 
9 00 

10 50 
11 00 
11 75 
13 50 
15 50 

Geçen hafta İH borsa neı
riyatına göre borsada 5458 çu
val Ye 86 torba da auhtelif 
nevilerdea çekirdeksiz üzüm 
ıatılmıf, ııeYİ ye fiat üzeriııden 
&fağıda işaretlediğimiz şekilde 
tesbit olunaUftu. 
Haftalık fiat 

N. Çuval Torba Az Çok 
6 114 7,00 9,00 
7 753 8,50 10,50 
8 605 1 9,25 11,00 
9 2388 9,75 12,00 

10 1328 81 10,50 13,50 
11 264 3 12,25 15,00 i 
12 11 14 17,00 

5458 85 Y ekün 
Geçen aenenia bu haftası 

muameleleri ise aşağıdaki ıu
rette taplanmışb: 

Fiat 
N. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Çuval 
10 
19 

294 
717 

1270 
717 

23 
2450 

Az 
1125 
1100 
1175 

12625 
1350 
1575 

18 

Çuval 
1135 
1150 
1250 
1350 
1550 
1750 
1850 

Yekun 
Üzü• piyasasında geçen 

hafta ıı-örülmüş olan ııcak faa
liyete bu hafta rastlanmamıştır. 
Hafa baflaııgıcıncla işler eyidea 
eyiye durakla•ıf Ye bu durum 
karfıaında it ol~ıyacağını dü
fÜnen ıatı~ılar ~atları bir mik
tar indirınıtlerdır. 

Piyuada muhtelif ticaretha
nelerden yaptıj'lmız tahkikata 
göre hafta baılangıcıaa ıı-öre 
hafta ortalarında üzümlerin her 
çctidinde 0,25 - 0,5 kurut ka
~a~ bir ıukut olmuş ve 14 ta
rıhınde tespit edilen fiatlarda 
ıon tarihe kadar muamelelere 
deva~ edilmiıtir. 

Edındiğimiz malümata göre 
14-6-935 tarihiade piyaıa fiatı 
olarak takarrur edip ıon tari
he kadar deyam eden çekir
delcıiı ü:ıilm fiatları tuıılardır: 

fiatı 

Numara Az Çok 
7 9 10 
8 10 1050 
9 1050 1150 

10 12 13 
11 13 15 
Yukarıya koyduğumuz ıı-ün

delik satışa ait rakkamlardan 
da anlatılacağı üzere haftanın 
ilk ıı-ünlerinde fiatların yük
sekliği yüzünden muamele çok 
gevşemiı ve i'üııdelik satış 45 
çuvala kadar düşmüttür. 

Fiatların bir az indirilmesi 
üzerine ise işlere nisbi bir 
açılma verilmiş is ede Avrupa
dan gelen fiarlarıa dütkünlüiü 
fazla mıktarda muamele yapıl
aasına engel olmuıtur. 

Alakadarların ıöylediğine 
ıöre bundan üç dört hafta 
eYYelki fiatlarin -yani bugün· 
ıünden iki kurut aşaiı· iş ya
pılması teklifleri kuvYetli bir 
surette yapılmakta idi. Piya
sanın bugünkü durumu kartı• 
ıında ihracatçılar Yaki teklifle
ri red ile karşılamak mecburi
yetinde kalaıaktadırlar. Halbu-

ki Yunanistan gibi kuvvetli bir 
rakibimizin fiatlarını iyiden 
iyiye düşÜl'lllÜŞ bulunduiu söy
lenmektedir. 

Yeni rekolte 
Yeni rekolte hakkında fU 

sıralarda piyasaya pek müsait 
haberler gelmemektedir. Ha
yaların pek kurak ıı-itmekte 
olması bazı üzüm mıntakala

rında (silkme) keyfiyeti husule 
getirmekte ve bu itibarla mah
sulün idrak zamanına kadar 
evvelce tahmin edilmiş olan 
rekolteden fazlaca zayiat ve
rilmesi ihtimali kuvvetli &"Örül
mektedir. 

Bu bakımdan ihracatçıları
mızın alivre satışlarda daha ih
tiyatkir hareket mecburiyetin
de kaldıkları haber alınmak· 
tadır. 

Elde mevcut çekirdeksiz sto· 
kunun 10-12 bin çuvaldan fazla 
olmadığı ıöyleamekte olup bu
nun yeai mahsule kadar ıelden 
tamamen çıkarılacağına hasıl 
olan kat'i kanaat hasebile sa
tıcılar vaziyete hakim bi' mey
kide bulunmaktadırlar. 

Yeni alivre fiatlerini tesbit 
hususunda şehrimiz kuru mey· 
Ye ihracatcıları birliğinin bu
ıı-ü•ler içinde toplanacağı da 
haber alınmıftır. 

