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rika 
l<öylerimizde 
Yaşayış düzey· 
Yükseltilecektir 

Endüstrileşme harci<etim
0

zin 
ı:-.rrı arı dünden bugüne, daha 
İ i belirmektedir. Beş yı !ık 
P nın hazırlandığı gun!erde, 
o n kapsal etkileri {şumullu 
1cC:rleri) buı:ün oldu~u l adar 
$;tn. olacağını aüf·nenler çck
lulr el eğildi.Güdülen erı;:en n te
c denkleşme~i olduğu sanılı-

dJ.Belki bugün de, dışıırdan 
tı c bakanlar u us 1 end •!ri

.;,. n aynı ı.amanda bir devrım 
r eti olduguuu anlı} amat

ırır. '[ ürı iye, dcvrirein }'arat-
t iılKülcrc!e, aın.ı: ileri 
a • . ıs eklerinin gerçc le~-

es·ni, her •eyden önce ~örüş 
•e anlayış ej(işi lii .. e birUkte 

_ ış c.Üzc\lnın (ıevı;esinin) 
. ,,, lmes;ne lıağlamı~tır. Soy
!, 'uşlar ( medeni milletler ) 

e•: arasın a, her bakımda• 
ı tri ltir ulus olarak ı;:örunmek 
iç;n bu11dan ba,ka çare oma
ıı;.na da inanmıştır. Bunun 

İçınc r ki Türle denimi kuv-
dıni ı;:erçekten a ıın ,.e $alt 

rerçeğ~ daya&an bir dcn"rndir. 
Gösteriş için deuim }apmı · 
ctği!iı. Türkiytılc eği en bü
tila do2"malr.r, yıkılan sayısız 

erilikler bupnkü ·aratma rü
cüne dayaamuayılı zamanla 
par ıı.ldıiını ka ecıeb·ı·rdi. e
imler ba,tan bata ir ha at 
eğişil.::lii'i yaratm dıkca dav-

riıcci rejim adına hak lıaza-
11;ı ular. 

Bizi• güdümlü elunılimide• 
be liyecej'imiz ellibaşlı aoımç
ı. r soyıal ileri me ve lienlik 
~·olunu açmaktır, diyebiliriz. 
De"let d:onomul hr. ·atımızı 
düzene koymak için çalı~ır en 
gözleriııi halk } ığınlarının it 
a.an anna çeYİrmi tir; onları• 
kazancını, ödeme, harcama 
kapasitelerini arttırmayı , hayat 
üzeyı•ı yükseltmeyi düşün
ü tür. Yani yapılan i lerde 

lhel kir ve asığ düşüncesine 
saplanılmamıftır. urddaşlarırı 
toplu olarak asığları göz önün
de tutulmuştur. De ·let i bir 
""asaya yaraşan gidiş te an
cak bu olabilirdi. 

Ekoaomsal urum b-y ece 
vz önüne getirilınce devletin 

urünlerimize yeni çı ıt ar (mah
rcç'er) balmak, çıkatımızı (ih
racatımızı) ı(·zetmclc, toprak 
urünlcri ile endastri pıkfa.rı 
:ır.sında normal hayata d•ğru 
ridi i kolayla~tıracak fiat denk
eşmesını kurmak. . ·oğaltıMı 
artırma yolu ile endüstrimizi 
ıı;eliştirmek, iç pazarda canlı 

ir ı.areket yaratmak için ı;:i
ritinsleri (tc~ebbüsleri) birbirine 
ne k1odar bağlı o!duğu daha 
ı i anlatılır. 

( ııtıi/ı lf I Ve ( tun1ıtın!ltl E.'eruıiıı Bekçısi, St /;al.ları 

H. impa at r diyor ki: 
~---------------------------------ar a t tuğ nıuz takdirde 

· mseden yardı ek emiyoruz 

Paris, 24 (Ö. R.) - Romı:.
dan bildiriliyor: 

ltah-an hükümcti başkanı bu 
sabah saat onda Venedik sa
ra}ında lııgiliz devlet bakanı 
B. Ed•nikabul etmiş ve cnuııl 
uzun uzadı)·a gö ü,muştür. Bu 
lıonuşma hakkında gazetelere 
hiçbir b.ldirim verilmemiştir. 

Zaten Italyan ı;:azcteleri şim
di ltalyan- Ha.be, anla~ıı:ıazlı

iına \'e lngilterenin bunıı k:ır: 

ıı ~aziyet:ne dokunan her i -
te büyük bir ihtiyatla yazı 

yazn· a .tadırlar. 
Bu sabahki "Morminı;: Post,. 

gazetesine f>Öre B. Eden tara
fından Romada yapılan teıeb
büs Habe,istanda ıilihlı bir 
ihtilafın önıinü almak için son 
hır gayrettir. lnııiliz çevrele-

• 

ita yanlar susuzluktan kırılıyorlar 
••••R•l~lllrllfll•llr•ll•••llll•t•lll•llllllllllllllllllll••••t••··················· 

JlııLeşl iu •·· ~ol n ,ıal 
Lı ~f. mıaıırlaııı 

r;nde hüküıı: süren inana ıöre 
B. Eden bu iıte muvaffak ol
maz~:ı. iinumüzde Eylü. ayında 
Habeşistandıt harp baılıya
cakt:r. 
Hab&ş; imparatorunun 

sözleri 
Adisababa, 24 (A.A) - im

parator Ha e Selaaiye Matin 
aytarına ıunları aöylcmiıtir: 

Harba tutuştuğumuz takdir
de lcomıu İ•lim ülkelerin-
den maddi[ yardım g-ore-
ceiimiz bir sanulan ibaret-
tir. Ki111seden birşey dile
mi, deiiliz. E•ki Türk ırene
ralı Mehmet Vehip buradadır. 

Fakat söylendiii ıribi Habeş 
ordusunda komutanlık etmiye
cektir. Masrafı bizim tarafımız-

- ..._ (uiU Q ıtı< ı S<rh {ede 

nan Cum ,u iye i eri i yıl ırma ı 
~~·-~--~-~---~ 

REJiMI KU A AK İÇiN VAR KUV ETLE İ 
İLE M .. CADELE ED CEK ERDİR 

taı::ıamiyle bitaraf olması J; -
:o:ım'."eldiğinı bildirdim. ben'.m 
şahsı ınütale:ımı sordu. De
dım ki! 

' ' rallıfm büyük bir ekse
riyetle iade edılmesini dilerim. 
Bi:>vlece normal bir siyas l ha
ya.a girme mıimkiin c!ııcaktır . ., 

Bu müta eam tabiatilc ~ah-
s0 dir. Zira \i•md·yc kadar bu 
1 u!usta görüşe!>ileceJiirn do't 
say avlar hen iz gelmemislerd.r. 
Bununla ber<tber " Ava.~ ., 
Ajansını:. bildırdif:'im dılek de- 1 

g· şıremiştır. Benim istediğim 
'ey iılkemizde temeHi bir ış 
ırermck \ e SO!I ii i sene 
içinde mul.;:Jif parti:cr:n du-
r mu yüzündea baş güsteren 
rejim buhr11ni ile siyasal karı-

lıtılf"l'il l 1\ ınııl il 1$ ,ıklıiın kafi olarak önüne 

\ 

• 

Atina, 24 (Ö.D) - "Avala., d 
• f ıreçmek üzere partiler arasın a So/ıılis "ıı/ııııdoı·ı·a ... 

aıansı tara ından yapılan di- " • 
sa"lam bir anta•madır . ., l' ı ı · ı yevi dolayısıyle ordu bakanı .. Y aııaaıuıs ll-'!/O m·a,-m ıı 

Gazeteler bay Kondolisia ıup bazı saylavlar krallıiı• 
General Kondilis Yuı;:oılav krallıaın aeri getirilmesı· le- d 1 · t• • • ia esi ehindeki görütüne ış ı-
ajansına söylediklerini fÖylece hindckı g(;rüte birkaç ~ünden rik etmemektedirler. 
tekrarlamıştır: beri ortak olcluiunu ve bunu Yine bükümet gazeteleri ta-

- Avala ajansı ınuhalııiri ba~bakan bay Çaldarise ve rafından bildirildi(ine göre 
benden plebisit hakkında malü- Atinadaki ecnebi diplomatlar- ordu bakanı rejim meselesi 
mat istedi. Mutlak bir serbesti dan birisine söylediğini bildi- hakkında ileri sürdüğü dilekle 
içinde yapılaca~ını söyledim. rivorlar. Bununla beraber, gc- kanmayarak daha faal bir ,e-

Görülüyor ki ı;:üdümlü eko
nomiain Yarmak istediği amaç, 
'urddaşların genliğini hazırla
nak, genıl kalkınmaya destek 
c. aktır. En gözalıcı, en se
' mli dileğimiz c Türk;yeyi batı 

Hükümetio durumuna ı:elince, n~ral Kondilisin partisine men- ~"' ı ·' cı sıılıi{ulı -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nak ara dayanarak gelişmesi olmasını isteriz. Ve bu istekle- ması i,;dir, Devlet bu ala&da 

.·cleri gibi bayındır yapmak, 
h:ılk yığınlarını yoksunluk için-

e yaıamaktan kurtarmaktır. 
Burada, şarları ızdan çok köy
.enmizin ı;:öz önünde tutulması 
•S enilen değişikligın köklü ol
m:ısı içindir. Köylümüzün, ıar
f;;.rda yaş yanlarla kıyas edilin
ce derin yoksunluk içinde ya
ıadıiı inkar edilemez. Bu 
buyük ayrımı ( fark ) az~}tm~ ! 
köylerdeki yaşayı~ duzeyını 
yükseltmek köylerden ç.oL: şar
arı ilıilendiren okan !.şlerdcn 

n ılabilir. Şarların tabııg kay-

buna bağlıdır. Köylerden yanı. rimiz boş bir hayalolarak kal- çok işler iÖrmüştür. Hele Ta-
alınacak hiç bir tedbir yoktur mıyacaktır. Çünki bunları elde rım bankasıtta olan borçların 
ki şarlara geniş soluk alma im- etmekte devrimin ülküleri ara- on beş yıla böliinmesi işi ıe-
ki'ını \'ermesin. Tıpkı vücudu sındadır. Devletin çarığı yasak vinçle barıılanmağa değer işlerin 
kuvvetlendirmek canlar.dırmak edeceii, köyle İçin ucuz ı·un- başındadır.Boyle iken istenilen 
· · ·ı .1_ 1 ' d. - dura hazırlıyacag-ı sövleni•or. b .... 1 • ki t• me-
ıçın verı en ı ac.arın ımag ve- .. .. . . . , :. .. uyu { crgeyı ı;:erçe eş ır ge 
ya kalp üzerindeki etkileri ~~ylıı ıçın ucuz elbısbe, ).oylu yetain (kifi) olduğu söylene-
( . r . ) .b. ıçın ucuz papuç, ucuz ez, ucuz • . 

te$Ir erı gı ı... besin ... Bütüa bunlar çelik dö- me:ı:. Köylü•iin uzun vaadelı 

Köylümüzün enerjisini kay
l,etınernesi için tam kaloride 
be&ienme~ini, kılığının 2"Üncle• 
ı;:üne düzelmesini, yuvasının ~en 

!enli bir rejimin düşünec,ği ucuz kredilere, ieniı k ru•-
ıeylerdir. Fakat bu•lerı ger• lar içiıtde yer almağa ihtiyacı 
çekleıtirme iti, biraz da köy- yardır. Elbette bunların da 
lünü• belini doirultal,il111Hi, aıraaı ırelecekair. 
köy erde kalın••ıya yol açıl· ••,.k.•'t :ıa:ııa:l• 

Haraççı 
KARDEŞl,ER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 

1 ktır 
Ardiye meselesi için 
Beklenen emir ge di 

E'llRYOL . H ~'GARLARI. 'Dı\ 
Ardiye alınmadan zahire va emsali bir ay diğer ••
ya ıs GUn demlryolu hangarlarında kalabllecektlr 

1\ ultıdarı 111 ı= lı<oıgcı»la rda ,, fa.,a ,, ~alı 11 r 

y1ğıııl«n içiııdeıı yrçuli<"1 No. 1 
. De•İryolu .Lanı-arlarında ar: te .ola~ (D. ~· ~~~~ti verilmi: 

dıye muelesı sı-ünün önealı tarıfenın aa ı u t 
· 1 · d b. · ·d· eşya için 7 inci itletme mm a-
lf erın en ırı ı ı. d 1 tb.ki emrini vu-

lu önemi daima iÖZ önünde k~sı?a a a 1 

ltulunduran devlet demiryel- mıtlır. 
!arı ana batta tatbik edilmek- 'oıııı '' ncı sah ede -

-
A ·s VE MA KIZGIN -

Inğiliz er imanlara 
Üstünlükm e• vermişler? 

Mw;~oliııi tleııiz iıııi/unıııı.'1/e 
Paris, 24 (Ö.R) - lngiliz- ya koyuyorlar ki ~lmaııyay.a la-

·ı· f' l vuzdc 35 ı de-Alman deniz anla,maaı gı ız 1 .sunu~ · . k ı· 
. f . l . esinde hır denız uvve ı 

üzerinde gazetelerın te ıır erı r~.c . k hakk ı ta-
devam ediyor. Yarı resmi gö- vucude 2'etırnıe . ın 
rünüşte yazılar ıurasını orta- - Suıııı y~ıliıın salıi/ede -

llus eıınılelıi to1ıl<1tılı (Yazısı ikinci sahifede) 



Sahife a 
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ızılay 
aft ası • • 

ıçı 

Y rdım sever yurttaılanm; 
li nd n itibaren Hilili h· 

mcrc üye yazma haftasını kut· 
Julayoruz Ne mutlu o insanla· 
ra ki, Hil"liah•er çalı~11tas111ıla 
bir emekleri varılır. Ne mutlu 
o insanlara ki, Hililiah•er kol· 
larında gözleriai kaparlar. Hi
laliahmcr sayesindedir ki, anne 
kucağında büyüyenler, anne 
kotlarında ölürler. Anne bağ
rına ı:-ö ü!ürlcr. Yurdun her 
karış toprağına ı:-iden fehitlerie 
beraber Hiliıliahmer aşkı yer 
yer karıf ıştır. Onun için gelin· 
cikler kınnıu, yasc•iıılcr beyaz 
açar. Türk askeri yurdun ıııur
larında en mukaddes bir vazi· 
fe için çalış rken yanı başında 
harbıa kızıllıiı içinde Hililiah
•er bir papatya gibidir. Onda, 
çok derin yaıalar saracak iç· 
ten ııdcn hınç kırıklan .J.i.ıadi· 
recek bir kudret Yarılır. Oa· 
da ölüaün yeluau fqırtacak 
•ucizcler saldıtır. Susadığınız 
Ycya hiç göraediiiaiı aaae 
t•fkatının Hilllialuaır rerirlı
riııdc elle tutulur bir hile gel· 
difiııi görüuünü:ı:. Bir bemti· 
reııia ay ıtıiı kadar tatlı bıı· 
kışlarında Türk kabramaııının 
en umulaaz yaralarını saracak 
deraan gi:ı:lidir. 

Hililiahaer; yurdun ufukla· 
rında bir şafak perisi gibi ka· 
nat açaıştır. Bir aelek gibi 
üzerine titrer. Okadar temiz, 
okadar mukaddes auygusu •ar· 
dır. En fellketli günlerimizde 
loise .koşmak, bize kollarını aç• 
mak için çırpınır. İçin, için ça· 
!ıtır. Hililaliah-, yaptığı sa
Jısız iflerlc Türk askerine sağ
laa, müşfik, pıel bir kucaktır. 
Şimdi artık iasaalan :ı:aliace 
mahvet ek istiycn felek t• 
son ke ifleriııa karfi silahlan· 
mağa da and atmiıtir. Zehirli 
ıtazlardan korunı:aa çare
leriııi arıyor, maskeler haı:ırlı
yer. Bu kadar yüksek bir mak· 
sada yarı~ım etmek lı>i:ı:im için 
bir vazifedirdc. Bu haftanı• 
uyaııdırdığı heyecan, fena rüıı
lürde dostu Hililiahacri tari
hiıı en ilalü sahifelerine yaza
cak. Onun büyük :ı:afcrler ya· 
ıııııdaki rolü kalbiı:aiıde yer 
etti un11tmı1oru:ı:. Hililiabmar 
Tlrk kı:ı:ının rubunda har :ı:a
man içia g6nilll hemşireler 
bulacak; bi:ı:im içiıı oaa yariıa 
ea ıaukaddea borçların •• ma
nnisi •• yftksatidir. 

Kıı lisaai talebesinden 
572 Vecihe 

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

öz dil 
Sözlüğü 

Hergün beş kelime 

Otuz yedinci liste 
1 - ibda - Yaratı 

Örnek: Yaratı kuv1'Ctinden 
yoksu• alandan büyük eser 
beklemeyiniz 

2 • ihale etmek - Üatermek 
İhale - Üsterim 

Ôrnek : Bu yolua kiıac üs
terildiğini loili1or musunuz. 

3 - Güzerıtib - Geçek 
Örack : Vuıf Çınar bütüıı 
deairyolu geçağinde ken
dini tanıya• ye tanırıııyan
lar tarafında• selamlannıııtır 

4 - Seyahat - Gezi 
Seyyah - Geze• 
Örnek : Gazetecilerimiz sen 
Mosko•a ırezisinden çok iJİ 
duyuşlar getirdiler. 

5 - İntiba - Duyuı 
Otuz sekizinci llste 

1 - Mes.,uat - Duyuk 
Öraek : Sofya aytarımızın 
duyuklanna ıöre .. 

2 - HaYadis - Bilget 
Haber - Haber "T.K . ., 

3 - Hasılatı safiye -Özürüt 
f{ıısılitı gayrı safiye - Ha-

Tenı Allt1" 

- l 

Şerefli vazife ı "ÇK __ IL_E_...;..V_E_S_G_A_RALAR Örnek köyleri • k Gün geçtikçe güzelleşiyor 
dınızı, ••Kızılay,. ce
miyetinin kUtU!]Una 

yazdırın 

Sıgar ardan ır ısını- lzmirin örnek köyleri her 
gün yeni adımlar atmakla 

d w • t• •ı • t• 1 köy kal ınmasındald varlıkla-
••••••••• 

Yıkılan yurda "Kız.I y,. 
ko ar 1 

Felaket~ ... ~.Öradığın / 
yerde "Kızılay .. 
yardımcındır 1 

.._ ____ ım::ıı::~-,.Jf 

BUGDAY 
Fiati Yükseliyor 

D" n şehrimiz borsa.sın da 
buğday üzerine pek az satış 
olmuıtur. Haber aldı(ımıza gö
re buğday fiati biraz daha 
ylikselmiştir. 

Borsada 7 kuruftaa arandığı 
halda Uşak buğdayı buluna
mamıştır. 6,10 - 5,75 kurui· 
taa 218 çuval buiday satıl

mııtır. 

lstanbul Ye Adaaada ise 
ltujiday fiatları ebellllDiyetli 
surette tenezzül etmittir. Bu 

a-ün!erde piyasamıza da yeni 
mahsul relmcsi bekleniyor. 
Y eai mahsul geldiği takdirde 
burada fiatlann ucuzlıyacajı 

tahmin edilmektedir. 

