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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 
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oroşi of 
Bu varı önünde 

Cumhurivetin onuncu nldö· . , 
ııtm · enlikl~rinde, Rus •al
)(uru başında o'arak Anka
rayı zi,·aret eden oroşilof 

Yo aş.° lzm:ri de görmek fır
latın kaçırmamıştı. 1oroşilof 

Yoldaşııı ~arımızda kaldığı 
'"uler, Türk - Rus dosllutu· 

llun halk ara,; nda ne ka ar yay
rın 'e iyi kananmış o'duğunu 
rihtcren günler o'muştu. 
Konuklarımız İzmirde"l ayrı
lınca arka'armda unu.ulmaz, 
ten)z b r d'.>stluğun tat ı anı
ıı:ı n (hatıra,;ını) bırakın. 'ardı. 

Bu içlem dostluf n sem
hoı · gibi alkışlanan \ oroşilof, 
lznı;. l!. onursal hemşerıs' ıe
ç· • ti. Sarbavlık, < mdi, yeni 

r !.arar dala almış bufunu
or, B .na göre. ~arın yc•i 

açı •. ak olan büyiıK bu! nda • 
r, d n biri Voroşilof adını ta
ı a aktır. Böylece, hem Kızıl-

crdunun Ba,kumandamna karşı 
lzmirin duin nmpatisi bildiri· 
ecel., hem de onun adında 

vyat Rusya ile köklü dost
luiumuzun ıoylarca sürecek bir 
anımı yaşatılacaktır. Zira şüp
he edilemez ki, Voro ilof bu 
dntluru yaratanlar ara • ın-

ar • &n ener J k bir 
Yarl,ktır. Bu bakııı.ıdan far 

ay! gın kararı kuru b: r cemi
e arlık duyıırusuna dayanmaz. 

Bunun Ü!tüade olarak Sovyet 
o, uğuna verdiğİ•İı, önemi, 

c ·eri ıröıterir. 

oro,ilof adını çağlardan 
ça~ ara taşıı•acak elan bu yeni 

u ı ar, egenin kalbinden Sov
ld er ülkesine uzanan 'uurlu 
cmpatileri' rüadan güne daha 

vcrımli olacağına sonsuz inan 
he lediğimiz doıtluiu her adım
da belirtecektir. Bundan ötü
rüdür ki şarbaylıiın karan 
genoyla karşılanmıştır. 

Türkiye - Sovyet!er dostlu
~unun bulutsuz rir geçmı,ı 
ardır. En kötü ı:ünlerde ku

rulmUf, birçok deneçlerden geç
mi tir. Kuvvetini Kamudan al
nıası da bundandır. Soysal 
yapılarına yaraş;.n iki büyük 
denimle tarih'n akışını değiş
tiren, ya •in do:uda empcrya
lizo:ahrın saldırışlarını durdu
ran Türkiye ve Sovyetler bir
liii, düny~n•n bu parça!ında 
amıın sağıam be!:ç:s· olmuş

tur. Gizli istekl.,·c ) er \·ermİ
erek barışa ka,·uşmak istiyen 

u!u:lar bu hep dostluktan örnek 
a mışlardır. 

Uluslar arasıııda içtem ilgi
lere, geniş bir elb' rıi~ine 
re1im ayrılıklarının <' a (a.· 
la engel olam•yacağını i'· 
ı.· !l me) dana koymaK şerefi de 
T ur-k - Sovyet dost uğuna dü
fer. Böyle bir siyasaya yer 
vermek için iki yüzlülüğü ıö
nıen, yalancılıktan tiksinen 
mert, açık görü~lü devlet adam
larına ihtiyaç vardı. Türkiye 
ve Sovyetler birliri barışçıl 

olduklarını bu kıratta devlet 
adamları ile alana koydular. 
Eski diplomasi okulası•ın pa
Çavrasıaı çıkardılar. Apaydıa 
hir a.iyaaanın bol ıtıi"ı altında 
harlfl tehlikeye keyaa, harbı 
akm ıöatereıı sebeplerin hanıri 