Un1umi piyasa durumu 
Buğday fiatleri müstesna ol

mak üzere diğer ticaret eşya
mızın fiatlerinde ıı-eçen haftaya 
aisbetle ıöze çarpan bir deği· 
şiklik yoktur. Vaziyet normalın 
üstünde olarak kaydolunabilir. 
Buğay ve fiatleri hakkında iae 
bir kaç güa evYel uzun boylu 
nefriyatta bulunduğumuz içi• 
timdilik bir fey yazmıyacaiJz. 

lJorsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
196 H Z Ahmet 10 25 

70 Jiro Ye Şü. 10 25 
58 S Süleymano 11 50 
57 T Debas 10 50 
49 H Alyoti 11 25 
41 J Taranto M 11 25 
34 Y 1 Talat ıo 25 
25 K A Kizı• 11 50 

550 Yekün 

12 
13 
13 75 
12 75 
11 25 
13 
12 25 
ıs 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı 
447 Buğday 

20 Arpa 
52 Bakla 

Fiat 
5 50 6 25 

3 25 
4 50 

200 ton " 

3 25 
4 37 

275 balye pamuk 50 
4 Akdarı 3 75 

11808 kilo yapak 45 

50 
3 ;s 

50 

Para Piyasası 
18-6-1935 

Alıf 
Mark 50 25 
İıterlin 616 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 30 
Belga 21 20 
İtalyan lireti 10 30 
İIYiçre Fran. 41 
Florin 85 05 
Kr. Çekoılo. 5 24 
Auatr. ilini 23 50 

Satıt 
50 75 

621 
8 30 

79 60 
21 70 
10 37 
41 25 
85 37 
5 27 

24 



t• Haziran ·•-• 
.e-,. .......................................... ~ 

BORJIY A 
Yenı ASIP 

için, eski efsanenin şairane 

lGıhramanmııı hayalı kadar g~
niş bir hayale artık ihtiyaç kal-

Ankara'da bulunan Beşıktaş 
takımı ikinci va son maçını 

Ankara şampiyonu Çankaya 
takımil• yapmıt ve 1-3 ıalib 

elmi ·r. 

B 

88hlle• 

Doktor 

Kemal Şa~ir 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Reatken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

ıYety EXTRA 

Bıçaklan Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERIDÇİLER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) ••a---=--• 

Mübadil ve. gayrimühadil 
bonoları alır ve satar 

ADRES 
lzmir Kemeraltı caddesi 

Hacı Hasan otelinde 60 numarada 

BAY CAViDE 
Müracaat 

1-156 

Telefon 3903 
(844) 

ir ithalat o:ümrüjü 
lü~ünde.ı: 
K. G. 

240 Pamuk m~ndil 
450 Jel .tin 
35 ipek sarılı şapka teli 
95 Boyalı şapka süs ipesi 

170 Kokulu sabun 
155 Diş macunu 

260 Biryantin 
135 Kundura boyası 

1 780 24 keçe şapka tüğü 
170 Dona ılmış kadın şapkası 

1 250 Panama hasırından taılak ıapka 
40 İpek ut teli 

Yukarıda cins ve ıaiktan yazıla efY& arhrma suretilc 10 T ea
mu:z 935 ıünü sab'acağından isteklilerin o gün sabahleyin saat 
9 da satıt komiayonuna müracaatlan ilin olunur. 

19-:10 



-·-- - . . .. 
gahlfe ıo --- _we_" 

/ı .,.. 

Reklam de&-il hakikat 
Yeni çıkan, 

mensne 
Fabrikası kuınaşlarını 

Alırsaııız Bir daha ı _ vrupa 
aramazsınız. Kati yen kırışın. az. Sizi 

kumaşı 

sık sık 

elbise ütületmek zahmetinden kurtarır. 

~'alis yün 
1 -

Cazip renkler 
1 

1 
Te .. ziııi.zden )U fabrikanın kuınaşlarını isteyiniz. 

Unı i §atış yer· : • • • 
ır ncı rdon 

şirketi ç ua~ za e alı l
0

mited 

Açık havada 

Bırakılmış 

·yatı - 8 

l'EL ~FON: 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,)cdıginiz büliın )emeklerde mik
rop! r d ı rıır. SOGUK, bu mikropları öldiırür. Bunun için bir 
clcktr k !>o uk it \il dolabı satın :ılm.llısınız ~c b)lnU alırken ca 

r}bını l'Çmcli'iiniz. 