İlkmekteplerde 
ikmal imtihanlarına 

Başlandı 

Şehrimizdeki ilk mektepler· 
de dünden itibaren ikmal im
tihanlarına hatlanmıştır. Bu im
tihanla bir hafta sürecektir. --

İl baylar 
Arasında de 1 1 
fstaııbul emniyet müdürü bay 

Fehmi Vural Mardin ilbaylığıaa, 
Ankara belediye reis muavini 
Mustafa Adli Mara~ ilbaylığına, 
Burdur valiıi Saip Van illtay
lı(ına, Trakya umumi müfettiş
liii istihbarat müdürü Burha
neddin Ağn ilr.aylığına, lstan· 
bul liaan Ye rıhtım geael mü
dürü Ali Riza Çevik Antep 
ilbaylığına, Aatep ilbayı Akif 
Sivas ilbaylı(ıaa, Edime ilbayı 
Özdemir Salim Denizli ilbaylı
(ına tayin edilmiflerdir. -

Panayır 
Broşürleri bugün gelıyor 

22 Ajiuıtosla açılacak İzmir 
panayırıaın devlet aatbaasında 
muhtelif dillerde basılmı1 olan 
broşürleri, posta pulları yarıa 

komita ltaşkanlığına gelecek
tir. Posta pullan şimdiden 
postanelere tevzi edilecektir. 

Ceviz kütükleri 

1 a a } egı }f fillŞ ır, nnı tanıttırıyorlar.Par ları,spor 
al lan, sağlık, kültür bakı
mından ilerile elcri haz vere
cek mahiyettedir. Tür y likör]erinin fiatlerinde çok 

Mühim tenzilat yapılmıştır ......... ~. 
inhisarlar umum m-ırJ.ürlü- Önce itıesi üçyüz kuruşa sa-

ğünce içkiler ve sıgarai•r üte· tılan v;.,ne likörü şimdi 183 
rind dci'4iklikler yapı'mağa kuru1a indirilmiştir. 175 kuraşa 
baş! nmıştır. s tılan yarım litresi 103 kuru· 

Sigaraların bir kısmın n ad- şa, ve 85 kuruşa satılan yirmi 
ları deıfiştirilııı:ş ve ve birde beş santi!itrelik şişesi 50 ku-
yeni "Samsun sigaras ., çıkmış· ruşa inmi,tir. 

Eski birinci sınıf likörlerin 
tır. Yenice sıgıı.ralarının kutu-

fiyatı 350 kuruştan 223 kuru
ları da değiştirilmiştir. 

Likör fiat!eri esaslı surette 
indirilmiş ve Ağustostan itiba
ren yeni fiatler piyasaya çıka
rılacak ye pahalı likörler top
latılacaktır. 

inhisarlar yönekgesi yeni ve 
ucuz bir takım tuvalet levazı

ı da çıkarmıştır. 
Rakı fiatında bir deiişiklik 

olmamakla beraber şaraba da· 

lıa ucuz bir fiat biçilmiş bulu
nuyor. Şarap gibi derecesi az 
içkilere halkın daha çok rağ
bet edilmesine imki'ın verilmek
tedir. 

Likör fiatları D kadar indiril-
miıtir ki, bir f,ncan likör bir 

fincan kahve fiatına gelmekte
dir. Bu suretle dışarıdan gelen 
kahve yerine kendi mahsulümüz 
olan likörü yaymak yolları araş
tırılmaktadır. Kahvelerde ve 
pastahanelerde mü.şterilere li
körde 'ferilmesi için sahş ruh-
satiyesi resmi yüzde yirmi gibi 
bir nisbetten yüzde ikiye indi
rilmiştir. 

inhisarlar genci direktörlü
ğünün her yerde yayrnağa ça
lıştığı Türk likör fiyatlarında 
ve çeşitlerinde değişiklik şu 

yolda olmuştur. 
Önce Türk likörleri dört sı-

nıf iken şimdi üçe indirilmiştir. 
Bu likörl"r birinci ve ikinici 
sınıf likörlerle şaraplı likörlere 
ayrılmaktadır. Ön<·eki artışa 
ı:-öre ikinci sınıfta olan •İşne 
ile ahu dudu likörlerindea alıu-
dudu yine birinci sınıfa ve •İJ· 
ne de yine ikinci sınıfa ıı-eçi

rilmiştir. Bu suretle en büyük 
tenzilat viıne likörü üzerinde 
olmuıtur. 

ı;a. 200 kuruştan 123 kuruşa, 
90 kuruştan 58 kuruşa indi-
rilmişhr. 

Yeni birinci sınıfta çilek, 
Ahududu, Kaysi ıribi üç meyva 
likörii vardır. Diier likörler 
ikinci sınıfa girmiı laulunuyor. 

ikinci sınıf likörlerden 225 
kuruıluiu 183 kuruşa, 125 
kuruılu&"u 103 kuruıa. 65 ku
ruşluğu 50 kuruşa iamiştir. 

Şaraplı likörlere gelince, 
bunlar vermut ile kına kına 
ıarı.bından ibarettir. Bunlar da 
fiatları 125 tc• 108 kuruşa, 
75 ten 68 kuruşa inmiştir. 

Bunların hepsi ağuıtostan 

itibaren tatbik edilecektir. 
Bundan başka inhisarlar 

yönetgesi "Kaayak,, diye bir 
içki çıkarıyor ki ltuau çok 
kimse anlamamakta başka bir 
içki satmaktadır. Esasta Frall 
sa ile olan tecim muahede

izde bir Fransız içkisinin is
mi olan konyak ismini kullan
ma ağa söz Yerdiii iz i in 
konyak içkisine "Kanyak., 
demekteyi'l. Yeni Kan-
yaklar taktir edilmit halis 
şaraptan ispirto üzerinde 
yapılan ki yevi bir muamele 
sonucu değildir. Şimdiy' ka
dar memleketimizde böyJe bir 
konyak yapılmamış olduğu il
gili yerlerdea işidilmiştir .. İnhi
sarlar yönetgcsi şimdilik lzm.r, 
Ankara ve lstanbula dağıtmıt 
olduğu ve kolonyaya karşılık 
yeni bir "tuvalet ispirtosu., çı

karmıştır. 
Berıa ot esansile yapılmıt 

olan bu saçlara faydası doku
nacak maddeleri ihtiYa eden 
bu ispirto saçları yıkamak üzere 
temiz ispirtodan yapılmıştır. 

Kızılay Haftası İçin 

öğretmenler beş koldan 
Faaliyette bulunuyorlar. 

Cumartesi günü uluscvinde 
bayan Maide Kazım başkan· 
lığıııda taplanan heyet Kızılay 
haftası münasebetiyle mektep
lilerin yazdıkları yazıları tetkik 
ederek en ıü:ı:el!erini ıeçmiı
tir. Bu seçme yazılar matbua
ta gönderilmiştir. 

şehrin beş kolunda öiretmen
ler tarafından Kızılaya üye 
yazılması için çalışılmağa ha~
lanmıştır. Bu faaliyet lıaftaııı• 
devamınca ileriliyeccktir. Ay
rıca Karııyaks, Bayraklı, Bor
nova ve Bucada da muhtelif 
kollar üye yazmak için faali
yete geçmi,tir. 

Bin beş yüz metre yüksekli
ğindeki Bözdağ örnek köyü
nün radyosu da dün kuru!muş 
ve hava değiştirme!· ıçin köye 
ıelmiş olan yüzlerce konukla 
köylü tarafında acun haber
leri ve bu meyanda acun radyo 
merkezlerinin müzikleri pürüz
süz, neş'e ile dialenmittir. 

Köylümüzün genlığine yar
dım eden her Yarlığın duyugu 
genel bir sevinç yarahyor.lleri
liyen köy kalkınma proıı-ramı 

ile örnek köyleri yakında 
amaçlarına ulaşacaklardır. 

Ilbaylıktan ilçelı>aylıklara •• 
nahiye direktörlüklerine rön
derilea bir ltildirimde köy 
programının kalkınma işini sıkı 
lııir teftişe tabi tutmalarını ve 
görülea noksanlann teftiş def
terlerine yaı:llıaası bildirilmiştir. 

Müze 
V c kütüphane 

Müzelerle umumi kütüphane
ler evvelce Cuma güııleri halka 
açık bulundurulurdu. Kültür 
bakanlıiıadaıı İlbaylığa gelen 
bir bildirimde yeni hafta tatili 
kanunu mucibince ınüze ve kü
tüphaııelerin Cumartesi günü 
saat 13 ten soara ve Pazar 
günü bütün gün halka açık bu
lundurulması lizımgeldiği bil
diril•ittir. -----,.. . 

a ıs an rap 
Atları 

Tarım bakaalıjiından baytar 
direktörlüiüne gelen bir bil
dirimde halis kan Arap atları· 
nın soy kütüğüne yazdırıl•ası 

bildirilmiıtir. Doğacak halis kan 
Arap tayları eD fazla bir ay 
içiade aoy götiğüne yazdırıl
mazsa haailari aüracat hakla
rıııı kaybat•it olacaklardır. 

Komisere 
Tecavüz etmiş 

Vazife ile Hilil ıimendifer 
hattından (idea üçüncü komiser 
bay Hamdi, terlikçi Salim oilu 
Arslan ile Ali ojlu Emine te
sadüf atmit ve hüviyetleriai 
anlamak istcmiıtir. 

Bunlanbn Emin, komiseri• 
boğazıaa sarıldığında• çalınan 
iadat düdükleri üzerine yeti
şe• polisler tarafından müte
caviz yakalanmııtır. 

Yugoslavya 
Panayıra geleceklere 

Tenzilat yapılıyor 

Gümrükler genel direktörlü
iüaden İlbaylığa gelen bir bil
dirimde memleketimizden dı
şarıya çıkarılması bakanlar ku
ruluaca yasak e&ilen ceviz kü· 
tüklerinin kararnaaenia çıka
nlmasından önce satıldığı iıbat 
edilerek dııanya göaderilme
lerine T 1rım bakaalığınca iziıı 
Yerilmiıtir. 

········•··•·····•···········•······ ····•· I 

ÖAretmenlerln faallyetl 
Kızılay haftası münasebetilc 

Ödemiş bağları 

Yuıı-oslavya hükümetince bey• 
ııemilel panayırlar için Yugos
lav tren •• vapurlarında yapı
la• tenzilitııı lzınir panayırına 
ittirak edecekler için de kabul 
adi diği Belgrat büyük elçiliii· 
mizdea şehrimizdeki alakadar
lara bildirilmiştir. 

miirüt 
Ôrnak - Bu kazancı ö:ı:ürüt 
mü, 1okta hamürüt üzerin
den mi hesapladıaı:ı:? 

4 - htırar - Sıkınç 
Öraek : Nasıl bir ııkınç ıizi 
ltöylc hareket etmeğe seY· 
ketti? 

5 - Hülba - Özet 
Örnek : Ba,bakaaın düııkü 
söylevinin iyi bir özetini 
istcrirıı. 

Not: Gazetemize göaderilc
cek yazılarda bu keliaıeleria 

Osmanlıcaları kullanılmamasını 

rica cderi:ı:. 

Bay Mithat 
Mıntaka zeotekni ispektörü 

bay Mithat tarım bakanlıjınca 
Diyarıbckirde zootekni işleriai 
tanzime memur edilmiştir. Dün 
buaa dair emir ilbaylığa ırel
miştir. 

Havale geldi 
Milat öntük deposu ile Ak

köy hafriyat yerinde kapalı 
bulunan bazı eserlerin İzmir 

1 
müzeıiae getirilmesi için Kül
tür bakanlıfiından hbaylığa iki 
itin liralık havale ı:-elmiıtir. 

Şehrimiz tarım direktör:ü
ğüne gelen bir rapDrda Öde
miş mıntakası ltağlarında hiç 
bir hastalık olmadığı Ye ürü
nün eyi ve bol olıluğu bildi
rilmiştir. 

(:ocu k bırakmış 
Hisar camii civarındaki bi

dayet hanının yanında siyah 
çarşaflı ve yüzü peçeli bir ka
dının altı aylık bir erkek ço
cuğu bıraktıiı görülmüş ve 
tahkikata baılan•ıttır. 

Polise •• tccavuz 
Alsancakta Hacı Bekir so· 

kağında otııran Ali oğlu F eh· 
ai ile Sabrı oıtlu Ali Riza 
aralarında çıkan kavgayı öa
lemek için gideıı polis memu
ru bay Şükrü Fehmiyi tutmak 
istemiş •• Şükrü polise yum
rukla vurarak sağ ve sol kaf· 
lan üzerinden hafıf surette 
yaralamıştır. Zalııita Sükrü hak
kıııda talııkikata başlanmıştır. 
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.. vdeki pazar 
Çarşıya uymaz 

Hiçmi hiç uydujunu görme
dim ben. Bazıları derler ki: 
Ben ne düşünür, neye meram 
edersem mutlaka yerine gelir 
Kim bilir belki böyle koç yi
ğitler, feleğin çenberini koluna 
delamışlar vardır. Fakat ço~
muz evimizdeki pazarı bir turlu 
çarşıya uydıramayız. 

Ne gibi mi? En öncesi fU 
tayyare piy• gosu. Her ay 
alırım. alırım. biletin yuı.une 
bakarak sanki bir falcının talı 

açmasını andırır kuruntu!~ 
kurarım, hayalden saraylar 
yapanm, kasalar doldurur böy
lece bir müddet gönül eğ-
lı!ndiririm piyango çekilir; bir 
de bakarım bizim saraylar 
ıtümbür, gümbür yıkılmış para 
başkasına çıkmış, avuç yala
mak bana düşmüf .. 

Buna bea:ı:eme:ı: daha neler. 
Saba'ıtteyin yataktan kalkarsıa. 

Oh dersin bugün hava güzel 
olacak, dur bende ıezmiye 

gideriN, '" tatil gününde 
bir seriıı yerde kafamı dinleri• 
daha hazırlanırken çat ! kapı 

bir aisafir gelir, yahud karı
nın !taşı ağrır, yahud çocuk 
ayak kabısını kaybctnıiıtir. 
Yahud şu olmuftur, yahud bu. 
Oda gider gürültüye •. 

Iısiz kalının, bir şeye ırll· 
venırsın, kalkarsın, göyalin 
umutla dolu dolu baş vurur
sun, batın yarılır. 

Beı parasız kalırsıa, yine 
umutlaadıiın yerlere baı vu· 
rursua, yü:ı:üne bütün kapılar 

kapanır. 
Eline üç bef kurut geçer 

kapanacak delikler çoktur. 
Evde bir besab yaparsııı şuka
darını şuna veririm, bu kads
rile şunu alırım detsin, alaca· 
jın şeye ayırdı(ın para yet
meı. 

Ben ömrümde daha tuhafla· 
rını gördü : Gözönüaıle; ola• 
cağı kesinleşmiş !tir çok 
işler meydana çıkar, elim bu 
muvaffakıyete delmittir. Bir de 
bakarım ki: Hokkabazın dei· 
neğinde kaybolan yuvarlak gibi 
kendini çeki.erir, ortadan kay· 
bolur, elim büğrümde kalırım. 

Neler vardır dostlar nelar, 
iU yaşadığımız hayat, hep dü
şün.lüklerimiı:le gördüklerimiz 
birbirine zıt, ayrı olarak sürer 
ıider. Bir t•Y kararında dur· 
maı, umduğun şeyler ummadı
ğın, ummadığın şeyler umdu
ğun olur. Bir ıı-arip kirvanı:ı: ki 
bir ırazip kin-an saraydan rü
yalar ıcöre göre gelip geçiyoruz. 

Tokdll 
Açık muhabere 
Tirede kıymetli okuyucula

rımızdan Muzaffer uygura: 
Mektubunuzu aldım, biraz 

2eciken cevabını yakında ve
recetim kardaııa. 

T. D. 

C. H. P. Avcıları 
Şarımız C. H. Partisinin üye· 

!eri baıkanları bay Mesarretçi 
Avniain ba:tkaalığında pa:ı:ar 

günü Torbalı llçebaylıjına bailı 
Doğancılar ve Kırıırlar köyle
rinde köylülerin, Gönüllüalaıı, 
Da(kızılca nahiye müdürü ve 
muhtarlarının da iştirikila ltü· 
yük bir sürek avı tcrtib et· 
mitlerdir. Sllrek büyük bir au
vaffakiyetle neticelenmiıtiı. 

Mahsullerimizi mahveden do· 
auzların hea itlafına iail •• 
hem de spora ıençliğe bir 
hizmet olan ltu sürek avıııa 
büyük yardımları dokunu na· 
biye müdürünü, köy mubtar
larını, sürekçi baylarla, aYcıla· 
rımıza candan ikram:u yapan 
köylülerimizi takdir ederiz. 
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Dünyanın 
Para siyasas! 

Bersadaki yüknltme oyun
lanaa karıı yapılaa hücu•lar 
E.deta genel bir seferberlik 
hali i almıştır. Bu münase· 
l:.etle (Der Oeuscbe Volk~

wirt) ıı-azetesi fUnu yazmak
tadır: "Son haftalar içinde 
Fransada, Birleıik Amerikada 
re İsvi.çrede cereyan etmiş 
tlan şeyler, para stabili
•asyoau hakkıadaki tahminle
rimizi teyit etmiştir. Para inti
t••sızlığmın kalkacaiına ve 
arııuluıal mübadelelerin önemli 
•ıuette ıı-eaişliyeceiine kadar 
daha epey zamaa geçecejlia
dea Alman hükümetiain duruma 
hlkiıa olması ıı-üç fakat baıa
nlması elzem olan lıoir ıeydir. 
Hükümet de bu iıi beherRahal 
baıarmağa karar varmiıtir. Bu 
aebeple muvakkat bir zaman 
lçin yeni bir takım finaa
aal çalışmalar lazımgılıcek
tir. Aksiyonların son güalercle 
fıriamasına imi! olan 4ey
lerden biri de devallüsyon 
(kıymetten düşür•e) imkialan 
l.akkıadaki korlculilur. BorM 
hareketlerinin Daazig, Fransa, 
Birleşik Amerika ve sair ülke
lerdelti para siyasası hadisele
rine müvazi bir inkişaf seyriai 
takip ettiği •anidar olmakla 
lteraber ıayaaı ıseftir. Bu ve
sile ile fUnu göz önüne almak 
lazımdır ki Alman hilkümıti 
ıiyasasını hiç bir zaman ya
bancı ü!kelerdeki dalıı-alanma
lara, noksaıılıklara ve daha kı· 
\la•a gelm••İt ıeylere - bü
rtk ülkeler ••vzuubahı olıa 
1ııiJe - baf'lamıyacaktır. idare 

• 

Avus ur a 
Haftalık kuru 
Meyva piyasası 

15 - 6 - 1935 ile biten hafta 
içinde Avusturyada kuru ıncy,•a 
piyasası aşağıda verilmiştir: 

Üre.tim ülkelerindeki hava 
durumu önemli surette değ'iş
mediği takdirde ıekoltenin çok 
eyi olacağı beklenebilir Bil
hassa Yunan m:ı!ların;n bugün
kü fiatlcri üzerinden bir kaç 
önemli iş yapılabilmiştir. İzmir
den son hafta içinde çok mal 
göndcrildiii için stoklar epiy 
azalmıştır. Şimdiki halde ise 
hemen yalnız iyi cinsler kal
mıştır. Orta mal mevcut olma
dığında• bazı ihracatçılar bu 
mal için hiç teklif vermemek
tedirler. Fiatlar aşa&'ı yukarı üç 
hafta öndeki seviyeye göre ~o 
25 kadar fırlamıştır. İzmirde 
durum1Jn daha eyileşeceği bek
lenmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
adamları da kendi yolla-
rıria deyam etmektedirler. Pa
raların ıı-•nel surette birbi
rine denk ıretirilmeııi mecburi
yeti altında yapılacak devalü
asyon nazariyesi göze alınsa 

bile enflasyonun aksi yapıla
caktır. Almanyada yapılacak 
bir devalüasyon her feydcn 
evvel, ithal elunan ıııallarıll 

fiatları yükseleceji'indcn satın 
al•a kuYvetini azaltacak ve bir 
dcflasyoıı tesiri yapacaktır. Adı 
icçen gazete, Almaayanıa ih
tiyaç vukuuada istikraz piya
sasındaki llakiaıiyetiai ispat 
edebilecejini beyan ederek 
•akaleaiae nihayet vermek
tedir. 