Suikastcılar yakalandı 
~~~~~~~~~~~~~,;;,..- -

de var içlerinde iki • gaze ecı 
a ın sarayı a '"aza a tında 

Suil{aslcr lar T ah~anda asıldılar 
··~·················· ........•..•..... , ....................•........••..... 

İstanbul, 22 (Özel) - -------------------.a ve m-r ecilerin derhal ce-
T ah randan bildiriliyer: zak.rını bulmuş olmaları 
İranın payıtahtında .Şahin- sennçle karşılandı. 
şah Riza P eh!eı·i hanı Suçlular aramında Şa-
ö!dürmek mak3adı ile fakı Surh ve teceddü.lü 
menfur bir suikast mey- lran ıraı.etelerinin uhiplcri 
daaa çıkarıldı. Suikastın de vardır. 
mürettipleri Şıı.hın teced- ., ahııı yazlık aarayım 
dud hareketine üşman dört tabur asker koru-
o:an ıaürtecilerdir. Tab- maktadır. Şahintahın baş-
ran zabıtası suikast şebe- kanlığında yapılan bir 
kesini teşkil edcr::eri ka- tepıantıda rejimi korumak 
milen ele :;eçirmiştir. Sui- için ciddi tedbirler alındı. 

lr.ast mürettipleri, Şahın- Yuğoslav buhranı 
fahın ilerileme hareketini BELGRAD 21 (A.A)-
ve kurtarıcılığını ş> kran!a Ka.bioa buhranı aormal 
karşılıyan münevverler ve olarak sürmektedir. Birle· 
gerçek yurdseverler tara- filı a rış başkanı bay Ma-
fıııdan nefretle karşılan- çek Belgrada gelmek üare 
mışlardır. Zaı;:rebden ayrılmıştır. Ôğ-

lstanbul, 22 (Özel) - leden •onra buraya gcle-
Soll haberlere göre Şahin- cektir. Kendisinin krallık 
9ah aleyhiadeki suikast naibliği kurulu tarafından 
mürettipleri Tahranda asıl- edileceği 2anatdil· 

Jı ! me • ira 

Yunanistan ol y 
Sü Bakanı genera Oi dilis plebisit 

• on cunu şım iden ta minleyor 
Genera1ın kralcılığı Cumhuriyetçileri heyecana d ·· şürdü 

Paris, 22 (Ö. R.) - Atına
dan bildiriliyor: 

Yunanistanda Cumhuriyet 
yerine Kralıık rejimi kurmak 
akıntısı artık önline geçilemi
yecek gibi bir şekil almıştır. 
Hükümet resmen plebist yapıl
madıkça buııun için bir karar 
vermeğe eğgin görünmemekle 
beraber, yapılacak plepistin 
soııucu .Jimdiden b;rçoklan için 
şüpheye yer bırakmamaktadır. 
Okadar ki, Yar Ba,bakan ,·e 
Sü B;!kanı General Kondilis, 
plebistin Krallıiın z;erı gct:ril · 
mesi neticesini vereceğini ,im
diden tahmin etmek mümkün 
olduğ nu söylemi tir. 

General Kondilisin bu diyevi 
Yunan Cu•huriyetçilcri ara
sında de in va acı bir heyecan 
uyandırmıştır. Zira bunlar şim
diye kadar Kondilisio kabi
nada Lu'.t:!lmasını Cumhuri~ et 
rejiminin korunması için bir 
teminat •a ıyorlardı. 

Böyle o'.masının sebebi şu
dur ki Ge eral Kondilis ~im
diye kad:ı~ Cumhuriyetçi ola
rak geçinmi4 ve birçok def-
alar cumhuriyet rejiminden (,eııenıl Kuııılılıs 
yana olduğunu açıkça söyle- mamı, gibidir. rcıımının Yuııımistana noruıal 
diri ı:ibı icabında ıilah elde Atina, -ıı (A.A) _ B. Kon- bir asal (Y•FYI,) vermediğini 
cumhuriyet rejimiai kuvvet d"" .1 d d b ıo"yl•mı'şı'ı'r. 

k k ıuı ga:ı:etecı ere iyu e u- • 
darbe'erinc arşı oruyacağını lunarak: Atiaadaki cumhuriyetçi ç•· 
da söylemişti. Generalın ti•- venler •imdiye kadar naalı bir 
diden kraicılar karıısında tes- Şahsan kamoyua (efkirı umu· , 

· · ) k il kt b"'yu'"k cu-huriyetçi diye ballemit ol· lim bayrajını çekmesi Yunan- mıyenın ra ı an yana u - K dil' . b • 
istanda cumhuriyetin korun- bir çoiunluk aailıyacağını um- du~ları B. o• . ısın 11 •oz· 
mı.sı için hiçbir ümit bırak- makta elduğunu. Zira cumukluk lerınc şa4ıp kalmışlardır. 

···································•·············•·•·········•·······•·············· ....•.....•.................................... , 
kamplarda toplandığı kolaylıkla rüsll, her alanda ganitliyen Şarbaylıiın kararı önilade bir 
belirtiyor Bövle kan9ık bir ilgilerimizle, buıırün olduğu kez daha MTİDcİMİzi anlatma 
duruında So yellerle do•tluğu- kadar yarın da genel elbirli- ılott aluaıuı çelik dölınll b..,. 
muzun değeri bir. kat daha jina ıı:ida• yolun bailaıtbıı kumanda•ına Jıı:airin Mlamııu,_ 
artıyor. Ankara - MoakoYa olacakhr. aiae bıa aatır- MıapatİIİai 1111n-k iatiyerua. 
arasıuda lcurulaıı lioııthtk k6p· ları yaıch....ata ....He olu ••,..llt•• -~ıs~ 

Yüksek müdafaa meclisi 
•••••• ••••••• 

Üç ~~~·~İik ... h;~~· planını 
Kabul etmiş buluuuy'?~·· 

•eıe elcrini tetkik atmıtbr. 
• Meclis h•rteydan evvel baft 

tehlikesine karşı ,.ataııda,lana 
gösterdikleri iliiyi tükra~ 
örmUş ve vatanı• bava emaı· 

~eti ancak bütün _uluıun ya~ın· 
dan i,tirakile tcmın olu~caiJDI 
lr.ayıletmiştir. Yüksek mudafaa 

l . · hava ort!uıunu arttırmec ısı 
mıya ve en yeni yaraçlarla tec-
hiz etmiye k•rar vererek bu
nun için üç ıcaelik bir plh 
kabul etmif ve va11talar~nı bfa-

y .. k le muda aa 
zırlamıştır, u 1~ • 

meclisi aefarberlik ıtlanle ayrıca 
meşıul olmuştur. • . 

En nihayet harı~) e vekili 
de•letin harici vazıyet ve e•

. t' · ve sulhun muhafıua• 
nıye ını 1 ...ı için Türlr.ivcnin arsı u u 

üııwt bwııii alandaki elbirliği çelışmalarını 
Ankara, 21 (A.A) - Yükae iza• eylemiştir. . . 

müdafaa m.acliıi lamet lnönünüll Yüksek •üdafa meclııı ıon 
baharda mutad top!ant.ııını )'.ap-

ba,kan!_ığ1111~adl 9, 20, 21 Ha:ri- mak üzere görüfmesın• •ıha-
ran ııun enn e toplanmış •e . . 
memleketin yilksek müdafaa yet verınıştır. 

HARP YÜZDE YÜZ~Ş -• Habeş erkanı 
Harbiye kanı old 
ISTANBUL 22 (Özel) -

Adisababadan bildiriliyor: Gün

lardcnberi Hab .. payıtahtmda 

bulunan V chip ( Pat• ) nıa Ha

beş ordusunun genci erir.anı 

harbiye reislirini deruhte etti

ği Kahiredcn bildiriliyor. Ve

hibin yaamda euarenriz bir 

lngiliz zabiti de vardır. Bu za

bitin Lavrans değil Herbcrt 

Younır olduau aoyleniyor. Ha

beti tanda yapılan askeri ha

zırlıklar bir harp ibti•aliain 

yüzde yllı ıayıldığını göıtera

cek mahiyettedir. lsveçten e 

m11htalif maalektlerdan ıiparit 
edilmit yaai ııi!Ahlar ıı•lmiftir. 

Yurddat 1 HaYadu pecek tebllkeyi bliyebilmek 
• Ha•a tebJik..mi bilenler • bnı-a ll7e ol! 
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•• oz il 
Sözlüğü 

Yenı Astr 

HABERLERİ 
•• Hcrgün beş kelime .. "' .... 

Otuz alllncı liste 
1 - Makal• - Betke 

Örnek: Tan gazetesinin 
ikinci b tkelcri her Yakit 
iç işierindaa bahseder. 

Ur· n e ımizi koruma ışi amvay ....... 
Ücretlerinde 

Tenzilat 
2 - Mahrum - Yoksu• 

Mahrum etmek - Yoksun
durmak 

Devlet miryollarından Ege T eci
İz.mir Elektrikli tramvay şir

keti buırünlerde tenzilatlı tram
vay karne biletlerini satılığa 

çıkarmıştır. Bu biletlerle Konak 
v Güzelyalı arasında birinci 
mevki yedi otuz para, ikinci 
mevki ücreti be~ kuru, otuz 
paraya indiril iştir. 

Mahrum olmak - Yoksun-

mak 
Örnekler: 1 - Kaç zaman
dır sızın yoksunluğunuzu 
çekiyoruz. 
2 - Bizi g-üı.el yar.ılarınızdan 
yoksundurmayınız:. 

3 - Güzel yazılarınızdan 

yoksunuyoruz. 
3 - Fesat - Bor.ut 

Müfsit - Bozutç.u 
Örnekler: 1 - Halk arasına 
bozut sokmak 
2 - Boxutçuluk •tm•k 

4 - İddia - Sa•a 
iddia etmek - SaYamak 
Dava - Dava (T.K6.) 
Örnekler: 1 - Boı ıavalarla 
vakit kaybetme 
2 - Herkea bot savada bu
lunanları• yanıodaa kaçar. 

5 - Cebhe - Yöney 
Örnek: Yatak odanız evini
:ıin hanıi yöneyindedir. 

Not: Gazetemize gönderile
cek yazılarda bu kelimeleri• 
Osmanlıcaları kullaaılmamasını 

rica ederiz. -.. 
Bi yılda 

İlimizde ne kadar 
sütistihsal ediliyor 

Vilayetçe kaxırlana• bir is
tatistiğe göre lzmir ilinin yıllık 
l&t ve arfiyab şudur: Bir 
inek günde iki litre, manda 
inek 3 litre, koyun ve keçi 
0,250 litre tüt 'Hrir. Süi ver
me müddeti albtar aydır. Bö
tüd ilde 60 bin inek vardır 
ve bunlar bir yılda 21 milyon 
kilo süt verirler. Mevcut 3500 
manda ineği yıltla 1,890,000 
kilo, 312,000 koyua 14 milyen 
kilo ve 158,000 keçi 7,110,000 
ılit vermektedir. 

811 suretle bir yıl içinde lz
mir ilinde istihsal edilen ıüt 

mikdarı 44 milyon kilodur. 
Bunua 32 milyon kilosunu 
halk iıtihlik etmekte ve mü
tebaki 12 milyoa kiloyu da 
hayv•• sahipleri kendi ihtiyaç
larına sarfedil•ektedir. 

••••••• 1 • 

Kopye kağıtları 
lıtanbulda Galatada bay Mu

hittia Harbn fabrikasında çı
kaa yazı makinesi kopye ka
iıt1arına Türk hava kurumu 
firması konulmuştur. Cemiyet 
başkanlığmdan ilbaylıia gelen 
lıtir bildirimde bu kağıtların 
aarfettirilmesi istenmiştir. 

men e 

Devlet dcmiryollan mmtaka 
içcrilerinden lzmire getiril~n 

muhtelif tecim e1ycsmın istas
yonlarda ardiye müddetteleri 
indirilmiştir. Hatta palamut ve 
emsali ürünler hariç olm k 
üz.ere diier ürünleri• bekleme 
müddeti 24 nat olarak tcsbit 
edilmiıtir. Bu yüzden komis
yoncu ve ihracatçılar, devlet 
demiryolJan anbarlarında bek
letmekte oldukları ürünlerini 
buadan soara kiralayacakları 

depolara kaldırtıp hammaliye 
ve nakliye masrah yerccek
lerdir. Ayrıca ihraç sırasında 

da depolardan ıatJara yükle
mek için nakliye ve bamma
liye ücreti vermek lizımgele
cektir ki 1:-u suretle ürünleri
mizi• maliyet fiah yüksele· 
cektir. 

Şehrimiz. tecim odası ile di
ier alakadar üesseseler ih
racat ürünlerimizi• maliyet fi
atına tesir eden bu mühim 
m s le üzerinde tetkikler yap
maktadır. Yakanda Devlet 
demiryoUarı istaıyoalannda ar
diye meselesinin ihracatı ıza 

t sir edecek durumları ın kal
dırılması için Ekonomi ve Ba
yındırlık bakanlı~larıaa müra

C at edilecektir. T cim işlerinin 
d raldığı, urun değerlerinin 
düıtUiü bir zamanda kirasız 
yeriıa her mal için 24 saate 
indirilmesi İzmir şehri ticareti 
içia zararlar verecektir. 

Anadoluda üretmenler tara
fında ıahlmak üzere lzmire gön
derilen malların bir kıımı para
aız yerde dururken belli za
aandlara ve limanda her vakıt 
vapur bulunmıyacağı a göre 
li ana iİrecek vapurların gel
•• tarihlerine göre satışı tan
zim ve ona göre yapılır. Hiç 
harç yükletilmeden döğrudan 
doğruya mavunaya verilerek 
vapura yüklenir. Bu suretle 
üret.enler hesabına yapılacak 
harçlar a:ıalmış olurdu. F .sasen 
pamuk çekirdeği, arpa, pala
mut gibi değeri çok az ve ucuz 
ürünleri• tutarı üzerine yük
lenecek en küçük bir harcın 
dahi bugün için ehemmiyeti 
vardır. Netekim Aydın dcmir
yoUan istasyollundaki büyük 
depolar kumpa-yanın faide.sine 
çalışmakla beraber bu ihtiyaca 
cevap vermekte idi. Halbuki 
ardıye (yer parası) için zaman 

ELHAMRA J. Milli Kütüphane sın em ası 

BUOUN 2 tlllm birden 

-Aşktan Kaçılrrıaz 
Şarkılı, danslı büyük vodvil. Başrollerde : 

( .~E IJ RCO Y - f;EORG ALEX 
f)ER - \V. ALB llRE1vl'Y 

2-Düğün Gecesi 
Eski Türk ldetlerini ve temaşa hayahıu iÖıteren Türkçe 

sözlü, şarkıla ve rakılı filim. Oyıuyaıalar : 
HAZIM - NAŞIT - MUAZZEZ - HALİDE 

ALI - ASIM - FAHRi 

Seans 
A'ktan Kaçdmaz 

16,15 - 19 - 21 30 

saatlan : 

1 DUğUn Gecesi 
15,15 - 18 - 20,30 

di ekleri •• • 
ı 

Ardiye müddeti aç g··n olmalıdır 
·································••7•••··········································· 24 saat olduğuna göre ge en palamutf r için kirasız yer za-
malların istasyon anbarlarandan manı 20 gün, taneli gıdalar 
tüccarların depolarına ve ora- ve kuru meyvalar için 15 gün, 
dan da nıavunayn taşınması incir, üzüm, yağ ve pamuk için 
için yükleme ve taşımıya gi· 8 gün olmalıdır. 
decek harçlar dış ellere gön- 2 - Hergün istasyona gi-
derilecek mallar arasında yu- ren marşandiz trenlerile gelen 
karıda adı 2'eçen ucuz ve de- tüccnr malları için ertesi srün 
ğersiz ürünlerin maliyeti üzeri- sab~hleyin haber kağıdı ile 
ne eklenmiş olacaktır. bildirilerek ardıye müddetinin 

Acun pazarlarında önemli bu bildirikten hesabcdilmesi 
rekabetlerle karşılaşan mcmle- 3 - Tüccar euasmın Ya-
ketimiz ürünlerinin imkan ol· gonlardan boşaltma işini tüc-
duğu kadar ucuza mal edilmesi carm kendisi serbest olarak 
ve değerlerine tesir eden harç- yapabiliyor. Bu şekil tüccara 
lardan korunması bir yüküm bir kolaylık olmakla beraber 
haline gelmiş iken depo, taşı- demiryolları depolarında kalan 
ma, hammnliye gibi yeni harç- eşyanın her hangi bir suretle 
lann alınması ürünlerimizin sa- zarar ve ziya•ındandan ne 
taşını geriletecek ve zararlan- idarenia ıikiyetçilere cevap 
dıracak .sebepler olacaktır. Di- verecek bir durumda bulun· 
ğer taraftan dııarıya en çok maması dolayııiyle boşaltma 
mal çıkbğt aylarda İz- içinin yönünden düzen alb-
mire içerilerden şimendiferlerle na alınması ve idareye bağlı 
gelen mallar 24 saat ardiyeye işçiye yaptırılması, ancak T e-
bırakılırsa her tacir yer kirası cimenin bu iş içi• verdiği pa-
vermemek için malını kaldırma- radan fazla bir ,ey alınmaması 
ia çalışacak, fakat fzmirdeki çe ve bu paranın Tecim odası ta-
şit çalışan nakil v&sıtaları gelen rafından onaylanmıf bir tarife-

ye dayanması, 
bu mallara kaidırmağ ozaman 4 _ Oemiryolları işine do-
için yetmiyecektir. Bu engelle· kunurki istasyon anbarları ta-
n• kaldmlması için her ürüaün hanlarının döşenmeıi ve temiz-
ahm ~e satım durumuna göre, lifci de hatıra gelir. 

orta bir hes bJa ardiye zaman- Bayındırlık b k ı b y Ali 
larını şu şekilde onaylaması Çetin Kayanın bu önemli işle 
hem Devletdemiryolları idaresi, zaten meşiul bulunduiu öi-
hem de tüccanmızı sıkmıyacak reniJmiıtir. Ürünlerimizi• ne-
ve daha doğrusu üretmeni de fascti tabansız anbarlar yüzün-
zara?'landırmıyacak bir şekilde den bozulmakta ve fiatları 
olacaktır. düşmektedir bu cihetinde önü 

1 - Pamuk çekirdeği ve alınacaktır. 

Konak - Karantina arasında 
birinci mevki beş kuruş otuz 
para, ikinci mevki üç kuruş 
otuz paradır. 

Tütün 
Tahmini 
T cm muzun ilk haftasında tü

tün tahmin komisyonları bütün 
ilde faaliyete geçecek ve bu 
yıl yetişecek olan tütün örü
aünü teıpit edeceklerdir. 

Kullanılmış pul 
mu kullanmışlar 

Sahto nüfua kullanmakla 
suçlu Nideli Mab•ut oğlu Ha
sa•, önceleri kullanıldığını iÖS
teren iıarcti silmek suretile 
damga pulunu emre muharrer 
bir senede koyup kullanmakla 
suçlu tüccardan bay Albert Ba
ruh ve ayni suçtan maznun 
Kartal makarna fabrikası sa
hibi bay lsmail Hakkı halda
rında tanı.im edilen tahkikat 
evrakı üçüncü müstantikliğ 
verilmiıtir. 

Alaybeyinde Yıldız sokağın
da Mustafa oğlu Alinin oda
sında• Emine ve Ali tarafından 
bef lira para çalnıdığı iddia 
edilmit ve zabıtaca tahkikata 
baılanmıştır. 

un .caniler 
Osnıan pehlevanı öldürenler dün 

muhakeme edildiler Ağır cezada 
Çeşme yolunda soyıuncuJuk 

yapmakla ve adliye nezaretha
nesinde Osmaa pehlivanı öl
dürmekle .suçlu Batal ile Cu
ma ovası nahiyesi civarında 
bir dere içinde hım hım Hü

seyini müteaddid yerlerinden 
yaralayarak öldürdükten sonra 
cesdine işkence etmek ye ku-

laklarını kesm•kle suçlu Ah
met ve Osmaaı• duruşmaları

na dün nakzen ağır ceza hale 
yerinde davara edilmiştir. 

Battal ve Ahmet evvelce 
idama ve Oamaa de yaşının 
küçüklüğü•den idama btdcl 24 
yıl ağır hapse mahkiim edil
mişlerdi. Battal veremdea ümit
siz l.ir haldedir. Onun için 
fİmtUye kadar hak yerine gc
tiril,111iyordu. Hapishane dok
toru hak yerin-e ıötürülebi.c

ceiinc rapor verdiği için dü•kü 
duruşmada hazır bulunduruldu. 
Battal, sesi kesilmiş, göz:lerinin 
feri kaçmış 'Y& avurtları çök
müş bir durumda idi, söz söy
iemeğe müktedir deiildi. Ya
zılı olarak verdiği müdafaası 

okun.ıu. Bunda bütün işleaen 

ıuçlarıa faili olduğu itiraf edi
mekle bera 9er bak yeriaia 
~daletine .sığındığını bildiriyor 
ve beraat karan istiyordu. 
Hımhım HüHyini öldürmek 

c adlive nezaretbantsinde 

O.sınan pehlivanı öldürme.si 
için Battala biçak vermekle 
suçlu Ahmet te yazılı •Üda-
faasını mahkeme baıkanına 
vermiıtir. 

Bunda hımhım Hüseyiain bir 
düjün sırasında kendiaintle 
para bulunduğunu anlayıaca 
düiün dönüşüade dere keaa
rında yolunu kestiğini ve pa
rasını almak istediiini, bu 
yüzden çıkan kavi'ada onu 
öldürdüiünü, fakat bu .su-
çu nefsini müdafaa ıçırı 

i~lediiini, kulajını kesib 
işkence etmediiiai Ye buau 
kimin yaptığını bilmediiiai bil
diriyerdu. Suçlu Ahmed, hak
kında hafif bir cez.a verilme-
siai istemekte 
hapisancdtki 
bir bıçak 
oldu,iunu ve 

idi ve o vakıt 
re jinı .scbebile 
tedarik etmiş 

bu bıçajı ne-

Yukarı 

Mahallelerde 
Şarbay dektor Behcet Ux 

dün şarbaylık mühendiılerile 

DolapJıkuyu ve Dolayi mahal
lelerini iezmiı, bu mahallele· 

rin ihtiyaçlarını tesbit etmiıtir. 
Bu yıl ıarbaybk bütçesinin kud
reti derecesiade yukan ma
hallelerde birçok inşaat ve te
sisat yaptırılacaktır. 

.zarethanede alacaLdarını dü
fÜnerek ıu dökmek için dış•

rıya çıkacaiı sırada muhafaza 
için verdiiini, ••un suç işliye
ceiiaden haberi olmadığını ya
zıyordu! 

Sıra Oama11a i'elmişti. Osman 

da yazılı müdafaasını verdi ve 
okundu. Bunda hımhım Hüsey
nia, düiüa dönü,ünde Ahaet
teki paraları almak için yolunu 
yolunu lcestiğiai, hücum ettiğini 
ve arkadaıını kurtarmak içi• 
kendi.sinin de Ahmede yardım 

etti,iini, şimdiye kadar suçtaki 
alakasını iakir etmekle bcra• 
ber yardımı yaptığını bildirmıı 
ve masum olduiundaa bera•
tine karar verilmesini istcmiı
tir. Muhakeme kararın bildiril
mesi için beş T enamuıa brra
kılmııtır. 

İtalya trenlerinde 
lzmlr panayırı için 

Tenzlliit 
Roma büyük elçiliğimizden 

İzmir paaayır başkanlıiına ge
lea bir mektupta İtalya hükü
metinin demiryollarında İz.mir 
panayırına ıelccek eşya ve 
yolcular için diier beynelmilel 
panayı ve sergilere tatbik edi
lea tarifeaia tatbik edileceği 
bildiril•İ•lir. 

~a Hazıran 193 
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Kızılaya üye 
Yazdınız 

Hilaliahmer aza adedinin, 
mill~tin rüıtü içtimaisiyle mü
tenasip bir dereceye varma
sını, bütün milletin bu tena
sübü temin etmesini temenni 
ederim. 

K. Atatürk 
" Kızılay .. m eli, ağlıyanın 
gözyaşını siler. 

Her Türk, derd ortağı " Kı
z1lay ., m üyesidir. 
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Koyunlartn 
Yaptığı zarar 

Mersinlide Anberin çayırında 
Aydınlı Kadriye ait koyun sü
rüsünü güden çoban Ali ve 
Mehmed oğlu Abdullahın ,,yu
dukları sırada koyun sürüs~ 

Çam dibi mevkii civarında bah
çevan Şükrünün çaymna gir-

miştir. Çobanlar koyunları b1'h

çeden çıkarmak isteyiuce Şükrü 

ve oğlu Ali koyunların yaptıiı 

karşılık olarak bir keyunu ver
memek istemişlerdir. Bundaa 
çıkan kavgada Şükrü ·.- oğlu 

Ali Abdullahı sopa ile dövmeye 

başlamıflardır. Bunu i'Örcn ço
ban Ali, Arkada,ını kurtarmak 

için havaya iki el silah atmıf
tır. Zabıtaca tahkikata devam 
edilmektedir, 