Bu ~·~o .. ayı enıiı eder. 
·rad n iti aren tediyat - 18 ay va e 

ARTÜR VETTER [ SAHİBİNiN SESİ ] Samaniskelesi Satlş yeri : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İzmir birinci icra ından : de borç ödenmez veya hükmo- türlü kazanç ve gelirinizi ve 
Elyevm ika etkahı meçhul lunan teminct verilmezse ve ' aşayış tarzınıza göre geçim 

olan İzmirde Halimağa çarşı- tetkik merci'nden temyiz ya- menbalarınızı ve buna mızaran 
sında tuccardan Abbas zade h~t iad~i muh keme yolu ile borc_?.n~z..u ne .suretle ö~iyebi-
K d 

· h 1 b M t f aıt oldugu mahkemeden icra- lecegınızı yazı ıle veya şıfahen 
a rı ve amma aşı us a a . b k 1 · · ·· t · k · t kd' d h nın gerı ıra ı masına daır hır gos crmenız a ıı a ır e a-

dayı .. t~raflarına : karar getirilmedikce cebri icra p!s. ile ta~yik olunacağınız ve 
Turkıye. lı bankasına mah- yapılacağı borç hakkında bir hılafı hakıkat beyanda bulun-

kumunbih borçlu bulundu«nnuz 't' d b' I I d v t kd" duğunuz takdirde hapis cezası 
• • • 6 :- • ı ıraz a u unu ma ıgı a ır- .. v. • •• • 

4300. l~rayı ılinıa n~_şrı tarıbın- de gerek kendinizin ve gerek- gorec~gınız odeme emri. ycrı· 
den ıhbaren beş gun zarfında ıe üçüncü ıahıılar yedlerinde ne kaım olmak üz.ere ılinen 
ödemeaiz >:İ•• bu miiddet iç_in- buluaan mal ve alacak T• her' teblii olunur. 1792 (824) 

Teni Asır 

lzmlr beledlyeslnden: 
1-2631,65 lira bedelimuham

meneli Çocuk yuva birsının yıl
lık erzak ihtiyacıBelediyeBaşki
tibliğindeki liste ve şartnamesi 
veçhile 2 7-935 salı ~ünü saat 
1 O da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için [ 198 ] 
lira muvakkat teminatla söyle-
nen gün ve saata kadar Bele
diyedeki Komisyona ıelinir. 

2 - 770,55 Jira bedeli mu
hammenli Darülacezenin bir 
yıllık erzak ihtiyacı Belediye 
Baıkitipliiindeki liste ve ıart
namesi vcçhile 2- 7- 93 5 salı 
günü saat oada açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. İttirak için 
(58) lira muvakkat teminatla 
söylenen a-ün ve saata kadar 
Belediyedeki komisyona gelinir. 

3 - 300 lira bedeli muham
mineli mıntakalarda yoksul has-
talara verilecek bir yıllık İliç 
Belediye batkitipliğindeki liste 
ve ,artnamesi veçhile 217/935 
Sah günü saat 10 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için 23 lira muvakkat 
teminatın söylenen gün ve saata 
kadar Belediyedeki komisyona 
gelinir. 

4-4922.40 lira bedeli muham
menli 124000 kilosu merkez tan 
zifat hRyvanları ve on altı bin 
altı yüz kırk kilosu karşıyaka 
tanzifat hayvanları için bir 
yıllık ihtiyaç olan ceman140640 
kilo arpa belediye başkatipli~ 
ğindeki şartnamesi veçhile 2/ 
7/935 Salı günü sart 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için (370) lira muvak
kat teminatla !'IÖylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona S!'elinir. 

5 - 1262,17 lira bedeli mu~ 
hammenli Karşıyaka tramvay 
hayvanları için bir yıllık ihti-
yat; olan 36062 kilo arpa be
ledıye başkatipliğindeki şart-
namesi veçhile 2-7-935 sah 
günü saat onda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için doksan beş lirn 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve nata kadar belediye 
komisyonuna gelinir. 

6 - 2212,80 lira bedeli mu
hamınenli 94000 kilosu merkez: 
tanzifat hayvanJarı ve 16640 
kilo~u Karşı~ aka tanzifat hay
vanları için bir yıllık ihtiyaç 
olan ceman 110640 kilo kalın 
buğday kepeği belediye baş· 
kntiplif?indeki şartnamesi veç· 
hile 217/935 sah günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

iştirak İçin (166) lira muvak
k t teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

7 - 812,50 lira bedeli mu
haromenli >arşı yaka trıı~va_y 
hayvanlan için bir yıllık ıh~
yaç olan 40625 kilo kalın ?~g
da y kepeği belediye _başkatı_p· 
liğindeki şartnamec:ı vechıle 
2-7-935 snlı günü ~ıaat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile-
cektir. 

İştirak için 61 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

8 - 251,60 kuruş bedeli 
k ifli 426 adet süve taşı be
lediye başkatipliğindeki keşif 
ve şartnamesi veçhile 2 - 7 935 
Salı günü S1tat 10 da açık ar
tırma ile satılacaktır. 