KEMERDE KA LI Bİ VA 'A 
~--------------------------------Bir azılı dostunu yedi 

Yerinden yaraladı 
Kemerde bir cinayet ol•ut 1 

Muhiddin adıada biri kındiıinı 
Jiı. Termiyea doıtuau yedi ye
ei yerinde• bıçakla ağır ıuret
t. yaralamıttır. Yapılan tahld
katı a-llre Meairia evinde otu
ran 22 yatlarıada Sevim doıtu 
Muhiddiai terkettiği•dea bua
claa mağber olan Muhiddin 
arkadatı Oımanla bu cinayeti 
yapmıştır. 

Cani poliain, üzerini arıyaca
tını lıoildiji'i için lıoıçağını cüzda
nınıa içiae saklamıf ve bu au 
retle koatreldan kaçırmıthr. 

Gece ıaat yirmi üçe kadar 
••umhanelar arasında dolaıa
rak do~l.ur.u ı umumhaneden 
çıkmasını beklemiştir. Nıbayet 

SeYim bakkaldan bir şey almak 

o lina 

lber• çık•19 ve ı.u ıırada Mu
hitti•le karıılaşmıştır. Osman 
birdenbire kadıaın üuriae çul
lan111ıt ve iki koluau arkaya 
bökerek kendini müdafaa ıde
miyecek hale soktuktan soara 
Muhiddin de bıçağını kadının 
baldırlarıaa aaplamağa batla
•ıştır. Kadın altı yerıadea ya
ralanmıf, tiryanları keailmiftır. 
Yaralı feryatla batlayınca Mu: 
hiddi11 ile Oınıan kaçmışlarsa 
da az ıoara zabıta tarafından 

tutulmuşlardır. Yaralı kadın 
acele bir kilniğe kaldırılmıf ve 
orada operatör tarafındaıı şir
yanları dikilerek hayatı kurta
rılmıştır. Oamanla Muhiddin 
dün sulhceza mahkemesiaca 
ıorguları yapıldıktan ıonra tev
kif edilmişlerdir. 

yangını 

Kasabanın büyük kısmı yandı 
Sekinik, 24 (Ô.D.)- Buraya 

ielenlerden Vodina (Edcsa) 
yangıaı hakkında şu malümat 
alınmıştır: 

Ateş saat 10 da köprü mev
kii yanında bir evd~n çıkmıt 

heman yanındaki ip k fabrika
ıına geçmiştir. Fabrikadan 
ateş etraftaki evlere ulaşmış 

ve az zamanda bütün kasaba
ya yayılmıştır. 

Az bir zamaada,rüzgarıa şidde
ti yüzünden, yüı.lerce ev nıa
iaza kül olmuştur. Şehrin or
tasıada bankalar mahallesi ve 
bütün çarşı yanmıştır. Bialcrce 
kişi açıkta ka1mıştır. Y ana-ın, 
mücadele tertibatı olnıaınasın
dan yayılmış ve ancak Sela
nikten gelen itfaiye ve as
ker tarafından bastırılabil
miıtir. Milyonlarca :ı:arar var
dır. 

Memurlar kooperatifinin yıllık 
Genel toplantısı: 

Yıllık genel toplantı buırün aaat 17 de Halkevinde yapılaca
iından sayın ortaklarımızın bu toplantıda buluıımalarını dileriz. 

Direktörlük 

Yeni Asır aanne a 

Venizelosun Diyevi Bir Atatürk 
••••• 

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

Atin a' da Nasıl Karşılandı? General 
Temirlengin ordugah 

)'erini gezdi 
Ankara. 24 (Ö.D)- Atatürk 

geçen paz.:ır i'ünü Ankara 
yakınlarında ırezinirken Temur
lengin Yıldırım Beyazite karşı 
ordugah kurduğu yerleri i'cz
miş!erdir. Cumur başkanı bu 
dolasları esnasında köylülerle 
çok ·saminıi görüımüşler, dilek
leri ve ihtiyaçlarıle ilgilcnmiı
lcrdir. 

ondilis Niçin Kralcı Olmuş? 
Atina, 24 (A.A) - B Ve- ' 

nize!o~un bir lngHiz ga~etesiıı-
de çıl-..n diyevi e~k:dcn Ve- 1 
nizelist o'.an Eleftron V:ma' dan 
başka bütün Yunan gazeteleri 
tarafından yayılmıştı. Eleftron 
Vimanın susmasmı izah için 
Atina Ajansı B. Venizelosun 
sözlerinin ne kadar doğruluk
tan uzak olduğunu heı kesin 
anladığını söylemektedir. 
Ajanı şunu ulamaktadır; 
Venizl'los'un söy!cdiğinin 

terıine olarak örfi yönet:m 
(idare) Mart ihtilalinde tcr!a
neye yapılan hücumd:ın sonra 
konulmuştu. 

Atina Ajansı bundan başka 
V cnizelosun diycvinin birbirine 
karşıt olarak böleklerini hatır
latmaktadır. 

Atina, 24 (A.A) - Ba,ba-

kan muavini generai Kondiliı 

kendisinin krellığa niçin eğğin 
olduğunu ( me} yal olduji'untı ) 
izah için Elinikon Mellon gazc
te5inde yazmış olduğu lıoir ya
zıda diyor ki : 

Onbir yıllık denemeden son
ra Cumhurluk rejiminin ihtili'
den başka birşey ver•ediği ve 
sivasal adamlarımızın hasımla

rına karşı saygı ıröstormelcri 
esasına dayznan bir rejim için 
henüz olı;un bulunmadıkları 
anlaşılınca Cumhuriyet hıtkkıa
da bugünkü deneci edinmez
den önce beslemekte olduğum 
heyecanlı sevgiyi nasıl muha-
faza edebilirim ? Benim 
Cumhurluktan yana oldu-
ji'um pek dojlrudur. Ancak 
ıiyaaal adamlar yanlıflıit de
neç ile belli olaa Ye ıaemleke-

tin asıji'larına artık uygun düş
miyen fikirlere sonuna kadar 
bağlı kalmaya mecbur değildir
ler. Eski parlamenter hükumet 
başkanı Venizelist kuvvetleri 
meşru hükümete karşı ayak
landırdığı zaman on bir yıllık 
Cumhuriyet rejiminin sonuçla
rını geçen Marttaki ihtilal ha
rek.,ıinde ırördük. 

Hükumetin durumunu da izah 
eden B. Kendilis şöyle devam 
ediyor: 

Rejim meselesi başkala!! 

tarafından vakıtsız ortaya atı
lınca B. Çaldaris uluslar ku
rultayın genel oyu ilan etmesi
ai kabul etti. Bununla bera
ber kükümetin büsbütüa notr 
kalacaji'ını ve ıı-enel oyun iç· 
ten!iğiai eağla111ak için bütün 
ır•reken tedbirleri alacaiını 

da resmiğ olarak bildirdi. 

G. Zifkoviç 
-

Yugoslav kabine
sini kuracaktır 

Vergilerin üzerinde 
Y enj araştırmalar .. 

G. Zifkoviç 
Belıı-rad, 23 (A.A)- Gazete

lerin yazdıklarına ıı-öre bay 
Stoydiaoviç bazı fırkaların ve 
hele Boına müılümaalarıaın 1'8 

radikallerinin istekleri yüzün
den kabineyi kurmazaa yeai 
kabineyi kurma işi general 
Zivkoviçe verilecektir. General 
nötr bir kabine kuracak ve bu 
kabine ortalıktaki ıeriialiğin 
kalka1111 ve iç durumun yavaı 
yavaf normalleıtirilmesi ıebep
lerini hazırhyacaktır. 

Stoyanaviç 
Kabinesi 
Belırrad, 24 [A.A) - Yevtiç 

kabinesinde fiaaas bakanı olaa 
Stoyanaviç yeni kabineyi kur

maya memur edilmiştir. Dıtiı
leri bakanlıji'ına B. Lo jidar 
Puriç seçilmiştir. Yeni kabi•e
nin Sırplarla Radikallere ve 
ve belki de ayrşıklara dayana
ca(ı aıılaşılıyor. 

Büyük otomobil 
Mükafatı 

Muamele ve hayvan vergileri 
lstanbul, 24 (Ö.D) - Ver

rilerin ekonomik duruma ny
a-u• bir ıekilde olmaaı için 
yapılan çalıımalar devam et
mektedir. Finanı bakalığı şim
di •uamelı vıraisilc hayvan 
Tergiıiade yapılacak dei'itik-
likleri iÖzdea geçirmiye baı
lamıştır, Bu verıı-ilere daha 

elveriıli bir biçim vcrilmeıi 
içi• bir proje hazırlanmaktadtr, 
Bu proje kamutayın ilk teşrin 
toplsntıaıaa yetiıtirilecektir. 

Vergi nisbetlıriadı tadilat 
yapılacak ve vergi ağırlığı 
azaltılacaktır. Dij-er taraftan 
verırilerin lldeme iılerinde de 
halka hertllrlü kolaylıklar 
glS•tarilecektir. 

JAPON iSTiLASI KARŞISINDA 

Sovyetler tetikte dur
mağı tercih ediyorlar 
MoıkoYa 24 (Ô.R)- Japoa

ların timali Çindeki hareket• 
leri, burada öne•I• takip edl
lizor. Stalia bu mila1111betle 
eiyevindı, Sovyetlaria barıtçıl
hji'ını kaydederek demiftir ki: 
"Yabancı topraklarında gözü
müz yoktvr: KimHdca bir ka
rıt toprak ntemiyoruz. Buna 
mukabil keadi toprağımıza 

karşı da hiç bir ıuikaata iÖZ 

yummıyacağız. 

Moıkova çevresi•de ıöyle
nealere bakılırsa Japoaların ıi
moli Çindcki ıon ileri hareket
leri Siberya için ini bir tehlike 
teşkil etmiyor. Japoaların Man-

Bir şar 
Peşave~de 2000 

çuriye nllfuz ettikleri ıünlerde 
Sovyetler hududu daha fazla 
tehdit edilmit bulunuyordu. 
Böyle iken Sovyetler bir hare
kette b11lvnmadılar. Japonları• 
Kalga• havaliıiai ele geçirmek 
iıtımeleri Rusyayı endişenlk 

edebilir. Zira bu takdirde Ja
pon ileri hareketi ya T ranı
baykalı, yahut ta merkut ve 
cenubi Çini istihdaf edecektir. 
Burada zanaedildi2ine Japon
ların bütün bu faaliyetleri Çin 
pazarlarını tazyikle ele geçir
mek ericıinı dayanır. Sovyat 
Ruıyanın ise Çin pazarları•da 
ıaühim hiç bir menfaati yoktur. 

yandı 
ev kül oldu 

lstanbul, 14 (Ö.D.) - Londradan bildiriliyor: Hindistanın 
Peşaver şehrinde büyük bir yanım çıkmış, bir türlü ıöndürüle

meırıiştir. 2000 ev yanmıştır. Bir çok yaralılar vardır. 

Şükrü Kaya 
Kayseriye g.i~ti. 
Kayseri, 24 (A.A) - iç ı~lerı 

bakanı Şükrü Kaya beraberınde 
Sümerbank genci direktörü Nu
rullah Esat Sümer olduğu haltle 
bugün sabahleyin saat 6-40 da 
Kayseriyc geldiler. ilbay, bak_a· 
nı Boji'azköprüde ka şıladı. Şuk· 
rü Kaya Boğazköprüde inerek 
ilbay ile beraber oto•obill• şela· 
re ıı-irdiler. Şehir dıııada kolo~
du komutanı vekili a-eoeral Salih 
ve kalalıoalı k bir halk tarafın
dan kartılaadı. 

Bakan, ilbaylığı, şarbaylıji'ı, 
halk partisini ve kolordu ko
mutanlıiı•ı ıröre_re gi.tm.it a
bayla şehirde hır ırezıntı ya
parak bayındır!ık. kıvanıııı ya
kında• incelemıştır. 

Gayi mübadillere 
Para dağıtılacak 

Istanbul, 24 (Ö.D) - Gayri 
aübadil yurtldaşların vaziyet
lerini ıyileştirmek için hükü
met yeni bir karar alm!şt~;· 
Satılması güç olan gayrımu
badiUere ait emvalin muham
men kıymetiniain yüzde altmı
fl gayrimübadillere dağıtıla
caktır. Bu ııayri menkul ıııal
lar satıldıkça parasını gayri 
•übadiller alacaklardır. 

Ticaret ve iflas 
Iıtan!.ul, 14 (Ô.D.) - Tica

ret ve iflas kanunlarında baıı 
değişiklikler yapılacaiı bildiri-
liyor. 

Samsunda 
Bir toplantı 

Samıua, 23 (A.A) - Cum
huriyet alanında büyük lıoir 
toplantı yapıldı. Saylavımız 
bay Ruf••, hava tehlikesini 
laalka apaçık anlatan çok he
yecanlı bir söylev verdi. Halk 
laava tehlikesini bilenler kuru• 
muna üye olmak için birbirlc· 
rile yanşıyer. 

Bay Fahri Ankarada 
Samsun, 25 (A.A) - Evkaf 

genci direktörlüiüne atanan 
ilbay Fahri Kipcr Ankaraya 
&'İtmiştir. 

Balkan 
Kupası 
İstanbul, 24 (Özel) - Bal

kan kupası ~a.çlarına Sofy_ada 
devam ediltnıştır. Hava yagışlı 
idi ve maçlar ya&-aıur ya&"arken 
oynanılm ştır. 

Bugünkü karşılaşmalarda Yu 
nan ıuillğ takımı 2-3 Romen
leri, Yugoslavlar da 0-3 Bul
garları yenmişlerdir: 

l\fonthlery, 24 (A.A) 
Fransa otomobil kulübünün 

, 
TELEFON TAYYARE SİNEMASI 

3151 -
büyük mükafatını Mersedes 
Benz markalı bir otomobil ile 
Caracciola kazanmıstır. Ca
racciola 500 kilometrelik me
safeyi saatte birbiri üzerine 
124, 571 kilometre olarak al
ili• f, gene ayni markalı oto
mabilller içerisinde Eon Brau
cic ikinci, F ağioli Dirdk dör
düncü Masereti markalı bir 
otomobille dı Zehender üçün-

3151 

Fakir Talebe 

• 
B U G U N 

iki büyük filim birden 

!tll,r'l~~:ımızı:smaım 

Gizlenen ıstıraplar 
Jarmella Novotna - F ritz Schulz 

Büyük Alman opereti 
William Powell - Kay Francis 

Fransızca sözlü hazin bir aşk macera" 

Ayrıca FOKS dünya havadisleri 
Seans saatlan: Hergün 16 - 17,30 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 

be üni 14 de ilave seansı 
12,30 - 14 - 16 ( tale-
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istibdat baykuşunun avcısı Niyazi, onu yarahyan Atıf 
Ve Mahveden de Firzovik içtimaı idi Kızıl Sultanın 
Son ümidi olan Arnavutluk bu toplantı ile yıkalmıştı 
Ayni zaınanda Mitroviça 

fırka kumandan vekili olan 
erkiinıharb reisi miralay Fevzi 
beyede yaverim yüzbaşı Süley
man efeadinin hutalıiı eyliğe 
yüz: tutmu' ise Mitroviçadan 
hareket edecek olan taburla 
beraber Firzuviğe gelsin tel
ırafını Yermişti. Mevki kuman
dan vekili hastahanede bana 
haber gönderdiği "ibi doktor
lannda reyini almağı münasib 
bulmuştur. Doktorlar odama 
relerek yeai bir koasultasyon 
yapblar. Kumandan vekiliuıo 
verdikleri şifahi raporda azi-
metim takdirinde hayatımın 
tehlikeye ıirecej[i bildirildi. 
Fakat iş bukadarla kalmamışdı. 
Keyfiyet Mitroviça İttihat 
ve Terakki şube~ine intikal 
etmi~ti. Bana: gideceksin emri 
verildi. Kumandan vekiline ha
ber göadererek taburla bera
ber ıitmek arzusunu izhar et
tim. O, bana doktorlann şifahi 
raporları neticesini bildirdi. Ben 
tekraren her türlü mes'uliyet 
şahsıma iahiıar etmek üzere 
icap ederse ifademi tahriri de 
Yereceğimi bildirerek mutlaka 
ritmek lüzumunda ısraı: ettim 
ve receleyin hareket eden tre
ne bir hasta sedyesi içinde 
bindirildim. Topçu yüzbaşııı 
Salih efendi trende loana bir 
mektup retirdi. Bu mektubun 
Manastır ittihat ve Terakki ce
miyeti namıaa yazılmıf oldu
ğuau ve beni onlara prezante 
ettiğini ve tarihia bu dönüm 
.oktasınaa benden çok t•yler 

intizar oluaduğunu cemiyet na
mına bana ıöyleai. Tren Mit· 

r•viçadan hareket etti. Trende 
neler dü,üamiyordu•. Bir kaç 
gün aonra tahaddliı edecek 
vakayiae her iki tarafıa bea
den beklediii tarihi Ye •uaz
zam itlerin altından nasıl çıka
cağımı Kendi kendime muha
ke•e ediyordum. 
Değruau müteheyyiçtim. İtin 

a:ı:ametini tamamen kaYnyama
makla beraber büyük bir hi
diaenin karibülvuku olduğunua 
inanmak istiyordum. Dinıağım, 

teferruatı düşünmektea acizdi. 
Fakat umumi vaı:iyen beni• hiç 
te lehimde ıl.eğildi.Maaaıtır itti
hat ve terakkisine götüreceğim 
Mektup onları ne dereceye 
kadar tatmin edecekti. Tatmin 

ettiğini kabul ebek bile benim 
kabiliyetim haricinde İttihad 
ve terakkiden bir emir al•ak
ta mümkin idi. O vakıt ne 
yapacaktım. Yahut koynumdaki 
mektubu verdiğim za•an bunu 
paşaya söylerlerse ne olurdum. 
Daha doğrusu bu kadar büyük 
bir salahiyetle giden paşa 
baaa neler yapmazdı. Fakat 
hayır. Bunlar hep şahsi düşün
celerdir. Halbuki ben memle
ketimin menfaati için mukaddes 
kitaba el koyarak çahşaca
iımı yemin etmemiJ mi idim. 
Göstereceğim itiraf bir ihanet 
olmaz mı idi? 