Buhran vergisi 
Kazanç vergisinden muaf 

olan müesseselerde• bazılarının 

buhran vergisine tabi tutulmuı 
hakkıadaki kanun tatbik şek
lini 2'Österen ve Finans bakaa
lığınca hazırlanan yeni nizam
nam ilbaylığ'a gel iştir. 

Bu nizamnameye göre yalnız 
azasına ikrazatta bulunan ta-

sarruf sandıkları ile biz.zat iş
lettikleri madenlerden imtiyazlı 

şirketler müstesna olmak şar
tile mukavelelere müsteniden 

kaıanç vcri!İsinden müstesna 
tutulmuş olan şirketlerde ve 
hususi kaaunlar mucibince ka
zanç vergisianc11 istisna edil
mi' olan müesseseler buhrao 
vergi.sine tabi tutulmaktadir. 
Bu gi .. i müesseseler buhran 
ver~iıi beyannamesi vermekle 
mükelleftir. 

Bu beyannamede 1934 tak
vim yılı kazancı gösterilecek 
ve buhran :z.a••ı bu kazanç 
üz.erinden tahakkuk edecek 
miktara gore alınacakbr. Finan• 

bakanlığı mükalleflere bir ko
laylık olmak üzere kanunun 
29 Mayısta neşredildiğini na
zarı itibara alarak l.uhran 
zammı beya•namelerinin veril· 
mcs\ni 15 Ttmmuz 1935 tari· 
hine kadar uzatmıştır. 

• ••••••• 
Fuhşa vasıta 

Olanlar 
Bazı kadınları toplayıp er· 

keklere m*nf aat mukabilinde 
vermek suretile fuhşa vasıtalık 
yapan Kireçlikayada oturur 
Hanife ve Bedriye zabıtaca ya
kalanarak adliyeye verilmiıl•r
dir. Üçüncü müstantiklikte hak
larında tahkikata başlan•11br. 

« ....... . 

Iran konsolosu 
İran konsolosu lray İıaaail 

Han Hamidi düa ilbaylıldı 
ilbay General Kizım Diriki 
ziyaret etmiştir. 

Kız kaçıranlar yakalanda 
Bornov •ahiyesinin Karaçut 

mevkiiadeki yörük çadırını ba
sarak bay BeLdrin 12 yaılarıa· 
da kızı Güllüyü kaçıran ve kir· 
leten Yusufla arkadqı Muıtafı 
adliyeye verilmişlerdi~ 
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Adana Çiftçileri 
Borçların on beş 

Ayrılmasından 

Buğday düşünce 
Adana, 21 (A.A) - Çiftçi 1 

harçlarının on beş yıl gibi 
uzun bir zaman içinde alına
cağı hıılı:lı:ındaki yeni yasa 
Adıma ve bağlı.ntısında derin 
Ve sonsuz kıvanç uyandışmış

tır. Çiftçilerimiz halkevinde 
toplanarak seviııç lerini ve bu 
kaaarla kenc!ilerine berç öde
nıe imkanlarını veren büyük
lerine sayıı ' arını ve mincetle
rini bildirdiler. 

Çok kalabalık olan bu top
laabda Niğde saylavı Cavid 
Oral bir söylevle çiftçinin duy
rıılarına terceman olmuştur. 

Bu münasebetle Atatürlı:e, lı:a
nıutay başkaıılığına, başbakan 

lımet lnönüne, Tarım ve elı:o
•omi bakanhklariyle C.H.P. 
l••el aekreterliğine saygı ve 
te,ekkür telgrafları ıtönderil
ıııittir. 

Adana, 21 (A.A) - Hava 
tehlikesini bilen üye yazımı 

yıllık taksitlere 
memnundur 

narlıda değişti 
şehrimizde ve ilçelerimizde 
de durmadan devam ediyor. 
Heıgün bu işle uğraşan ko
misyon devamlı top!anmalar 
yaparak gelen yurdaşları üye 
yazmaktadır. 

Adana, 21 (A.A) - Geçen
lerde buğday değerinin kilosu 
4,5 kuruşa kadar yükselmesi 
üzerine ekmekte 9 kuruş ol
muştu. İki gündür buğday 
3- 4,5 kuruş düştüğüııden bu
ı;rün ekmek de 7,5 kuruıa 
indirilmiştir. 

Şehrimizde karpuz ve üzüm 
çıkmıı ve piyasaya ıetirilmiş
tir. Karpuzun kilasu 10 üzü
aün kilosu 15 kuruıtan ıa
tılınaktadır. 

Adana, 21 (A.A) - Üç 
dört günden beri havalar bir 
az serinlenmiıtir. Bugünlerde 
iyi bir yağmur bekleniyor. is
tenilen yağmur düşerse bu yıl 
ovaaızın pamuk ürünü çolı: 
bereketli olacaktır. 

Ha va tehlikesine karşı -
Temiz yürekli polisleri-
mizin yüksek yardımları 

Evvelce kendi •amlanna !tir 
tayyare abaak taalıblldll•de 
lıulunan Te iter ay taahhütleri
•i muntaza•a• yerine ıretirmit 
olu İzmirimlııin temiz yürekli 
poliıleri bu defa da lııaYa telı

llkeıini önlemek için (batları•
u değerli ltııyurmalllan bulua· 
•ak üzere) bu taal.hlitlerin· 
elen maada kunımumuza ••••
de aynca 1785 lira Yenıaeii 
taahüt etmişlerdir. 

ikinci taalıhitlerile naya teh
likesiai bil• Uyeliie yuılaa 
direktör Feyzi Akkor 'f'• mer
kez bayuraularındu Y apr 
Albara11, Hulusi Gümlf, Ya-

Denizlide 
Kızıl ay haftası 
De•lııli 21 (Özel) - Şarı

mızda Yali llay Fuat Tukıahn 
llatkanhjı albada kutlulanmak
ta olu Kızıl ay lı.aftuı dolgun 
.,.. değerli bir proırramla dön
dliriUmektetlir. Y apılaa töre•
ler çok heyecanlı geçmittir. 

ilk •Ü• ulusevi öııünde top
lanaa lı.alk, mektepler, Cemi
yetler ve memurlar, bandonun 
çalıbiı Kızılay marşile bir ıe
çit resmi yaptı. 

ıar Barıııı ile yardımcı iyeliğe 
yuılaa polialerimiziıı. kurumu
mu:ı:a ve dolayııile yurd ıav· 

ırasıaa kartı ııöıterclikleri ilfi 
yöaetim kurulumuzca ılikraııla 

k&l'fllanaıı ,,. Direktörlüi• bir 
teıekklir bititi J[Önderilmiftir. 

Memurlar 
ütiia memurlann maaıların

t1.. ;ytızde iki haYa teblikesitai 

bilea üye ltisseai ke1ilecektir. 
Kunun l>aıkaıılığıntla.a Ilbaylıia 
ırelen bir bildirime her ay ıne
mur muılarıadan ıiyilecek 
yüzde iki hi.selerin doğrudan 

dojnıya cemiyet ıubelerİlle ya
bnlması bildirilıııiıtir. 

EKMEK · 
••••• 

Fiyatı ) ükseliyor 
De•i.zli, · 24 (Özel) - Ekınek 

fiyatı yikıelııaekteclir. Fakat 
T arıa banlı:asıııın kurtarıcı eli
ain işe karııacaiıaı duyan hallı: 
ıeYinç içiadedir. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satıflar 
cc==+c o 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

'Yani Asır 

Hava müdafaamız • • 
ıçın 

------------·---------------! Memurların hırakıacakları yüzde 
ikilerle Kırk tayyare alınacaktır 

Panayıra geleceklere trenlerde yüzde 86 tenzilat 
lstanbul, 22 (Özel) - Eko- 40 tayyare alınacilk Finans bakanı 

nomi bakanlığı gösterdiği lüzum İstanbul, 22 (Özel) - Me- lstanbul, 22 (Özel) - Finanı 
üzerine bayındırlık baka11lığ'ı murların hava kurumu ıçın bakanı bay Fuad yakında 
lzmir arsı ulusal panayırına tedavi için Avrupaye gide-

maaclarından bırakacakları yüz· k · 
iştirak edecek olanlara yüzde T ce tır. 
86 tenzilat yapılmasına karar de iki ile 40 tayyare alına- Evkaf umum mUdUrlUöU 
vermiştır. Böylece bu sene pa- caktır. Ankara, 22 (Özel) - Evkaf 
nayıra dışardan ve memleketin Recep Pek0r lstanbulda un:ıum müdürlütüne Samsun 

Yalisi bay Fahri tayin edilııli. 
heryanından iştirak edeceklerin Istanbul 21 (Öze) - C. H. lıtanbul 22 (Özel) _ lstanbul 
büyük bir yekıina baliğ olaeağı partisi genel ıekreteri bay limanı müdürü B. Ali Riza Gazi 
muhakkak ıayılıyor. Recep Peker Ankaradan geldi. Antep valiliğine tayin edildi. 

Eden! Romaya gidiyor 
ltalyan - Habeş meselesi üzerinde 

önemli .görüşmeler olacaktır 
Londra, 21 ( A.A ) - Bay 

Muasolini bay Edeıı'in Paris 
konuşmalarından somra deniz 
meseleleri ile hava yardım 

ancllaımasını görliımek üzere 
Romaya ıtelmesini kabul et
miıtir. 

Burada ıöylendiii•• J:Ör• 
laıriliz bükümeti her şeyden 
eyvel Italyan - Habeı anlaımaz
lıiı llzeriadelı:i lngiliz - ltaly.an 
..Ja•a ayrılığıaı ııidermek ar
:ıusundadır. 

Bay Edenin Romaya gitmesi 
bu anlama ayrılıiını ıtiderecek 
olan içten semimi konuşmalara 
kapı açmış olacaktır. 

lnıriliz siyual çevenleriain 
filı:riae göre Ingilterenin İtalya 
Hıbeıiıtanda ııeniş ekonomik 
sayaşlar ıağlmaası muhtemel-
dir. . 

Diğer taraftan bay Eden bay 
Musaoliniye lagiliz - Alman de
niz aadlaş•asıaı izah edecek
tir. 

Fransa "le Italyay, özgör ha-

reket etmek fikrinden va:ı2e

çirmek için İnıiliz ve Alman 
eksperlerinin Almaıa deniz 
yanları proğraaıını uzun bir 
devreye ayıracakları umut edil
mektedir, Bu ilııi ile yedi yıl
lık bY. devreden ltahsedilnıek
tedir. 

Roma, 21 (A.A) - Yarı res
mi çevenler bay Edenle ltalyan 
devlet adamları arasında yapı
lacak görilımelerde, Habeıistaa 
ııa1elesini de bulunduiuna ih-
tim · lcr. 

Birlik cephesi bozuldu 
B. Eden Fransayı kandıramadı 
Romayı da kandıracağı şüphelidir 

Pariı, 22 (Ö.R.) lugüıı tam 1 Roaa ıeyahatından dönüıt• !eri de B. Edenin Pariı ıtezi
öil• Yakb baıbakan B. Lan) yine lı:enuşmalannda devaın ıile üzerine aldığı iti•, geçen
ile . Iaıriliz deYlet bakanı B. ederek bir neticeye varmak lerde Berlin 1eyahatiade takip 
Edea araııntla ltaıbaıa bir ıtö- , iatiyecektir. ettiii ııayedeıı daha ırüç oldu
rüı•• olmuı ve ıaat 13 e ka- Fran11:z gazetelerinin la2i- iunu taıdik etmekte ve fimdi 
dar de~aıa etmiştir. ı Bundan. !iz- Fransız konuŞıİiaları üze- Romada ıaııiliz bakanıaı belı:
ıoara B. Laya) la2iltel'.enmPa-ı rine yazdıkları yazılar; Lond- !iyen güçlüklerin de daha az 
riı it çeYİreni olup Bcllgı'at el· ·rada yapılan Inıriliz-Alman ıle- olınıyacağını tahmin eyltmek
çilifiae \ayiıa edilen B. Kaaıbel niz anlaımaıının 3 Şubat ta- tedirler. 
uauruna bir ziyafet verdiğin- rihli Londra tebliğile kurulmuı M Niyuz Kronik! ., gazeteli 
dea ilı:i dıY!et adamının görüı- olan müşterek lariliz-Fraııaız bundan ötürü, ltalyanın Habeı 
mesi keıilmiştir. Italyan cebhesiııi bozmadığı •eaeleıinıle lnıtiltere tarafın-

Saıııldığıaa göre In2iliz del- iddiasını yörüten B. Edıaia dan görülen politikaya biç de 
ıesi ile Fransız devlet adam- bu nokta da F ran11z hülı:iiaeti ilgisiz olmadıiını ve bundan do
ları arasuıdalı:i ıtörüşmeler bir ni kaııdıramadığı hiı ettiraelı:- layı B. Edeain Romada da Pa
ıon uca eremediğiııden B. tedir. risten daha ziyade başarım 
Eden artık kararlaşmıı olan Ôtı yandan ln2iliz gazete- ümidi olmadıiını yazmaktadır. 

-

Sahffea 

Yugoslavya 
Kabine buhranı 
Görüşmeleri 

Belgrad, 22 (A.A) - Kral
lık Naibi Prens Pol Hırva~ 
ayrışıklırı (muhalifleri) önderı 
B. Vladmir Macek'i kabul ede
rek birbuçuk saat ıörüşmüş
tür. Temel yasasının hüküm
leri ıeri bırakıldığı 5-1-929 
tarihindenberi B. Macek dev
lete kartı tehlikeli kınavda 
( faaliyette ) hulundu;unda.n 
ötürü devleti koruma hakyerı
nin karşısına çıkmak üzer• 
ancak iki defa Belırad' a gel
miş olduiu cihetle bu görüı
me pek önemli sayılıyor. . 

B. Macekin Rejanla (ııaıple) 
ıtörüşmeıi yalnız Hırvat höy~il 
partisi için deiil, falı:~t ke~dı
sinin baıkan bulundugu bır~
tik aynf partileri için de bır 
başarıdır. B. Macek Havas ay
tarına demiştir ki: 

Ben Hırvatların şefi olarak 
deyi!, lakin loirletik ayrıı p~
tilerıni• bir oruntakı (mümes11lı) 
sıfatile düşündüklerimi söyle
dim. 

B. Macek Sü ve deniz ba-
kanı ıteneral Jivlı:eviç'i de 
ıtördükteıı. sonra ıazeteciler• 
şu diyevde bulunınuştur : 

Geael düşünce şudurki yeni 

kabine Ya Y evtiç kabinesinde 
Finaııs bakanı elen B. Staya

aoviç'in başkanlıiı altında H

lı:i partilerle birlikte iı göre
cek bir ulusal teınerküz kabi

nesi nhut ki, General Divko· 

viç 'in baıkanlıjı zltınd• 
notr bir kabine olecakbrki 
buna kartı da Hırv.ıhrın bir 
itiraıları yoktur. Kabine na1ıl 
olur1a olsun ayrış partilerinin 
i•tedikleri aosyal özgealikle 
ı;rüvenlitin yeniden lı:urulmaaı 
Ye belkide yenien ÖzfÜr ve 
ıtizli Hylav ıeçiaıleri yapıl

muıdır. -----lngiliz siyasası 
!)ir Con Saymenin ye
rine Sir Samuel Hoa
renin geçmesi üzerine .. 

Lonılra, 22 (A.A) - Star 
ıra:ıetcsi diyor ki: 

Delikliçınar meydanhğıntla 
ıöyley!er söylendi. Canlı alkıı
lar yükıeldi. Kütlece cumhuri
yetin onuncu yılı marşı söy
lendi. 

40 N Ali Haydar 11 
33 S Süleymano 10 75 !! 50 Yugoslav buhranı VOJ?İNADA MÜTHİŞ YANGIN 

Sir Con Sayıııeain yerine Siı 
Samuel Hoarenin geçmesi üze
rine la2iliz diploaatlarının ara
sında öaemli dei'ifiklikler ola
caktır. Sir Samuel Hoarenin 
dı' işleri bakunlığına geç
mesi ıiyasa ve metod hu
suslarında ve ltu cümleden 
lngiltere - Almaaya barışı ln
giliz - Amerikan elbirliği ve 
Japoayarua Çinde ilerlemesin• 
kar,ı daha ıeri bir durum ıtö
zet•e meseleleri buıusuadı 
ônemli dejişikliklere sebep 
olacaktır. 

Kırmızı aya yazılaa üyelerin 
sayısı fazladır ve daha yazıl
maktadırlar. Bu hayırlı sosye
teye Denizli halkı candan hat
lıdır. 

Haftalık proğramda Kızılay 

balosu da vardır. Dün İncirli 
pınarda Kızılay menfeatına ey
lcnceler tetip edildi, halk ey-
1.endi. 

Deniz anlaşmas1 
Londra 22 (A.A) B. 

Ribbeııtop Sir ssmuel Hoare 
ile bir daha görüşmüştür. Al
man devlet adamı deniz birin
ci lordu ve amirallık birinci 
lordu ile de karşılaşmıştır. Şa

yet umulduiu gibi İnıriliz ve 
Alman eksperleri Alman ıremi 
yapısının proıramını bugün 
büsbütü11 lı:arşılaştıracalı: olur
larsa Alman delegasyonu bel-

8 Vitel 8 50 
81 Yekün 

B 50 Acaba nasıl çözülecek Uçyüz ev 150 dükan yandı 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı 
218 Buğday 
119 Bakla 

Fiat 
5 35 5 75 

4 50 
52 4.1 HPamkka. 

4 50 
52 

41 balye pamuk 52 52 
162 K Palamut 180 180 , ' 

Para Piyasası 
22-6-1935 

Alış 

Mark 50 25 
İsterlin 616 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 2o 
İtalyan lireti 10 35 
İsviçre F ran. 41 
Florin 85 12 
Kr. Çelı:oslo. 5 24 
Austr. ilini 23 

Satı, 
50 75 

621 
8 30 

79 70 
21 70 
10 42 
41 25 
85 50 
5 27 

Paris 22 (Ö.R) - Belgracl-
dan bildiriliyor: Naiblik mec
lis ba,kam Preaı Pol ka
IJine buhranını çabucak çöz
mek içiıı çok geni, danı1111a
lara devam etmektedir. Buh
ran 'imdilik normal akıntısına 
devam etmektedir. 

IST ANBUL 22 ( Özel ) -
Selanilı:ten bildiriliyor : Garbi 
Makedonyadaki Edesa ( eıki 
Vodina) şehrinde büyük bir 
yanıııı çıktı. Etfaiyenin vaktin
de yanıma yetişememesi yü-

zündea şehrin en mamur kısmı 
kül haline reldi. 300 ev ve 
150 düklinla, Milli ve Atina 
bankaları••• Edessa ıube bi
aaları yandı. Yaıııından müte
vellit zarar on milyonlarca 
drahmiye balit oluyor. 

TAYYARE SİNEMASI 
3151 

Fakir 

B U G U N 
iki büyük filim birden 

-~----Talebe 
-111!!!!! .. li!!lll--

G izlenen 

3t!S1 

ıstıraplar 
Jarmella Novotna - Fritz Schulz 

Büyük Alman opereti 
William Powell - Kay Francis 

Fransızca sözlü hazin bir aşk maceruı 

Ayrıca FOKS dünya havadisleri 
Seanı ıaatları: Hergün 16 - 17,30 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 12,30 ~ 14 - 16 ( tale

be seanııdır Pazar Mnü 14 de ilave seansı 

Ayni gazeteniıı ıaadıiına ıtö
re dıt işleri bakaıılığı temelli 
müsteıarı Sir Re bert V aan Sit
tart yakında Vaıinıtona büyük 
elçi olarak gidecek ve Pariı 
büyük elçisi Sir Corç Klak da 
onun yerine temelli müsteşaı 

olacaktır. 

B. Lavalın diyevi 
Paris, 21 (A.A) - Bay La

va! Bay Eden ile yaptıfıı ırö· 
rüşmenin soııunda ıöyle demit
tir: 

Bay Eden bana hükümetinia 
lnıriltere ve Alnıaaya arasında 

' bir deniz anlaımaaı yapıldığnu 
aalatmıştır. Beıı de kcadiıiRi 
hülı:ômetimin bu ae11lede ileri 
ıürmüş olduiu sa\ı:ni kayıtları 
ltildirdim. 



YENi ASIR 1= Sahife• 
as nazıran f93!1 

- ==<P' 

Eski bir manastırda 
Altmışlık bir ahlaksız bir sefahet 

Ayininde genç bir kad ni boğdu 
Parls, 1a Haziran Poletin gelip geçişini 2'Özctlcr- min için boğmağa mecbur ola 

Ardeş ilinde Scnt Andeol lerdi Bakal dükka~ı~d~ kısık c~~ı ~inst.~n d~ğildi. ~ııtti ma-
köyünde B. Niyye, büyük bir sesle ondan bahsedılırdı .. ?n~ kımstm hucresmf': gıd~n y~lu, 
kaba kai'ıt üz.erine acemi bir bin bir münasebet atfedıhrdı. oldukça zamandan berı, galıba 
elle yazılaıı fU satın telaşla Yanında görülecek bir crke: in pek iyi tamyordu. Bir kıskanç-
okudu: "Kızmız: öldüğünden itibarı hemen tehlikeye girerdi. hk hadisesi de olamaz. Zira bu 
deli gibiyim." Altıada bir imza. Kız güzeldi, fakat ~ılıiı kı- iki kişinin ~e~ biri di~eri hak· 

imzayı atan Anıare Şam- yafeti bakımsızlaoma~a baş- kında ne duşunmek lazım gel-
brode adlı bir makinisttir. Ob- Jamıştı. Küçük dag şehirlerin- diğini biliyordu. 
na kasabasında oturuyor. de sefahat hayatı kadını tarla Şambrodenin genç kadını 

Nujiye hemen Obuaya ko~u- ve ev işlerinden daha çabuk ellerile değil,_ bir sici::1le _bo~: 
yer. Makinistin fakir aileler yıpratır. Polet içkiye vurgundu. m~ olması hır tea~°:1ut hıssını 
için ucuı apartman haline so- Saç baş karma karışık, sende- verıyor. . Ac.ab~ ıhhynr,. akl~ 
kulmuş eski bir manastırda leyerek yoldan geçtiği görü· sığm~z bır ~htıras sevkılc mı 
oturduiunu biliyordu. Saml:>ro- lürdü. . bu ~ızansen~ ~urmust~r? .Sonra 
deain oda kapısına vuruyor. Andre Şambrode ıse altmıı hadıse tahmmındcn ılerı geç-
CeYap yok. Bai'ınyor, çaiınyor iki yaşında bir ihtiyardır. Fa- miş t e apansız ö~ün~e. bir. ce-
nihayet jaadarma karakoluna kat hayatın, hele aıkın zevk- set bulmakla deh gıbı mı ol· 
haber .,eriyor. Kapıyı kmyorlar, lerinden elini ayaiını çekme· muştur. "Kızınızın ülümünden 

•Kerih bir koku boğazlarını tt- mi,tir. Ancak bunu yaşamanın deli gibi oldum, diye babasına 
kıyor. Yatak Uzcrinde bir genç tadını bilen bir adam gibi yap- yazışı bund~n mı? . 
kadın cesedi. Tefessüh ebaiş mıyor. Gözleri çok genç kız- Fakat ıhtıy rın odarımda bır 
Jizü Ut.erinde bulut bu1ut si- lar üzerine saplanır kalır ve mektup ta bulunmuştur. Burada 
aekler. bir nevi rahatıızlak hissi verir. Şambro de g~nç kadmı öldür· 

Nujyenia kızıydı bu. Andre Şehve~ dallllğl düğ~~ü .. ya.zmakla beraber se-
Şambrodeden eser yok. komşu- Doıtu yoktur, kımseye açıl bebını soyhyor ve başka suç 
lar sekiı: gündenberi iki defa maz:. Höc:-esine ki seyi sok- ortakları da olduğunu söyle-
ıecelayin 2'elip gittiiğini gör- maz Kendi yaıdaşları bile mekle beraber ad1arını veriyor. 
müılu, fakat hiç bir gürültü onunla şakalaımaktan çekinir- Şu halde yirmi bir yaımda 
duyduklanaı hatırlamıyorlar. ler. Bununla bera\,er şimdiye bir genç kn~ını boğmak iç~n on 

Hafif bir kadın ve kadar hiçltir vak'ası olmamıştı. 2iin evci bırkaç erkek bırleş-
Seflh bir lhllyar " Tuhaf adam! ,11 yahud "Se- mişler demek oluyor. Eier bu 

Kız:ı Obnada tammıyan yok- fih ihtiyat " der geçerlerdi. gerçekse her faraziyenin yeri 
tuı. 21 Yaşında olan Polat Nuji- Zevkini yerine getirmek için vardır. Köhne manasbnn höc-
ye tarafıadan çıkanlan reza- lkanuna aykırı hareket ettiğini resinde acaba asıl bir zefahat 
letler sayısızdır. Evlenmİf, bir bilmiyordu. Bir cinayet iıliye- iyini l"Urulmuıtu? 
ay ıonra kocasından ayrılmış- bileceği kimse~i~ aklına ~ele- Bu iari~ cinay~t ~küçük ka-
ti O~akıttaa beri aşıkları sa· mezdi. Bunun ıçıa Dolet Roz- •abayı altust etmı§tir. Ancak 
y~ııdı. Daha doğruıu küçük yenın ölümU anlaıılmaı: bir Şambrode yakalanınca hakikat 
kasabada onlara say•ak bir iş iştir. nnlaşılacaktır. Ardeş etrafın-
olmuştu. İhtiyar kadınlar ve ih-- Bahusus ki genç kadın, .sefil daki dağlarda gizlendiği zan-
tiyar kızlar perde arkasından bir ihtiyarın duyduftu aşkı tat- nedillyor. 

Altın gibi kalbi an 
Maks Boer hasmını zengin etmek 