İştirak için (19) JirA muvak
kat teminıı.tla söylenen ~n ve 
a ta ka 1ar bclediyedekı ko-

misyona gelinir. 
9 ·- 541,25 lira bedeli mu

h mmenli Gündoğduda elli se
kiz adanın 433 ınetre murab
baındaki yirmi yedi sayılı ar· 
sasının taksitle ~atışı Belediye 
bafikatipliğindekı şartnamesi 
vechile 2-7-935 Salı günü sa· 
at 10 da açık arbrma ile iha
le edilecektir. 

fştiral~ için (41) lira muvak
kat temınatla söylenen •gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

10 - 742,81 lira bedeli ınu· 
hammenli Gündoğduda elli 
dört ananın 594,25 metre mu· 
rabbaındaki dört sayılı arsası
ıun taksitle satı-tı belediye baş 
katipliiindeki şartnamesi veç
hile 2-7-935 sah iÜnü saat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. 

lttirlk için 56 lira muvak-

19 Haziran ,939 

Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! FLI 

Alelflde (haşarat öldOrücü mayi) ıer 
sinekleri öldürme.der. Sadece bir iki 
dakika için bayıltırlar. Sinekler yeni· 
den canlanarak üstünüze ve yemek· 
lerlnize UşOşürler ve hastalık tohu~
larını BliJılarlar. Sineklerin öHlmünden 
emin olmanız için musirren FLfT tste. 
ylntz. FLiT. bQtün haşaratı hakikaten 
ve ebediyen ôldürOr. Leke yapmaz, 
taze ve latif kokuludur. Siyah kuşaklı 
ve asker resimli sarı tenekelere dik
kat ediniz. Fiatlar tenzilatlı. 

İzmir ve cıvarı için umumi deposu : Kardiçalı han No. 71-75 
T clefon : 2802 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAl\IDAR ÇIIIBJGJ 

En ufal< yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GI AS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

Telefon No. 24U:ı 

• z ıır ram 
e 

ay ve 
osye il 

• 
Muayyen şerait dniresinde, bir tanesi tek başımı en z 1 ki

lovat kudre inde banyo ısıdıcı, ınutf: k ocağı, radyatör, el ktrik 
ıobası ~ibi elektrik ısıdıcı...ı ve haraı et toplayıcı aletler kullan~ 
hususi ıl.ametgahlar ışık abonelerinin dil ği üzerine yapılan mu· 
vak.kat hususi tenzilat Temmuz 1935 ten itibaren sureti muvak
katedc olarak başka bir işare değin şöylece yeritilecektir: 

1 ~isan ile 31 Ağustos arasındaki müddet için saat 23 ile 
ertesı gün saat 18 arasında ve 1 Eylfıl ile 31 Mt!rt arasındaki 
müddet için de sa t 23 ile ertesi gün saat 16 arasında sarfolu
nacak kilovat saatlar şu suretle faturclanacaktır: 

1 - Aylık sarfiyat toptan 55 kilcvnt sa.atı geçmeyince: 
Kilovat saat başına 12 kuruştan 

2 - Ayhk sarfiyat toptan 55 k. saatı geçince: 
a) ilk 20 k. saat için k. saat başına 8,4 kuruştan; 
b) bundan yukarı k. saatl""r için k. s. ba~ma 3,25 kuruştan. 
Yuka ıda gö,terilen saatlar dı~ında sarfolunncak olan cere· 

yan tenvirat abdı tarıfesine göre fatur lanacaktır. 
Sayın abone!erimiz, bundan b ka gerek!\ görecekleri bütün 

malfıınatı sosyetemiz gişesinden alabileceklerdir. 

kat teminatla söylenen gün 
v saata kadar belediyedeki 
komisyona gelinir. 

11 - 25 lira bedeli mu· 
hammenli Eşrefpaşada 603 sa-
yılı kahve yanındaki 15 metre 
mır bbaı yol fazlası belediye 
başkiıtipliğindeki şartnamesi 
veçhilc 2-7 935 salı günü ~ant 
10 da açık artırma ile bir se
ne kiraya verilecektir. 

iştirak için (2) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 
15-19-25-29 1746 (833) 

1 - lkisadi \tuhraa veriİsİ 

13, 16, 19 

kanununa rnüzeyycl 2416 sayılı 

kanunu değiştiren kanun. 