Bu tasavvurat ve tahli!atla 
trenoi.e yatağımın içinde bir 
taraftan diğer tarafa dönüb 
duruyordum. Gece yarısı tren 
durdu. Memur " Fırozovik .. 
diye bağırdı. Derhal kompar
tıman kapısı açıldı. içeriye 69 
uncu a!ay kumandanı miralay 
Emin bey geldi. Halimi, hatı
rımı sordu. Kendisine çok iyi 
olduğumu istirahat için sedye 
ile vai"ona konulduğumu ve fa
kat icabında yürüyebileceiimi 
söyledi iseın de o yalnız ba
şını sallıyarak kompartimanın 

kapısını kapayarak ritti. 
iki dakika aoara kapı tek

rar açıldı. Bu sefer pa~a rel
aıişti. Bana: 

- Ne zahmet ettin. Emin 
bey hasta oldu&ıınu söylüyor 
Yarınki trenle geriye dö
nersia. Mitroviçada Müfitle Mu

ammere de (*] arkadatlık eder
ıin. Dedi. Cevaben: 

- Paşa hazretleri hiçbir ,e
yim yok. Behemehal Manastra 
kadar size refakat edeyim. 

- Hayır ben Resneye gidi
yorum. Manastırdan Resneye 
nasıl gidecaksia? Hacet yok. 
Seain işiai Fahri efendi yapar. 

- Resneye araba ile gide· 
rim. Beni mahzun bırakmayı

aız. Dedi•. O yalnız olmaz 
olmaz geriye[ deıl.i ve k•mpar
t:maadan ayrıldı. 

Biraz soara tren hare~et için 
son düdüğüıoü çaldıiı vakıt 
ben de Firzovik istasyonunda 
kan sızan kalbimle kartı kar
fıya kalmıştım. 

[*] Müfitle Muammer o ara
Lk Mitroviçada miaafireten bu
lunan Şemsi paşanın oğulla
ndır. 

C::. . :ı:=:>. 1'iJkilik nahiyesi 
Cedit, Süvari ve Mirali ocakları tarafından 

lzmir· - r· re gezintisi 
30 haziran 1935 pazar günü 

Mevsimin son tren gezintisi olacaktır. Her türlü meyve
lerin bol olduğu bu mev~imde son fırsattan istifade ediniz. 
Yeşil Tirenin Paşa çeşme,i ve Kaplan memba suyu görül
meğe değer pek güzel yerlerdir. 

Bilet Ucretlerl : 1 inci mevki 150 kuru, 
2 inci mevki 125 kuruş 3 üncü mevki 100 kuruş 

3 yaşından on yaşına kadar çocuklardan yarım ücret alınır 
Trenin hareket saatları : Alsancaktan saat 7 de 
Kemerden 7.10 de K. Çulludan 7.26 da 
Tireden ; 19 da. Kemere varış 21.15. Alsancağa variş 21.25 
Bilet satış yerleri: 
Tilkilik hay Faik eczanesi, Aydın demiryolu şehir kalemi 

(Kerestecilerde) Alsancak ve Kemer istasyonları, Kemeraltı 
Sevim pastanesi, Şifn eczanesi, Çorakkapı tütüncü Hasan 
Tahsin, Güzel lzınir kıraathanesi, Değirmendağında bakkal 
Sait, Arastada sarraf Bencuya Çukurel, Karııyakada Ahmet 
Mitat eczanesi, Tilkilikte yoğurtçu F chmi, Tilkilik nahiye
sine bağlı ocaklarda. Balcılarda sa atçı Hafız Fevzi. 

Tren Selarufre vardıjında 
Şemsi pa,a mutat merasimle 
karşılanmış ve ba~ı devaire 
giderek ziyaretlerde bulun
•uştur. 

Tren Selanikte bir kaç saat 
kalmıştır. Bu aralık damadı 
alay kat bi Süreyya bey yanın
da bulunmuştur. Bu zat ta ken
disine ittihat ve Terakkiden 
hiç bahsetmemi,tir. Ve hatta 
hakikatı saklamak şöyle dur
sun biraz da tahrif etmiştir. 

Çünki Pa,a Sel·nıkten sonra 
pek safiyane bir teyekkuz gös
tumeıi'e başlamıştır. 

Ferlzovlk içtimaı 
Bence meşrutiyetin ilanına 

müessir olan avamil başlıca 

üçtür. 
1 - Niyazinin dağa çıkması, 
2 - Atıfın Şemsi paşayı öl

dürmesi, 
3 - Arnavutların Ferizo-

vikte toplanarak Abdülbamit
ten meşrutiyeti istemeleridir. 

Bugün bu üçüncü maddenin 
izahi!e meşgul olacağız. 

F erizovik içtimaı hakkında 

şimdiye kadar yazıla• eserlerde 
hemen kam ilen yanlıştır. F erizo
vik içtimaının esbabı mesküt 
bırakılmıştır. Bubapta yazılan 
yazılar, söylenen sözler haki
hattaa pek uzaktır. 

Halbuki im içtima diğer iki 
madde kadar ve belki onlardan 
daha ziyade haizi ehemıııiyet
tir. Bence istibdat bayku,unua 
avcusu Niyazi, yarahyanı Atıf 
ve mahvedeni de Firzovik içti
maıdır. 

Ş mdiye kadar yazılan yazı

lardan da anlaıılması lazım ge
lecektir ki sarayın son umudu 
Arnavutluk idi. l~te umud Fir
ı:ovik içtimaile mahvolmuş ve 
kızıl sultan artık istinatsız kal
dığını anhyarak me,rutiycti 
ilana mecbur kalmıştır. Vak'a 
fU suretle olmuştur: 

- Souu ı1ar -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zabıta Haberleri: 

Karı koca glbl yasarken 
Çorakkapıda Gazile; mahal

lesinde Rina sokağında 51 nu

maralı eYde oturan Elyaı:er kı

zı 28 yaşlarında Roza on iki 

senedenberi gayri meşru ola
rak karı koca gibi yaşadıiı 
Yako oğlu Yudayı evine al
mamıştır. Bundan kizan Yuda 

' 
rozayı aopa ile başından yara-
ladığından yakalanmıştır. 

Baba oğul birbirini 
Yaralamı, 

Alsancakta Yenigün soka
ğında oturan Ômeroğlu Mus

tafa, Hasanoğlu Naciain anne· 
sile n:kahsız olarak bir arada 
yaşamakta olduğundan Naci 

Mustafa arasında ba lıyan kav
ga sonunda berikisi de ellerine 

ıeçirdikleri ekmek bıçağı ile 
birbirlerine hücu• etmişler ve 
birbirlerini hafif surette yara
lamışlardır. 

Ceza gören belediye 
rnenıurları 

V azişelerini hakkile görme
dikleri anlaşılan dört zabıtai 

belediye memuru, belediye ço
cuk yuvası memurlarından ve 
Karşıyaka ,arı.aylık ıubui me
murlarından bazıları başkanlık

ça ceı:alaadınlmıftır. 

Buca C. H. P. Gardenpa tisi 
Çok neş' eli geçti 

Bayan Vedide Kemal'ın hava kurumu 
Hakkında güzel bir söylevi .. 

Buca, 24 ( Özel ) - Buca 
C. H. P. Nahiye •cağı tarafın
dan 22 Haziran Cumastesi ı:-1!
cesi Buca şarbaylık bahçesinde 
verilen gardenparti çok neş' eli 
ve samimi oldu. Epiyce davetli 
vardı. Bucalılar iyi bir gece 
yaşadılar. Saat yirmi ikiye 
doğru Kız okulası rubiyat öğ
retmenlerinden Bayan Vedide 
Kemal Hava Kurumu için ıu 
güLel sözleri olduğu ııib.i an
lattı : 

Arkadaşlar! 

Bir mu~arrir Türk milleti 
için "Harp ZP.manında döğü

şür, sulh zamanında sefahata 
dalar., diyor. Tarih bakımın
dan bunun ne dereceye kadar 
doiru olduğunu bilmiyorum. 
Fakat bunun böyle olduğunu 
ve aksiai de gösteren devir
lere tesadüf olunmaktadır. 

Tarih ne olursa olsun bugün 
dünya muteriftir ki Türk ruhi
yatında büyük değişiklikler 
olmu,tur. Türk ruhiyatı değif
miş ve değişmektedir. 

Taassubun dar çerçeve-
ıı içinde kalan Türk bu-
gün ea tabii bir şekil-
de değiımittir. Yirmi beş 
otuz sene evvel buralarda bu
lunan seyyahlar bugün göde
rine inanmıyacak kadar bü
yük farklar görmektedirler. 
Şurası mühimdir ki bütün bu 
değişiklikler zahiri değil, ga
yet esaalıdır. Siyasal hayatta 

ekonomik hayatta, bilhassa 
sosyal hayatta Türk yeni pren
sipleri kabul ve hazmetmiştir. 

Bilhassa Süel itlerde buııün 
en büyük hazırlıklar yapılmak
tadır. Hiçbir şeye bakmadan 
yalnız ordu•uz göiıüıaüzü 
kabartmağa kifiıl.ir .. 

Vahınıınız, tabii vaziyeti 
itibariyle dünyanın en ıüzel 
yerindedir... Bugüa bütün 
dünyaaın ı:-ö2ü burada ise 
şaşmam. Çünkü ezeldenberi 
bütüıı dünyanın akınları bu is
tikamete müteveccihti. 

Aıtadoluda yaııyaalar listesi 
bize bunu ııösterir. Burada en 
çok yaşıyabilenler asker kavim
ler olmuştur. Aksi takdirde 
Asya ve Avrupa arasında iki 
büyük denize hakim bu topra
ğı müdafaasız bırakaıalar uzun 
müddet tutuaamamıılardır. Türk 
askerinin, kuvveti, ıecaatı, me
taneti tarihte ve burün bir dar
bımesel halindedir. Yalnız Türk 
askeri değil Türk milleti bugün 
kadıa Ye erkek vatanı müdafaa 
etmek hususunda ltir vücut ha
linde hareket ederler... lstiklil 
savaşında askere çağrılmadan 
~iden kadın ve erkek pek çok 
olduğu ııibi cephe arkasında 
bütün millet durmadan orduya 
yardım etmiştir. Bugün Türk 
kadını asker olsun mu olma
sın mı ? Diye rörüşülüyor. Zan
nıma kalırsa bu tamamiyle boş 
bir münakaşadır. Çünkü tehli
ke anında Türk kadını genç, 

ihtiyar elinden gelen ber ıeyi terilecek yardımla ölçülecektir. 
yapmıı ve yapacaktır ... Kocası Zenıinleriıaizden bekliyoruz: .. 
kardeşi ve evladıyla beraber Orta hallilerimizden bekliyoruz. 
cephede ve arkasında döğüşe- Fakirlerimizden btkliyoruz .. 
cektir. lıtiklil savaşında Türk Gözlerimiz her gün gazete-
Atatürkün arkasında tek bir lerin sütunlarında Abdurrah
vücut gibi çalıştı. Bütün yok- man Naci ıibi fedakar ı:en
luklara karşı, di ini sıkarak rinlerin isimlerini arıyor .. Her
bütün varlığıyla çalıştı. 

1 

kesin üyeliğe girmesini istiyo-
ruz: ... Toptan para vere•iye
cek fakat ıönlü zengin olan-

ı . lar içia devlet nekadar iyi bir 

Rayaıı \'edide Kemal 
Türk tab'an cengAver fakat 

bilhassa vataa, namus ve ıeref 
mevzuubahs olursa, o amansız 
bir kuvvet haline girer istik
lal saYaııatla bunu ıö-terdi. 
Türkün bu yasfını tanııaıyanlar 
ltuaa "Mucize., dediler.. Ka
nımızla yuğurduj-umu:ı: Anaaolu 
toprağı bugün yalnız sünıü ile 
ve caaımızla k•ruyacağız. Bü
tün eski savaşlarda bazu gücü 
ve ölü•den korkmamak zafer 
için kafi idi. Fakat buglia it 
deiit•İftir. Buıün harp lııir 
fen olduğu ıibi, toprakta süagü 
saYaşı, denizde deaiz saYa
şındaa ziyade tüyler ilrperten 
dişleri gıcırdatan hava sayaı
ları için hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Bütün koaıfU deYletler ıervet
lerinin •• büyük kıımı•ı "Tay• 
yareye Zehirli ıaı:lara, maske
lere Yermektedirler. 

Almanların nasıl çalıtbğı 

hakkında bir fikir edinebilmek 
için Berlinia "Unter du Lindea 
cadde1inde hemea heme• her 
köt• başında rörülebilecek ka
dar çok olu konferaaı ıaloa
larındaa bir kııçına ıirıııek kafi
dir.Bir yerde en ilmi ve ameli bir 
tekilde büyük savaşta Alman
ları• niçia maglüp olduiu an
latılıyor. Profeksiyonlar, hari
talar, resimlerle, halkın sevi
yesine iailerek milli dertleri 
deıilmiş oluyor. Diğer bir yer
de milıtakbel bir savaıta, ke
runmak için, zehirli raı:lara 

karıı alınacak tertillat tatbi
katı ile anlatılıyor. 

Almanya ve İtalya halka ea 
mükemmel bir şekilde askeri 
terbiye veriyor. Harp tehlikesi 
ve lımna karıı zekice alınacak 
tedbirleri öğretiyor. 

Buı:-ün her Türkün milli 
borcu, şecaatı, cuareti, kuv
veti hava savaşıaa hazırlık 
alanınıl.a sarfolunmalıdır. Bu
ıün vatanperlik kıymeti hava 
harbına hazırlık alanında göı· 

fırsat Yerdi; pek çoklanmıı: 
için yüzae iki vermek hiçbir 
şey değildir.. Belki egoist 
arzulardan pek küçük bir kıs-
mını tatmia edemiyeceğiı:. 

Fakat bu küçük feda-
kirhk bizim ıçın ne ka-
dar büyük hızlar verecektir. 
Keıki daha çok verebilseydik!.. 
Verebibeydik te bir ıün vata
nımızın rökleriai örten uçaklara 
bakarkea "Bunun bir kanadı 
da beaimdir., diyebilseydik! .. 

Ferdia yaşaması için cemiyet 
lizımdır. Türkün yaşaması için 
Türkiye liı:ımdır. Türkiye için 
tayyare liı:ımdır. 
Eıkiden eYlidıaa "Ya ıaı:i 

ol ya ıehitl.,. Diye• anne bu
gün: "HaYa harbine haı:ırol! .. " 
Demelidir. 

Hem kendi•İz için heın evli
dımıı: için, hem yurdumuz: için 
biz hava harbına lizı•a-elen her 
ıeyi teaarik etmek hususunda 
elimi:ı:den ıeleni yap.1cağu. 
Gidilecek tek yol bu olduğu 

için hepimiz düıünmeden, üye 
kaydolacağız. Y ap•ak ve ya· 
ıatmak iıtiyorsalc dişimizden, 
tırnağımızdan keıib vereceiiz,, 

Bayan Vedidt bu sözlerinde• 
ıonra çok alkışlandı. Bundan 
ıoara:herkes eğleameğe, daa· 
Htmeğe başladı. 

Mütekaid yüzbaşılardan bay 
z~kiain küçlik kızı Güzin 
rüzel bir Zeybekle Rus dan
sı oynadı. Sonra küçük Nihal 
ve senra da Meh•ed Niyazi· 
nia milli oyunları takib etti. 

Bayan Perizat Rus dansını 
pşılacak bir çeviklik ve bütün 
inceliği ile oynamaia muvaf
fak oldu. Bir çok dilekler üze
rine Bayan Perizat hepimizi 
hayrete dütüren oyununu bir 
kaç defa dalta aralıklarla tek
rar etti. 

Bay lsmail User tatlı sesiyle 
bize Ayrılıiı dinletti. Gece reç 
Yakta kadar J:.öyle fen ve sa• 

•imi bir hava içinde etlenildi. 
Sabah saat dörde doiru Parti 
başkaaı Dr. bay İzzeddin, Orta 
ekul Sudirektörü bay Gürdeniz, 
öğretmenlerden bay Sa;t, bay 

User bay Hikmet, bay Raşit, 
bay Halit ve daha bir çok kişi 
iki otobüsle Çeşme11ltına ıitti
ler ve güzel bir ııeceden sonra 
güzel bir gün geçiren bu grup 
Pazar ı:-ecesi Bucaya döndü. 

Fet ı Y. Eralp 
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Tahri memuru 
Süsü vermiş 

ehır G-azınosunda · 

5 Temmuz 935 ten itibaren 

MUHTEŞEM 
ORKESTRA 

Heı· gece muntazaman çalacaktır(Müdüriyet) 
• • 

Ulya zade otelinde oturan 
Mustafa kızı Sühe la Meryem 
ile, tanıdıklarından Nuri oğlu 
Cihad birinci kordondan re
çerlerken önlerine çıkan şöför 
(nereye giaiyorsunuz beni ta
nımadınızmı ben lahri memu 
ruyum gelin buraya) diyerek 
her ikisini de evine ı:-ötürmek 
üzere otomobiline bindir•ek 
istediği şikayet edildiğinden 

tahkikata başlanmıştır. 
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Rcnuçi - Ali l dedi, fakat tutarım. Ailelerine söyltirim. 
•bıncılar ne yaparlar? Size her ay yirmi kuruş vere· 
- Siz de evleniniz, ayol ! ceğim. Kızınız da herırün be-

Cardüğünliz acuze bir sürü nim odamda öğle uykusuna 
'i'anlı getirdi size. g-elsin. 

- Ha şu ınesale' Bankokta - Amma bir encik doiarsa 
eı d h' b u · na - nefeka1ıın yükleneceksin. Bili-' a a u oyun oy maga 

r.Iı,mışlardı Yükaak bir çeyiz yorsunya, bu noktada Kral ve 
•• ·· ı b' • k 1 b d' ı· komiser takaya gelmezler .. 
tı guze ır ız a e c: ı ev ı .. . . 
"il( Nem• lazım, iten zevkle- Eıpektor omuz sılktı: 
liııı • d - · ı· • · e · - Kızcağız, gebe olursa 

ı egış ırmegı s verııo. _. . .. 
Şalvenyak adamakıllı eğle- k~!" dışarı edeceıpmı pek ıyı 

lliyord . bılıyor. Nafaka dıye ayda 60 
u. • y 1.1 kuruş alabilir. Halbuki şimdi 

- Hıç korkmayınız. er ı er ayda 400 lı ı E" k 
lraaındaki sahici evlenmelerde ti f ... a !or tr. ger ızın 
bile yalnız karı saadet yemini {:O: 1y~kı ~l~~r eı:•. 1 hiç. ~o~-
••r' k d • ·ı F '- t b' · cı mesı ıçın 

ır. oca egı • aı<a ır çaresini bulacaklar. 
f !an sızla birleimedo ise bu Hepsi gülüttüler R " 
ıııç ağıza alınmaz. Fakat be- s· k k · enuçı.d t -· . - - ı:ı: ·pe urnazsınız, e-
toeceıınız kızı yatagı ıza al· tii fakat selefiniz sizi 'b · 

"adan öaca an~sı babasile tiGşünmiyordu. n gı 1 

lıdıımaaız garektır. · .ıd ı 
Y 

· k .
7 

Şalvenyak şı• et e mukabe· 
- anı parayı Yerme mı 1 tti· 

T b.. e e . 
- • 
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•1 zemez. ı ı. 