İçin kendi istegile mi yenildi?! •. 
ESKi Ş l\tPIYONUN SABIK ZEVCESi 

•• 
BOYl..,E DiYOR 

fj"' 

uaı.·.<.; J:oerrn esJ..-i km·ıgı JJo,·otltu ])wı1w t• 
Londra 17 Haziran Maksın başına gelen beni ala-

DoretiDunbar, Dünya boks kadar etmez. Ayrıldığımızdan-
şampiyonluğunu kayib eden beri onunla ne görüştüm, ne 
Mele Baerin karısıydı. Bu ka- de ona birşey yazdım. 
dıa boksorun şöhret kazanma- Fakat tatltlaştı: 
sına çok yardım etmiş, ona - Kazanacağını zannedi-
muntazam bir bayat yaşatmış- yordum. Zafer kazandıi• müd-
h. Fakat zengin oluaca Boer detçe onun mesut olduğuna 
Holivodun güzel kızlarile pek emindim. Her taraftan ona 
meşgul olduıj'undan Doroti bir tapındıklarını, birşeye ihtiyacı 

buçuk yıl önce 01tdan ayrıl- olmadığını, ona gülümsen-
mıştı. diiini biliyordum. fakat bu 

Tesadüfen onunla Londrada hezimet çok şey değiştiriyor. 

AÇI. --·-·---Fransızların teşebbüsleri 
Paris, 22 (Ö. R.) - Başba

kan B. Laval, Finans Bakanı 

B. Reuye ile bütçe muvazene
sini sailamak için alınacak 

tedbirler hakkında uzun uza

dıya göruşmüştür. Bayındırlık 

Bakanık B. Lora ı Eynak, de· 

miryolları bütçesindeki açığın 

1,250 milyon frank azaltılma11 
için bir p'an yapıldığını, fakat 

bunun tam tesirinin aacak bir 

kaç yıl içinde kendini göstere
bileceğini söylemiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
da sürüklüyorlarmış. 

"Ben ona bir kablo çclter~k 

tahbnın devrildiği şu sırada 

onu teselli etmek için yeniden 

yanında olduğumu bildirmek 

arzusuna mukavemet edeme

dim. 
" Fakat gerçekten mağlüp 

olduğuna inanamam. Ben 
Maksı taamın . Tatlı ve çok 
içlidir. Altın a-ibi kalbi var. 

Onu yenenin üç çocuğu var. 
ma,2'lüp olsa ~ölgcde kalacak, 

mahvolacaktı. Eminim ki Maks 

onu korumak istcmiıtir. Belki 
de, onun da zengin olmasma 

üokia bırakmak ıçın bile 

bite yenilmiştir. Baer her iste

diğine nail olmuştur!. Para, şe

ref, ıan .. Hiç bir eksiği yok?. ,, 

B. harpta şifre savaşı 
Şifre anahtarını verenler.. Gizli 
mürekkeble ve gazete ilinlarile 

casusluk yapanlar .. 
Nihayet, bazen de şifrelerin 

emniyetini, bunlan ellerinde 
tutanların kendi ihtiyatsızlık
larile bozdukları görülmüştür. 

inanılmaz bir şey olmakla be
raber bunun hiç olmazsa iki ör
neği kaydedilmiştir ki ikisi de 
birbirine benzer. Biri 1914 
ilktcşrininde Ruslar tarafından. 
öteki 1918 martında Almanlar 
tnrafındnn. 

Son hücumlarına başlamak 
üzere iken Almanlar 1918 Mar
tında yeni ve son derece mü 
kemmcl bir şifre kodunu tatbik 
mevkime lıoymuşlardı. Ertesi 
gün bir dinleme istasyonundaki 
Amerikoılılar ilk önce ne olduğu 
anlaşılamıyan şifreli bir telgraf, 
sonra da aşağıdaki açık cevabı 
ele geçirerek şafa kaldılar. 
"Henüz yeni şifre kitplarım at-
adık. Lütfen telgrafınızı eski 

şifre ile tekrarlayınız.,, 
Alman dinleme iıtasyonu da 

bu ricayı yerine getirmiş, ve 
böylece karşı taraftaki düşma
na ayui metnin iki şifreyle ya
zılmış iki suretini verdiğinin 
farkına varmamıştır. Üç gün 
sonra karşılaştırma bittiğinden 
müttefik servisleri Alman tel· 
graflarını Almanların kendileri 
kadar kolayca okuya biliyor
lardı. 

Clzll muhabereler 
Fakat çok zaman olur ki 

ihtiyat bir sırrın yalnı:ı şifreye 
emanet edilmesini meneder. 
Mesela düşman meml~ketine 

gönderilmiş gizli ajanların, 
casuslarm muhaberelerini bfüı
bütün gözden u:ıak tutmak 
mecburiyetinde oldukları aşi
kardır. Posta sansörünün kon
trolundan kurtulmak için bun
lar en ziyade kimyevi, renk
siz mürekkep kull~nmışlar 
ve böylece, bitaraf bir mem-
lekete ~önderilell alelade bir 
iş mektubunun satırlnrı ara
sına göze görülmez. rapor
lar sıkıştırmışlardır. Büyük 
harpte çok kullanılan bu mu
habere usulü sırasına göre 
ya en az, yahut en çok teh
likelidir. Gönderen için bu 
bazen ehemmiyetli bir usuldür . 
Zira postada bir mektubun 
ele geçirilmesi onu kimin gön
derdiğini bulmanın imkaaını 
veımez, Fakat çok tehlikeli 
de olabilir, zira raporu gön
deren adcım her ne sebeple 
olursa olsun ufacık bir şüphe 
uyandırırsa eşyc:larıoın aran
ması gizli muhabere vasıtala
rını meydana çıkarmak sure
tiyle onun huviyeti hakkında 
şüphe bıraltmıyacaktır. 

işte bunun için, büyük harp
te, bilhassa Almanyada casus
luk ustalarının en çok kur
nazlığı raporları yazmak için 
lüzumlu olall gizli mürekkep
lern ihakiki mahiyetini zararsız 
görünüşler arkasında gizlemeğe 

matuf olmuştur. 
llkönce gizli ve gorunmez 

yazı için, mazide olduğu gibi 

en ziyade limon ve süt suyu 
kullanılırdı. Fakat, araştırma 

halinde bu mayilerin ne sebeple 
yanlarında bulunduğunu izah 
etmek güç olduğu için, kim
yakerler bunlara görünüş

te diş suyu yerine gt· 
çebileR vt: fazla olarak ta 
tehlike halinde zararsızca yu
tula biJ~n renksiz mayiler temin 
ettiler. Buhile çabucak keı
fedilince, başka gizleme ıekil
Jerine müracaat Jazımgeldi. 

Nihayet öyle öksürük pastil
leri, ilaç hapları, hatta pabuc 
bağları yapıldı ki. arzu edilen 
gizli mürekkebi elde ermek 
için bunlan bir lahza su içnde 
eritmek kafi idi. İstikbalde 
daha mükemmel usullerin bulua-

mıyacağıoı da kimse temia 
eciem.ez. Bu izahata bize Yerea 

Alman zabiti diyor ki: " Bü
tün bunlar gelecek hnrpt• gizli 
mürekkeblerin e11 tehlikeli si
lahlardan biri olacağını bize 
göstermeğe yeter. n 

Bunu daha kolay kullanmak 
için, gizli raporları mektuplar 

üzerine def-il, fakat daha az 
kontrola tabi olan matbualar 
üzerine yazanlar olmuştur. Me-

seli harbnt ortasında Frankfort 
postanesi, bu şar doktorlarında" 
birinin lsviçrcdeki meslektaşla
rır.dan birine büyük Mr inti
zamla bir yıK"ın bbbi ris•le 
ıöndermtsillden hayrete düşül
müştür. Zaman bu derece büyük 
bir teknik muhabere faaliyetine 

iç te uyıun değildi. Sıkmh
dan kurtulmak için bu risale
lerden birini tesadüfi olarak 

kimyevi bir muayeneden ıeçir~ 
meğe karar verdiler ve sayıfa 
kenarlarında beliren kırmızı 

harfleri• besbelli bir ihaaet 
vesikası olduiunu gördüler. 
Buaların muharriri intizamı se
ver bir adam olduiu içia gön
d erdiii casusluk raporlarını 
toplamıştı. Bu sonuncusu 71 
numaralı idi. idam maagasila 
karşılaşmak için bundan pek 
azı yeterdi ve herif hemen kur
şuna dizildi. 

unun Almanya hesabına iş 

gören mealektaşlarmdan biri 
sansörün dikkatinden kertul
mak için daha kolay bir vasıta 
bulmu.ıtu. Ingiliz polis enspek
törlerinden birinin ifadesine 
göre harp esnasında gönderil-
miş casusluk raporlarından en 
akılhca birisi Londradan Ko
penhaga gönderilen iki roma-

J 

aın sarılı olduiu bir eski kağıt 
parçasının iç tarafına gizü mü
rekkeple yazılmıştı. 

Nihayet bu biçim ihtiyatlara 
kannuyanlar için, ğazetelcrin 

dördüacü sayıfalarında parola
lı bir lisanla yazılmış ilan yo
lu vardı. Bundan istifade için 
önceden bu parolaları çok ın
kı olarak tasarlamış olmak la~ 
ıımdı. Fakat bu yapıldıktan 
sonra bu usulün pek az teh
likesi vardı ve uzun zaman 
~öze çarpmaktan kurtuldu. 
Filhakika bir Avusturya gaze· 
teainde: "Muhasebe ve muba· 
bereye vakıf, Viyaaada birçoll 
uncler servis şefliği yapmıt 
35 yqlarında bir İsviçreli İf 
arıyor,, cümlesinden ibaret kü .. 
çük ilanı okuyanlar bu masu
mane it talebinin, parolayı bi
lenler için: " 3Sinci fırka Vi
yanadan İtalya cephesine hare• 
ket etti,. demek olduğunu ne
reden sezebilir1erdi. 

bviçreye iltica ctmiı Çekle
ria, hatta Parista saklanmış 

Almanların memleketlerile %izli 
muhaberelerinde gazetelerin 
hava raporlanndan, veya ticari 
illnlarıodan iıtifade ettikleri 
ıık ıık Yaki olmu~tur. Nihayet 
Alman istihbarat ıeflerindea 
biriıi "Vie Parisinne,, ~dlı 

Franııı risaıeıinden çok faydalı 
malfuuat çıkardığını ıöylemiı
tir. Burada kcndilcrile mektup· 
laıacak kadınlar iıtiyen F ran· 
su: aakerlcri, fenith~ı akıllarına 
ı: tirmeksizin, hem kıt'a ar1-
nıa, hem mıntakalarmm numa
rasını veriyorlardı. 

Mazide de bu biçim muha
llere usullerinin ve şifrel mu
haberatın tüphesiz örnekleri 
vardır. Fakat ıon harbın yeni
liji telsiz telırraf dolayısile şifre 
muhaberelerinin u111umiliğidir. 
E·nclce bu usul yalnız posta ve
ya ekiıpreıle iÖncierilen mek· 

tuplara tatbik edilirdi. Hava boı· 
luiu içine yayıhaca bu şifreler, 
uçaklar ıibi, seferdeki bir or· 
duaun başlıca anasm olan si· 
lablar arasına katılmıştır. Dev
letler arasında diplomatik ve 

süel savaşların bazı usullerini 
dcgiştirmeğc sebep olmuştur 
ve hiç şüphesiz daha da ola-
cakbr. Bunun için, bu silahın 
istikbalinde şimdiden açığa vu
rulamıyacak gelişme imkanları 
vardır. Bunların baş11'ngıç nok
tasını göstermek faydasız ol· 
mamıştır sanırız. 

-Son-

C. :E:I.. P. TiJkilil~ nahiyesi 
Cedit, Süvari ve Mirali ocakları tarafından 

lzmir -Tire gezintisi 
30 haziran 1935 pazar günü 

Mevsimin son trea gezintisi olacaktır. Her türlü meyve
lerin bol olduğu bu mev~imde son fırsattan istifade ediniz. 
Yeşil Tirenin Pa4a çeşmesi ve Kaplan memma suyu görül
meğe değer pek i'fizel yerlerdir. 

Bilet ücreti eri : 1 inci mevki 1 SO kuruı 
2 inci mevki 125 kuruş 3 üncü mevki 100 kuruş 

3 yaşından on yaıına kadar çocuklardan yarım ücret alınır 

Trenin hareket saatları : Alsancaktan saat 7 de 
Kemerden 7.10 de K. Çuhudan 7.26 da 

buluştum. ince, şık, güzelce Soytari hallerine rağmen Maks 
bir kadın. çok içli bir çocuktur. Sevimli 

- Eski kocanızın hezimeti bir dost idi. Öyle sanırım ki, 
sizi müteessir etti mi? onu hala seviyorvm. Braddoke 

Bu cüretkiraae suale karşı, karşı zafer kazan .. anıasına çok 
Doroti ilkö11ce biraı tereddüt acırım. Şimdi izzetinefsi yara-

MUHTEŞEM 
ORKESTRA 

Tireden ; 19 da. Kemere van~ 21.15. Alsancağa variş 21.25 
Bilet satış yerleri: 
Tilkilik bay Faile: cczaaesi, Aydıll demiryolu şehir kalemi 

(Kerestecilerde) Alsancak ve Kemer is~ıyonları, Kemeraltı 
Sev.im pastanesi, Şif11 eczanesi, Çorakkapı tütüncü Hasan 
Tahsin, Güzel lzmir kıraathanesi, Değirmendağında bakkal 
Sait, Arastada sarraf Bencuya Çukurel, Karfıyalcada Ahmet 
Mitat eczanesi, Tilkilikte yoğurtçu Fehmi, Tilkilik nahiye
sine bağlı ocaklarda. Balcılarda saatçı Hafız Fevzi. 

ediyor: Janmışbr. Dostları belki de onu 
- Ben neden onunla meı- bırakmışlardır. Anlaşılan Ame-

muntazaman çalacakhr(Müdüriyet) 

ıul oJavJm. Artık aynhhk bitti. rika t[&zeteleri ~avaUıyı çamur-
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sergüzeştleri 
öne ek· e ki im para orluk Konsoloshaney · basan caniler fan

a yni zihniyetle devamıdır tornanın aşkanlığındaki çete idi 

Al or usu Lavransın 

Alman ordusu karada - Denizde ve havada 550 bin 
kişi olacaktır. Orduda kadınların da vazifesi vardır 

Bcrl•n 20 ( Uta :ıjansı ) - Goeringi hatırlamak yeter. Or- 1 maktan kurtarmak şerefi ancalc 
Uıa ajansının füel ı·z.zıcısı bil- dunuD terefli ve iradeli adamı; orduyu ltugünlerde idare ge-

ri:; or: Alma• ordusunu müsavi hak- neral!arıadır. Böyle olmasaydı 
1 1manyanın yeni askerlik ka- !arla yeniden y:mıtmak için ne Hitler 30 lkincikanun 1933 ne 

nutu, Almany;ya. en· bir ordu k;ı.dar uğraşmı~tı. Gröner bu 
'ermiyor. Bu kanun!a ancak 
1918 dc bırakılım noktadan 
lckr;ır yiiriı eğe başlanıyor de-
mektir. Zaten askerkr:, sayısı 
\ z bin oldu~u -ki l:u •ayı se
r tuden Leri doj!ru c egi dir. 

cntrol !enelerindc b Al-
rra~yada ı:s~ eri gi biçe nuır

ıneğe u: ra.,ar, solun [; ) rel
erıne raı;:men askerlik c ede
erden ka.d:ğı gibi ilerle} yü
~uvordu. Al~anların, bu en 
goze batan karakterlerınc, as-

niyet.e yabancı gazetelerine ne 
devleti yeniden lıurabilmek içm 
elinde ı~e yıır:yan birSk bir 

erce y aş:ama!arın , ,·a!an ve 
rade kor;.ıyuculuklarına $CllC.ır

ınak, Versay muahedesin"n en 
büyük psilw!ojik hatası idi 

1 skı '' ·l cıı ııl<Jı lııl. o•ıl1ısııwlrııı rıiyad~f ı 
kadar yazılar yazdı, ne kadar a~ker km·veti bu!amıyacak e 

Almaııyanın si!oıhsıı.lığının sözlu söyledi. Lakin bu yazı- bu hal yeni dcnimın kurulma-
aonu ı,rclmiyeceiini ıanıuak, 

ıateo bir düşünce idi. Genel 
askerliğin yokluju Almanyada 
p:r.rti lı:avr,alannın alıp JÜrÜ· 
nıc•ine meydan \'ermişti. Her 
\·erı uker formasiyonları ku
r ıldu. Bundan Hitler 'e Hitler
cilf"r büyük faJdn!ar ı,rördü. 
Oauıı, yine üniformalı erkek
uden kunet yaratmak, düşün

<ui gözler ka•aştıracak dere
ude muvaffakıyet kazandı. 

Hit'er idareyi eline aldığı za
man genel as'kerlii;in meydana 
~ kma .. n•r> ·•tık hir 7aman 

lar gazete tarihine bir makale Sını feciktirİp fÜçle~tirccekti. 
daha katmııdaD ba~ka bir feye Nıısyonal sosyalizm ile hüki'ı-
yara•adılar. Ccnevrede de bu met düşünceJi ve inanı bir ol-
mese!e kor.uşuldu. Orada da duğ"u gün, ordunun dili yerinde 
ucsuz bucakıız konuımalara bir olan büyük ;:damlar; onun bir 
daha katılmış oldır. Lakin biç :ıamanlar Kayı.ere hizmet ettiği 
b r netice cıkmadı. gibi, bugünden sonra da nas· 

Hitler e!ki Alman ordusuau yona! sosyalizme hizmet ede-
yine yaratmakla en populer ceğ"i tabii olduğunu; şimdiye 
ıdınılanndan birisini atmış oldu. tek ve kuvvetli bir h\ikiimet 
Bu;ünkü Aıaıan savaş işleri yoklu~ndan aun'i~ olarak ku-
bakanı general Fon Blomberıı 
Hitlere 'e bu işte en kıymetli 
bir yardımcı, askerlik ve ulus 
~iyasa1ında tam bir kafa den i 

/.s./,, ''" J"' J'tflu;·/ 1t/,· t;J'tl 11.,1· ttıfflıı ·'·tt t·1.ı rılt,ı· 

me~ele•i olduğunu her kes bi- o'du. Bugiinkü Al•an orduau-
Jiyordu. Nıhayet Almanya iki nu Ru•} anın kırmızı orduıuna 
Hr.e sonra diğer!eri gibi as- bcn:o:etertk ona Alman kahve 
kerliğe da"< narak askerce \;o- rengı ordusu demek yanlıttır. 
r.uşacak ku\' .-et: bu tur bt:'.nıaı. A'mzn ıa,·aş işleri bakanı Fon 
ortaya atı dı ve ses;nı ) üLsellli. Bloml,dgin, orduyu Hindenbur-
1 lerin iç yıizünü bilenler, gun ölümiinden sonra Adolf 

c.chsführe• ve ordunun baş- Hitlcr adın<. andiçmeğe çağı-
lıum:ımd:ı. ı o a . H; 1er, gcn•l rırken ..., ,;enel aılcelik ilin 
· !kerliği ilan ettığ · z•'l1an hiç te e:lılirkcn sö ·'.cıli~i sert ve açık 
;a,mamı,lard r. Şaşan.ar da bu •ozler dü~ünü!iirsa, bugünkü 
n:ııe pek ça':>uk a'ıştılar. Alman ordu unu artık Atılolf 

Rııyhs ordusunun yine eski Hitlerin ı;;:syonal ıoıyalist Al-
}Uİne }'übelmcsi ~erefi (her manya~ımn ordusu olarak ka-
De kadar bundan ev\'el"i hü- bul etır.el: lazınıgelir. Bugünkü 

[•"metler de si}asal a'anda bu 
'olda ı..ğraşmışlarsa da) ya!nız 

Hitlerin olacaktır. Asker o'.aı ak 
doğa• ve bu sevgi ile yaşıyan 
Almanlık duygusu gozonı;ne 

a'ımr!ıı bunun ehemmiyeti daha 
t'~İ anlaşılır. Bir iş yapıldıktan 
• onra, bunu yapmak gi.iç de
li di, drmck pek koiaydır. Al
manyada •İlalılanma aanayiiııi 
canlandır•ak ve tekrar çalış
tırmağa başlansak ancak tek bir 
lmre bajılı bir iş olduğu doi
ıudur. Lakin bunu yapacak
larda ancak bir Hit!er ccurct 
ve atılı,ranlığı bu'.unması lazım-

. Bunun doğruluğunu aııla
rnak için Almanyanm en uki 
milli müdafaa vekili 'leneral 

Alman orc'ı••una partilerin üs-

tünde bir ordu demle .,. onu 
mesela kur~uni renkte bitaraf 
sannıak yanlıştır. Bunda11 ev
v~!:d Alman o dusu da aııcak 

mecl:.uriğ olaıa k, bugün bu, ya· 
rın o~cki, parti hükumeti ele 
ııldığı ıamau'arda bitaraf ka
labil;yordu. Çünkü eğer 1919-
d"n ~onraki buhraıılı senelerde 
ordu paıtilerin Ü•tünde bir kuv· 
vet oluak durmasaydı, o bugiin 
sos aldemol:rat, yarın bir mer
kez ordusu olacak ve aonıında 
bir çok istikametlerde parça
lanmış, siya .. al dağınıklığa ui· 
ramı~ bir ~sker yını halini ala
caktı. Bu karışık fÜnlerde, or
duyu parti akıntılarına kapıl-

rulan, partilerin üstünde yaşa
manın sona erdiğini bildirdiler. 
Ordu bilyilk adamlarının Goji-

rudan doiruya parti adamların· 
dan se ilmedi · i dütünülürse, 

bu ıö:ı:lercien ordunu• çoktan 
naıyonal sosyalist id~ali taşı-' 
dıK-ı pek açık olarak anla~ıiır. 

Yeni askerlik kaaı..nu, kadın
lara a iş veriyor. Yeni ~3\'lli· 

larda kavga yalnız !ınırlarda 

olmıyacak, sınır gerisi <.ntamı 
ortadan kalkauk, bütün u'us 
sil;.blanacak \"e bütün ü:ke 
kavga meydanı olacaktır. Or

dunun üçe ayrılan hıra, deniz 
ve hava kuvvetleri hcpıi bir

den 550,000 ki,iden ibaret ola
caktır. Bu sayının içinde r.s

kerliği meslek edinenler \"e 
göaüller de vardır. Silahlan

maya gelince bunun ne yuka
rıya ne de atağıya doğru bir 

haddi olmıyacal.tır, Askerlik 
mühletini uzatıp kısaltmak kuv 

veti Reichıführer'in eline veril
miştir. Şimdilik Hitler bunu bir 

sene yapıaıtsa da bir e111riyle 
bir aada degiştirmek te krndi 

elindedir. Bu bir sene askerlik 
hi:ı.metini görenler arasından 
muntaıam ordu, daima eksilen
lerin yerini doldurabilecek kuY
veti bulacaktır. Çünkü bunlar 
orduya lazım •lan her ,eyi eyice 
öğreneceklerdir. Ordunun tak
ai111i de pek basitleştirilmittir. 

llııtiyatlarda hiımet 35 yatın•, 
Landwehr de ise 45 yaşını ka
tılar olacaktır. Landıturm kuv
vetleri yalnız bütün biımetleriui 
bitirenlerde• kurulacaktır. Yaai 
bu ırun1pta aacak 45 den yu
kanlar bulunacaktır. Yalnız 
harp olduiu zama• bualıır da 
ailaba çaiJrılabileceklerdir. Bu 
kurumvn sebebi, ordu erlılnı
nın hilhaasa 1890 ve ondan ev
vel doğ"aıılar, yani hakiki cephe 
çocuklarının, bilıri ve tecrübe
lerinde• muhakkak istifade •t· 
mek iıte•elerinden ileri ırel
mektedir. 

-~·~ 
Vail muavini 

lı•ir yarilbayı Sedat 
lçifleri balıaıılıjmca iki ay 
verilmiıtir. 

Y ezd meydanında atlarına atlıyarak Astrabada kaç
mışlardı - Sarayda iki yabancı veziri görmek istiyordu 

-5-
Kaçıcıyan ,.e saray mü~iri 

bu haberlerden büsbütün ~a-
şırmı~lardı. Adeta akıllarını 
oynatacaklarıodan korkuyor-
lardı. Birbiri ü:ıerine bu siya
sal cin ay etlerin devamı, katil
lerin hiç iz bırakmadım orta
dan kaybolmaları akıl 
erdirilecel· iç değildi. Ka-
c:cy anrn endişesı iki bas!ı 
idi.Selefinin ba 
1ına gclcnlu 
er ıı d • ba -

1tı1ıramlaki lıı!Jıli~ l'elrol 
na gelebilird". Bu tereddüdü 
yırtarak \'azİyetin iycap ettir
diği ıeri kararı almak lizumu
nu ilkin düşünen aaray mütiri 
oldu. 

- Ekselans dedi. Telaşa 

kendimizi kaptıracak zaman 
dei:"ildir. Bu kuru sö:ılerle ik
tifa etmiyerek vakaaın mahi
yetini anlıyalım. 

Saray 1tazırı Jı.uadan ıonra 

müfreze zabitine şu suali sor
du: 

- Sübay sorguma iyice ce
vab veriajz.~ Konao!oshaa~ye 

karşı bir suikasd yapı!dıgını 

idd" a ediyorsunuL Bu iş nasıl 