2 -276 numaralı ve 26-11· 

1339 tarihli posta kanununıı 

müzeyyel kanun. 
3 - 406 num ra ve 1 u· 

bat t .. ribli telgraf ve telefon 

\tN'ununa müzeyyel kanun. 
r,, 4 - Kazanç vergisine dair 

olan 2395 sayılı kanuna ek 

2729 numaralı kanun yukan· 
da yazılı kanun belediyedeki 

ilan tahtasına asılmıştır. Her· 
kes okusun. 1793 (820) 
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Daima Gen , Daima Güzel 

UK a sarnin Kre • 
1 

d' Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

ır kazanını ~üzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta-
teliğini mu f d B l · k · 1 k · · · k'b a aza e er. a samın remı mem e ebmızın ı ar 

llı~hafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark:.tdır. Çilleri ve buru
:: ları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh

•az kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati .. 
Y•n kurumaz Ten' · · 1 t'f t ı· w • • 'ld' · ' · · · · ınızm a ı aze ıgını cı mızın cazıp taravetmı 

ancak Balsamin ile ın d k b'l' · · B d f B 1 · '-- ıı b k ey ana çı ara ı ırsınız. r e a a samın 
~u anan aş a krem k 11 T w • hii "k l u anamaz. anınmış ıtrıyat magazalarıyle 

yu eczane erde bulunur. -
a 

Büti.in dün

yaca maruf 
bir diş dok
toru " di le-

ze öz
le 'miz ka
dar ehem
nıiyet ver-
nıemiz Ja
tınadır di
Yor. 
Her lüzum

lu ve faydalı 
fey gibi diı-
1•rin de kıy
meti ka ybe-

r 

gi i b ya 

dildikten sonr bilinir. Fakat artık it işten geçmiş olur. 
Eğer dişlerinize bakmayı ,imdiye kadar ihmal etrniiscniz, ver• kulla11dı~mız diş macununun dişlerinizi kafi derecede temiz

tyip parlatmadığından şikayetçi iseniz bugünden itibaren en 

kGkemmcl ve en müessir diş macunu olan " RADYOUN ,, i 
tdlanmaya başlayınız ! 

llAD YO • •T ı 1111 
~ikroplan öldürür, di4 etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlatır. 

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

TAZE TEMİZ ucuz 
Jl~AÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

Hamdi Nüzhet 

Sıh at Ecz nesı 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

-. . . . . . . . . . . 

İzmir ikinci ıcra memurlu
ğundan: 

Birinci arttırması: 19·7-935 
Cuma G. 

ikinci arttırması: 3-8-935 
Cumartesi 

30 mayıs perşembeden itibaren 

iba Park g Ba • 
zı os nda 

Türkiye iş bankası lzmir 
şubesinin Kcsreli Hacı Ali Rı
zadaki alacağına mukabil ez
kiir bankaya ipotekli bulunan 
ve tapu kaydına nazaran Ka
racadağ Çapar gölü mevkiinde 
600 dönüm tarla ve göl ve ha
ziran 928 tarihli sicilin 1 98 
sayısında kule bağ değirmen 

başı mevkiinde şarkın değir

men yolu, garbC'n Knranlıkdere 
sırta, şimalen ukuf tepesi, ce· 
nuben Hacı Mehmet zeytinliği 

ile çevrili (800) lira kıymetinde 
yirmi dönüm z ytinlik ve yine 
ayni sicilin 2/99 sayısında uzun 
en mevkiinde şarkan derin bo
ğaz tepeısi, gar en ulucak te
pesi imalen gıcırlı boğazı ce
nubcn dere lavş n kırınd n 
g len yol ile çevrili 7000 lira 
kıymet konulan 200 dönüm 
zeytinlik ve ayni sicilin 31100 
sayısında Uzunen namı diğeri 
Arap d liceliği mevkiinde şar
kan yol ve Gıcırlıboğaz tepesi, 

o'\ıi' . ,r.., ·L · :~, · ~ ,. • ·":' -::·· ; . ,., .•. · ·,. • ._ .. : 
~~. ~ . ' " . . ,. ., . -"~ . . ~ -

Büyük yenilikler ! ! 1 
• 

İzmirlilerin musikiye olan rağbetlerini bilen müessesemiz fstanbulun 

(B l ••) VE (Ç.fl•k k) gazino1armın senelerden beri alkıt e vu 1 1 par tophyan sazını çok büyük fedakarlıkla 

şmeihzrei- ilk defa olarak getirmeğe muvaffak olmuştur 

SA·Z : Meşhur bestekar, Kemençe, Aleko, piyanist Yorgi, kemani Necati 

banco, Cevdet, dünbelek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucularmdan Mahmure Handan 

Küçük Nezihe Suat, Siyansad~ Belma, İzmir 
'ıldızı Şükran, sahne! r yıldızı F aide ... 

garben Kocataş sırta 
köklük yolu, şimalen 

"V estinghouse,, Refrijatörleri 
(BUZ DOLAPLARI) 

n boğaz tepe~, cenuben 
bel ile çevrili ve 2500 lira 
kıymetinde 120 dönüm zeytin
lik ve 4/101 sayısında uzunea 
namıdiğeri Gıcırlıboğaz mevki· 
inde şarkan Arnavut boğazı 
ve aırtı, garben yol, şima]en 