- Kızına ıöra, 't'& tı • ucuz ilk h · ı· L 1 d • ·ı k
11 

önce a ıs aos u egı • 
Lı rtulmak .. mllmkllndli. F11;kat dir. Ger i anneai saray dansö-
'llvay, Hue hatta Soyıran aaa .. . . ç · d 
kıt k · · b zu ıdı amma, yıne amarların-
1.t ara~a ıçıa uraya aı~u~- da Fransız kanı vardır, sanının 

r geldı 1 kabaaat hep sızı• h' 1 d b" - .. •. il 1 L k 1 ra ıp er yaaın a uyumuıtur. 

ııÜ:iıiii'nlrı:~ a~::liii~ ·~:~: Çok ze~i, ekumuş1tur. Ohoku ka· 
bı b't' d'I T çırmak ııtemeyeıı ere a ve• , za ı ıraına ı ar. aıavvur r'ır· 
•d· · K b f .. 1 · ım. ınız, aa ac pro esor erın- E ı ö t d'k tt' 
d b' · · 1 ı. ·ı spe"t r aı ı e ı: 
ken ırısı geçen yı ~ansı e _ Do - ru ur fakat ülkesi-
11vıalaşmıf, buraya kn:ıle ıal- . . g ' 

d'ı S ·· d b" '- t k nın ınanlarıyız. Bu ıaelez kız . . oz e uceı< arat ırma . k' 
ıçio. Bir araıtıraa ki tieaa kadar saygı beslıyen ı se 
Rltaia. böcek İH, memleketi• yoktur. Söz aramı~-~·. ama, 
eıı güzel lı:ıa olan SaY-Piyuyn Franıızları pek ıevdıgını zan 
•hb ~ttilar. Hatta profHör eamea. 
••• kızile ayni kayığa aldı. Raauçi: 
lkı le ı d d - fıte arkadaııma anlatıl ız aya J'Af a i iter: 16 
Yatında blltlla ııö• profeaörlln aıyacak bir şeyi Dedi. Fakat 
kısı yeni arkadafile oynardı. pek te haksız olmadığınızı zaıı 
Aktaalanda Sa.-PlyuyY ile ederim. Ama nemalizım, bütün 
•yaaaak fınah profeılSre ge· bualar beni alevlendiriyor ki •. 
çerdl. ŞolYeayak onu yatıştırdı: 

Bu höoekciala 1u11111 kaç - Gelecek hafta Bum e· 
paraya aldıfıaı blliraiılniz ? dikleri bir ,ealik olacak. Sizi 
dörtyüz yatmlt kurvf, yani oraya ıetiririm, tercih eder· 
4700 fraak. İtt• böyle mllaaaa· ıeni:ı:. S111unuz timdi, işte B. 
betsizlerdir ki piya1a7ı yük- Morga g-eldi. 
selttiler. Mühendis kulübün önünden 

Batisti'nla yerlae ı•çan yerli ı•çiyortiu. Kaa başını eğmi,, 
nıuhafıdar e111pakt1Srli: arka11ndaa ıeliyor, etrafıoa 

- Ben, dedi, baıka bir uıul hiç bakmıyordu. 
buldum, aatıa alaam. Kira ile - Sonu Var-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Kondilisin kralcılığı 
- Baştaratı birinci sahifede -

kilde bu•u• içi• çalııaağa 
karar verirse, hllkilaat bw 
11oktada taaamlle bitaraf ka
lacaiı•daa, kenıliai kabineden 
çekifecek M aüraccah gördüiü 
aiyasal rejia hakkında ganit 
bir propaııaadaya ıririıecektir. 

Kafandarlsln enı,tesl 
Kralla görU,mUt mU? 

Atiwa, 24 (Ô.D)- Cumku
riyatci ıazetelerde• biri B. 
Kafaadarisi11 eniştesi B. Papa
leksopulos' dan geldiğini iddia 
ettiii bir ael<tuba dayanarak, 
bu zatın Loadrada Hki kral 
Y orgi ile görüştüğinü ve Yor· 
ginia, Yu•aaistana dönerse, 
bitaraf ltir kabine kurarak 
aaylavlar aeclisini dağıtacığını 

ve yeni uhısal aeclis intihabatı 
açacağını ltildirdii'ini yazmııtır. 
1. Kafandaris ı.11 haberi tek· 
zip etmiş, eniıteıin n cumhu
riyetçi olduğuau, kralla görüş
nudiğini bildiraiştir. 
Muhalifler cumhuriyet 

için çarpıtacaklar 
B.Koadilis Liberal partisi 

ba,kanı 8.Sofolisle ıörüşürken 
bu haberi ileri sürerek kral 
Y orıri ile yapılan teması• au
halif partiler namına mı oldu· 
ğunu sormuttur. Sofoliı muha
lif partilerin eski kralla yapılan 
görü,melara karıtaak isteme· 
diklerini ve Cumhuriyetin ka
ru•aası için çarpıtacaklannı 

söyleaifÜr. 
şa,kınlık Uzerlne 

Şafkınlık 

Atina, 24 (Ô.D) B. 
Ko•dililİD bayaaab dolayısıyla 

. . kıabk 

ırösteriyor ve 1923 yılında ge· 
Daral Garıradilis ve Leonaıdo
pulea tarafından krallığı ıreri 
ıatirmak için çıkarılan hare
keti basanların başıada ırcne· 
ral Koadilisin bulunduğu ve 
o zamaadanlteri cumhuriyetin 
ltaılıca müdafii alarak ırözük
tüiünü hatırlatıyorlar. 

B. Kafandaris, ıeneralıa 
böylece fikir cleğiıtirmesine 

bir sebep olmadıiı söyledik
ten sonra demiştir ki: 

" Eier doğru ise, bu habe
ria şaşılacak yeri vardır.Fakat 
buaclan ötürü cumhuriyet le-
hiade mücadele gevşemiye· 
cektir. Biri cumhuriyet sırala
rında• kaçarsa onun yarine 
diğerleri geçecek ve cumhu· 
riycte yalnız gösterit için de
ğil. içli bağlılıklarını göstere· 
cek başkaları da sıralarımıza 
karışacaktır . ., 

Makul liberallerin şefi .. ay 
Papandreos diyor ki : 

- Hükume~ cumhuriyete hi
yanet edecektır. Kabine baş
kan vekilinin sözleri bu hu· 
susta hiç bir fÜphe bırakmıyor. 

Fakat Ordu Bakanı Cumhu· 
riyat saflarıadan çekildikten 
soara da Cumhuriyeti mücade
leden zaferle çıkacaktır. Yu· 
••• halkının ekseriyeti tara
fından bealeaen Cumhuriyetçi 
duyguları geaçliğia bütün ru
hila Cumhuriyete bağlı ol111a11, 
hatta Cumhuriyetçileri• cesa· 
retini kıracak yarde daha çok 
gayretle çalıımalarına aabalt 
olacak olan B. Kondilisin ka
rarı Clmhuriyet zafariaia ta· 
IDİaabdı 

' Veni Asır 

1Amerikada K. mahkô 
ar iyanlarını Esir Ederek Bir a 

Çıkardılar dende Kanlı Bir lsya 
Mahpuslar Zehirli Gazlarla Bunaltılarak Itaata 

bur Edildiler.Acıklı Vaziyetleri Üzerine 
Dikkatı Çekmek İstiyorlardı 

Mec-

Nevyork, 20 Haziran 
Şu satırları yazdığımız daki

kada bütün Amerika, 200 metre 
yer altında, bir m denin dib:n- ı 
de cereyan etmekte o'an kor· 
kunç bir dramın safhalarını 
heyecanla takip etmektedir. 

Gerçi hapishaneleı de isyan 
çıkması Amer'kalıların ihtısas

ları dahilinde bir iştır. Fakat 
ş[mdiki isyan fecaat huout.a· 
rını akla ıığm.yacak derecede 
geni,letmekte ve henüz bir 
kur .. an vermemiş olmakla be
raber isyan edenlerin eğilmez 
bir azmını ve kap kara ümit
sizli2'ini ::-üstermektedir. 

H • diseler şunlardır : 
Kansas eyaletinde Lansing 
hapishanes'. sabıkalılar alemia
de, şiddetile meşhurdur. Vakıa 
burada disiplin diğer hapisha
nelerden daha sert değildir, 
fakat mahpusl en a~ır bir 
işe, maden işine sürüklenirler. 

Her gün ekip ekip topra~ın 
altına inerek ı;ıardiyaaların ne
zareti altında maden kömürü 
çıkarırlar. Tabii, toprak altın· 

da işleyenlere mahsus olan 
imtiyazların hiç biri bıınlara 

verilmez! Ne alkola, ne de ağır 
işlerini• gerektirdiği bolgıdaya 
kavuıamazlar., Umutsuzluk ha
reketlerininsebebi de başka 
ltir yerde araamamalıdır. 

Fazla olarak kürek mah· 
kü.Ueri kendilerini muayyene
ye meıııur o an doktordan da 
şikayetçidirler. Bunlara ba
kılırsa, doktorun kayıt11zlığı 
yüzünden hasta olduğu tasdik 
edilmiyen bir arkadaşları zın
dana atıl11111 ve orada zatür
r~eden ölmüıtur. 

Bu şikayetlerin ne derece 
doi"ru oldujunu anlamak güç
tür' zira Amerika hükumeti bu 
hususta çok büyük bir gjzlilik 
tutmaktadır. Her halde şurası 
muhakkaktır ki vaziyetlerinin 
ne derece acıklı oldugunu gö
ze çarptırmak iıtiyen mahpus
lar iıyane karar vermişlerdır. 

Toprak altında isyan 
Bu kur gizli tutulmuştur. 
Düa sabah, saat 5 sularında 

380 mahpustan ibaret ilk ta
kım madenia dibiae varınca, 
mahpuslar on bir kişi olan 
gardiyanlarınan ansızın hücum 
ederek silihlarını almışlar va 
onlari kendi hükümleri altıaa 
sokmuşlardır. 

Sonra elektrik cereyanını 

getiren ve asansörü• inip bin· 
mesini temia ede• kablolara 
saldırarak bunları kırmıtlardır. 
Fakat hapisane idaresi işi an· 
anlayıaca hemen bir tedip ha
reketine ltatlamıştır. 

Vaziyeti anlıyan hapisana 
müdürü, dişlerin• kadar mü· 
sellih ve ellerinde ıröz 

yaşartıcı ltamba!ar bulunan 
ırardiyanlara büyük asan· 
ıörle madene inmek ca-
rini vermittir. Bu, kocaman 
zırhlı bir kaf., olup elektrik 
kabloları asilerin eliaden kur• 
tulauştu. 

Böylece hareket edildi ve 
beş gardiyan asilerin toplannıış 
oldukları dehlizin methaline 
kadar indiler. Kesin çığlıklar· 
la karşılandılar. ununla ba· 
raber mahpuslar gardiyanlar· 
dan birila nıüzakereye giriş· 

maii kabul ederek iıtealeriai 
bildirdiler. 
Maden içinde muhasara 

Fakat direktörlik tikiyet aö· 

zünü duymak istemiyordu. Gö
rüşmeler kesildi ve aapuslar, 
galeriler aruında kömür va
gonlarını çeken katırların bes· 
lcnmesine mahsus saman yığın· 
(arına atef verer k muhasama· 
ta başladılar. 

hine olarak yanlarında tuttul.:
ları gardiyanlardan ikisini yu
karı gör.tlerdiler. Bu iki elçi 
isilerin şu şartlarla teslim ol· 
mak istediklerini bıldirdiler. 
1 - Yemeğiıı iyilestirıfmesi, 
2 - hapishııne direktörünün 

llapislıaııt ııııılıa/a;ıa a/lıııda 

Fakat ltu düşüncesizce bir deiiftirilmasi, 3 - asilere hiç 
hareketti. Çok geçmede11 mah- bir ceza verilnıemeıi. 
puslar, kendilerini de boğmak B. Varan asilerin ıartlarına 
tehlikeıini. gösteren aleti sön- boyun eğmeyi kabul etmedi. 
dürdiiler. Asilere karıı yapılan Tekrar itlemeğa baflıya• tele-
hücumlar neticesiz kaldı. Zira fonla oalara şu cevabı verdi: 
bunların vkii alı amıyac k - Çorba hazırdır, Onu yi-
kadar kqvvetli idi. m•i• ırel.iaiz. Yok1a hava ajız-

Muhacimler ıilih kullnmağa !arını kapatacağım ve hepiniz 
teşebbüs etmişlerse da abpus· boiulacakaını:ı:. 
lar ilk ite, üzer na rehine ola- Verile• cevap ıu oldu: 
rak ·tuttukları on bir gardiyanı - Ölünceye kadar nıukave· 
öldürecekleriııi bildirdiler. nıet edeceğiz. Gardiyanlar da 

Bu tehdit karşısında asileri brzimla birlikte ölecekler. 
açlıkle elr. 1ieç;rmeğe ka!ar va· B. V aren bunun üzerine trh-
rildi. Fakat isiler bu işı çek· didiai tatbik mevki ine koydu 
tan haurladıkları için hazırlıklı ve yarı bojulmut olan kürek 
idiler ve hiç şüphesi:ı: hafta- mahkumlarının çığlıkları du· 
larca mukavemet etmeğe ya· yuldu. 
tecek kadar yiyecekleri vardı. lunu• üzerna. gaz maskesi 
Çorba lçmeöe çıkmaz- tafıyan sil!hlı gardiyanlar asi
sanız hepinizi boğarım ler• lıllcum için midene indi·. 

Kürek 111ahkümlerinin mu- ler. Kıaa ltir çarpıtmadan soa· 
k.avemeti zanaedildiği kadar ra, asiler, 1art11z teslim oldu-
sürmemiı ve kırk saat aüca- lar. Mideni eaki haline ıetir· 
deledea ıonra banlar saat mak içia an aıaiı üç hafta 
11,15 de teslim olmuşlardır. IAzıaıelacaktir. Çünki asiler 
Bu sabah saat eokuz suların· büyük tahribat yepmıılar ve bir 
da muhasara altındakiler, ra· çok yerlere atat vermitlerdir. 

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

H. imparatoru diyorki: 
Harba tutuştuğumuz takdirde kim

seden yardım beklemiyoruz 
-JJaş ftrtYt/I / i1tfi salı;ferl'-- r 

dan ödenmek üzere nötre bir 
heyetin buraya ıelip de !tal· 
yanıa ıaldıiı gibi 1aldırma ha
zırlamadığımızı yerinde garçin
leaesiai (tahkik etmesini) iste· 
yoruz. Habetiıtanıa barıısal 
niyetlerini bir kere dalıa ispat 
etmek için bu önergeyi yapı

yorum. 
Susuzluktan zor 

Çekiyorlar 
Londra 24 ( A.A ) - Kahi· 

reden Taymis gueteıina yazı
lıyor : 

Italyanın doğu Afrikada kuv
vetli bir ordu bulundurmak 

için katlandığı zahmetler hak· 
kında bir fikir edinebilmek 

üzere Muaavvııdan 350 mil 

uzakda olan Port Sudaa a ı•
ailer ııöndarip au aldıtıoı bilmek 

yeter. Sudan makamları Ha· 
beıiıtanın bu ülkede bilha11a 

pak çok bu(day ve yük hay
vanları satın almakta olduiu· 
au bildirmektedir. Sudanı• 

Habeşiıtana şimdi yapaakta 
olduiu çıkatıa (ihracatın) öl· 
çüsü geç1111 yıla göre elli kat 
artmııtır. 

ROMA 24 (A.A) - B.Eden 
dün akşam buraya gelmiştir. 

Bu sabah saat 10 da B.Musao· 
liııi ile görüıecektir. 

Adisaltaba 23 (A.A) - Ha· 
beş hükumeti, Habcşistanın se
ferberlik yapmakta olduğuna 

ılair olaa yayıntılerı yalaala
maktadır. Resmi çevenler Ha
beşistaaın uluslar sosyetesi 
konseyine başvurarak durumu 
incelemek lçia notr görmenler 
ğısnderilmHini istemiş oldu
iuau babrlatmaktadırlar. 

us -------
Sayımı için 
Hazırlık 

Genel niıfus sayımı için her 
tarafta lıazırlıklar ba,lamıştır.~ 
Y az,m için ayrılacak mıntaka
lara biru numara konacak ve 
yazımdan sonra bu nuınaralı 
cetveller birleştirilecektir. 

Gerek sayım gerekH kont
rol işi için her ytrin en büyük 
mülkiye memuru bu iıi yapa
bilecek kabiliyette olduldarıaa 
hükmettikleri her şahıs bu va
zife ile tavzif edilecektir. Bu 
vazifeyi al-ıul etmiyenler hak· 
kında m.ı.ıtelif cezalar verile· 
c ktir. Sayını ve kontrol me· 

uı luklarına bilhusa o m nta· 
kıyı tanı}anlar.n tayini daha 

uvaf k ôrulmüştür. Eger bu 
ifıcı yerlerde kafi mıktarda 
me ur bulunmazsa başka bir 
ycı d getirilecek ve bazı mın
ta' ıi ıçin kafi ayrı ayrı sa· 
) ını ııemur arı bulunmazsa b'r 
Hyım memuru bir kaç mınta· 
kaya Ja bakabilecektir. Fakat 
bir ı-unde bir kaç mıntakayı 
yazanı yacağından sayım ıü· 
nünden bir kaç gün evvel fa· 
ıliyete başlıyacak ve sayı• 
defterlerini yazmaia koyula· 
caktır. 

Köyün muhtarı bu müddet 
esnuında köyden başka yar• 
guic ekleri, evlenenleri, doğan 
ları ın mura bildirmeğe mec· 
bur tut11lacaktır. Ancak bu za· 
ruri olan ahvalde yapılacak n 
umumiyetle 1ayımın 20 Tetri· 
nievnl günü bitirilmesin• ı•Y
nt edilecektir. Şekirler bu hü· 
kümdcn müatuna tutulacaktır. 

Sayılll memurlan bu suretle 
tayia edildikten soara 20 Tef
rini evvel gilnü her hangi bu 
sebep dolayısile memuriy ti ba· 
poı galmiyealer meseli hastı 
olanların yerine daha evvelden 

ihtıyat sayını memurları tayia 
edilecektir. 

Sayım memurluklarına tayin 

edilecekler sayım ırünlinden bir 
hafta evvel ınahıllia en büyük 
aUlkiye •••uru kendileri•• 
Jtüfus sayım defteri sayım ve 
kontrol memurlarına 111ahsua 
talimataame mıntaka ltiaa cet
veliai Yarecekler ve mumurlar 
şahsa• da tanı,acaklardır. Yi· 
ne seçim gününden evvel il
bay, ilçebay, Kamaabaylan, 
sa yı111 koatrol memurlarının 

kendılerine sayım günüaden ftiı 
hafta evvel verilmit olan tali· 

matnameyi okuyup okumadık· 
lannı ve anlayıp anlamadıklan· 
•ı tahkik edeceklerdir. 

Fidan dikimi 
Değirmendere nahiyesinde bu 

yıl 11414 meyveli ağaç fidanı 
dikildiği ilbaylığa bilclirilmiıtir. 

idare Heyeti 
Vifly\I idare Heyeti dilıı 

öğleden soara Yarilbay Seda· 
dm batJuanhj'ında toplanmıftır. 

Bir kaza 
Atatürkün heykeli önüıade 

Arılan motöründen tat ltoplt· 
makta olan amelelartiea Ali 
ağlu Hafız kalastan yare düıe
rak yaralanaııtır. Yaralı mea· 
lcket hastanesine yatırılmıştır. 