oldu? Hiçolmazsa lcatilleri ya

kdadınız mı? 
- Hayır efendim. Katilleri 

tutamadık. Kim olduklarını bil

miyoruz. Ben müfrezemle dev
riye geziyordum. Firdevs so

kağına gelince bir kargaşalık 
gördüm Halk her istikamette 

kaçışıyordu. Bir panik vzırdı ki, 
• bebi b:zce meçhuldü. Kaçan
ları zorla durdurarak, bin mü -
kül:it içinde ne olduğunu anlı
rabildim. S5ylen"r.lere bakı
lırsa tüfenlduini saklıya11 bir 
çete Konsoloshaneye fİrmişler .. 
Tam bir saat •rada, hiçbir 
şüphe uyandırmaksızın kalrnıı

lar. Nihayet müsaid zamanı• 

geldiiini ırörünce hücu•a ıı•
çerek cinayetlerini itlemifler, 
Konsoloshane kasasıaı soymuı
lar. Buradan soğukkanlılıkla çı
karak Y ezd meydanında suç 
ortaklarındaa birinin tuttuğu 

atlara atlıyarak şehirdea uzak
laşmıılardır. Yine halkın ıöy
ladiiinden anlaşılıyor ki, içle
rinde mahud Fantoma ıüveri 

de bulunan çete Astnabad iı
tikamttinde kaçmışlardır. 
Cinayeti kim duyurmu•? 

Bu taarruz büyük bir süku
netle yapılmış olacak ki cina· 
yetten koaıoloshane kavasla
rının bile •aliimatı oh11amıftır. 
Geç vakıt konsolosun kızı ba· 
basını görmeğe ı,reli11ce üç ce
setle kartılatmış ve feryadı 
basmıştır. Nihayet az öace 
konseloıbanedeıo çıkan pbıa· 
!arın cinayeti yapan çete ol
duğu anlaşılmıfbr. Babasıaı Ye 
annesini koasoloshanede bul-
mıyan kızın feryadı bütün 
Firdeni mahallesini ayaia 
kaldırmııtır. 

Mlifreıc kumanda111aın bil· 
dikleri bu kadardı. Koa oloı· 
lıaaeye ııirerelc tankilı.at yap· 
•aja ce1aret edememitti. Bu· 
nun da ka11itlllayaalara kartı 

bir tecavüz te~kil et•esinden 
korkmuştu. Ortada biliame5İ 
zaruri olan bir teY daha yar
dı: Konsolosl aka 
rısı 

tu ? 
ne olmu•-

~ıı·J,c!i /ıİıl(ISl 1't' },(lt'l"(lıt., 

Kaclcyanın yelsi 
Kacicyan bunları dinledik

ten sonra başını ilıi elini ara
sına alarak sallandı: 

- Hiç bir zaman lı.afamı 
emuzlarundan bu kadar ayrı

lacak fİbi duymadım, dedi. 
Saray nazırı bu en .. iteyİ 

dağıt•ağa lüzum gör•edi: 
- Olan oldu ek1elans .. Şim

di ahuvah ile •akıt geçirmelıe 
relmcz: Korkulanaızı yerıiı de 
saymıyorum. Bununla beraber 
birinci kurtuluı yolu harekete 
geçmektir. Mllmlı:lln oldnğu 
katlar ıeri bir suHtte ,akileria 
arkasına düşünüz ve oalan 
ele zerirme(e çalıtınıı. Buna 
mu ·affak olunanız lııelki tahın 

merhameti n mÜ!amahuı ile 
k ar,ıla4ırsınıı. 

Ayni saatta 
Pclis aüdürü1tün belirsiz göl

ııeler ıırkasıDda takibata ha
zırla•dığı aaatta iki yabaacı 
şab:n ıarayında ispatı vücut 
eclcrek baınzi r tarafından ka
'ltu! edilmelerini istemişlerbi, 

Vezir ayai zamanda ~ahııı mU
bürünü taıımakta idi. Vezir bu 
iki yaba cıyı kabulden önce 
lıüviyetleriııi bildirmelerini is
temişti. iki ecııebidea daha 
sert ye cüretklr olaaı şu ce
Yabı vermiftİ. 

- lnı,riltere kralı, Hindistan 
ve di!ıer yerler imparatoru Sa
majeııte beşiaci Jorj haıretle

riaia memuriyeti mahsusa ile 
tavzif buyurdukları ailiıia 

Tho•a• Edvard Lananı Ye 
major David Herbert Y oıı•ır 
olıluiumuzu ıöyleyiniı. 

Çok garip ı, 
Bu çok ~arip bir itti. 1912 

senesi niba yetlerine dotru Iran-
· daki rekabetlere karııın pet
rol davası bu ziyaretle en he
yecanlı aafba11na ıolculmalc is· 
teniyordu. Bu iki Stratejic and 
diplo•atic ageııts'daa •üliıim 
Lavraası okurlarımız taaımış
lardır. Major David Herbert 
Young'a geliace ince kumral 
sakallı olan bu ada•ın ağzın

dan piposu düşmiyordu. Her
bert Young daha soaraları 

Lavransın Süriye ve Afııa11is

taadaki maceralarında sağ" lıo
lu olmuştur. işte 1912 sonla
rına doğru lran sarayına soku
la• iki casus Entelijens Servi
sin bütün u•utlarıaı Üzerlerine 
koyduğu iki ıergüıeftçi idi. 

Yabancıların futoma süva
riler rarafındaıı ıinekler ııibi 
avlanarak öldürilldüiü tıı kı
ntık Y• heyecanlı giialerde bu 
ilci ••llÇ lnırüi:ı: lrua ne yap· 

mıya gelmişlerdi? Bu cuarı 
iyice anla•alc için daha yulı:arı 
tarihlere dön•ck, Ira• petr•l

larını ele geçirmek makıadile 
1901 de yapılan modera tur
nuvaya ı,röz geıdir•elc l&zım-

dır. 

1901 de lra• hükumeti, lra
nı Rusyaııın vaıalı yapmak ai· 

yetin.le olaa çarların görüalifte 
himayHİ altında ıakin Jı.ir de

vir ya,ıyordv. Bu sukiınet, al· 

dalıcı bir sükunetti. Zira Rm
lır lranlıların rözleri kapalı 
olarak yaşamalarından iıtifade 
ederek bütün genifleme pl o
larını haıırlamalda idiler. Kar
şılaı ında biricik rakipleri ce· 

nuptan ayııi maksatla hareket 

eden Jnıiliılerdi. Ruı çarları 
Iran sarayının himisi ıibi ııo
rünmekle lagiliılere tefevvuk 
etmek iddiasıada idiler. 

Naarıddın Şah 

Gene ayni tarihte lrao tah

tında Nasırıddın Şah vardı. Se

fahete •Ünhemik bir ıah ... Sa
nat eserlerini ıudiği ka .. ar 

kadıııı, güzel yemekleri de ..:

Yiyordu. Saray işun\lf ilc•leri 
içinde yüz•ekte idi. Cariyeler, 

ı,rulamlar... işte N111ınddın fll· 

hın biricik düşüncesi... Şimal· 
den ve cenuptan koca bir mı· 

deniyet tarihi olan tranın na
sıl tehdit cdildi(ini ı,rörmiye• 
relc Şahlar ıahı ( Şahinph ) 
adını takınıyordu. Nasınc!. .. ın 
ı.u krallar kralı adına ltir ra

kip te Habeş imparatoru idi. 

Aldatma ve aldanma 
Siyasası 

Kızıl Sultanın bir eşi idi o ... 

Onun gibi aldatma ve alda•

ma siyasası ile iiÜD gtçiriyor
du. Teveccühünü lı:azananlara, 

ı,rururunu okşıyanlara ancak 

oııun gibi fütursu:ı, vatanının 

felaketine lakayt biı hükiimda· 

rın hareket edebileceii gibi 

davranıyor, iıısaıılar, atiyclerdt 
bulunuyordu. Hele sarayı ıi ·a
rat eden yabancıların gözlerini 
boyanıık için her ıey mubah
tı. Her birine, karakterine uy· 
guıı fekilde ihsanlar yapılıyor· 
d\I. Kimine nişan, kimine \ıa
dın, cııriyc, tlma.s 



ez e 

i haftadır size yaznm dım. 
Özel bazı işlerim yazdırmadı. 
Fakat bu z man içind biç 
boş Jurmadım. Pekçoğu UFA 
nın yenisene prodüksiyonuna 
at olma1c üzer bir hayli ıü
zel filim' r gördü . Mektub
Jarım'Ja bunl rdan size bahse
dece~ım. Bu filimler arasınd 
c dikkate değerli bulduğu 

bir tane ini, hepsinden önce 
bu mektubumda anlatacağı . 

Dahi Hanrick lbscn'in ölmez 
ve unutulmaz fantastik tarihi 
büyük eseri (Pcer Gynt) dün
yaaın her tarafında olduğu ka
dar bizi memlek timizde de 
bilinir. Iki en önce Layan 
Seniha Bedri tarafından dili
mıze çevrile piyeıi lstanbul 
şehir tiyatrosu abasında ay-
1 rca a 1{.Jşlar toplamış ve bu 
eserin muvaffakıyetl ahneye 
konu u yüksek r jisörümüz 
l\ haini ye ir utkusu ol
muştu. 

Aşağıdaki satırlıırıml !İze 

p rdede gördügüm Peer Gynt'i 
aalatmağa çalışacağı : 

Peer Gynt, Norveç köyle
rinia birind~ fakir bir ciftçi 
araaan sa eti ncak büyü' .. 
ıervet sahibi olmakta bulan, 
Af rikada bir kral oJm k scv
daaında gezen, hodbin f kat 
becerikli ve sen ri ruhlu bir 
delikanlı ...• Btün gü tarl ları· 
nı ihmal eder k dağlarda, ba
yırlarda hulyalı bir durumla 
ıeueri gibi dolaşıp duruyordu. 

Peer, küçük çiftliğini sah-
yor. Alıcının güzel bir kızı 

Yardır ki Peer onu bir dü-
iünde görmüş ve sevmişti. 
Kızd kendisine kartı kayıtsız 
.l.eiildi. 

Peer'in annesi mü}teriJerinc 
çiftliii gezdirirken kendisi de 
ıevgilisinia yanına dağda ba
yırda giydiği yırtık ve kirli 
enaplariyle çıkmamak için dü
ğünde giydi2'i esvapl rı giy

me· e çalışıyordu. Kızın b bası 
çiftliği ilk iÖrüşte beğenmediği 
için karısını ve kızını alarak 

şavuşup gitti. Pecr sevgilisini 
bulamıyor. Halbuki o kendisini 
bckliyec ğiai v detmişti. 

Önce Peerle sevişen zengin 
bir çiftlik sahibinin kızı Anitra 
o akşam başka bir delikanlıya 
nışanlanıyordu. Tören( merasim) 
de Pcer'in yeni ıcvgilisi Selvoii' 
de bulunacaktı. UllU duyan 
Peer, doiru nışa evi koştu. 

fakat Solv ii!'i bulamayınca çıl-
2'ı laştı ve yaptığını bilmez 
bir hald işan töreni yapıl-

makta ola eski sevgilisinı 

elind~n tutub dai'lara doiru 
sürüklüyor, ve zengin kızını 
bir tepede bırakıyor. 

'* 

•o 

Pa~h;: 1&Ha
zh· n as 

Müthiş bir fırtına ortalığı 
birbirine katıyor. Peer, evine 
dönünciyc adar,nişan evinden 
kovulan annesi yolda kaza ge· 
çirmiş ve tesadüf o!arak 
Solvcig o u görerek evine 
katlar getirmişti. Zavallı ann 
azz man sonra ölüyor. Peer 
Gynt'ın artık eviyle ve şehirle 
alakası kal nmışb. u felaket 
o u y ni bir sergüzeşte atmak 
ıçı bir fırsattı. Sevgilisine, 

rtık gidiyoru . . Ya
kında gclecegim. 

Diyor ve ondan şu cevabı 
ah yor, 

- Seni bckliyeceii 
Peer, gidiyor. Senelerce ba-

yatla savaıdıktan sonra üJkü
aüne kavuşuyor. Yırtık esvap
larıyla, çıpl k ayaklarıyla dağ'
larda, bayır! rdn 11eracriyane 
dolaşan Peer Gynt'ı şimdi bir 
bakır mad ninin başında görü
yoruz. O a herkes ( Bakır kı

rah ) diyor. Kendisini bütün 
dünya t ıyor. 

u bakır kır llığı ona ( Af
rika kralı ) clmak sevdasını 

unuttur ıyor. Afriakada ken
di ismiyle anıl cak bir ülke ... 

P r, bu a da muv ffak olu
yor. Oluy r amm hakikiğ sa
adeti bunların hiç birinde bu
lamıyor. GançJiğinin yoksul h -
yatını hcpepsinden üstün gör· 
meğ bnşlıyor. 

Peer Gynt, herşeyi yerinde 
bırakıyor ve bir parasız n em
lcketine dönüyor. Evine geldiği 
vakit sevgilisinin kendi!İni bek
lem kt olduj'unu görüyor. Öy
leya o: 

- Seni b kliyeceğ'im ... 
Dememişmi idi.Pcer, o zaman 

hakikati anlıyor ye, 
- Yazık, saadeti bulmak 

için bu kadar çalıştım, caba

)adım, diyor. 

*•* 
Eser ve mevzu hakl<ında 

yazmağ'ı artık buluyorum. İb
senin (P..:er Gynt) ini bütün 
düny da pek değerli ve sala-

hiy ctli kalemler övmüştür. 
Dikkat ettim bu fil den bah
seden sinema mecmualarının 
hiçbirisi eser v mevzu hak
kında kalem yürütmedi. 

Fil in ilk gösteriliıinin ya
pıldığı (Coliıec) sine asını dol
dur n Paris'in sinama \'e fil 
kurtları hep Beer Gynt'in se-

e iıı ea büyük filmi olacaiı ı 
birbirlerine i açhyorlardı. T eıli 
ve ine mevzuları seven ci.ldt 

üıteriıi olan büyük sinama-
ların bu fil i daha ö cedcn 
bağladıkl rını söyliyorlar ve hu 
ıinamaların isi !erini sayıyor-

lardı. 
• • • 

Pe r Gvnt, Amen1can (Uni-

spo 

Yenı 

n oJur. Ve biıtün bu 
're sıhne'erde ya 'ıyan bır 

. v rdır. o "a snn -
ku r uz .r atlt!l olu-

<= n öne 
T~aır~u 

.mı oi"mp nt: 
r HoUyvood 

v ile onun 
yı ı ı y w ı .ua kalarını ser 
güze t;crini yazr.ıışlardır. Bütün 
bun' ra rn r.ı :ı o h.!rşeyden 
ö ce 'r .. porcuJur. Snoru çıl
gırıca cven. ona tapan ve bü-
tün n:uvaffakiyetlerini spora 
borçlu olan bir sporcu ... 

W eissmüllerin sporcu karyeri 
hakkında aşağıda vereceğimiz 
bir kaç not okurlarımızı ilği
lendirecektir: Sporculukta ka
zandığı şöhret sinemacıhktaki 
şöhr .. tine muadil olan johnny 
W cissmüller, Amerikanın ve 
hatta diiny ın en eyi yüzücü
leri sayılan Fick ve Medic 'nın 

birer spor yıldızt gibi belirmiş 
olrı::ıahırı a bakmayarak yeryü-
zi.miın yi.ızme 1ampiyonu s yı
labilir. Spor ılk başlndığı ta-
rih olan 1921 den 1931 sene
sine kadar uzun mesaf li yüz
n·elcrde on yetişecek yüzücü 

l•ulıı!ll'Clf m t:iiri - J>la;da g11Jır~iu mtrazişi 

.Jolııı>ı ,11 rri !>)111 /t /in· i ıı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ted nrtists - Biri ik artistler) 
sosyetesinin Avrupa büro.su 
tarafından Berlinde yaptmlmıı-

tır. Eserin ismi lrndar Edwin 
Grieg'in musikisi, danslar ve 

dağ manzaralaı ı filmin sempa
tisini arttırmaktadır. 

Filmin muvaffak artıstJ ri 

içiudc, başta Peer Gynt'i tem

ıil eden deierli Al an san
atkarı Hans Albcr olmak 

~zere, OJga Tchekova, Ellen 

Franck, Mariel Louise ve Lucie, 

Höflich gibi seçgin ( güzide } 
] ri görüyoruz. Köylüler, çiftlik 

sahibleri, maden işçileri hep 

tipik artist ve fiğüı: nlara tem
sil ettirilmiştir. 

Sayın okurlarımız; Türkiyeye 
utJaka gidecek olan bu filmi 

gördüğünüz vakıt benim yazı· 
l rımı , beyaz derdcc!eki İpsen 
i Pe r Gynt'ini size tasvir 
etmekte n kadar eksin (aciz) 
k.aldıiını nlıyacakıınız. 

MUçt b Valay 

) '': m "V~ 11111 ııiıı en 
:w ıf im ~"pi. rı 111 o
dı lı fı('ııaı nıl.cıdını 

,t/ı• J>ıl ııı ı~ uf ıqı iki 
l'('n/:ır ıJ.·i ııulle 

.~ll:>l• tıllll~(tl' 

!Jlt::ıl('lllHldc <lort f 'u:11 
çıkmamıştır. Tam bu tarihte 
W eismtlllcr yüzme şampiyona-
ları arkasında koşmayı bıra
kar k endini sinemaya ver
miştir. 

24 Düny rEkoru 
W eissmüllcr yine bu on yıl 

içinde tnm 24 dünya rekoru
nu kırrr.ış bulunuyor. Du re
korların her biri 100 yardad n 
880 yardaya .ı<adar uzanır. 
100 metre ve 200 metrelik 
yüzmelerdeki rokoru çok za
manlar yetişi) ez bir rokor 
sayılmıştır. 

Dünyanın bütün diğer yü
zücüleri bu rekora yetişmek 
ıçın on Dene çalı,mışlardır. 
Filhakika Weissmüllerin 57 
4110 saniyede katettiği 100 
metre ile 2 dakika 8 saniy de 
kattettiği 200 metrelik yüzm 
rekoruna diğer yüzücüler 
ancak 1927 senesi ba
şında erişe bilmişlerdir. W eiss-
müllerin kazandıiı bir çok 
zaferler. arasında 1924 o impi
yatl rında 100 ve 400 metred 
kazandığı iki zaferi ilave etm k 
lazımdır. 1928 Amsterdam olim
piyadında, Johnny Weismüller 
bir düny gezintisinde sonra 
bulunmuş v 100 metre ş m• 
piyonluğunu elinden bırakma
mıştır. 

Fizik :. fın U tünlüğil 
Johnny W ei müller yüzücü

lUkte çok zamanlar erişilmez 
görünen bu b.ikiyctini fizik 
evsafınm mükt!mmeliyetine ve 
antrenörü Bashsach'i çalııtır-
alarına borçludur. Bash5ach 

Şikagonun İlinuva Atletik ku
lübünün antren rüdür. 
········································-
T ürkiyeni kalb. 

Ankara fi mi 
Denizli, 21 (Özel) - Ş rımız 

ıina a mda bir haftadan beri 
göıterilmekt olan bu d wrim 
fil i halk üz rinde büyük tesir 
yap aktadır. Devrimim izerl -
rini bur1\da canlı bir sur tte 
gör • halkın ulusal heyecaa 
ve sevgisi ir kat daha bu u 
retle hareket 2'etirilmiıtir. S 
sık bu biçimde devrim fil leri 
göstcrilirae uluıal hey can k ip
lere ürp riı ver cektir, Sinama 
seflerine y !varırız ... 
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- Beni kucakla arkadaş! .. 
Ragas' an 5übayı kucakladı 

Yarı iterek, yarı tutarak güzel 
hizmetçi kızın önden çıktığı 
llıerdıvcne kadar götürdü. Ve 
birk ç dakika 5onra bir kapı
nın açılıp kapandığını da duydu. 
Geniş bir nefes alarak ken

di kendine: 
- Beş dakika sonra hora

llıağa başlar. Ve yarına kadar
d, horlar. 

Dedikten sonra yanındaki 
kapıdan salaıına geçti. Asker
ler kendisini sübaylarile bırliktc 
hmek yerken gördükleri için 
kumandanlarının arkadaşı ola
ralı: tanımıılardı. Rngastan ça
'tııfu çağırarak parolayı söyle
dikten sonra nöbet çıkacak 
ılört neferi ayırmasını bildirdi. 
Parolayı iıiden askerler oaa 
lıı.nmıılardı. Çavuı buyruğu 
hriae 2etirmek uzere şovalye-
1İ ıelamlıyarak ayrıldı. Şövalye 
"viacinden çıldıracaktı. Um
ıtıadığı bir zamanda bir tuzak 
kurulmuş ve muvaffakiyet yol
ları açılmıştı. Nöbetçileri de
ğiştirmek vaktı gelince Ragas
tan bu ödevi sübaydan ıördü
ğü gibi yerin getirdi. Dönüşte 
karakolu adamakıllı gözden 
ieçirdi. Çavuşa: 

- Artık herkes uyusun. hiç 
bir ses işitmiyeceği:n. 
Buyruğunu vererek dışarı 

çıktı. Sokakta bir gölge yanıaa 
Yaklaştı. Bu, lspad İ<appa idi. 
Ragastan onu bir köşeye ç~kti. 
Hirmetçi yav•tÇ• dedi ki: 

- iki arkadaııaızla bir ko
cakarı büyük lııir korku içinde 
oteldedirler. Beai sizi bul•ak 
içia gönderdiler. 

- Çok ırüzel! Git.. Hemen 
onlara söyle ki, herıey yolun
dadır. işler çok iyi gidiyor. 

Ben kotuyoru . Siz otele 
gelecek misiniz? 

H 1 B . . d 1 - ayır.... em eyı in e 
~abayı gürültüsüzce kilisenin 

. ::. ük alanına (meydanıaa) ıe
tırebilir misin? 

- Tekerieklerine ot sarar. 
Hayvanların ayaklarına bez sa
rar. Gürültüsüzce getiririm. 

- On beş dakika içinde ııe
lebilir miıi ? 

- Başüstüne! ... 
- Öyle ise yirmi dakika 

İçinde araba ile beraber alanda 
olnıalısın, iki arkadaşımla ko
cakarı da arabada bulunsunlar. 
S, kın beni 26rmedn yerlerin
de'l kımıldamasınlar. 

ispatla Kappa otele, Ragas
tan da kiliseye doğru ilerledi
ler. Ragastan yalnız bulunmak 
istiyordu. Gecenin korkunç sı
caklığına rağmen şövalye ki
liseye ;:-irerken tirtir titremişti. 
Askerlerden bir;si azıcık koş-

1..ulanmıı olsa ışlerin altüst ola
cağı ve kendisinin i,inin bitiri
leceğini biliyordu Her adımı dü
,ünceli Ye ölçülü atmak lazımdı. 
Karanlıkta dört nöbetçiyi fÖyle 
bir süzdü. Durumlarından uy
kularının geldiği de anlaşılı
yordu. Hatta içlerinden biri 
uyuyordu bile... Ragastan ki
lisenin içinde bir meydan sa 

•aşını ıözdea geçiren ve soa 
darbeyi vurmak istiyen bir ku
mandan zibi bir kerre daha 
etrafını dikkatle ıözden ge
çirdi. Umduğu yıldırım gilııi 

kafasında çaktı. lstedii'ini bul
muştu. Doğıuca uyuyan nöbet
çinin yanına giderek elini onun 
omuzuna koytlu. Aıker ııçradı 
ve hcykı;;l gibi lııir durum aldı. 
Ragastan sordu: 

- Arkadat uyuyorsun ga
liba! Nöbette uyumak eyi bir 
ıey deiildir. 
Aıker kekeledi: 
- Sayını ... Yorgunluk ... 
_ Eyi bir asker yorııunluk 

taaıaa~ 

Zavallı asker başını önüne 
eğerek göreceği ceza;·ı düşün

meğe daLı. 

Ragastan söylenmekte de
vam ediyordu: 

- Benim bölüğümde nöbette 
uyuyanların ceza.ı iki ay ha
pistir. Aceba mızraklı bölü
ğünde nasıldır. 

Asker sarardıkça sararıyor

du. Şövalye ise ciddiyetle söy
leniyordu: 

- Beni vekıl bırakan ku
mandanınız& g.dip işi anlata
cağım. Sanırım ki bu ıeceki 

ödevin önemi (ehemmiyeti) ce
zanızı iki kat yapacaktır. 

- Bayım size söz veriyo
rum ki .... 

- Ne söz •eriyorsun bak 
uykudan gözlerin açılmıyor. 
Haydi topunuza birden izin ve
riyorum. Hepiniz ıtidip kara 
kolda uyuyunuz. Ben o kadar 
fena bir adam değilim. Çap
kınlar! Haydi, rahatınıza 
bakınız .... 

Raıastan bu son sözlerinin 
tesirini sabırsızlıkla bekledi. 
Kendisiain kafasından geçea
leri kim anlıyabilirdi. Dört as
ker ona şaşkın baktılar. Şö
valye hiç istifini bozmıyarak 
buyuru&unu tekrarladı: 

- Haydi ... Gidin, uyuyun di-
yorum size .... . 

Kudsal papamızın mızraklı 
askerleri arasında rast2ele bu
lunuıumun kötü izler bırakma
sını istemem. Si:ı: yatınız, beıa 

ıizia yerinize beklerim. 
Aıkerler yine bir az durak

ladılar. Şövalyenin saçlarının 
dibinden ateş fıtkırıyord11. Son 
bir ııayretle dedi ki: 

- Bir zabit dört nefer eder. 
Haydi uyumağa vriniz. Yoksa 
loeai k11:dınrsan11ı: ... 

Uyuyaa asker: 
- T eıekkür ederim diyerek 

kapıya doiruldu. Diğer üçü de 
teşekkür ederiz diye birincisi 
nin arkasından 2ittiler. Ragas
tas sevincinden bağırmamak 

için dudağını ııınyordu. Nöbet 