Arapdeliceliği tepesi, cenuben 
dere il' çevrili ve 1000 lira 
kıymetinde 20 dönüm 3 evlek 
300 arşın zeytinlik ve 5/102 
sayısında uzunen namıdiğeri 

Karahayıt mevkiinde şarkan 
cebel ve Vezir Ulualim zeytin
liği, garben dere, şimalen çay 
kıyı tepesi. cenuben sıra in
cirlik tepesi ile çevrili 1600 
lira kıymetinde 20 dönüm bir 

evlek z ytinlik v 6/103 s -
yısında yine Uzuae• namıdiiari 
Karahayıt mevkiinde şarkan 

Soutma 
Perfeksiyonu .•. 

Ekonomi 
Emniyet 

Ve 
otomatik yol v tepe, garbc• Alipaşa 

tarlası, şimalen yol, cenuben 
kara bayıl ıırb ile çevrili 1000 
lira kıyın tinde 15 dönüm üç 
evlek yüz arşın zeytinlikten 
ibaret olup takdiri kıymet ra
poruna i!Öre albyüz dönüm 
miktarı ihtiva eden arazi kıs
men mezru ve kısmen gayri 
kabili zer, arazi dahilinde üze
ri oluklu teneke ile örtülü 
dört odalı bir dam ile üzeri 
kiremitle örtülü bir laagar ve 
bir kuyu ve bir kuru çeşme 
ve iki susuz havuz ile badem 
ve armut ağaçları mevcut eb
niye bakıyesi temel ve taşları 
ile birlikte yirmi bin lira kıy· 

metli Değirmendere nahiyesine 
merbut Degirmenbaşı mevki-

Bir elektrik buz dolabı satın almadan önce 
VESTINGHOUSE buz dolaplarını bir kere görünüz 

Şaı·l P. BaJadur ve şürekası 

indc yirmi döniim arazı 

dahilinde üç yüz kök 
zeytin ağacı ilı: beraber 800 
lira kıymetinde ve Değirmen-

dere nahiyesine merbut Kesre 
kariyesinde uzunen mevkiinde 
200 dönüm arazi dahilinde irili 
ufaklı 400okök zeytin 7000 lira 

bankanın teminat mektubu ver
meleri ve artırma 1917 /935 t -
rihiJ1e müsadif Cuma 
günü saat on birde dairede 
icra olunacaktır. Müşterilere ait 
935-866 numaralı dosya irae 
olunabileceği gibi fazla izahatı 
lazıme dahi verilir. Talipler bu 
hususun daireye talik olunan 
açık arttırma ,artnamesini 29-
6-935 tarihinden itibaren oku
yabilir. Hakları tapu sicilile 
sabit olmıyan ipotekli alacak
lılar ile diğer alacaklı1arın ve 

kıymetinde Kesre karyesinde irtifak hak sahiplerinin bu hak-
uzunen mevkiinde namı diieri larını ve bu hususla faiz ve 
arap deliceliii mevkiindc 120 •asrafa dair olan iddialarını 
dönüm arazi dahilinde 1700 evrakı müsbiteleri ile yirmi gün 
kök irili ufaklı zeytin ağacı içinde icra dairesin• bildirmeı 
ile 2500 lira ve Kesre Kıcır leri aksi halde haklan tapu 

ıicilile sabit olmadıkça satıı 
boğazı mevkiinde yirmi dönüm bedelinin paylaşmasından hariç 
üç evlek üçyüz arşın arazi kalacakları ve tayin edilen za -
içinde iki yüz elli kök irili ufakli manda arttırma bedeli gayri 
zeytin ağacı ile 1000 lira ve menkulün yüzde yetmiı be4ini 
Kesre köyünde Karahayıt mev· bulmadı(ı takdirde en son art-
kiinde yirmi dönüm bir evlek tıranın taahhüdü baki kalmak 
arazi ve dört yüz kök zeytin üzere arttırmanın on beş gün 
ağacı ile 1600 lira Kesrenin daha temdit edilmek suretile 
Uzunen Karahüseyin mevkiinde üç ağustos 935 tarihine müsa· 
on beş dönüm üç evlek 100 dif cumartesi günü saat on 
arşın arazi içinde 125 kök birde gayrimenkul en çok art· 
zeytin ile beraber 1000 lira hrana ihale edilecektir. Sa
kıymetli gayri menkullerin tama hş peıin para iledir. Mal 
mınm mülkiyeti tari i ilindan bedeli alın Han teslim edilmez. 
itibaren 30 ün müddetle a ık Mal bede .v.erilm zse ih~l~ ka-

g ç. rarı fesh ılır ve kendısınden 
arttırmaya çıkarılmııhr. Talıp l .. k k t kl'ft b l 

ı l k 
.s:ı... . evve en yu se ı ı e u u-

o an arın ı1 .ıueh muhammene- k. · t · ld w b 
• .. • w • nan ımse arze mıı o ugu e-

~ıa yuzde ytdı buçu2u nııp&- delle almağa razı olursa ona 
tınde pey akçesi veya milli ihale edilir. O da razı olmaz. 