Biçak taşıyanlar 
Zabıtaca yapılan umumi ara

mada Keçecilerde Seyfi ojlu 
Ömerde bir biçak, Alaancakta 
Mustafa oğlu Duraunda bir 
biçak, Kemerde Ömer oalu 
Mahmutta bir uıtura biçaiı, 
Mustafa oğlu Muzafferde bir 
kama, Mustafa oğlu Mchmette 
bir biçak, Durıııuf oilu Alide 
bir ustura, Ali oilu Kerimde 
bir biçak bulunarak alın•ıJbr. 
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rd·ye ...... abu ettiği yeni kanun ar 
r: ese esi · çin bek- y 
-~- enemi r ge i e 

• maden 
t • 1 • ft l 

1Jlİn m h urirlerimiı.dcn bi- ve 
• • r.n · işletme müfettişl:ğine ~ön

c1ererek u emrin doğruluf-unu 
tahkik ettirdik, ·e sozu ge· 
çen tarifenin bir suretini al
dırdık. 

2 LYON LIRA 

Tüccarlııırımızın aahırsız.lıkla 

beklediğini bi diğimiz bu tc.ri
fe} · aynen sutunluımız arasın 
f ~ç· riyoruz. 

D vJet Demiryolfarı, bir ta
rz:ıfta• halkın kolay, ucuz, \ e 
rzıhat yo!culuklarma çareler 
ı:ırar, bulur \ie yaparken diğer 
hıraftan dz ; urdun yetiştirdiği 
ber eşyanın maliyet fiabnı 

cuzlatmak e yabancı ellere 
ondcrmek } olforım dz ar~ş

t rmaktadır. 
Tarife ·yasetinin tuttuğu in-

d. rme yolunda daha çok .,. e
rim er elde edileceğine kaygu
tuz iaanıyoruz. ve öz demiryol
larımı:z.ın bu özlü yararlıklarmı 
C?.. yürtkten kn ançfa anıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Kamutay ta il de\ resi c gir
meden Ekonomi, Bayındırlık 

c Finans bakımımından 
önemli bir takım kznun layı 
haları knbul etmişti. Memle-

et içine ya.yılmasın da bü} ük 
bir değer 2ördüğümüz bu ka
nunların zna hatlarını özel 
bir servisle mcmlcI.et içi ga
zetelerine bildirmcği yerinde 
gördük. 

ı Dev et Demlryofları va 
Limanları Umumi ldarasl l 

Anadolu - Bağdat hatana. ab 

Akkara 22 (A.A) - Kamu
tayin besinci seçim devresi in 
ilk çalışma yılına _o:ı verirken 
onaylamış olduğu bir seri ka
nun layihe.larJ arumda maden
lerimizin hakikiğ değerlerinin 
tayini bunl rm işletilmek sure
tiyle milliğ servetin arhrılma5ı 
yolunca hükfımctimize göz.eti
len amacı en yakm bir zaman
da tahakkuk ettir~cek şu dört 
kanun layihası ardır : 

Eti bank, 
~zden tetki r H: ii.riBma ens-

U": 

Haydarpaşa - Ankara hzltı 
iç"n (34) 

Eşldşehir - 1 onya hath için 
(134) 

Arifiye - Adı.pazarı hattı için 
(234) 

F' 01tya - Yenice h~th için 
(334) 

Numaralı muya.k"at fcvka.1-
iiıde tarife 
Haydarpaş~ 1 c Derince nh

bmı müsteanz ol•ak tartile 
iatasyoJdar hududu dzhilindeki 
mçı araıi ile: hangarlara vaxe
dilecek bilu•um eatea Y-e e -
yadan berveçhiati şerait daire
~inde ardiye - creti istifa kılı
nır. 

Açık arazi 
Açık araziye koaulacak eı

' ada11 4 güaden fazla kmlacak 
o•~nlardan beher m 2 için Hnevf 
JO kuruş ;udiye alınır. Ve bu 
ücret hu üç ay ve küsurn içia 
İş1!al olunan arazinin m 2 na 
100 para alınmak suretiyle iı
tifz edilir. 

Hangarlar 
A) - Hangarlara mevzu za

hııirden ilk bir ay zarfında i~di
baır ücrdi alınmazsa da if bu 
aüddetin hitamından sonra her 
]0 2ün ve küsuru için kesri 
~ayri aünkasem olarak 9chcr 
100 kilosunda 0,30 kuruş, 

B) - Zahairden maada di
f'er bilcümle emtea ve e1yadan 
ise ilk 15 2ün zarf ıada ücret 
alınmazsa da müddeti mukfı-

renin hitamından sonra her 10 
fÜn ,. e küsuru için kesri gayri 
münk&sem olmak üzere l:aehtr 
100 kilodan 1,20 lcuru~ ücret 
tahsil olunur. 

İhtar 
Sewkedilmek iizcre açık ara

zi Y• hangarlara vaz.edilmi, 
olan alelumum e,ya ( bir müd
det ıenra sevkinden sarfınazar 
cdılcrek kaldınldıiı takdirde ) 
tarihi vaz'ı esas addolunmak 
!luretiyle geçea müddet için 9 
uncu Hyri hafif tarifci umumi
j esinde tayin edilen mikdar 
üzerinden maiaza ücreti ahzo
lunur. Açık araziye konulacak 
euayı bir Hae ve hanıarlara 
azedilecek eşyayı da 3 ay 

mürurunda tahliye ettirmeğe 
i dzre salahiyettardır. 

Şeraiti tatblklye 
1 - Balida münderiç ücu

rat 5 aisline. iblai edilerek 
İ5tİfa kılınır. 

titüsü, 
Elektrik 

teşkili, 
i~leri efüd idaresi 

faden nizamname!İnin tadili. 
Şumul ve ehemmi} et itiba

riyle Üzerlerinde durulmasında 
değer olan ve birbirini tamam
lıyan bu dört kanunun anahat
larını tetkik ederken ilk ola
rak maden nizı.mnamesinde ya
pılmış olan değişiklik üzerinde 
durmak lizımeır. 

Nizamnamenin eski hüküm
leriyle bunların tadıl edili, şe
killeri arasıada\c.i far\c. nedir. 
Bu tadili İcab ettiren ı.ebepler 
ne idi? 

Geçen yıl içi de Senayi 
programımızın tatbik sahasına 

konulması neticesi olarak bir
i.irini müteakib kurulmalarına 
Senayi müesseselerimizden Ke
çiburlu kükürt fabrikasının: te
melini atarken söylediği bir 
nutuk-'da Ekonomi Bakam Ce
lal Bayar bu tadilatı icabetti
ren aebebleri ,u sözlerle izah 
etmiıdi: 

"Bu yerlatı servetimiz şimdi
ye kadar büyük bir kısmı iti
bariyle aergüz.eşt arkasında 
koşan ıkimselc:rin elinde bir 
spekülasyon mevzuu idi. 

Kadın tahasında bir iki gün 
bir kaç amele çah,tmp kanun 

karşısında uvahiri kurtaranlar 
mi:denleri karlı bir surette 
devretmek için fırsat kollamış
lar ve iş görmek kabiliyeti 
olanları da sahadan uzaklaş
dırmışlardır. Bu suretle maden
lerimizin kıymdi Spekülatörle
rin arzu ve menfaatine göre 
hazan çok yüksek ve bazan da 
çok aşa&"ı göstcrilmi' bunlara 
inanaa sermayedarların büyük 

........•..•.....• ,, .•.•......•........... 
vaıcdilecelc emtea ve eşya iı
taıyoa ve anbar müdürlerinin 
tahsis eyliyeceklcri mahal
lere ta.rif edecekleri fekilde 
iddihar ve istif olunacaktır. 
Mal ıahiplui buna tevfiki ha
rekete mecburdurlar. 

4 - Bu kzbil arazi ve han
garlara vazolunacak emtea ve 
eşyanın u(raya.caiı her nevi 
huar ve zarardan İdare bir 
ıüna nıesuliyet de:ruhte ede
mez. 

5 - işbu tarife mucibince 
istifa olunacak ücurat hiç bir 
gfma tenzilata tabi tutulamaz. 

6 - l,bu tarif o 1111928 ta
rihinden itibaren mer'ıdir. 

7 - lşbu tarife ikiacikiaun 
1930 bidayetindea itibarc11 

2 - Ka ili infilak ve iştial 
me,.at ile taltiatlara muktezası 
fefHsuha müsteit eşya açık 
:u•ıi ve hanfarlara katiy~n 
kabul edilemez. 

3 - Araai we banırarlara 1
. Mersin-Adana hattında da ay- ı 

nen tabik olunur. 
Umumi ldare 

zararr&rant mucip olmuş \TC ya
hud da hiç işletilmeden f cna 
şöhret kazanmlşlardır. 

Salt nat devrinde m&denlc
rin devlet bakımından 'crgı 

resmi toplamak ıçm ancak 
maHğ kıymeti vudı. Bizim tc
liikkimize göre madenler bir 
miJJig gelir kaynağıdır. Bunun 
için madenleri i~letmek için 
muracaat edenlerde m;:ıliğ )'~ 
fennig ehliyet ::myacağız. 

Bizimle çalı.., .. nlarm mc ru 
\ e muktesep hıoldarm& ' e bu 
hudut dairesindeki kaz~nç ar
zulaırım: dokunnı .. k as.:ı hatırı
mızdan geçmez. Fak2t bunun 
yanında maden sen•etlerimiri 
sadece spekü.latif mahiyette 
ele farak umumi menfa~t eri 
ihlal dmek istiyenlere karşı 

şiddetli bulunacağız. 
Madenlerimizi işletenlerin de 

devlete karşı olan taahhütlerini 
yerine getirip getirmediklerini 
dikkatle takip edeceğiz:. 

işte maden nizamnamesinde
ki tz.dilat ve bu tadilat ifte gö
zdi.miş olan am8Ç ekor.ıomi 
bakanıruızm temas etmİf oldu
ğu bu prensip ere dayanmaktcn 
ve bu miJliğ .servet kaynakla
rımızın işletilmesini önliyen 
bütün mazilerı ortada kaMıran 
şu esuları ikth•a eder. 

b.denin teslimi fe9Jimi fa

rihinden itibııren en geç bir 
buçuk yıl içinde mülteı:imicrc 
Madenin işletilmesi için \rücud~ 
gttirilece\c. başhca tesisata ya

pılacak ihzari zmcliy h bu c-

!!İul ile ameliy&tın biteceği 
zamanı ve raal olacoığı tahmini 
kıymeti tesisat \'e arnciiyzt 
bittikten ıonrtl kullanılacak 
günlük vasati işçi sayı.:. 

ııyJe çıbmlaıcz.k ve imal 
edilecek maden cevherlerinin 
miktarından ibaret norm;al iş
Jetmt esaslanmn aagari hatlz
nnı ve imarına kadar çıkanlan 
maden cevherlerinin görecek
leri muameleleri muhtevi olmak 
üzere Ekonomi B~kanhğına te
sisat ve i2'1etme hakkında. iki 
fen raporu vermeğe mecbur 
tutulmaktadırlar. 

8u raporlarfa beraber tesi
satın umumi vaziyetini göste
ren iki harita ile ihzari amcli
yatin ikiıcr plan ve mültes~m
Jerini Ye maden yatağmm 
şeklini izah eden jeolojik 
kroki ve maktaları "'erilecek, 
''' bu tesisat işletme "e fen 
raporu icabında ekonomi ba
kanlığı tarafından mültezim 
huabına mahallinde tetkikat 
yaptırılmak \•e kedisinden •Ü

teınmim izahat alınmak sure
tilc tctlcik cdildikttn sonra 
aynilc \1eya tadil suretile tasdik 
edilerek mültezim~ verilecektir. 

T Hİıat, işletme ve fen rapor
lannm tekemmül ettiği tarihten 
itibaren ençok bir yıl içiade 
mültezim teıisata ve: ihzari ame 
Jiyat raporunda yazılı müddet 
İçinde bu işleri bitir•eie ve 
mı.deni aormal surdtc işlat•e-
ie mecburdur. · 

Müddetleri içinde tesisat ve 
ifletme fen raporunun istenilea 
•aaıf ve şartlara uygun elarak 
verilme•cıi veya tesisata ve ih
zari ameliyata başlanmaması 

veya bunların bitirilmemesi ve
ya no•al iıJetm~ğe feçilmemesi 1 
balind• ihale fesholuaur. i 

Kanunda bazı yeni hüküm
ler de vardır : 

Maden ihalesi imtiyazların& 
veya Erejli bavzaıı kömür oca
iı ruhsat tezkerelerine aahilt 
elanlar Madealerini 'feya köalb' 

ocaklarını kira) a veremiy cck
lerdir. V&uiyetleri kanunun bu 
hükmüne uymıyanlarıa made11 
~eya kömür ocaıkları üzerindeki 
al.:kaları esilerck ellerindeki 
ihale imtiyaz.farı ile ruhsat tez
kereleri D \'lete ğeçer e ken
dileri e m~a) yen· nisbctlerde 
para verilir. 

Bu gibi ~a'hıs!uın mz.den 
\'ey~ kömür oc~ğı işletenlerle 
yr1pmı~ olduklcm mukaveleden 
dt>ğan men 2:ıtlcri de ayni su
retle Devle c geçer. 

Bitüm ve petrol v müştak

ları iptid • i istik~af \'C taharri 
ruhsatnamesi, madc:n taharri 
tuhsc:tnamcsi, maden ocağı 

imal ruhsat tc:z.keresi, maden 
imtiyaznamesi ve taş ocağı ruh
satnamesi !lzhipleriyle maden 
Vt taş ocağı idctenlerin kul
lanacaklzrı itçiluin Türk ol
ması gibi ·ayıtlzr bu hüküm
lerdendir. 
Şu kad r 'zr ki, görülecek 

lüzum üzerine bu yerlerde 
Ekonomi bzk!ınlığmca verilc
"'erilecek müsmade ile ecnebi 
•ühendislerile, fen memuru, 
ustabaıı ve mütehassıs işçi 
kullanılabilir. 

Ancak bu ıuretle kullanıla
cak her ecnebi i~çi için maden 
ıahiplerile taş ocaklan işleten
ler bakanlar kurulu tarafından 
her ımıf ecnebi mütehassıs 
için ayrı a}r! tayin edilecek 
bir ücreti mütehassıs yetiştir
mek karşılıiı olarak her altı 
&yda bir peşinen hazineye ya
tıracaklardır. 

Bu para, maden tetkik ve 
ramit Enstütüsünün kuruluşu

DZ!ı aid kanunla, ahndıiı mak
sı.da sarfedilmk üzere, bu Ens
titünün gelir kaynaklanna k8-
blacaktır. 

Maden nizmmnamesiadeki ta
dilatın \ıe bununla gözetilen 
maksadın ~nıı hatlarım bu su
retle kaydettikten sonra : 

Eti bank, 
Mtdcn tet ik 'fe arama Ens

titüsü, 
Elektrik i leri Etüd idaresi, 
Teşkiline ııid kanunları ve 

onların milliğ servetlerimizden 
faydalanın~ yolunda birbiriai 
tamamlıyan öıel değerini sıöz
den ı?eçirmek yerinde 9ir iş 
iş olur. 

Filhakika, 20 milyon liralık 
itibari bir sermaye ile kurul
mak üzere buluaan Etibank, 
memleketimizdeki madenlerin 
aranması, dığerlerinia tcsbiti 
ue bunların iıletilkHİ gibi it
lerde ''maden tetkik Ye arama 
enstitüsü" ile ilgili bulu•duiu 
gibi su, linyit ve taşkömürü 

gibi tabii kuvvet kayaakların
dan istif adc ederek yurdumu
zun muhtelit ycrluia.le elektrik 
santralleri kurmak ve bunlarla 
ıehir ve köylerimizi aydınlat
mak endüştüri ve maden mıa
takaİarımR muhtaç oldukları 
Elcktirik enerjisini temia et
mek iibi iıleri tahakkuk ~t
tirmek bakı•ından da. " Elek
tirik itleri ctüd idareai .. ile 
ilgili bulunmaktadır. 

Çünki, •atlea cevherleri, 
taıocaiı maddeleri, madeni 
ham maddelerle maden mal
zemesi alaak ve ıatmak ve 
bunların alım •e sabmına ta
va11ut etmek, 

hakik.ğ eğ rleri 
"Iamlıyaca 

A K RULMAK ÜZERED. 
Elektrik istihsal, nakil c mi bakanının müsaadeıile 

kaal&rJ hesabına da yapa 
E ektrlk h;lerl • 

dafresl ise •• 
ı f evzi imtiyazları almak ve İf

letmek, elektrik santralları 
kurmıtk, hatları yapmak, elek
trik enerjisini dağıtmak, bun-
larla alakası olan her türlü Bu it!ı.rc de 
işlerle uğraşmak, her nevi mcvcnt su ku\•vdleri ye 
elektrik malzemesi alitı veyıil enerji memlarını tetki ed 
makinesi !mal edebilecek fab- elektrik istihsalini en e)ye 
rilrnlar kurmak ve elektrik olanları tesbit etmek, ıebir 
malzemesi alitı ve makineleri kasabalarla, fabrikalara, 
alım ıahmım yzpmak. denlere, ve demiryollarına 

Başlıbaşma veya başkalariyle çifliklcr lazım olaa elek 
birlikte yukarıda yazılı itleri enerjisini ekonomik bir aur• 
görecek ticari teıekküller kur- temin edecek etütler ve ra• 
mak, memleket içinde ve dı,ın- bilite hesapları Japmak •Iİ8 
da kurulmuş olan bu ı=-ibi le- b 
,ekkültere iştirak etmek ve her el senayi proiramlann 
nevi banka işleriyle uğraıacıık clektirikleşdirme kım..Ja 
olan Etibank, hazırlamak memlekette meYflll: 

Maden tetkik ve arama ens- elektirilıc istihsal ve. teni 
titüsünüa, rumlarının muntazam iata~ 

Her han~i bir sahada maden lc:ri yapmak, elcktirik •••~ 
cevherleri veya taıocağı mad- Jerini maliyet ve aatıı h..ar'. 
deleri için yapmış olduğu ame- larını tdkik etmek ve bua..,_ 
liyat neticesinde elvcritli göre- rasyonel ve vuimli çakıt çalar 
ceği maden veya taşocaklariyle, madıklarını kontrol etıll 

Elektrik işleri etUd dairHi- mcmeleketlerdeki bu gilti k1" 
nin, kendisine bırakılmış iıler rumların vcrimlikleriyle muk 
üzerinde hazırlayacağı projeler yese eylemek ve san,atlerimiJ;ilJ; 
Ekonomi bakanbiınca tetkik 

e tatbiki taSYib ediJerek ken- verimi artırmak için hükümet 
disine tevdi edildiği takdirde alınacak çar~leri 
l>unları tahakkuk ettir•iyc itleriyle uğraşacakbr. 
mecburdur. Etibank, maden tetkik t• 

Etibank, yapaca2'ı .bu iıleria arama Enstitüsüyle elektrik ir 
herbiri içi• kendisine baih ve leri etüd idareleri Devlet m~ 
mahdut mesuliyetli ıahıi hiik- acaclerin~. Sümer, Ziraat,~ 
haiz müeasescler kurabilecektir. ve Eytam bankaları gibi millil 

Maden tetkik ve arama enı- mlicsıeselcre mahsus haklar ~ 
titüsüne ıelince, imtiyazlardan istifade ebl•• 

Bu cuıtiUi aıemlekatimi:uıe hakkını haiz bulunmaktatlır. 
iılemeğe elverişli maden ve 
taı ocaiı sabalanaı arama ve Her iç müe11ese11ia um...ı 
halen isletilmekta olauları da- heyetleri Kamutayın b~ eko-
ba faydalı bir ıurette işletil- •omi \'e divanı muhasebat ko-
melerinia nelere baib alduj-u- misyonlan üyeleriyle Baıbak .... 
•u arathrmaya, fenni ve lıktan fÖ•derilecek üç murah• 
jeolojik tdkilder, kimyevi tah- hudan teşekkül edecektir. 
m ve f ennf tecröbelez yapma, Maden tetkik ve arma Eutil-
harita al•a, plaa, mürtesem tütüsünün kurulmasına aid ka• 
maktalar rHaıat••, proje, fan nunun bir maddesiyle petrol v• 
nğ raporlar, rantahlite hesab- Altın arama ve işletme idare.& 
ları ta11zim ııibi tekik itlerle teşkili hakkındaki kanua bil• 
utraşaçak Vf': b ... itleri ekono- kümleri ilga edilmektedir. 