beklemeğe hazırlaaıyormuş ıtibi 

kılııacını çekti. Askerler zözden 
uzaldaıınca Ra2astan tabutun 
örtüsünü kaldırdı. Hançeriaia 
ucu ile de kapa;ı kırdı. Dii'ar 
çivileri de böylece sökerek iki 
el sığacak kadar bir yarık açtı. 
Kuvvetli iki elini içeri ıoktu. 
Kapağı şiddetle çekip fırlattı. 
Çıkardı. Ölü o kadar beyazlaş
mış idi ki korkudan titredi. 
Gözlerini kızdan ayıramıyordu. 
Ayağa kalktı. Tehlikenin bü
yüklüğü onun aklını başına ge
tirdi, Genç kızı tutmak ve: ıö
türmek için titriyerek eğildi, 

fakat lıu sırada bir el omuz
larına dokunmuştu. 

Masar da kalanlar 
Ragastan ayrıldıktan sonra 

gözleri yolda kalan Makiyavel 
Rafail ve Maga ortalığın karar
masına rağmen hiç bir haber 
alamadıklarındaıı lo-orku içinde 
çırpınmağa koyulmuşlardı. Hele 
Makiyayelin korkusu hepsinde• 
artık idi. 

Ragastanın yakayı ele ver
mesinden ürküyordu. Çünkü 
onun &'eri gelmesine engel ola
cak başka bir kuvvet olamaz
dı. Rafail kendinden 2'eçmişti. 
O " haydi bizde arkasından 
gidelim,, diye etrafındakileri 
ı. andırmıya savaşıyordu. "Bek
liyelim, gidelim ,, keauıması 
hayli uzun sürdü. Sonunda her 
üçü yola çıktılar. Yarım saat 
içinde otele varmışlardı, Maki
yavel otelin bahçesiade lapada 
Kappayı yakaladı. Raiastan 
hakkında haber istedi. ispatla 
Kappa da ona Ra&"Htanın söy
leıliklerini anlattı. Makiya•el bir 
sz rahat etmekle beraber yine 
ıordu: 

- .Soıı u var -

1 

., enı Asır 

Tıpkı bir roaman gibi 
-------

Az kalsın kocayı cinayete suçlı-
yarak ölüme sürükleyeceklerdi ... 
Fakat beklenmiyen 
tirdi - Amerikada .. bir tesadüf 

k ... ın 
işin rengini değiş

idamlarını bekliyor uç 
Şlk gc-Ha::!l:-an 

Gazeteler başlangıcı çok 
esrareniİZ ırörünen bir cina
yetten bahsediyorl11r : 

" Litshover ,, hadisesi diye 
gazeteleri günlerce işgal eden 1 

bu cinayetin her yüz:ü aydın
lan ıştır .. Vak'a şudur; 

Bir mimarın baş na 
Gelenler 

Şikagonun ünlü mimarların
dan Litshover, Ş;kagonun ban
liyölerinden birindeki villasında 
karısı ile birlikte yaşamakta
dır. Villa büyük bir park için
de yapılmıştır. Bir sab-h vil
lada çalışan hizmetçi kız, ma
dam Litshoveri yatak odasın
da gecelik kombinezonu ile 
yere serili bulmuştur. Kafa ta
sındaki büyük bir yarıktan sı
zaa kanlar pelteleşmişti. Hiz
metçi kız korku ve telaş için
de polisi haberdar etmiş, ad
liye doktoru da genç kadının 
tiddetli bir darbe neticesinde 
kafa tası yarılmak ıuretile öl
düğünü söylemiştir. 
Tahkikatın ilk neticesi 
Zabıta tahkikatının ,·ardığı 

sonuç cinayeti kocaya atfet
mekte idi. Hizmetçi kızın ifa
desi ve daha bazı emareler bu 
zannı kesin bir inan derecesine 
çıkarmıştı. Hizmetçi şu ifadeyi 
vermitti: 

- Mimar Litsbover 
saat yirmide gelmişti. 

sonra yukardan bazı 

akşam 
Biraz 
sesler 

ifittim. Bağrıımalar oldu. Karı 
kocanın hır zaman olduğu gibi 
yine kav2a ettiklerine hükmet
tim. Ve uykuya daldım. Bir 
aralık M. Litshoverin kapıyı 

şiddetle YUrarak tYden çıktı
ğını duydum, 

Bu ifade kocayı ithama kafi 
idi. Fakat poliıler daha kuY
vetli delilleri de elde etmekte 
geçikmediler. Litshoverin ma
sasında ıuçlıduiunu meydaaa 
koyan yığın yığıa mektuplar 
buldular. Aylardanlııeri Şikago
aua ea maruf artistlerinden 
birile sevişen miaar kanıını 
aynlmıya dayet ediyordu. Ma
dam Litsbover boşanmayı ka
bul etmediğinden müteessir 
olan kocanın ani bir infiale 
kendini kaptırarak onu öldür
düğüne hükn.edildi. 

Herşeyl birlikte 
Götürmüş 

Cinayeti müteakip hareketi
nin korkunç fecaatını düşünen 
mimar belki de cinay<!ti bir 
hırsızlıga atfettirmek hulyasile 
karısının bütün elmaslarını ve 
paralarını çantasına koyarak 
köşkten uzaklaşmıştır deniliyor
du Birbirine bağ anan bu muha
kemat silsilesiaden artık şüphe 
edilmıyordu.Garda yapılan tah
kikat ta Mimarın ıece yarısı tre
nile Nevyorka hareket ettiğini 
iÖstcrdiğinden caninin tevkifi 
için N evyork zabıtasına ve bü
tün ara istasyonlara talimat ve
rıldi. Litshoverin bir saat mes
elesi farzediliyordu ki bütün 
tahminleri, muhakemeleri yıkan. 
delilleri çürüten bir hadise ile 
karşılaşıldı. 

Bir hırsız tutulmu,ıu 
Sikagonun polis enspektörleri 

korkunç bir laırsızı yakaladılar 
Hirsız çantasında bulunan bü
yük kıymetteki elmasları sat
mak üzere bulunuyordu. En 
iaribi bu elmasların çoğu Lits
•verin kötküaden çalınmıı olan 
elmaslardı. Hizmetçi kız, mada
mın elmaslarını birer birer ta
nıdı. 

den mufarakatı bu kavga 
ile alakalı olmadığını 
iı.lve etti. Litshover ser
best bırakıldı. Hırsıza :;:-e
lince o da ya:nız hırsız

lıktan ve ölüme sebebiyet 
vt: mekten m•ıhakeme edi· 
lccekt:r. 

Gazeteler şunu soru
yorlar : 

Bu hırsız bir tesadufün 
vıı. d ını ''e tııtulmamış ol-

1 

' 

idam tncılıkf111114 Rt•a~oo A wıkalı •. ., a,ık• 
Sorgunun neticesi saydı mimar Listbo•erin akıbeti 

Hırsız sıkı bir sorguya tabi ne elacaktı.Bu kadar kat'i delil• 
tutuldu. Birbirini kovahyan su- ler karşısında belki de elek-
aller karıısında nihayet herıeyi trik sandalyesiai boylıyacaktı. 
itiraf etti. Onun da ifadesi şu- Amerika adliyesinin 
dur: Hususi diyetleri 

- Gece yarısı Mimar Lita
hoYeri kötkünden çıkarken 
2ördlim. Elindeki çaatası ile 
gara gidiyordu. Madam Lih
hoYeri köşkte hizmatçisi ile 
yalnız olduı!'unu anladım. Daha 
önce yaptıfcı• tahkikat ile 
kötkte başka kimsenin olıaa
dıjını anlamııtım. 

Yük·ek dıyardaa hrmaaarak 
madamın yatak odasına atla
dım. Genç kadın yatağında 
idi. Beni görünce bir çığlık 
kopaı ırıak kaçmak istedi. 
Ayağı karyolaye takıldı ve 
yere düştü. Ben bu vaziyetten 

istifade ederek dolaptaki el
masları ald.m. Kaçmak iste· 
dim. Kadın korku içinde yer
de yatıyordu. Acele ederken 
bronz statünün bulunduğu et:1-
jere çarpmış olacağım ki hey
kelcik madamın kafasına düı
tü. işte kafa tasını yaran ve 
ölüme sebebiyet veren darbe 
budur. 

Esrar UstUne esrar 
Bu ifşaat üzerine madam 

Litshoverin cesedinde otopsi 
yapıldı. Adli tabibin bu otop
sideki kanaatı büsbütün hayret 
uyandırdı. Doktorun tetkikatı 
bronz heykelle kadının kafa 
tuı patladığı zaman medam 
Litshoverin hayatta olmadığı, 
daha önceden ölmü' bulundu
ğunu meydana çıkarmıttır. 
Litshover kocası ile ka•ıasıa
dan sonra buhran içinde idi. 
O buhranı takibeden korku 
kalk sektesiaden ölümünü 
iataç etmi,tir. 

Kocanın fikri 
Yarı yolda te•kif edilmiı olan 

mimar da bu noktai nuarı te
yit etti. Karısı ile kav2a etti
iiai itiraf etmekle beraber evin-

Amerika adliyesi, jürisi bu
lunan diğer memleketler adli

yesi kadar hissiyatın zebunu 
dejildir. Amerikada ölüm ce

zasına çarptırılan kadınlar da 
erkekler zibi elektrik sandal

yeıinden geçerler. Kadınlar, 
kadın oldukları için yumuşak

lıkla kartılanmazlar. Zir ora
da kadıa ve erkek arasında 

ayrılık ıözetmeğe lüzum ıö
rülmemittir. Kocasını öldürdüğü 
için lilü• cezasına ıaahkü• 
olan Aana Antonio ile aııkıaı 

öldürdüğünden dolayı aynı ce
zaya çarptırılan Ruth Snyder 

ve yiae aşıkım öldürmesi yü
zündea ölüm cezasına mahküm 

edilen Eva Goo hükmün tas
tiki ile lııeraber elektrik san

dalyesine oturtularak cezala
rını göreceklerdir. Eva Goo 
kendi hizmetçisi olan Harry 

W right na•ına bir delikanlıyı 
aşkına mukabele etmediği için 
öldürmüştü. Goo bu delikan
lıyı elde etmek için loin dere

den su ıetirıaiş iıe de siparişle 
aık olmıyacağındae delikanlı 

bütün bu avanslara kulaklarıaı 
tıkamış, gözlerini kapamııtı. 

Bir güa Eva Goo daha fazla 
sarkıntılıja başlayınca delikanlı 

önlüğünü çıkararak matlama 

vermit ve evi terke hazırlan

mıitır. i,te bu dakikada irade

ıiai kaybedea genç kadıa de
likanlın üzerine atılarak onıı 

ayakları altında çiğneme sure

tile öldürmüştür. Amerika hl

kimlerinini bu aşk davasındaki 
ölüm cezası hükmü halk alkış
larla kartal••ıatı. 

aanne 7 _____ , ... 
Zabıta llaberleri: 
iki karı ından birini 

Dövmüş; 
Çayırlı bahçede Erzurumlu 

Nadir oğlu Bay Mehınedin iki 
karısı vardır. Evvelki ııüa ka
rıları arasında çıkan kavı• yü· 
zünden hiddetlenerek baya• 
Zinet adındaki karısını yu•· 
rukla dövmüş ve yaralamıştır. 

Çocuk kavgası 
Kahraman !arda 88 sayılı ada

da Resül kızı 23 yaşında Fat

manın çocuğu HüHyin ile Sa· 
dık oglu 7 yaşında Süleyman 
birbirlerin• toprak atmışlardır. 
Bundan kızan Fatma yumrukla 

Süleymanı dövmüştür. 
ı öpeK ısırmış 

Karşıyakada Fadıl bey so

kağında Kibar oğlu 16 yaıın
dıt Rahim, bir köpek tarafın
dan ısırılmıştır. Köpek müşa
hede altına alınmıştır. 

ıçak taşımak 
Alipaıa meydanında sabıka

lılardan arabacı çolak Aahmet 

de bir bıçak bulunmuştur. 
Mahkemede yalan 

Ağır cezada bir muhakemede 
ıahitlik yaparken yalaa aöyle
yen Façanın Koca Melıınet kö· 
yünden Ali ballı Ali mahke
mece tevkif edilerek mevkufen 
birinci istintaka veril•ittir. 

şoför Hüseyin 
Seferibisardan gclikea Nar

lıdere ci.arında otomobilinin 

denil•eıi ile loir yolcuaua ölü
müne sebebiyet verea Seferi

hisarlı şoför Hüseyia birinci 
müstantiklikten asliyeceza mah
kemesine ıayri mevkuf olarak 
yerilmiıtir. 

Nara atmıt 
Eşrefpaıada sarhot elarak 

ııara atan ve polise kartı ıe
le• Veli Hapnoğlu Muharre• 
tMtulmuştur. 

Garsonlar yaralamıt 
Bahribabadaki aabil park 

gazinosunda içtiji içkinİ1l pa

rasını yermiyea Mustafa oğlu 
Şefik Ye Bekir oğlu Atlil, 

garıonlardaıa Salih, Şefik Ytı 

Hüsnü taratlarından döYül
aüşler ye yaralanmıılardır. 

Bir desti 4 llraya 
Karantina polis merkezine 

müracaat eden Asansördeki 

taş ocakları yanında loir kuyu
ya düşürülen su destiıiai çıkar

mak için indiği sırada kuyunuıı. 
yaaında bıraktığı caketi cebin
den 4 lirasının çalındığını söy
lemittir. 

Hırsızlık 
Karşıyakada Turaa köyüaila 

Menemen caddesinde Halil oğ· 
lu Ahmedin evine ıtiren lağım
cı lsmail ve Nazım 15 parça 
eşya çaldıklarından tutulmut· 
!ardır. 

Bıçak çekmek 
Dolablıkuyuda Çeşme dere 

sokağında Nağim oğlu kabYecİ 
Cemal, aralarında çıkaa kaY
ıada Meh•ed Ali oğlu Mus· 
tafaya bıçak çekmiştir. 

Çocuk cesetlerinde 
Hastanede otopsi yaptlllı 

Karşıyaka' da deniz keaarın
da yosun ve otlar arasında bir 
torba içinde yeni dojmuş Ye 
ıöbeği keailmemi, bir çecuk 
cesedi bulunmuştu. Memleket 
hastanesine getirililıı otopıi yap
tırılmış ve çocuğun ölü doğ
duı!'u, oadan sonra da torbaya 
konub denize at:ldığı aalaşıl

•ııtır. 

Karııyakada Zafer sokajıa
da bayan Aytenia de dört ar
lık çocuğunu düşürdüğünü ve 
çocuğun cesedinin aYluda etlar 
arasında bulunduğunu yazmış· 

tık. Otopside bu ceıed üıeria
de de hariciğ bir tesir eseri 
olmadığı anlaşılmıştır. Adliye 
laer iki mesele hakkında tah
kikata devam etmelı.t~ 
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Turnuvası · çin karşı aşıyorlar 
Y azdıf:ımız gibi dün 2kş~m 

Altınordu - K. S. K takımları 
aaat 17,30 hakem Fcridin idz
resindc karşılaştılar. Alhnordu 
tam ta nmifc çıkmı,tı. K. S. K 
mektcp'i iki üç oyuncusu) erine 

Liıtfü ıle lbrahimi tahma .ı:lmı,
b. K. S. K bu harekctiic sıfır 

puan almağı kabul ctmi,ti. 
Ve maç bu itibarla ciddiyetini 
kaybetmişti Buna re~cn K. 
S. K. ampiyonluk için oynıyan 
bir t .. lamı yenmeğe 'e AJ.ı

aordu <l ... mağ!übiyct tal·dirin
de d · ece i ma cup \'Z?Z

0

} cl
te:ı kurtu.mak için çah~takla
nnd:ın maç baştar. niha}! ete 
11kı, cıeri ve heyecanlı oldu. 
l de' c bittiki z.am ... e: Altı
~ordu 2 - l mağ fıp idi. Fakat 
'bar'zd l.i Alhaordu b •. şlangıç
~z musamchakar '\ic kenaisi i 
ıı .madan O}nıyordu. 

ikinci denede ,r;uz.iyeti kur
tarmak için oynıyan Altınordu 
birbiri arkası iki srol yaparak 
3-2 vaziyete geçti. K.S.K. bu 
ıırada mcrke7. muaYİne Raai
min } erine Jbrahimi almııtı ki 
takım merkcı muavinsiz kal
•ıJh. Çünkü lbrahim Lütfiden 
de ~e,•şck oynıyordu. Hakem 
de bu devrede ofsaytları ten 
ı&rüyor ve ekscıiyc lüzumsuz 
'yere d dük çalıyor \ c oyunu 
durduru}'ordu. 

Nihayet maç ba~kE sayı ya
pılmadan 2-3 Alhnordunun 

i kazanmnsilc b'tti. Bu sure .t: 

l 
lzmir şur.pİj on!uğunu Altayın 
derken Altmordu ~lmış oldu. 

1 
aı:mafi vaziyet henaz son "e 

\'c kat'i netice} e ba~lanmış 

değildir. Altaym itir2zının ne
ticesini bck!emek İcab eder. 
Şimdilik bilinen Altayın şam·· 
piyonlui'unu iJan etmiycn fud
bol heyetinin Altınordunun 
şampiyonlu~unu kabul ettiği 

\'e ilan edeceğidir. 

Bugün hava kurumuna yar
dtm için tel'tlp eclilen ve ihi 
h~f adır devam eden Turnuva 
m çlarmın dömifinali )&pılaczl·
tır. 

Sant 17,30 da Altay ile Göz
tepeyi ka111 karşıya get;recelt 
olan bu müsabakn olduttç& 

mühim ve entrc andır. Zira 
~nmpiyonlu w u ka} beden Al-
teyın Gôztepeyi yenerek · Al
tıncrdu ile finalı yapması 

ve onu d;ı mailüp ederek iz.
mirin en lrnvvdli trkımı oldu 
iunu göstermek istiyeccği pek 
tabiidir. 

Göztep• iH lzmirspora ye
nilmekle baraber o gündenberi 
antremaanlarıaa devam etmekle 
kendisin 2üvcndi2'ini ihtas et
tirmektedir. Vaz:iyet oldukça 
muakh bir safhaya ~irmiştir. 
V c şilt maçları om arifcıin~c 

takımlarımız birbirinden üstüne 
görünmektedir. 

KADINLAR ST A VİSKİSİ 
- -

Müthiş bir kadın dolan-
rlırıcı muhakeme ediliyor 
Markiz de Reziskinin n1aceraları 

Parls 17 haziran 
Dol kasabasında yapılan bu 

muhakeme bütün F rzın!a.yı il
ıtilendiriyor. Bu dav~mm kah
ramanı! Rene Saf•oı adlı bir 
kadm. Dul kaldığı kocasından 

aldığı adla da Növik Marln:ı 
Rola de Ruiski 'c daha yir
mi yerde şatosu olan bir ka
dm. Buna gazeteler kadınlar 

Staviskisi diyorlar. 
Üz.erinde kestane renıi ta

yör, kestanf! rengi bere, açık 
mavi şömizct var. Kollarım 
çaprutlamış, iki j?ndarm;; arz.
smda pek rahat, fütursuz gô
z.üküyor. 

Maceraları hatırlatılıyor. Bir 
kaç yıl önce, çok zengin bir 
ihti.> ann himayec::nc dayanarak: 
La Get şatosunda Parİ!İn en 
tık, en kibar şahiyetlcrini ka
IDul cdıyordu. Şöhretli artiıt
Jcria '1Dostu,, idi. Bir Mü
ıik - hol için sermaye:: verdi ve 
kır fenliLcleri tertip etti. Fakat 
ha•İ öldü, miras paylaşıldı ve 
para uçuverdi. 

O v1bttan beri Re•c Safru
va F ransa~'l baştan başa do!:ı.
ş:.rak şdol:ır satın ahyor! Pa
rasını vermeksizin oralara yer
leşiyor, memleket tiıccarların
dan Yeresiye aldığı maUarJa 
tüfeyli hayatı sürilyor. bütün 
foyalar meydama çıkacakke•, 
gözden k3yboluyor. 

iki yıldanberi böylece Pui
ıor. Dordeny, Turen, Normandi 
bölıclerinde, Belçikada, Alsas
Loreade ve nihayet 1934 son 
tcfrininde lurdc ve en .1on 
Jilrada 'kendini göıtcriyer. Bu 
ıoa .. ,atoıundaw,, vaktinde aa
YUfuyor. 

YaRındaki üç çocuktan yal
nız birisi onunmuş. Diğerlerini 
hamilerinin alfıkasım uyandır
mak için " ödünç ,, almıı. 

Nihayet Rolz de Reziski ai
le.si de davacıdır ! Kadın Mar
kiyi bir ti arhancden kaçırıp 
onunla evlenmiş. Fakat burası 
büsbütün ayn bir roman ki 
Pari~ mahicemcsi önünde sahi
feleri açılacak. 

Rci ıoruyor: 
- Kocamı Moris ne tarihte 

öldü? 
- 1924 sıralarında. 

- Siz.i pek müteuıir etmiş 
ıcibi görünüyor. 

Hiç c:tmcdi. 
Çocuklardan bahsediliyor! 
- Onlar benimdir. Çocuk 

ödünç alanlardan dcğiJim. 
- Muıil, - holde şantözlük 

dmişsiniz.. 

Suçlu, gururla cevab veriyor: 
- Hayır, Muzik - hol için 

sermaye ''erdim. 

Reis La Gct şatosmulan 
evvelki bir hayal devresini 
hatırlatıyor ! 

- Ozaman pek lüküs yaıı
yordunur.? 

- Hayır, henüz değil. 
- Halbuki bir şöförünüz 

\'ardı. 
- Buna lüküs yaşamak de

mezler. 
Bir kaç yıl önce Knn şeh

rinde büyük bir otelden 14000 
franlık hesab puslasmı öde
meden hareket etmişsiniz. 

Fakat rehin olarak 200000 
f rankiık elbise ve kürk bırak-
tım. 

Bu defa nis onu sıkışhrmaL: 
istiyor: 

- E1ranız müzayede ile sa-

.. 

e ) 
Yerli ~ al Laı· azarı 

Pazarı Na. ı2 ~ Vefefon 3308 ) 

en ·on ı ıodel şık saU-laın 
'-

r Biliiı 1um lzmir 

Müessesat 

gehni. tir. ... ~ 

Görünüz 

lÇ l 

,. 

ve civan .. vilayet 

memnırJanna uz uı 

*Fi± 

ve kazalar 

taksitlerle 

Devlet ve 

nıal veı·ilir. 
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trlmca ) aJnız 1400 frank etti. 
Fak at Rene Sofnıya htifinl 

bozmadı·? 
- Görüyorsunuz ya, müza• 

yede s~tı,lanndan iasan ne ka- l 
dar zararlı çıkıyor! 

Bir gaf 
No'vik maceralanna •• Marki } 
ac Rola il~ evlenmesi 'bahaına 
ıeçiliyor: 

- Himlld telkin etmek için 
kendinize bir salet ünvanı b:.ıl
mağa lüzum ifÖrdünüz. 

- Amma yap ... ınız, B. Bı.ş
k21n, şimdi E.i alet kime itimi'!d 
telkin eder ki!.. 

Kz.dının avukatı kızarıp bo
Z<UJ}Or. Mückkili mahLl'" ;ıc 
reisini küplere b:nd;rı •. ck ı \.n 
ne lazımsa yapmıftır . . ~u ı-ıt 
bir atılzade olup parmağındcı:, 
çok çok görülecek urette, Z!:
lesinin u2tlet armasını taşıyan 
bir yüzük \'ar. 
Ç2rpıfmz dc\•am ediyor. Baş

kan bir sürü dolandırıcıhkt n 
iııab~ediyor. Rene omuz !İl
kerelc: 

- Ödemek niyyetinec idim. 
Eade ıonda borçlarımı öderim. 

Bir rzrajcıdan 115 frank 
almıf. 

- Bu ela bir iş mi? Sazan 
makbuz. istc•eccn 300,000 
franıt üdünç \'t.rdiğim oldu 
benim! 

Şatofnr esrarı 
- Eakat böyle heryerdc şa

to satın almak iptilası neden? 
Burada Markiz esrarengiz bir 
tavır takıaıyor! Bir polis ro
manı esrarı. 

- Bütün satın aldı2ım şa.to
lar büyiikçe bir şardan 30 kilo 
metro mesafede olup Fransa 
harit~ı üzerinde muayyen bir 
hat teşkil ederler. Bunua sc
bt.bini bu akşam ıöylüycccğiuı. 

Celse tatili c~Rasında gaze
teciler bu !Jrrın ne olduğunu 
avukattan soruyorlar. Yarı cid
di, diyor ki : 

- Bütün siyasal partilerin 
,imdi kunet darbeleri hazırla
dıldımm bilmiyor musunuz? iş-

. . . ' te onun ıçın .. . . 
iddianame 

Müddeiumumi ~cnç bir adli
yccidir. Suçlunun faziletle ka
bahsttan birini intihap edecek
ken yanlış yolu tuttuğunu ~öy
lüyor: 

- Artık pek genç de~ilsiniz, 
diyor. Nezaket sizlik etmek i
zin bunu ıöyJiyt.biliriz. Şair 
Rons.ar bile dimemiş miydi ki ... 

Fakat müddeiumu111i şairin 
beyitini hatırlayamıyor, kağıt-

larını k arışbrdıktan sonr.ı bu
luyor \'C edebiyat mcr~klıları.ıı 
hoşnut ediyor. 

Sonra .suçlu hakkındaki 43 
ci~'andmcılık: davasını ayrı ayrı 
tahlil ediyor. 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK, yrdiginl, bütün }emtlılcrdc ıııik· 

roplar doğurur. SOGUK,bu mikroplar. 6tdürür. Bunun için bi• 
tltklrilı soğuk ltaııa dolabi salın almalısınız ~t bunu ıılırlıcrı en 
cylsini 5t(rnt'fülniz. 

Bu sigortayı temin eder. 

Fiyat - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 