JJiriııci Kordonda - lzıııir 

1 - Yalnız bir 
defa tatbik et
mekl pudra bü
tün ıü• sabit 
kalır. 

2 - ParJaklıiı 

tamamen izale eder. 

3 - Yüze mat ve yumuıak 
bir tekil ve tabii bir güzellik 
verir ve pul pul kalmaz. 

4 - Rnza-ar,yağmur ve ter
den müteessir olmaz. 

5 - Açık mcsamatı kapatır 
ve cildi kurutmaz. 

Bu yeni ve cazip usul; T •
kalon pudrasında tatbik edil
miı ve "Krem köpüğü,. ince 
ve saf pudra ile fenni bir su
rette karıştırılmıştır. Cildi latif 
bir surette yumuşattıi'ı gibi 

ye ya bulunmazsa icra dair -
since hemcu on beş gün müd-

detle arttu·maya çıkarılır. Bu 

arttırmayı alakadarlara tebliğe 

hacet olmayıp yalnız ilanla ik
tifa olunarak en çok arttırana 
ihale edilerek her iki halde 

pudramızda her 

halde "Krem kö
püiü ,, nün bu
lunması liumgel
diii hakkında 5 
sebep 

yorulmuş beı•r•yİ uyandırır•• 
kuvvetlendirir; yüze ~ayanı hay 

ret bir ıüzellik ve mat bir 

şekil verir. T okalon pu.lrası : 
"Krem köpüğü,, havi yegine 

hakiki pudradır. Yağlı bir cilt 

için Pero T okalon pudrasını 
ve kuru bir c'lt için Petalia 
Tokalon pudrasını kullanuuı . 

Her iki pudradan hanıisi ile 

pudralansanız adi pudralardan 
dört defa daha fazla müddet 

sabit kalır. 

birinci ihale edilen kimse iki 

ihale arasındaki farktan ve •ıli· 
ğer zararl~rdan mes'ul olduğu 

ve tapu harcı ve yüzd iki 'bu
çuk tellahyenin müştriyc ait 
olduğu ilan olunur. 

1791 (819) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 18 hazi

randa gelı p 20 hazi randa An
vres - Rotterdam - Amsterdam 
ve Hamburg liman ları için yük 

alacaktır. 
SVENSKA OR1ENT LıNıEN 

ROLAND motörü 23 hazi
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copen~ıage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya liman arı için yük alacaktır. 

N. v. 
~r. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 

MOREA vapuru 24 hazi-
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

A VOLA vapuru 8 temmuzda 
bekleniyor. 11 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 1 
ve Bremen Jimanlarına yük 
alacaktır. ı 

SERÜJCE DIRECT DANUBIEN I 
Tuna hattı 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis

Yenı asır 

Oli ver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

THURSO v:-puru 25 hazi-
randa Hull, Anvers ve Lon

d adan gelip tahliyede bulu

n~cak ve ayni zamanda Londra 

ve Hull için yük alacaktır. 

ROU ~ ELIAN vapuru hni-
ran sonunda Liverpool ve Svan
fiea 'dan bek!enmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

m: 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (292) 
...., s;;ıs; Z## ~ t 'Mf1iPP13?12!tr7P"'QP 

il Doktor 1 

A. Hiza Uneln ı 
NATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 hazi

randa lzmırden (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

lava ve Viyanaya yük alacaktır vapurrarın isim 'eri üzerjne mesu' 
V urut tarihleri ve vapurların 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor AJi Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
a;;;« ---miiTiııiiiellleiiiıfoil.°iıııi 2987 

isimleri üzerine mesuliyet ka- l~yet kabul edilm ez. 

bul edilmez. 

IERVICE MARITİM RülJMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

itil' muntaz am sefer. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

gelip 15 temmuzda Malta,Mar· 
ailya ve BarceJon limanlarına 

hareket ededektir. 

, 
Ze~·&Vc~· F. Hanri Van D.e,r l OTEL BRISTOL 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

ılandaki hareket tarihlerinde Osman Yunus ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. Deri ve tenasül has
tahkları mutahassısı FazJa tafsilat için İkinci kor-

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLl 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Kemeraltı Şamh sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarım kabul eder. 