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

BOGAZLARI TAHKİM iÇiN 

ileri süreceğimiz planın 
Ana hatları nelerdir? 

Loadra, 15 Haziran - Daily 
Telc~n,fıa Bükreş aytarmdan 
Balkan antandının Bükrtfte 20 
Haziranda yapacaiı toplaatuia 
Türkiyenin ltoğaıları ıilAıalaa

dırmaaı mevzuu üzerinde arsı
ulusal bakımdan çok önemli 
meseleler jÖrüıülecektir. 

Türlciye'oia ıon zamaalarda 
.. u it içia hazırladıiı proje 
Lozaa andlaımasının mınettiii 
ıilahların yeniden iatleıi ıeklia
de bir mHeleyi ortaya atmıya
caktır. Meaedilen ıilihlar aau 
sahil 1'ataryalan, yerli tahkimat 
Ye m•yıalarclır. Bu gibi silah
lardan feragat •t•ek Türkiye 
içia da kolaydır, çünki bu ko
runma metodlarmın bugüa mo-

Fransa 

dası geçmiıtir. Buna ka111hk 
Balkan anlandı Tür'kiyeain p 
taleplerini onayacaktır: 

1 - Bir miktar mütelaanik 
aahil bataryaları kur•ak Nklu. 

2 - Boiaza a-iden lt8tla 
kara gtçiticrini •ütehanik ba• 
taryalar ve ba,ka ıüel kıt'alarla 
koruma hakkı ( ytni Türkiyenia 
Avrupa kıt'asındaki parçu1111 

ukerileıtirmek hakkı ) 
3 - Sahilde yeralh torpil 

kovanları teıiıi hakkı 
4 - Muayyea miktanla de .. 

nizaltı gemileri ile Çanakka•ede 
iki tane denizaltı 2'emileri Dal 
korumak hakkı. 

5 - iki taae d~niz •• kara 
uçak karargihıaıa tesisi Mkla. 

ve ltalya 
Bütün ve Petrol va tabii 

müştakları için iptidai istik
şaf ve taharri ruhsatnameleri ma
den taharri ruhsatnameleri l'eya 
bunların hisselerini istihı•I ve 
ya tef errü etmek ve elde 
edeceği bM iibi hakları bat· 
kanlarına tlevreylem~k, 

· Serbestçe mi 
; 

Hareket Edecekler? 

Maden imtiyazları, maden . 
ocaj'ı imal ve rwlıaat teıkare
Jeri, taşocağı ruh1atna•eleri 
•eya bunların hisselerini iıtih
aal ve teferrü veya iıticaJ et
mek ve el.le: edeceği bu gibi 
hakları baıkalarına den ••ya 
icar etmek. 

Paris, 24 (Ô. R.) - 1. Eden bugün Pariıe dön.-rek a. La
vaJJe son bir •Ülikatta buluaacakhr.Bu son mülikat,Iariliz - Al-

•an deniz aalaımasıaın iaıası üzcrİ!lle Fransa •• ltalya biiki
m atleriain temaylı)ltıaı anlamak üzere In2'ıliz hükumeti tarafl•
dan memur edile11 B. EdenİR Hyahatma aihayet Yerecektir. 

Franıız gazetelerine röre, B. Eden lngiliı hükumetinin yap
tıj'ı ribi ıoaunda haklı oldutuaa muhatablarmı timdiye kadar 
kandıraaamııtır. 3 ıubat tarihli Londra bil.&iriaıi Ye Streu aa· 
laımaıı hUkümlerine tlayaaarak Fransa Ye lta1ya ıerbca~ 
rekat haklarını g:eri almaalarchr. 



.... 
25 Haziran 1935 renı AtnP · 

Hava turnuvası maçları 
Göztepe 1 - 5 Altayı mağlup etti 
Maçın tekrar edilmesi · doğru bir hareket olur 

Blslklet Yarışı 
Hava korumu tumova maç

lannın dömifinal karşılaşmala
rındaa birisiai Pazar ıünü Al
tay - Göztepe takı•ları yaptı. 
B11ııün de ıaha tenha idi. Ta
kımlar sahaya çıktığı za•a• 
ııörüldü ki Altay takımında 
Hilmi yok, yerıae Niyazi var. 
Göztepe takımında ise Retat, 
lrfaa ve Refik yok, yerlerin• 
geaç oyuncular alıa•ıf. Hakem 
K.S.K dan Riza. 

Maç batladı. Göztepeliler çok 
canlı oynıaorlar Ye Altay kalesi 
sıkışıyor. Bu sırada penaltı 
diye seyirciler ba(ırdı. Hakem 
ırörmenıiıti. Göı.tepe için şans
sızlık, çünkü Altaylılar da timdi 
mukabil hiicu•larla sık ıık 
Göztepe kalesine iniyorlar ve 
tehlike oluyorlar, fakat gol 
yok. Nihayet ıoalarda Fuat 
Göztepenin ilk ııolüaü yapıyor 1 
Ye bu arada bir penaltıyı da 
kaçırıyor. Buna mukaltil Altay 
da ırüzel bir fırsat kaçırıyor. 
Nihayet devre 0-1 Göztepenia 
lehine bitiyor. 

ikinci devre 
Oyun şimdi daha seri ve 

eaerjik, çünkü Göztepe takı
mında yoru!ı.ak alimetleri rö
zük•edi!ri ıcibi Altayın da filll
di netice almak iıtiyen bir 
azımla çalıınıası neticesi orta
da heyecanlı bir oyun canlan
•ıftır. Göıtepenin b11 sıralia 
bir ıol daha yap•aıı lııake•İn 
Vahap ile GiSztepeden M11-
amaeri oyundaa ılışarı çıkar
masıaı intaç etti. ÇOnkU bilhas
sa Altaylılar asabilef•ei• baı
lamışlardı. 

Vahab takımı da lteraber çı
karmak istemiı iseıle diğerle
ri kalmakda 11rar ıilaterdiler 
2-0 farkı kapatabileceklerini 
umuyorlardı. Hakikaten Altay 
ıimdi rakiltini ııkıttırdıkça ıı· 
kıştırıyor ltir penaltı kaçırıyorlar 
fakat arkadan bir ııol ya· 
pıyorlar. Tam bu ıırada hakem 
Altaydan zehir Aliye do kas
den ayak salladı diye oyundaa 
çıkardı. Şimdi Altay 9 Gözte· 
pe on kiti ile oynuyor. 

Oyunu11 i'İdişatındaa Altayıa 
ırittikçe canlandıiı ve Gözte
penia yorulliuğu anlafılıyor, 

doirusu vaziyet hila şüpheli 

bir manzara arzet•ekte idi. 
Ancak dakikalar geçtikçe 
oyunu kayltetmek tehlikesini 
atlatan Göztepe tekrar kendini 
toplıyor. Fakat artık oyun 
öyle !tir cereyan almıştır ki 
ortada yanilmez bir hırıla oy
nayan, koşan ve didişen bir 
insan kalaba! ğı vardı. Her kes 

yerini kaybetmişti. Müdafii, mu
avir.i rııuhacimi belli de!ril ve ha
kem Altaydan Mehmedi de avuç 
ile toprak auyor diye sahadan 
ıtmıştır. Bu sırada saha hari
cinde bir kayna1ma oldu. Ve 
Göstcpe oyuncularından Hak-
kı oyunu bıra\ıarak oraya 
koştu. Ortalık karıştı oyun 
durdu. Az sonra gördük ki 
Hakkı tekrar oyuna gırıyor 
fakat timdi de hikem oyun
dan çıkıyor. Ne ise çevirdiler. 
Ve oyun başladı. 

Oyunun bundan souaki kıs
mı Altayın kar•a karışık oyu-
1u içinde Göztepenin üç:;ncü, 
t'ördüncü ve beşinci gollerini 
al nasile geçmiştir. Buna rağ
me.ı oyuncular hala hırslarını 
yem memiş ve oyun canlılı(ını 

kayb ttmemişti. 

düştüğü yerden kalkarak son 
bir ümitle kalenin içine topla 
beraber girmeie azmeden 
Fuadın ayaklarına arkadan dutsuz olan de!rerini kavra· 

k d. . . Tahranı ıiyard eden bı'r maktan u k k ) t O en ısını atması ve ona za a mamış ı. 
sarılarak ikisinin de bera- takım yabancılar da Şahınşah- pek ala biliyordu ki bu vesika, 
ber yere yuvarlanması bü- ta ne elmas, ne kadın ihsan elde olduktan sonra İran top-
tün seyircileri güldüren bir ha- etmesini Ltemezlerdi. Onların rakları altında uyuyan bütün 
d~se oldu. Halbuki top kaleye Nasırıddın Şaht;ın dilekleri, servetleri aramak, meydana 
ııır•işti. Nihayet oyununu bit· ıahın mührünü ve armasını çıkarmak ve İfletmek hakkı 
ti!rini ili11 ellen düdük sesi du- taşıya!ı parşömcnlerdi. Bunlar kendisine, ailesine ve dolayısı 
yuldu. üzerinde, hamillerine :re.niş ile mem!eketine ait olacaktır. 

Hakemin oyuncu çıkarması- toprak tavizatı veren imtiyaz- Yine bu vesika sayesinde 
nı tenkıd edecek de(iliz. He- lar yazılı idi. O imtiyaz ':ır ki memleketi Iranın her işine mü-
men her oyunda görülen feyler. İran ulusunun servet hıynak- daha1e edilme kudretini elde 
Fakat oyunun böyle karmaka- !arını yabancılara pe~keş eder- edecektır. Şimdilik Arcynin ilk 
rııık olmasına hakemin baştan ken lranlıyı fakir, aciz ve ya- işi kendi menfaatını korumak 
idaresiz davranması sebebiyet hancının kölesi aıevkiine dü- olacaktı. Şahın verdiği imtiyaz 
vermiıtir. Hele ke11disi•e ha- şürüvordu. hatırı sayılır bir sermaye idi. 
ber vermeden oyunu J.ırakıb Elmas ve güzel kadınlara Artık girişece!ri araştırmalar 
gide• Hakki'yı tekrar oyu•a itibar eden, onları bekledikle- Muntreal miizesini zenıinleşti-
alması oyunun yeniden yapıl- ri ihsanın en yükseği sayan- rccek eski asarı, taşları bul-
mı.sıaı icab ettirecek kadar lar da pek çoktu. Böyle ol- mağa münhasır kalmıyacaktı. 
mühimdir. ması da tabiiğ idi. Tahrana Arcy arkeolojiye olan aşkın-

Biz görmedik, fakat deni!- akın eden yabancı yı2'ınları dan ziyade servet aşkına düş-
diği gibi Altaydan Basri ıle arasında resmiğ h:çbir sıfatları a.üştü. Iranda zengin kaynak-

lı d k · ·k· · · d olmadıg-ı halde öyle aörünen sa a an çı mış ıse ı ıııııın e • nakların bulunduğundan şüphe 
oyuna alınmaması icap ederdi. sergüzeştçiler de hiç eksik etmiyordu. 
E&-er Altayın itirazı varsa geçen olmazdı. Saray bunları lmdi lnglllz emperyallzması 
hafta hakem kendi çıkardığı maksadına göre kullanabile- Düny nın hangi noktası olur-
oyuacuyu yeniden oyuna aldı ceği hulyasında idi. sa olsun, bir toprak kazılnıaia 
diye Buca takımından olan it - Bir Kanad ı· mühendis başlandı mı, İngiltere uyamk 
raz üzerine bu •açın tekrarını Bu sırada Tahranı ziyaret eden kontrolünü esirgemez. Bu sefer 
kabul ettiği söyleaen futbol asarı atika meraklısı bir Ka- k 
heyeti bu itirazıda nazarı itibara nadalı mühendis saraya kadar i işe gelince bu büsbütün 
alarak maçı yeniden yaptırma- hulul etme!re yol bulmuş ve başka bir ehemmiyet taşıyor-
lıdır.Çünkü burada oyuncu ha· puntunu getirerek lrnnın her du. lngilterenin İran toprakla-
kemdea izin almadaa oyunu terk istediii yerinde asarı atika rında nüfuz mıntakasını geniş-
etmiştir ki oyunun tekrarı için aramak, hafriyat yapmak hak- !etmek imkinı ile kar,ılaşıl-

cl.aha aühim ve esaslı bir sa· kını almıştı. mıştı. Entelijens servis lıare-
beptir. Bu genç mühendisin serveti- kete ıreçti. İşin ehemmiynt de-

B lklet şehir kO u ni yapmakla beraber başına 
Bisiklet yöneti• kuruliyle bir çok belıii:ır getiren ltu ve· recesini tahkike koyuldu. Her 

halk partisi spor ıubesinin sika orijinalitedcn mahrum sa· yerde böyle almıyor muydu ? 
müşterek tertip ettiği bu ko- yılamaz. Nasıriddin Şahın ~uğ- Bir kerre entelijens Servisin 
şuya federe ve gayri fede· rasını ve mührüaü taşıyan bu gizli çalııotaları ile ze•in ha-
re kulüplerden 16 yarııcı vesika şu ltir kaç satırdan iba- zırlanınca siyual ve askeri 
girmiştir. Alsancak'tan çıkan retti : nüfuz da harekete geçmek fır-
y 1 b. · · k el. " Tahran - 1305 mayisinin erııcı ar, ırıncı or oa cum· ( satını kaçırmazdı. 
b . t d ı· 1901 in ) be;inci aünü .. urıye mey a•ı, •met pafa • Arc"'nln başına gelenler 
b 1 ık. ı·k E f " Bismillahirrahmanirrahi• ,, " u varı, ıçeş•e ı ve şre - Arcy, İnırilterenin çoktanba-
paşaya vardıkları vakit en önde " Kanada hükümeti ile lran b 
1 arasındaki dostluğu nazarı dik- ri göz koyduğu muazzam ir 
zmirsporlu Kazım arkada servetin anahtarını elinde tu-

K. S. K. Jı Riri Korsinı ve kate alarak ve M. W. K. D'- f d 
ondaa sonra Altahlı Muıtafa Arcy'ye karıı teveccühümün tuyordu. Cenubi ran a, Buşir 
ıidiyorlardı. Kızılçullu is- nitanesi olarak ona, akrabası- havalisinde hafriyat yapan İn-
tasyonuna varıldığında Ki· na ve dostlarına 50 sene müd- gilizler Arcy'ye verilen imtiya-
zı11tla Riri tren hattını geç- detle memaliki şahanemin iste- zı haber alınca e11dişeye düşe· 
mişlerdi. Mustafa bu sırada diği herhangi bir noktasını da rerek kor.soloslarının nazarı 
trenin yolu kapaması yüzün- hafriyat yapmak hakkını bir dikkatini celbetmişlerdi. Tah-
den beş dakika beklemek İmtiyaz olar•k bııhşetmi~ bulu- ran İngiliz elçisi bir taraftan, 
mecburiyetinde kaldı. Tepe- yorum. ., İngiliz konsolosları diğer taraf-
ciktea Pınarbaşıya giden yolun imza - Nasıriddin tan Arcyııin arkasına düştüler. 
karşısından Bornovay~ ve ora- M. Arcy, bu parşöme11in hu- Vesikanın ~hiyeti biliniyordu. 
dan Mersinliye ıriden koşucu· 
Jar başta Kazım olmak üzere cumunu ancak defansda ke- karya kalecisini• çıkışından 
yarışı bitirdiler. sebildi. Bundan sonra açı- istifade ederek ikinci ve gali-

35 K·ı lan Siyah-lteyazlıların küçük biyet golü11ü yaptı. 
ı ometre tutan bu yolu f ı Jd k or arı yı ırım alesine çok Bu golden yılmıyan Sakarya-

Izmirsporlu Kazım 1 saat 13 t hl'! ı· b. k k a ı <e ı ır i i akın yaptılar. lılar for hatlarında yaptı ları 
dakikada birincilikle bitirdi. Bu hücumlarıda çok canlı ve değişikliktaa sonra hücumlarını 
Üç dakika farkla K. S. K. dan çetin oynayan kırmızı-yeşilli arttırdılar. Bu sırada penaltı 
Riri Korsini ikinciliği aldı. Al yıldırım müdafaası durdurdu kaçıran Sakaryalılar Selahitti-
taydan Mustafa da iiçüncüliiıi'ü oyun heycanlı geçiyor ve gel- nin ltir sol şutu ile bcraber-
kazandı. ınek her ufak hareketleri ce- !iği kazanarak 2-2 oldular. 