Sahı yeri : ARTÜR VETTER [ SAHiBİNiN SESi J Samaniıkelesi 

·······~~··~························································································································ 

Perşembe 
TUrk dcniı.cileri ve onları 

sevı•lcr •uhaklcak ki bugün 
çıka• (Perıemb•) yi dıierli bir 
hatır& olarak ıaklıyacaklardır. 
Bu sayıda ayrıca aon aadriıam 
Tevfik paşa Biı•arkla olan 
zrkııd&flığmı Te KayHr Vil
heJm'i anlatıyor. 

Faruk Nafiz., Ni:ıa•ettin Na
zıf, ıh rahim Ala ettin, Mah•ut 
Yesari, A. Cemalettin, Cabit 
Uçuk, Kan Demiri• en ruul 
yazıları (Perıambe) dedir. (Nu
rettla Hoca Sinemada) yazısını 
okurkea kahkahalarla gülecek-
ımız. 

Sinema:, apor, mlu.h, maraldı 
düny11 ha berlerl, müsabakalar 
.. c t.blc ıhelliiiDde reakli ..... 

Göz Netimi 
Bürhan Bengu 
Memleket hastaaHİ 162 

mütalaassııı 

Muayenehaaesi ikinci 

Beyler ıokak numara 80 

Telef on: 3828 
1-26 

resimlerle çıka• Pcrıembeaia 

12 nci aayııtaı okuyucularımıu 

hararetle taniye ederiz,. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Reatken mütchaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürliyemiyen 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) 



• aa Haziran ıea• 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 26 hazi

randa relip yükünli boşalttık
ın sonra Burgaı Varna ve 

Köstence için yük alacaktır. 
SATURNUS vapuru 29 ha

ziranda gelip 4 temmuza kadar 
An•ers, Rotterdam, Amster
dam Ye Hamburg limanları 
içia yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 13 tem
aıuzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam Amsterdam 
Ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 
ROLAND motörü 25 hazi

randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacakbr. 

SAMLAND motörü 8 tem
nıuzda Hamburg, Copenhag-e, 
Danzia-, Gdynia, Goteburg 
Oılo ve lıkandinavya liman
lanna hareket edecektir. 

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

•yda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 te•muzda 

iz.mirden (doğru) Nevyok için 
Yük alacaktır. 

Y o!cu ve yük kabul eder. 
SERVICE MARİTİM RUUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir murıtaz am sefer. 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

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

AVOLA vapuru 8 temmuzda 
bekleniyor. 11 temmuza kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen limaalarma yük 
alacaktır. 

SERÜICE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hatb 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis

lava ve Viyanaya yük alacakbr 
Vurut tarihl~ri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 . 2008 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül has

tahkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

1 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şü. 
LiMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BlRİNCI 

KORDON TEL. 2443 

THURSO vapuru 25 hazi
randa Hull, Anvers ve Lon

d adan gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamnnda Londra 

ve Hull için yük alacaktır. 
ROUMELIAN vapuru hazi· 

ran sonunda Liverpool ve Svan-

sea'dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine mesu' 

liyet kabul edilm ez. 

VAPURCULUK TORK 

ANONiM ŞiRKETi 
IZMİR ACENTELIC'.ii 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam ıe da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat 'l&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
i'ün)eri galata rıhtımından 

tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA i'ünü saat 16 
da İzmire vuır. 

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

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ha.mai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
gelip 15 temmuzda Malta,Mar
ıilya ve Barcelon Jimanlanaa 
hareket ededektir. 

.. ., 
Göz Hekimi 

Mitat Orel · 
Adres - Beyler Numan 1 

Zade sokağı Ahenk mat-

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit iç.in İkinci kor
donda Tabnıil Tahli~ prketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur - acenteliğine 
mftracut ecllhnesi rica 81ueur. 

TeJefon: 2004-2005 

alebe velilerine 
ilk ve orta mektep tale

belerinden ikmale kalan ço
cuklar yeni bir metod ile 
çok çabuk zamanda imtiha•a 
hazırlanırlar. Taliplerin ida-

hanemize M • Z 
mtıracaatları. 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
Tt:MIZ 

YAPıLIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

lzmir Defterdarlığından; 
İssiJarının Yergi borçlanndan ötürü tahsili emval yasasma sröre 

haczedilen Birinci Kordonda kiin 78 sayılı tütün deposu tarihi 
ilindan itibaren 21 gü• müddetle müzayedeye çıkarıldığ1ndan 
almak ve pey sürmek istiyenlerin defterdarhk tahsilat kalemine 
gelmeleri. [ 20, 24, 28, 2 ] [ 825 ] 

lzmir Liman işleri genel di
rektöriüğü den: 

Tersanede yıkılmaka elverişli tahta parçaları ayın yirmi altın
cı Çarşanba ırünü saat dokuzda yerinde satılacaktır. İstiyenlerin 
orada bulunmaları gerektir. 1862 ( 846 ) 

1. mir Def teıdarl ğ'ndan; 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre, 

haczedilen Hasanhoca mahallesinde Yolbedesteninde kain 61-63 
sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa
tılıia çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsi-
lat kalemine gelmeleri. 23-28-3-7 (847) 1858 

Fakat iyi c: e kuru ı andı 1< ta n s onr a 

~ ucudunuzu 

NİVEA 
krcrnı • ~ağı 

ıı e u~mağı Lı r.L: 'rtı:>t: n•z! Elu sa ye de 
gun'-"-?"• )21 ııı ıi( H. hı i k es ı n e 
ı. .. q. ı .. ..ı r u n n• u .f o 1 ur:; unu z, 
ht ıın iz tat~ v~ s atl ;,. m!aşır . 
cııoın ı;: y '"'"~ak ve torgııı katır. 

• 

baası yanında. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

(292) 

Doktor 

A. H'za · · oeln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
T clefon : 2987 

·~ .................... ~ 
lzmir birinci icra me•urlu

ğundan 

Rafail Levinin Fuat Hayret
tinden devr ve temlik suretile 
Şimon Bencuyaya borcundan 
dolayı mahcuz Fettah mahal
lesinin Dibek ve yokuıbqı so-
kaklarında kain ve Dibekbaşı 
sokağmda sekiz ve Y oku,başı 

sokağmda on bir ve on üç 
numaralı iki kapılı olup üç 

katlı zemin katı beton ve bi

rinci ve ikinci katlar tavanlı 

ve üçüncü katı tavasız çatı ile 

örtülü ve ikinci ve üçüncü , 

katlarında yazıhane teşkilatı 

ve zemin kAtı üç ve üçüncü 

katta altı helası ve Halkapınar 
suyu mevcut on iki bia lira 

kıymetli bir bap tütün deposu 

evvelce 9005 lira bedelle talibi 
uhdesinde ihalesi yapılmış iken 
müşt~ri bedeli müzayedeyi ver

memesinden dolayı ihalesi bo

zularak yeniden on beş ıün 

müddetle ve açık arttırnıası 
8-7-935 pazartesi günü saat 

on birde birinci icrada yapıl
mak ü"zere satılığa konuldu.Bu 
arttırmada satış bedeli ne olur
sa olsun en çok arttırana iha-
lesi yapılacaktır. Müşteritlea 
ayrıca yüzde iki buçuk tella
liye alınacak ve sabş peşin 
para ile yapılacaktır. Şartname 
tarihi ilandan itibaren herkese 
açık bulundurulacaktır. Talip
lerin yüzde yedi buçuk temi
uat akçesi veya banka itibar 

1 

mektubu ve 933-12429 numa
rala ile birinci icraya müraca
atları ilin olunur. 1850 (845) 

StenodaktiJo~rafiye ve üç 
dil Uzerine muhaberab ida
reye muktedir, tecrübeli ve 
Türk tabaasından bir bayan 
it aramaktadır. Fransızca, 
İngilizce ve Almancaya ta
mamen vakıftır. Arzu eden 
ticarethaneler veya müesse
ler iazetemiz idaresine her 
gün 3jleden aonra hlefon 
ederek malumat alabilirler. 

4-5 ( H. 3 ) (834) 
• 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl ve 
Operatörleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başbyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Teleton : 3921 
Pazar ve salı 9 dan 11 e 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Kaı antina tramvs '! cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Kemalpaşa Hukuk bikimli
ğmden: 

Davacı zevceniz Tayyibe ta-
rafından mahkememizde açılan 
boşanma davasından dolayı 
müddeialeyh Kemalpqanın aşa-
ğı Kızılca köyünde SelinikJi 
Arifin ikametgahı meçhul oldu-
ğu gönderilen davetiye arka
sındaki mübaşirin meşruhatm-
dan anlaşılmış olduğundan 

kendisine linen davetiye teb
liğine ve duruşmamn 28 I 6 I 
935 Cuma günü saat 1 O a 
bırnkılmasma. mahkeınece karar 
verilmiş olduiundan muddeia· 
lcyh Aarifin işbu gün ve saatla 
mahkemede hazır bulunması 
aksi takdirde hakkında a-ıyabi 
muamele yapılacaiı malum ol· 
•ak üzere ilu oluaur. 

1851 (842) 

ocuğunuz zayıfl.ıy~r. 
Zira aaaesi•İn südii kifi .legıldır 

ya rdımeı bir gıda lazımdır 
Bay doktor Ali Vahit bizzat hazırladığı sütlü 

unu takdim ediyor 

l~AKTllW 
Sütlü u• 

Çocukta sancı, isbaJ, bazı•srılık ve kusmalar 
varsa onları fiderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir 
Elleri sıkıştırır 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır 

İnkıbaz olmıyan çocuklar için 

DtI·ASTln 
Sütsüz ua 

Çok şayanı taHiyedir 

Bay Dr. Ali Vahit tarafından sureti huıuıiyede hazırla
nan et sulu mercimek, bezelye ve diğer hubultat ualan 
yakanda piyasaya çıkarılacaktır. 

Uaumi depo : 

Lütfi Krom ecza deposu 
Posta kutusu 215. İzmir 

DİKKAT : Fiatlerde tenzilat yapılmı,tar. 

Beher kutusu SO kuruştur 

Em'ak ve Eytam bankasından: 
Kapalı zarf a satılık emlak 

Esas No. Mevkii ve nev'i Depozito 
S4 · Hhmetaia mahaJJeşi ikinci Kordon Dudu sokak 7,088 

yeni 10 - 13 eltkf 1 - JO - 12 numara& palamut h~ı 
58 ikinci Kordon eski 4 yeni 13 numaralı dört katlı maiza 5,000 

Yukarıda yazılı emlak peşin para ile satılmak üzere kapalı 
zarfla artırmaya konulmuştur. 

1 - İhale birdir ve kat'idir ve 24-6-935 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat on birde Ankarada İdare ıneclisimiz buzu· 

runda yapılacaktır. . · . 
2 - Bu emlik peşin para ile satılacaktır. Uhdesı!1~ ıhale 

olunan zat bedelini hemen vererek teferrui muamelesını yaptı 
racaktır. 

3 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufas!lal şartnamemizi okuyarak ihaleye tesadüf edea 24-6-935 
Pazartesi günü şartnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflannı 
saat ona kadar Ankara da Umum müdürlüğiimüze ~·erahut ~urada 
şubemize vermeleri ve daha fazla tafsilat almak ıstıyenlerın her 
pn şubemize müracaatları. 6 -15-23 1613 (787) 

Kar gibi bembevaz dişler 
Bütün dün

yaca maruf 
bir dit dok
toru " dişle
rimize göz
lerimiz ka
dar ehem
miyet ver-
memız la· 
zımdır di
yor. 

Her lüzum
lu ve faydalı 
şey gibi diş· 
ferin de kıy
meti kavbe-

dildikten sonra bilinir. Fakat artık iş işten geçmiş olur. 
Eğer dişlerinize bakmayı şimd;ye kadar ihmal etmişseniz, ':e

ya kullandıR'mız diş macununun dişlerinizi kafi derecede temız· 
leyip paı latm.ıdığından şikayetçi iseniz bugünden · itibaren en 
mükemmel ve en müessir d!ş macunu o!an 

11 RADYOUN ,, i 
kullanmaya başlayınız. ! 

BADTOl)iN 
Mikroplan öldürür, diı etlerini kuvvetlendirir, diıleri 'beyaılatır 



Teni A•r aı Haziran ı•a• • f. ... gahlfe tO 

Is tan bul Sıhhi Müesseseler arttırma Eksiltme Komisyonundan: 
lstanbuluki aılahl •Üeueselerin 1935 mali yıh umua ihtiyacı aıağıda yazıldığı tiz.ere ve Jaer şartname mucibine• a1n ayn eksiltmiye konulmuştur. 
1 - Ciaa Ye miktarları, tah•ini fiat au•akkat teminatları, ihale ıün •• ıekilleri hi:ı.alannda göıterilmiıtU. 
2 - Ekıiltme İfİ latanbul Cağaloiluada Sıhhat müdürlüğü binasındaki komiıyonda yapılacaktır. 
3 - Tıp talebe yurdaaun ekmek şartnamesi 126 kuruşa Ye et ıartıaamesi 203 kuruıa Ye akliye haıtaneıiaba ekmek prtnamcsi 189 kuruı TC et ıarhamcsi iae 130 kuruı bedel mukabilinde 

yurt ve müesıeseden alınabilir. Diğer şartname •e aiimuneler de ait oJduklan müeueselerde ı&rülebilir. 
4 - Ekıiltmeye peceklerin 935 yılı Ticaret odası •esikasile 2490 ıayılı kanwada yızılı belıeleri ye ekıiltmeaine gireceii maddeye yeter muvakkat teminat veya banka mektuplarile belli gün 

Ye ıaatten evci komisyona müracaatları. 3353 

Tıp Talebe Yurdu için 
Ciaıi 
Ekmek 
Kuzu eti 
Daihç eti 
Sığır eti 
Karman eti 
Sadeyağı 

Azı Çeğu Tahmin fi. 
215,700 280,000 9 

3,000 3,900 50 

Tuzsuz Tereyağı 
Sabun 
Zeytinyağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz Peynir 
Katar peyniri 
Makarna 
Tel ıehriye 
Arpa ıehriye 
Un 
Pirine UDU 

irmik 
Pirinç 
Nohut 
Kuru faıalye 
Kuru barbU11ya 
Patates Fas. 
Kuru ao~an 
Yetil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kanı üztim 
S.cla 
Sit 
Kasa yoiurdu 
Taze bakla 
Cah faaulye 
A1t• kadın 
Barbunya 
J.paaak 
Semizetu 
Sakız kab.la 
••ya 
Pathcan 
Yer domateai 
Sank domatu 

~~:ar ,.... ., 
\Arpa 

f!!::: 
~o~ 
Benzin 

eefe odu•• 
ürıeo ,, 

Kıip;c kö•lrti 
~nk kö•irl 
\Mangal kö•liıl 

~i 
~mel.: 
Oaihç 
Karaman 
Kuzu 
Sığır 
Sadey:1.ğı 
Sabun kalıp 
Sabun Toz. 
Zeytinyaiı 

Zeytan 
Yumurta 
Beyaz. peynir 
Makama 
Şehriye 

Kuakuı 
Un 
Pirinç 
Bulgur 
Patates 
K•ru i asulye 
Kuru barbunya 
Nohut 
Kırmızı •erci•ek 
Kuru kayııı 
Kuru üzüm 
Soğan 

Süt 
Kase yoğurdu 
Taze bakla 
Ayşe kadın 

Ispanak 
Semiz.otu 
Sakızkabağı 

Patlıcan 

Yer domatesi 
Arpa 
Kepek 
Mısır kırmaıı 

Benzin 
Odun 
Kriple •adea k6mlrl 
Kok köm&rl 
,llanplklmlrl 

ı ,500 1 ,950 50 
7,000 9,100 35 

66,680 70,650 45 Y. 
ı 1,00t) 14,300 77 
l, 100 1,430 140 
5,000 0,500 28 
6,000 7 ,800 38 
4,000 5,200 30 

70,000 91,000 1,75 
5,000 6,500 45 
1 ,000 ı ,300 70 
2,000 2,600 22 

50 65 22 
50 65 22 

6,000 7 ,800 ı 1 
500 050 22 
500 650 20 

13,000 1 (),900 24 . 
2,500 3,250 18 
3,000 3,900 16 
1,600 2,080 1 o 

12,000 15,600 7,50 
12,000 15,000 5 

l,500 1,950 17 
600 780 18 

1,500 1,950 45 
1,500 ] ,950 20 
3,000 3, 900 8 
5,500 7,150 12 
3,000 3, 900 7 ,50 
5,000 6,500 7 
1,500 J,950 11. 
4,500 5,850 1 ~,5 
4,500 5,850 10 
6,000 7,800 7,5 
1,250 1,227 5 
4,000 5,200 5 ) . 
J ,000 1 ,300 30! 
6,ooo 1,soo 10 
5,000 0,500 5t 
2,000 2,600 '"Jı 
4,000 5,200 4 
3,00Q 3,900 o 
fl,()00 7,800 5 
3,000 3,000 .t,5 

900 J,170 3,5 
95~.9 J ,l 70 2,5 

00 ()50 +.5 
5,500 7,150 35 

200 260 250 
1,500 1 1,950 230 

130 170 1450 
13~ J75 1750 

15,000 19,500 3,5 

Akliye ve asabiyo 
Aı.ı Ç.p T alt•i• fi. 

400,000 420,000 9 
20,000 35,000 50 

4,000 5~000 45 
9,000 10,000 50 
2,000 3,000 35 
8.000 12,000 70 
8.000 l 0.000 28 
8.000 10.000 14 
8.000 12000 38 
3.000 3.500 30 

35.000 50.000 1,75 
0.000 1 .000 45 

20.000 25.000 20 
8.000 10.000 20 
3.500 5.000 15 
4.500 6.000 11 

35.000 42.000 24 
20.000 25.000 11 
35.000 45.000 7 ,5 
) 5.000 20.000 l 1 
s.ooo 10.000 Hı 

10.000 12.000 18 
8.000 ı 0.000 J 8 
1.500 2.000 45 
1.500 2.000 20 

ı 0.000 15.000 5 
20.000 25.000 12 
40.000 50.000 7,5 
10.000 ı 5.000 7 
10.000 15.000 ) 2,5 
10.000 15.000 7,5 
4.000 5.000 5 

10.000 15.000 5 
20 000 30.000 10 
8.000 ı 0.000 5 
3.500 5.000 4,5 
1.800 2.500 3,5 
2.500 3.000 4.5 

12.000 15.000 35 
o 2,000 240 
o 500 1450 

700 750 1750 
20.000 2(),0QO U5 

M.teminat Eksiltme tarihi Şekli 
1890,00 5.7.935 S.14 kapalı zarf. 

3045,19 
526,82 
150, 15 
137,50 
222,30 
117 
149,44 

287,62 

45,04 
64,'35 
lC'>,72 
9,75 

304,20 
43,87 

ô2,40 
85,75 
58,50 

53,39 

93,37 
23,40 
64,35 
21,94 

.. 

' \ l 

,:20.6-2 
187,69 

385,12 
184,87 
229.69 

51,19 

hastanesi 
M.temiaat 

2835 

1938,75 
705 

315 
342 

78,75 
ö5,63 
33,75 

581,25 
49,50 
756 
206,25 
253,13 

240 
162 
135 

142,50 
56,25 

225 
281,25 

641,25 

33,50 
393,75 
360 
551,25 
984,18 
52,50 

5.7.935 
8.7.935 
8.7.935 

10.7.935 
10.7.935 
10.7.935 
ı 2.7.935 

ı 2.7 935 

15.7.935 
15.7.935 
15.7.935 
15.7.935 
] 7.7.935 
17.7.935 

17.7.935 
17.7.935 
19.7.935 

19.7.935 

19. 7.935 
19.7.935 
22.7.935 
22.7.935 

22.7.935 

24.7.935 
24.7.935 

26.7.935 
26.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

• • 
ıçın 

S.14 ,, 
S.14 ,, 
S.14 Açık 
S.15 ,, 
S.15 ,, 
S.15 ., 
S.15 ,, 

S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 

S.15 

S.15 
S .15 
S.15 
S.15 

., 

" 
" 
" 
" 
il 

" 
.. 
" 
" 

" 

" 
" 
" .. 

" 
" 

s. 14 kapalı zarf. 

S.15 Açık 
S.15 • 

S.14 kapah sarf. 
S.15 Açık 
S.15 ,. 
S.15 ,. 

Eluiltme tarihi ~• Şekli 
5.7.935 S.14 kapah zarf. 

5.7.935 
8.7.935 

. ıo.7.935 
10.7.935 
10.7.935 
12.7.935 
127.935 

15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
17.7.935 

ı 7.7.935 
17.7.935 
19.7.935 

19.7.935 
ı 9.7.935 
22.7.935 
22.7.935 

22.7 935 

24.7.935 
24.7.935 
"26.7.935 
20.7.935 
20.7.935 
26.7.935 

S.14 
S.14 " 

" 
S.15 Açık 
S.15 ,, 
S.15 ,, 
S.15 ,, 
S.15 ,. 

" 
• 

S.14 kapalı zarf. 
S.15 A~k 
S.14 kapah zarf. 
S.15 Açık 
s. 15 " 

S.15 
S.15 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

it 

" 
" 

ti 

" 
" 
" 

S.14 kapalı zarf. 

S.15 Açık 
S.14 kapah zarf. 
S.15 açık 
S.14 kapah arf. 
S.14 " • 
S.15 Açık 

Cinsi 
Ek•ek 
Francola 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sade yaiı 
Tere yatı 
Sabun 
Zeytin yaiı 
Zeytin 
G~nlük yumurta 
Mutfak yumurta 
Yakacık ıuyu 
l<.a,er peynir 
Beyaz peyair 
Makarna 
T~I şehriye 
Arpa ıehriyc 
irmik 
Un 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Kuru barb•nya 
Patate~ 
Keru ıoian 
Süt 
Yoğurt 
~iae yoğ•rdu 
P.rasa 
Lahana 
Kere•iz 
l.p ... k 
Taze bakla 
Patlıcaa . 
Taze b .. 1a 
Calı faıulye 
s.;..ı, domat•• 
Yer domatesi 
Sakıı. kaba;. 
Eariaar 
AYt• kam 
Semiz ehi 
B&rltunya 
Kiıma arpa 
Samaa 
Kepek 
Kuru ot , ·~, =· •l• 

Kriple maden kl•lrll 
Kok: k3•6rü 
M•pl klmtkl 

Çi~i ., 
Ekmek 
Da;hç eti 
Sade yaja 
Tere Y•iı 
s.bun 
Yu•urta 
Beyaz. peyair 
Makaraa 
Şehriye 

Piriaç ••• 
irmik 
P.iriaç 
Kuru fuulya 
Patatea 
Kuru ıoiu 
S&t 
Paacar 
lapan ak 
Balda 
Sakız kaltaja 
An• kaclıa 
Çalı 
Bamya 
Se•iz otu 
Bezolya 
Praaa 
KereYİz 
Lahaaa 
Domatea 
Enginar 
Patlıcan 

Arpa 
Samaa 
Kuru ot 
Kepek 
Benzin 
Odun 
Kok kömilrü 
Manı:-al kömürü 

Cinsi 
Ekmek 
Et dağlıç 
Kuzu eti 
Sade yağı 
Makarna 
Şehriye 

Pirinç 
Kuru faıulya 
Arpa 
Odun 
Kokk ..... 

Heybeliada sanatoryomu için 
Azı 
20.800 
11.200 
14.000 

Çoğu Tahmin fi. M.teminat 

1.050 
2.240 

700 
1.050 
J.400 

700 
70.000 
28.000 

J.829 
910 