Telefon: 2004-2005 ' 
Zonguldak 

l\:ider.. Kömürü 
O, l O yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Maiazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Enılak ve Ey.tam bankasından: 
KAPALI ZARFLA SATILlk EMLAK 

EıaıNo. 

c. 8 

Mevkii Depozito 

Hasan Hoca mahallesi büyük tuhafiyeciler çarşısı 2400 

Gazi bulvarında 12. 12/1 yeni No. üç katlı mağaza 
ı 

m -- -- -=----

Birinci Sınıf---
• - -- F* Lüks Otel 

Biitiin lzınirliler burada buluşurlar 

--Tepe başı Beyoğlu==== 
Müsteciri: BUtUn lzmlrillerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Eczacı başı 
Süleyman Ferit 

Şifa 
Eczanesi 
İzmirin en temiz en ucuz ve 

en taze iliç satan bbbi lükı 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 
Sıhhi korsalar 

Barometre 

Tuvalet Ç~titleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan ilaç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur. 

C. 88 Akdeniz mahallesi Gazi bulvarı ve 4, 8 numaralı 
sokaklarda S eski 20 taj numaralı 3 katlı mağaza 2200 

Yukarıda izahatı yazılı emlak peşin para ile satılmak üzere 

kapalı zarfla artbrmıya konulmuştur. 

ı~~~~~~~ 

Eczacı 1. emal Aktaş 
1 - İhale birdir v~ kati'dir ve 29/6/935 tarihine müsa.J.if 

Cumartesi günü saat onda şubemizde yapılacaktır. 

2 - Bu emlak peıin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale 

edilen zat bedelini hemen vererek teferruğ muamelesini 
yaptıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufossal şartnamemizi okuyarak ihaleye tesadüf eden 

29/6/935 Cumartesi günü saat üçe kadar şubemize 

vermeleri ve daha fazla tafsilat almak istiyenlerin her 

gün şubemize müracaatları. 
10-19 - 27 1620 (807) 

Umum Hastaların · azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen p~~tlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanJar ıçın taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

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

MuTEHASSISI 

ı~ahrl Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öileden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir K•ymakam Mihat bey caddesi No. 20 
(3SS) S.7 

ı 
1 Kolonya ve esanslan 

Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu

gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraştım. 

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

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

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

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

İkincisi 

Hilal eczane~ i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl

lannın kıymetini iÖstermeye 

wY Haziran 1!135 - r 

~SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız . 

NEDEN YAVRUNUZ 
ZAYIFLASIN ! 

Sizi 'bu üzüntüden kurtaracak 
Yavrunuzu sıhhath yapacak 
Yegane gıda 

LAK TİN 
Sütlü unu 

Hazımsızlık, Kusma, Saacı, ishal 
Tarıa bunlan 1riderir 

Çocuk hastalıkları mütehuıııı doktor 
Bay Ali Vahit diyor ki : 

Çocuğun esas gıdası anne sütüdür. Fak at anne sütü 

kafi gelmiyorsa ve çocuk :zayıflıyorsa mutlaka ona 

Yardımcı bir gıda 
Vermek lazımdır 

Laktin ve Diya.stin 
Çocuk mamalarını tercih ediniz. 

UMUMİ DEPO: 

LUTFi KROM 
Ecz• deposu - lzmlr 

Poıta kutusu 215 

DİKKAT: Fiyatlarda tenzilat yapılmııtır. 

Kutusu so kuruştur 

Müjde • e Müjde 
Yüzlerce senelerdenberi nam ve söhreti .. 

... 

yükselen !Salihlinin Sart çamur ılıcaları açıldı 
Havasının latifliii Ye suyunun bol ve tatlılığı ye çamlık

ları, çayları, şellaleleri ve Sarıkız madensuyu membaları gibi 
meziyetleri ile meşhurdur. Sıcak suyunun bol ve banyolan
nın temizJiği şuaunla isbat edilir ki bir kimsenin girdiii 
banyo derhal boşalhlır ve üç dakikada tekrar dolar. Bu 
banyo suyunun kimyager tarafından tahlil edilen 9 madeni 
havi suyunun birtakım dünya meyvasmdan mahrum ailelere 
evlat yetiıtirtmek ve birtakım el ayakları kıvrılıp top haline 
gelen, insanlık şeklinden çıkan genç ve ihtiyar kimselerin 
de yeniden sıhhat bulup dünyaya gelmesine sebep olduğunu 
adresleri ve şöhretlerj malüm kimseler ile iıbat edebiliriz. 
Bundan maada romatizma, böbrek, kum, siyatik, bel, cilt ye 
yel airıları, rabia ve bAsur gibi hastalıklara da çok faydalı 
olduiıJnu da müteaddit doktorların tavsiyeleri üzerine gelen 
hastalar ile isbat edebiliriz. Banyomuza teşrif buyuracak 
miıafirlerimizin iıtaıyonda vesaiti nakliyeden zahmete duçar 
olmamaları i ·n oıta arabalarını ıermaları ilin olunur. 

3 - 7 (827 