910 
700 
130 
130 
140 

1.680 
3.500 

700 
630 

ö.300 
3.500 

10.850 
2590 
3.500 
1.750 
1.400 
1.120 
2.380 
2.100 
3.500 

560 
840 
800 
700 

22.750 9 
12.200 13.5 
26.000 50 

1.950 50 
4.160 85 
J.300 140 
1.950 28 
2.600 38 
1.300 30 

130.000 5 
53.000 1.75 

3.395 50 
t.990 70 
J.990 45 . 
1.300 25 

163 25 
163 25 
260 20 

3.120 11 
6.500 24 
1.300 16 
1.170 16 

11.700 7.5 
6.500 5 

20.150 12 
4.180 20 
6.500 7.5 
3.250 5 
2.600 4 
2.080 10 
4.420 7.5 
3:900 7 
6.550 10 
1.040 30 
l.56Ô 11 

800 1 
5.700 5 
5.200 5 
3.900 6 
3.900 12 
2.000 5 
1.950 ıo 
3:2so 5 
3.900 25 
2.600 3.5 · 1 

1.690 4 

370.00 

1048.0Q 
267.38 
163 
40 
71 
28 

555 
225 

171 

34 
25,65 

117 

24 
52 
24 

181.35 

108 

.... 
' ,, . .. ... ,. 

291 
. \ . 

ı. 

.. 

2.800 
2.100 
2.100 
J.400 
1.050 
1.625 
2.100 
1.400 
. 910 
(.025 3.250 4~5 ~l 

105 
35 

175 
2.800 

105 250 '36.53 
ÖO 1450 70 

325 1950 475 
5.200 .3.5 13 
Çocuk hastanesi için 

Azı Çoiu T ahiİlin fi. M.temiaat 
37 .000 38.000 9 256.50 
24~000 25.000 50 93-7.50 
2.000 2.500 85 J 5.9.38 

. 450 500 140 5250 
3.500 4.000 28 84 

10:000 15.ooo 1.75 ıo.68 
350 400 45 ] 3.50 

l.000 J.500 20 
450 500 25 
450 500 11 
150 200 20 

ı 2000 12.500 24 
1.000 1.50() 16 
5.500 0.{)00 7.5 
3.000 3.500 5 
2.900 3.000 12 
3.000 3.500 7 
3.000 3.500 7 
3.000 3.500 7 
3.500 4.000 7 
3.500 4.000 12.5 

900 1.000 11 
500 600 30 

1.000 1.200 5 
200 250 ıo 

3.000 3.500 5 
2.000 2.500 4 
. 400 500 4 
3.500 4.000 5 
5.500 6.000 ô 

1 1.000 12.000 1 o 
3.500 4.000 4.5 
3.500 4.000 2.5 
3.500 4.000 4 

31.88 
4.13 
3 

225 
18 
33.55 
73.13 

270 

306.00 

3.500 4.000 3.5 43.50 
144 144 35 3.87 
250 300 230 51.75 
300 400 1750 525 

9.500 10.000 3.5 26.25 

Kuduz tedavi müessesesine 
Azı Çoğu Tahmin fi. M.teminat 

] 2.000 14.000 9 94.50 
) .000 6.000 50 
1.000 5.000 50 

700 1.000 85 
ı .400 ] .600 25 

200 300 25 
l.400 1.800 24 

500 700 16 
14.000 18.000 4.5 

ıoo 250 250 
70 80 1750 

262.50 
63.75 
30 
5.63 

32.40 
8.40 

60.75 
28.12 

l5o 

Eksiltme 

5.7.935 

5.7.935 
8.7.935 
8.7.935 

10.7.935 
10.7.935 
10.7.935 

12.7.935 
12.7.935 

12.7.935 

15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 

11.7.935 
17.7.935 
19.7.935 
22.7.935 

22.7.935 

22.7.935 

24.1...935 
26.1.935 
26.1.935 
2ô.7.935 
26.J.O~ 

Ekailt.e 
5.7.935 
S.7.935 
8.7.035 
8.7.935 

10.7.935 
127.935 
12.7.935 

15.7.935 
15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
19.7.935 
22.7.935 

2:.?.7.935 

24.7.935 
24.7.935 
26.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

Eksiltme 
5.7.935 

5.7.935 
8.7.935 

15.7.935 
15. 7.935 
17.7.935 
17.7.935 
24.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

tarilı 

S.15 

S.14 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

Açık 

kapah zarf 
Açık 

" 
" 
" 
" 

S.14 kapalı zarf 
5.15 Açık 

S.15 

S.15 
S.15 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 

S.15 

S.15 
S.15 
S.J5 
s.14 
S.15 

tarihi 
S.15 
S.14 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

tarihi 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

Açık 

Açık 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
• 

" 
" kapalı .Art 

Atık 

" 
" 
it 

• 

" • 
• 
• 
• 
" 
" • 

Apk 

" 
kapalı zarf 

Açık 

•• ıekli 
Açık 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
it 
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Yenı Asır 

t,,_. ............. -...=--.~~=---....m.-ı...i..~~ lzmlr belediyesinden: 
1 - 3486 lira bedeli mu· 

hammcnli 830 teneke dökme 
benzin belediye başkitipliğin

-~ deki şartııamcsi vcçhile 9 • 7 r 

935 r ılı günü saat onda açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

.. 
Beki 

Yeni çıkan, 

t 
iştirak içia. 262 lira muvak

kat teminatla söylenen 2ün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

2 - 292 lira bedeli mu· 
'f 
i 
i .-Kul· 
1 Fabrikası 

ensue t hammenli 73 adet belediye za· 
bitası için yazlık beyaz caket 
yaptırılması belediye başki
tipliğindeki şartaa•esi veçhile 
9-7-935 salı ıtünü saat 10 da 
eksiltme i e ihale edilecektir. 

kuınaslarını .. 

Alırsaı ız Bir daha vrupa 
aramazsınız. Katiye ırış az. s·zi 

um aşı 
s k sık 

İştirak için (22) lira •uvak
kat teminatla söylenen güa ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

elbise ütületmek zahmetinden kurtarır. 
3 - 992,59 lira bedeli mu

. 7 hammenli Çocuk Yuvasının 'bir 
A yıllık ihtiyacı olan ilaç Beledi
?' 

Halis yün 
Cazip renkler 
1 

1 Zengin çeşit 

ye Başkiitibliğindeki liste ve 
J- şartnamesi veçhile 9-7-935 salı 

günü saat 1 O da açık ekıilt•• 
-7 ile ihale edilecektir. 
5§. lttirik için (75) lira •uvak· -f kat teminatla söylenen pn ve 
W- aaata kadar belediyedeki ko· 
·=> miıyona a-elinir. 
'?f' 4 - 300 lira bedeli muham-
~ meaeli kuduz mficadeleai için 

Terzinizdeu hu fabrikanın kumaşlarını isteyini7.. 

r alb kilo iatiriknin Belediye bat
~ kltipliğiadeki ,artnam .. i veç• 
:f hile 9 - 7 • 935 Salı künü saat ar onda açık eksiltme ile alına· 
~ caktır. lıtirak içia ( 23) lira 
·"31!" muvakkat te•iaatla söylene• t güıı ve saata kadar belediye· 

Un .. u .. ~i 
Çolak 

~· ' 

satış yeri : 
zade halı 

TELEFON: 

Birinci 
limited 

Kordon 
şirketi 

2360 

"" ,~. ~~~=~ 
Haydarpaşa Emrazı sariye astanesi 

muham•en teminat 

Cin5i 
Ekmek 
Da· 1ıç eti 
1 u u eti 
Sa.ı.: yağı 

Tere yağ'ı 
Sabun 
Toz sabuıı 
Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Günlük yumurta 
Mutlıtak yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
irmik makarna 
~~hriye 
l 
1'4tales 
Çalı faıulya 
larbuaya faıulya 
Tosya piriaci 
Soian 
Yoğurt 
Kise yoğurdu 
Süt 
Enıinar 
Taze bezelya 
Semiz otu 
Taze !takla 
Kaltak 
Pancar 
liıyar 
Taze bamya 
Domatea kır 
Taze biber 
Patlıcan 
Dol•alık ltiber 
Dolmalık tomates 
Yqil salata 
Kırmızı turp 
Ispanak 
liavuç 
Kak kereviT 
Salamur.- .prak 
la ban' 
Pr· 
J ahar 
C":aıı ta1ulya 
An• kadı• 
Taze barbunya 
Kriple maden 
''ok kömürü 

kömüril 

mıktan 

Çeğu 

28.000 
15.000 
2.000 
3.000 

800 
1.500 

400 
1.500 

400 
73.000 
35.000 

l.100 
300 

1.200 
350 

2.500 
2.500 
1.200 

500 
4.500 
3.000 
3.000 
1.000 

12.000 
600 
300 
450 
500 

1.500 
200 

1.800 
450 

I.800 
300 

12.000 
600 
300 

7.000 
800 

2.'\00 
300 
800 
200 
700 
700 
300 

1.500 
1.000 
).{)()() 

160 
50 

Azı 

20.000 
12.500 

1. 'ıOO 
2.000 

600 
1.200 

300 
ı.ooo 
·ıoo 

40.000 
20.000 

900 
250 

1.000 
250 

2.300 
2.000 

800 
300 

3., 
2500 
1.800 
3.500 

10.00) 
400 
200 
300 
700 

l.200 
150 

1.600 
350 

ı.600 
200 

11.000 
500 
250 

5.000 
700 

2000 
250 
650 
150 
600 
000 
200 

1.000 
600 
000 

fiatı Muvakkat 
9 189 

47) 
47) 
85 

140 
28) 
25) 
38 

120 

t15~ 
45) 
70) 
25) 
25) 
1 1 
7 . .-0 

16) 
10) 
24 

') 

20 ) 
7.5) 

12 
tl 

Fi 
15 
lll 
05 
07 
02.50 
31) 
O:> 
12 
10 
10 
07 
01.25 
01.25 

7.50 
08 
10 
25 
0-1 
05 
15 
1 1 
12 
10 

1450 
19:.o 

599.25 

191.25 
84 

39 

42.75 
9 

304.65 

52.88 

29.07 

20.63 
14.07 

18.15 

85 
11.25 

84.38 

ıos 

21 - 21 - 27 

104,22 
174 
73.ı5 

- 30 

Eksiltme 
tarihi 
5.7.935 

5.7.935 

8.7.935 
8.7.935 

10.7.935 

10.7.935 
10.7.935 

12.7.935 

12.7.935 

15.7.935 

15.7.935 
17.7.935 

17.7.935 

17.7.935 
19.7.915 

22.7.935 

22.7.935 

22.7.935 
26.7.935 
20.7.935 

Saatı 

15 

14 

15 
15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 
15 
15 

(1761 3353) 

Eksiltme 
ıekli 
Açık 

kapalı 

Açık 

.. 

.. 

.. 

.. 
" 

" 
.. 
.. 
" 

" 
" 

" 

" 

Açık 

" .. 

deki komisyona geliair. 
5 - 831 lira bedeli keşifli 

Değirmendağ irfan sokaıiına 
lağım yapılmaıı Belediye baı
kfıtipliğiadeki keıif ve ıartna· 
mesi veçlaile 9-7-935 Salı günü 
saat 10 da açık ekıiltme ile 
ihale edilecektir. lftirak için 
(63) lira •uvakkat temiııatla 

söylenen (Ün ve saata kadar 
Belediye.leki komiıyona gelinir. 

6 - 854,10 lira bedeli ke-
şifli Eşrefpaşatla Malderesi 
üzerinde Şwayip kalfa sokağına 
liğım yapılması belediye baş· 
katipliğiııdeki keıif vı şartna
mesi veçhile 9-7-935 salı güntt 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

İştirak için (65) lira muvak
kat temiaatla söylenen gün ve 
saate kadar beletliyedeki ko· 
aisyona ıeliair • 

7 - 2052 lira bedeli mu· 
hammenli Gündoğduda elli 
dört adaaın 513 •etre aurab
baındaki on dört sayılı ana
sının peşin para ile satıp be· 
lediye ba,kitipliğindeki ıart
namcsi veçhile 9-7-935 salı 

ı günü saat onda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. 

ittir ak için (154) lira muvak· 
kat teminatla söylenen ıü• ve 
saata kadar belediyedeki ke· 
misyona gelinir. 

7 - 37,50 liri bedeli mu· 
laammedli Kahramanlarda 95 
adanın 150 metro muraltbaıa· 

daki 87 sayılı arsasının peşin 
para ile satışı Belediye baf· 
kitipliğindeki şartnamesi veç
hile 917 /935 salı ıı;ünü saat 
on da açık attırma ile ihale 
edilecektir. 

İştirak için (3) lira muvak
kat teminatle söylenen ıı;ün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

9 - 24,75 lira bedeli mu
hammenli Çayırlıbahçede 95 
adnnın 99 ••tre •urabbaında
ki 107/1 sayılı arsanı• peşia 
para ile sahfı belediye hafki
tipliğindeki şartnamesi veçhile 
açık artırma ile ihale edile
cektir. 

iştirak için (2) lira muvak· 
kat tcmiaatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko· 
•isyena ııelinir. 

23- 27 - 2-6 (843) 
1 - 11000 lira bedeli ke

şifli yüz bin adet Bandırma 

ıranit paket taşı alınması Be·· 

lediye Başlditipliğındcki keşif 
ve şartnamesi veçhile 25/6/935 
salı günu saat 10 da kapalı 
zarflı eksiltme ile alınacaktır. 

İştirak için (825) lira muvak· 
kat teminatla söylenen ıün ve 
saata kadar belediyedeki ko· 
misyona gelinir. 

2 - 2052 lira bedeli mu
hammenli Birinci kordon tram
vay raylarından tramvay ahırı 

önünden Tayyare sinemauna 
kadar olan kısmın sökülmü~ 
olarak bir kısmının depodan 
ve bir kısmının yol kenarından 
teslim satışı ve Tayyare sine· 
masından Pasaporta kadar 
olan kısmın Müteahhit tara
fından sökülüp satışı belediye 

başkatipliğindcki keşif ve şart· 
namesi veçhile 25/6/935 salı 
günü ~aat 10 da açık arttırma 
ile ihale edilecektir. 

· ştirak için (154) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona aelinir. 

3 - 300 lira bedeli muham· 
menliMezarlıkbaşıHayrettin paşa 
sokaıiındaki 7 Nolı han belediye 
ba,katipliğindeki ~rtnamesi 
veçhile 25/6/935 salı günü saat 
onda açık arttırma ile bir se· 
nelik kiraya verilecektir. 

l,tirak için (23) lira muvak· 
kat teminatla söylenen ııün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

4 - 300 lira bedeli muham· 
menli Daimadaki tramvay bık· 
leme yeri belediye başkitipli
~indeki ıartnameııi veçhile 25/ 
6/935 salı giinü saat 10 da 
açık arttırma ile bir senelik 
kiraya verilecektirr. 

İştirak için (23) lira muvak· 
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona ıı;elinir. 

7-11- 17-24 (794) 1910 
1 - 1490,26 lira bedeli ke

şifli Karşıyaka suyu dağ tesi
satı bekçilerine iki baraka in
şası belediye ba~kitipliğindeki 
keşif, ,artnam• ve planı daire· 
sinde 25-6-935 salı iünü saat 
1 O da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. lttirak için l12 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
ıün ve saata kadar belediye 
komisyonuna gelinir. 

2 - 5619,35 lira bedeli ke
tifli Karşıyaka Yamanlar suyu 
dağ tesisatındaki •enba top
lama havuzu ve yükkıranları
nm memnu saha içine alınma · 
!arı için 6490 metre murabbaı 
saha etrafına dikenli tel örgü 
ve 1650 metre tulünde hendek 
açılması ve sairi' işi belediye 
baıkitipliğindeki keşif ve şart
namesi dairesinde 25-6-935 salı 
ııünü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

lttirak için 422 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediye komisyo· 
nuna ıelinir. 

3 - 5348 lira bedeli ke,ifli 
Karşıyaka Bostanlı mevkiin.le 
yapılacak rıhtım imalat ve adi 
döşeme işi belediye haşkatip
liğindeki keıif, ve fartnamesi 
veçhle 25-6-935 salı gllnü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

İıtirak için 402 lira •uTak
kat teminatla söylenen gün ve 
aaata kadar belediyedeki ko· 
misyona gelinir. 

4 - 595 lira bedeli keşifli 
Tepecikte Y eğitlerde Kocatepe 
sokağında adi dö,eme yapıl
ması ifi belediye haşkatipliğin
deki ,artname ve ke,ifnamesi 
veçhle 25-6-935 salı günü saat 
1 O da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

İştirak için 45 lira muvakkat 
teminatla söylenen sı-ün ve sa· 
ata kadar belediyedeki komis
yona gelinir. 

5 - 743 lira bedeli keşifli 
Dağirmendağ şosesinin esaslı 
tamiri iti belediye ba,kltipli
ğindelı:i keşif ve şartnamesi 
veçhle 25-6-935 salı günü sa
at 10 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. 

İştirak için 56 lira muvak
kat teminatla söylenen güıı ye 
saata kadar belediyedeki ko· 
misyona gelinir. 

6--11-17-23 (788) 1641 

Sahife o 
s 

-· 
lı.mir ltirinci icra dairesiad.C 
Hasanın Rahimcyc lııorcun· 

dan dolayı ipotekli Karantinada 
Karantina vapur iskelesi kar
şısındaki iskele sakağında kiin 
iki katlı ve her kata müstaki
len ıı;irilir ayrı ayrı kapılan 
mevcut 29 - 1 nu111aralı birinci 
kattaki kapıdan içeri girilince 
Avrupa tuğlasilo mefruş b'.r 
sofa sol tarafta iki karşıda bır 
oda ve bu odanı• solunda lıi.r 
mutbah ve mutbalun arka ka· 
pısından çıkıldıkta ı•nif bir 
avlu ve avluda bir heli ve bir 
çamaşırlık birinci kattan mer
divcalc ikinci kata çıkıldıkta 
bir sofa son iki oda karşıda 
bir oda ve bu odanın solunda 
bir mutbah ve mutbahta heli 
ikinci kattan taraçaya çıkılır 
!tir merdiven ve taraçanıa al· 
tında bir hizmetçi od111mdaa 
ibaret bet bin lira kıymetli ha
nenin mülkiyeti açık artırma 
suretile ve birinci artır.asının 
26 • 7 - 935 Cuma ıü•ü ıaat 
11 de yapılmak üzere satılığa 
konuldu. Bu artırmada satıf 
bedeli tahmin olunan kıymeti• 
% 75 ini bulursa en çok artıra•• 
ihalesi yapılacak aksi takdirde 
ın çok artıranı• taahudu baki 
kalmak şartil• satıı o• it .. gün 
daha uzatılarak ikinci artırması 
10-8-935Cumarteai günü saat 11 

de yapılacaktır. Müstenidi icra 
ipotık sened~ae ?a.ıı:aru bor
cun ödcamesı tanhı .nt!O ·~
maralı kaaua•n merıyetı ııır-
diği tarillte• sonraya teııadttf 
ettiğinden ikinci artırmada sa· 
tıf bedeli ne olursa olıun kıy
metine bakılıaıyarak en _çok 
artırana ilaale edilece_ktir. I,b• 

yri ıaenknl üzerıade her f :nıi !tir şekilde hak taleltiade 
bulunaalar elerindeki ruml •· 
saiki ile birlikte 20 ıün :zar
fında !.irinci icraya müracaat
ları lazımdır. Akıi halde hak
ları tapu sicillince maliııa ol
madıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. Sabt peıın para ile 
olup ayrıca mü,teriden yüzde 
2,5 delliliye alıaır. 1 O • 7 • 935 
tarihinde• itibaren şutname 
her kese açıktır. Talipleri• 
yüzde 10 teminat akçası ve 
banka itibar mektnbu vı 33/ 
18775 dosya numarası ile bi
rinci icraya müracaatları ll-
zımdır. 1856 (844) 

Bugüne kadar piyaHya çı-

karılan traf bıçaklanaıa 
ın cyısı 

KIRMIZI AY 
bıçaıiı olduğu herkesin tec· 
rübeıile aalaıılmııbr. Rahat 
ve ferahlıkla traı olmak İl· 
tiyenler 

İzmir Kuzu oilu An
çarşı11 29 numarada 

1 S "t hırdavat talya 1 aı mağaza· 
sına müracaat etsinler. 

EXTRA 

Bıçaklan Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. V c R Ak belen 
ŞERlDÇİLER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 
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Yeni Asır 

• ..,NAS ? HE 4 C wa: .. 

FRiGiDAiRE Soğuk hava dolabını bir 
lüks eşya zannetmek hatadır. İlk taksit 
olarak yalnız 10 LiRA vererek alacağı-

nız hakiki bir FlliGiOAiRE evinize ne
şe ve sıhhat getirecektir. • • 

/ 1939 

e•'----••sm------------------·· FRiGiDAiRE, 40 mumluk alelade bir 

elcktirik ampulü kadar cereyan sarfeder. 
Bundan dolayı, masrafı faydası ile mu
kayese edilmiyecck kadar ehemmiyet
sizdir . .. : ________________________ _ 

F i G i DA i RE alırken markasına dikkat 
e iniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

"FR i GiDA i RE,, değildir 

Dünyada 4,000,000 F R i G i D A i R E kullanılmaktadır. 
F R i G i D A i R E'in kıyn1etini ifade etmek için 

bundan daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

B O ll R I~ .A. Biraderler 'e Ş i. l Z Ml R Gazi Bulvarı .Kardiçalı HüsevinBev Han 2-4 

Paris Panayırını--.ı 
--Ziyaret Ediniz .. 

Mayıs 1935 ten Haziran 

19 3 5 e kadar 
Fransız ı:eneral konsoloslu~una yahut l:ımir Fransız tıcaret 

odasına müracaat edilmelidir •.. 

(385) 

arahisar Maden Suyul 
. TÜRKiYE 

HilALIAHMER CEMfYETI 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İı.mir eczanesi Tele fon : 2067 

,aima Güzel 

\~ 

KANZUK Baloamin Kremi 
Eli' senelik bir ma7.iye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cıl 'inizin daima güzellik ve ta
ze,iğini mutafa:rn eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markı.tdır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir ca:aibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati-

l yen kurumaz. Teninizin Jatif tazeliğini cildinizin caz.ip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsamin 

1 kullanan ba ka krem kullanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamulc iplikler, boyanır, kaater
Jenir, kaUanır kırmızı ve mavi boyaların çeıitleri. 

FİATLARIMJZI İSTEYiNiZ 
H. 1 Ç. 

.. .. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇJKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 2413 p. K. No. 234 IZMİR 

1ıışaatını~ için atidekiihtiyA91arrnızı ııek umız f ıy:ıtlar)a 
temin etmek isterseniz Hnlim aP;a çsr~ısın<la 

Kavalah Hasan Nuri 
tioaretbanesiDf~ müracaat e<linız 

ÇIME•To 
Çubuk demi• ve htı neı ! çlçekll 

Çıni ve levazımı Sllıhiyeden lavhalar ve bunların 
tefeT1üatı envaı banyolar ff tttmosıtonlar ve her cins 
musluklaı ııe kanalizasyon için demir dökme borulaı 
w lngiliz künkleri ff bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
!'ePll Çlmentola•, Batan ••rk•I•• 

En ••••il '9r•itle 
.. i•z•mızd• S•tılı• 