Manlsada ilk maçları zalandırması maçın sessiz ve Son 40 ncı dakikada Sakarya 
Hararetli bir dE;vraye temiz ayı.anmasına sebeb olu- üçünü bir gol yaptı isede ha-

Girdi yorde. Nihayet 20 dakika gol- kem, Şerifin kaleciye favul 
M . d suz geç(n oyunun bundan son· yaptığını görerek bunu say-
anısa a lik maçlarının baş- k' k d S le h madı ve bu heyecanlı maçta ra ı ısının a a aryayı u-

ladığını ve lzmirden Sa kar ya · cumda ıröriiyoruz. 22 inci böylece hararetli bir şekilde 
Yıldırım maçı için hakem iste- dakikada yıldırım spor orta devam oderken 2-2 beraber-
diklerini yazmıştık. Sakarya - takımı faulle bir akını liur- Jikle bitti. Hakem oyunu iyi ida-
Yıldırım maçı hakkında Mani- durmak istediğinde• takımı re etti. Her iki takım ve seyir-
şa muhabirimizin mektubunu aleyhine firikik cezası verildi. ciler lzıuirli hakemden mem-
aynen aşağıya yazıyoruz. 35 metreden atılan bu favul nun kaldılar. Oyundan sonra 

Manisa 23 (Özel ) - Bugün cezasından Şerif ııkı bir şutla iki kulübün oyuncu ve idare-
öğleden sonra saat 18 de Ji'< takımın ilk ıı-olünü yaparak cileri bir arada toplanarak 
maçlarının ikincisi Sakarya _ oyundaki- beraberliği bozdu. oyun etrafında hakemle ıörüş-
Yıldırım takımları arasında ey- Bundan sonra Yıldırım canlan- meler yaptılar. ve geç vakta 
nandı. lzmirden gelen hakem dı ve şahsi hücumlarla Sakar- kadar hasb hallerde bulundular. 
Ahmed Özgirgin vaktinde sa- ya kalesine inmiye başladı. Liklerin ikinci haftuında yapı· 
h Devrenin son dakı"ka•ında Su" - ) b ·· b k h Ik . aya çıkarak takımları çağır- • an u musa a a sporcu a ı-

d H ·k· t f leyman bir ırög-üs hareketi ile mızın ilaiıini !tir kat daha ar-
ı. er ı ı ara temiz forma- b • 

larile ve alkışlar arasında sa- eraberliği yaparak devreyi tırdı Bu dütünce ile kulüple-
h k 

1 
bu suretle bitirdiler. rimiz lzmirden bazı takımlan 

aya çı tı ar. Mutad seremonı· I'kı'ncı· dev k 1 L • - f tb 1 re ço can ı ve • ve. lisans tetkikı· yapıldı. Hake- uraya çagırmaga ve u o her iki tarafın zaman zaman · le mın düdüüı; ile gu··ne•ı' lehı'ne ırörgümüzü artırma için oyun-
.. - y yarattıkları tehlikeli hücumlarla J f k 

onu her ne pahasına olursa 
olsun elde etmeğe karar ver
mişlerdi. E11telijans Servis Ar
cy'yi vesikadan mahrum olarak 
Montreale döndürmeğe mecbur 
etmek emrini almıştı. Tahran
daki ikametırahından başlıya
rak Arcy müteaddit soyguala
ra ujrradı. Fakat Kanadalı mü
hendis vesikayı eyice sakla
mıştı Etrafında geniş bir hu
~umet dalgası mevcut olduğu
nu anlayınca bir müddet için 
memleketine dönmek, orada ba
zı hazır ıklar yapmak fikrine 
düıtü. Bindiği vapurda kabine
si üç defa meçhul hırsızlar ta
rafından araştırıldı. Arcy bütün 

bu teşebbüslere bir türlü mana 
vermiyordu. Her iskelede daha 
sıkı bir çenber içine alındığını 
hissetmekte idi. Söylemeğe ha
cet yoktur ki : 

Bu arkası kesilmiyen tazyi
katla çenberi kura• Entelli
jens Servisti. Liverpola kadar 
seyahat böyle un sıkıcı ıreçti. 

Orada Springfield adlı bir An
gilikan papazı vapura bindi. 
Arcy ile çabucak dost ta oldu. 
Spiringfield hakikatta Enteli
jaJOs Servisia papaz kılıiına 

bürünen bir adamı idi. Arcy 'yi 
tesir altında bırak'llak için 
elinden ıreleni yapıyordu. Harp 
içinde Almaayada üç defa ev-

,, leadikten sonra ölen bu adım 
müthiş sergiizeıtçi idi. Alıuan
yada bile bir Alman papazı 

gibi yaşamak yolunu bulmuştu. 
Bir defasında bir Alman zabi
tiain dul kalan karısı ile, bir 
defasında esirlerin tedavi edil
dikleri bir askeri hastane bat
hemşiresile, bir defaııada da 
Almanların üssübahrileri olan 
Kiyelde esirlerin memleketle
rine ialiesi itil• uğraşaa bir 
tetkilatta sekreterlik eden bir 
ıı•nç kızla evlenmişti. Böylece 
elde etti!ri haberleri lngiliz 
amirallığ111a yetiştirme yolunu 
bulurdu. işte bu cüretkar ca
sus Arcy'yi de avuçları içine 
almıştı. 

Kanadalının kendi ağzından 
bütün macerasını C:inlediktea 
sonra sesine ruhani bir kuvvet 
vermeğe çalışar•k şunları söy
lemişti: 

- Düşmanlarınız, bı• gidişle 

sizi öldürürler de... Eu de!rer 
biçilmez vesikayı saklama2'a 
çalışmanız tabiiğdir ama haya· 
tınızı bu kad.ır açık bir tehlü
keye maruz bulundurmanız do!r
ru o~amaz. Siz;n özel ~ükfına 
kavuşmanız adına olarak bu ve· 
sikayı bağlı bulunduğunuz An
gilikan kiliıasına hibe etmenizi 
tavsiye ederim. Böylece iki 
başlı hizmette bulunacaksınız. 

Kili•a, hafriyat yapmak vesile
sile misyonerleri İrana tTÖnde-

" recek, yanlış inanlara saplan-
mış o!an İranı doğru yola sok
mak (?) hıbil olacaktır. 

M. Arcy Montrale gelmeden 
önee Entelijaııs Servis papası
nın iradesine boyun "ğmiş gi
biydi. Sprinırfield değerli ve
sikayı kilisa adına almış, İngiliz 
hazinesine tevdi etmişti. Ondan 
sonra da bu vesika Dowııing 
Street'ın hazinelerine girmiş 
bulunuyordu. Orada saklanan 
vesika bir daha meydana çı· 
karılmadı. lngiltcre, bu beş sa
tırlık vesikayı milyonla ton 
sıkletinde demir zencirler gibi , 
İran millettinin ayaiına doladı. l alan Sakarva ı'lk yıldırı~ hü- cu arınıızı ça ıştırmaia arar 

•eçti. Bu kısı•da Yıldırım Sa- ve · t' 
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Oy ınun garip ve ibret amiz 
safhalı r arzelierek geçen bu 
k~smıo ıla Altay kalecisi Cemilin 

ı 

Paris 
Ve Roma kızg1n 
- Baştaıaıı Bııınci sah11cd~ 
nımakla büyük Britanya bu 
devlete kendisiyle bera berlik 
vermiştir. Çünkü Inıiliz doaan· 
ması dünyanın dört bucağına 
dağılmıştır. Fransa için de ay
n ile böyledir. Müstemlekele· 
rini korumak için Fransa do!ru 
Akdenizde, Afrika sularında 
Atlantik denizinde ve uzak 
jarkta birçok harp ıemilerı 
bulundurmıya mecburdur. Ger· 
çi ltalya için bu mülahazalar 
ayni derecede kuvvetle varit 
değilse de, Jngilterenin Al
manya ile hususi bir anlaşma 
yapmak hakkı hakkında ileri sü· 
rülen muhakemeyi kabul etmiyt 
Ruma hükumetinin mütemayi 
olmadığı muhakkaktır. Rom• 
çevrelerinde şu nokta üzerinde 
duruluyor ki, laıiltere - Franlll 
ve İtalya arasında birlik kuraı 
Londra bildirimi ve Streza ka 
rarları olmasaydi bile, v a,inıı
tonda ve Loadrada deni1 
anlaş11talarını imza eden di· 
ğer devletlerin mevcut eldu· 
ğunu lngiltere unutmamalı idi 
Halbuki şimdi onları bir emr 
vaki karşısında bulundurmak 

tadır. 
F orayn Ofis elbirlijri pre• 

sibinia bırakılmadıiını iler 
sürüyor. Fakat bu iddiaaı11 tu 
tu!acak tarafı yoktur. Zira ge 
rek Londra, gerekse Strezadı 
açıkça kabul edilmittir ki si 
!ahlanma işleri, karada olsun 
denizde veya havada elsun bir· 
birine mutlak surette ba!rlıdır 
Bunun için F ranıa ve ltalya 
Ingiltere ile birlikte yapmai 
tasarlamış oldukları hava and 
la,ması işinde de, münasip gö 
recekleri vakıt, yeniden konut 
malı: hakkıaı muhafaza ettik 
!erini Inıiltereye bildirmek hak 
lcını haiz değillerdir. 

Romadan ırelen haberler hı 
noktada Romada da aynı dü 
şüncelerin hüküm sürdüğün 
göstermektedir. 

Pariı, 24(A.A) - Deba ga 
zetesi İngiliz - Alman deai 
uzlaşmasında İngiliz durumun 
tefsir ederek şöyle yazıyor: 

Öyle görünüyor ki B. LaYl 
ııerek siyasasının genel prea 
sipleriaden olsun ve gerek de 
niz ve hava andlaşmalarınd 
olsun B. Eden,e hiç bir özve 

ride (fedakarlıkta) bulun11tamış 
tır. Fransa hükümetinin bugüa 
kü durumda görül.cek ödel 
vardır. Deniz veya haff işleı 

hakkında eksperler aruınd 
geçecek her türlü ıröri.işmeler 
katılmaktan çekinmek gerekti 
demiyoruz, Biz yeniden özgü 

( serbest ) olacağız Ancak re 
rek bizim kendi asığımız ( men 

faatımız) ve gerek Avrupanu 
asığı icabı olarak İngilterey 
Alman işlerini daha iyi değer 
)emek durumuna ulaştırma: 

ödevimizdir. 
- ..... ...--

izmetçi 
950 liralık müce\ 

berat çalmış 
Karantinada oturan dokto 

bay Kamil Ahmet K:ırantin 
polis merkezine müracaat ede 
rek karısı bayan Hayruna ai 
150 lira kıymetinde pırlantı 

taşlı bir saat ve bir buçuk a. 
avvel, 800 lira kıymetinde Ya 
kut ve pırlanta taşlı yüzüğünür 
de bir hafta evvel kayboldu 
ğuou şikayet etmiştir. Bunlaru 
hizmetçi uşaklı Emin kanı 

Aliye tarafından çalındığı an 
laşılmı' ve Aliye yüzüğü mus 
lu~ başında bu!d·J~unu söyle 
mış ve saat? ınk" r etmiştir 
Tahkilc:ı 1 ;. devam edilivor. 
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enilnıez Armada lngiliz sahillerine yak-
laşınca lngiltere bir adam gibi ayaklanmıştı 

O zaman bütün Avrupa 2e
nel efkarını heyecandan heye
cana sürükliyen bu auhakeme 
çok sürmedi. Mektupların ta
fıdıiı mes'uliyet o kadr açık 
ve ihanet o derece büyüktü ki, 
yüksek mahkeme idam kara
rını genoyla ( ittifakla ) verdi. 

f 8 şubat 1587 de Forhuinı?hay 
da Skoçya Kraliçesinin kafası 

· koparıldı. 
Asırlarca Elizabetin bv ha-

reketi bir cinayet sayılarak 
f Marie stuart masum bir kurban 
f Fbi ıösterilmiştir. 
· Bu muhakeme doğru mudur? 

Bu iki rakip karşı karşıya 
tkonduğu zaman Elizabetin teh

dit altında olan saltanatını ko
rumak için kullandığı vasıta

larla Marie Stuartın saltanata 
1 

çıkmak için işlediği hatalar 
mukayese edilirse ikisinin de 
ayni düşkün ruba sahip olduk
ları neticesine varılır. Marie 
Stuartın pek az süren hürriyeti, 
hakimiyeti zamanında ne kadar 
alçakça cinayetler işleamiş, ne 

. kadar kan akmıf ve hatta bu 
, kan damlaları kendi etekleriııe 

kadar sıçramıştı. Şerefsizce, 
ahlik11zca yapılan işlerin sayısı 
yoktu. Elizabete üstünlüğü, in
kAr kabul etmiyen a-üzellij-inde, 
cazibesinde toplaaıyerdu. Ra
kibine 2elince onda doymak 
bilmiy.,n şehvaai ihtiraslarına 

ııündelik aşklarına rağmen bü
yik bir hükümdarın zeki kud
reti ve azmi Yardı. 
Rakıp ortadan kalkınca 

Marie Stuartın ahın sarısı 

saçlarla bezenmiş olaa küçü
cek başı satır altında koparı
lınca Elizabetin içiai bir korku 
kapladı. Karanlıklar içinde 
beliren bir ışık ııibi rakibinin 
yalnız kendisi için bir tehlike 
olmakla kalmadıiını, ayni za
manda kuvYet Ye haşmetinin 
bir parçasını da ona borçlu 
olduiunu hiueder ııibi oldu. 
Zira Marie Stuart gibi tadı 
bir rehine katolikleria kendiıi 

Üçüncü Hanri, delikanlılık 
ıünlerinde, daha veliaht iken, 
içini çok defalar gıcıklıyan 

eski Fransız kraliçesi Marie 
Stuart için bir kaç damla l'Öz 
yaşı döktü. Hebsi o kadar. ln
l'İliz kraliçesi Elizabete karşı 
bu idam hükmünden dolayı 
meydan okumaya ne arzusu ne 
de vasıtası vardı. Papa Marie
nin istirahatı ruhu için yapılan 
ayinde hiddet ve infialini izhar 
etmi,ti. ispanya kralı ikinci 
Filipe gelince gizli plani şimdi 
daha çok kendisine gülüyordu. 
Iskoçya kraliçesinin ölümü onun 
muvaffakiyet ümidini artırmıştı. 
Zira lngiliz tacil tahtını kendi 
hesa'1ına şaptetmek imkanını 

açık bırakmııtı. 

Bir sene sonra ikinci Filibin 
"Yenilmez Armada., adını ta
şıyan filosunun guya kraliçe 
Marie Stuartın öcünü almak 
için harekete geçtiii görüle
cektir. Filip bu tasavvuru ka
fasında kurduğu :ıaman vaziyet 
kendisine daha müsaitti. Yakıt 
reçirerek, teşebbüsünü bir 
sene sonra bırakmakla onun 
hezimetini hazırlamıştır. 

Hertarafta casuslarını hare
kete geçiren Walsinııham bu 
müddet zarfında Yenilmez Ar
mada'aın hakıkt hedefleri ne 
olduğunu bütün tafsilatı ile öi
renmişti. Bu filonun ilk Amiralı 
olan Santa Krüz beklemekten 
sinirleri ıerilerek çıldırmış ve 
ölmüştü. Armadaya Medina - Si
fonia kumanda edecekti. Hal
buki enerjileri, kapsiteleri iti
barile iki adam arasında çok 
fark vardı. Bu yeni kumandan 
•etelik etmiyen bir adamılı. 
Bir koskocaman sıfırdı ... 

Medina - Sifonia, bizzat ka
biliyetaizliiine o kadar kani 
idi ki, bu tayinden vazgeçilme
sini teaine çalıştı. Krala yaz
dıiı abdalca ltir mektubunda: 

" Kendisini deniz tutuğunu 
söylüyordu. ,, 

- Soıııı Va» -
aleyhinde fazla ileri gitmeme- , ______ _ 

lerini temi• ediyorc11. Fransa • 1 
ispanya ve Vatikanın İngiliz T ccrübeli 
tahtına namzet ribi gösterdik-
leri katolik Marie Stuartın Bir hayan iş arıyor 
hayatına nihayet verildikten 
sonra bu mealeketler nasıl 
bir hareket takip edeceklerdi? 
lir blok ırıu kurulacaktı ? Bun
lar hep dü~ünülmeai gereken 
ıiyasat haritasında yer alan 
feylerdi. Marie Stuartı tuzağa 
düşürmek için o kadar muvaf
fakiyetle çalışan W als ngham 
bıle sükünetini kaybederek 
heyecana hatta eadişeye ka
pılmıftı. 

Bu endişeler çok sürmedi. 
Sükunet avdet etti. 

Stenodaktilo2rafiye ve üç 
dil üzerine muhaberatı ida
reye muktedir, tecrübeli ve 
Türk tabaasından bir bayan 
if aramaktadır. Fransızca, 
İngilizce ve Almancaya ta
ma•en vakıftır. Ar:ı:u eden 
ticarethaneler veya müesse
ler ıazetemiz idaresine her 

1 
gün öğleden sonra t~lefon 
ederde malümat alabilirler. 
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iz mir ithalat .. .. "" .. gumrugu satış 
komİ.iyonundan : 
Liste 

numarası 

116 
116 
121 
125 
124 
127 

127 

Kap 
adedi 

Ç. 250 
.. 45 
.. 00 
.. 1 

1 
o 

o 

Kıymeti 

lira kuruf 
125 00 
45 01) 

000 33 
7 00 
s 00 

244 00 

160 00 

Ciasi etya Kilosu 

Su kireci 12500 
Sulfat de sut 4240 

Kuzu derisinden koc~k 3,500 
Yün ıirıt 3,000 
Kabardin yiin pardesü 1,620 
• 0 20 ye kadar ipeği 35,600 
hal'i yün meusucat 
•0 10 kadar ipeği ha- 7,580 

vi yün aensucat 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı eşya açık arttırma suretile 

aablacaiındaıı itine ıelenleria haziranın 26 ncı ıüoü sabahleyin 
eaat 10 da ithalat gümrüiü satıı komiıyonuna aüracaat etme-
lwi ilan olunw. ı712 (850) 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarı 

Odun Pazarı No. 12 ( Telefon 330& ) 

I\clevsimin en ·son model şık sağlam 

Ayakkapları gelmiştir. 

Vitrinlerimizde Behemhal Görünüz 

ERKEK {ADIN 

COCUKLAR --------. . 
ıçın 

• ve cıvarı vilayet Bilumum lzmir ve kazalar 

taksitlerle 

Devlet ve hususi 

1 Müessesat 

lzmlr belediyesinden: 
1-2631,65 lira bedelimuham

meneli Çocuk yuvasının bir yıl
lık erzak ihtiyacıBelediyeBaşki
tibliğindeki liste ve şartnamesi 
veçhile 2 7-935 salı ıünü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için [ 198 ] 
lira muvakkat teminatla söyle
nen i'Ün T• saata kaclar Bele-
diyedeki Komisyona ıelioir. 

2 - 770,55 lira bedeli mu
hammenli Darülacezenin bir 
yıllık erzak ihtiyacı Belediye 
Başkitipliğindeki liste ve şarc
nanıesi veçhile 2- 7- 93 5 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. İttirak için 
(58) lira muvakkat teminatla 
söylenen ıün ve saata kadar 
Belediyedeki komisyona gelinir. 

3 - 300 lira bedeli muham
mineli mıntakalarda yoksul has
talara verilecek bir yıllık iliç 
Beledi1e ba,kitipliiindelı:i liste 
ve tarlnamesi Teçhile 217/935 
Salı günü saat 10 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

İştirak için 23 lira muYakkat 
teminatla söylenen ıün ve saata 
kadar Belediyedeki komisyona 
gelinir. 
4-4922,40 lira bedelimuham

menli 124000 kiloıu merkez tan 
zifat hayvanları ve on altı bin 
altı yüz kırk kilosu karşıyaka 
tanzifat hayvanları için bir 
yıllık ihtiyaç elan ceman140640 
kilo arpa belediye baıkatipli
ğindeki şartnamesi veçhile 2/ 
7 /935 Salı günü sart 10 da açılı: 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için (370) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

5 - 1262,17 lira bedeli mu
hammenli Karşıyaka tramvay 
hayvanları İçin bir yıllık ihti
yaç olan 36062 kilo arpa be
lediye başkitipliğindeki ,art
namesi veçhile 2-7-935 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için doksan beş lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saata kadar belediye 
komisyonuna gelinir. 

6 - 2212,80 lira bedeli mu
hammenli 94000 kilosu merkez 
tanzifat hayvanları ve 16640 
kilosu Karşıyaka tanzifat hay
vanları için bir yıllık ihtiyaç 
olan ceınan 110640 kilo kalın 
buğday kepeği belediye baş
katipliğindeki şartnamesi yeç
hile 2171935 salı günü saat 
10 da aı;ık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

Jıtirak için (166) lira muYak-

memurlarına uzun ınal verilir. 

kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediy.edeki k11- ı 
misyona ıelinir. 

7 - 812,50 lira bedeli mu
hammenli Karşıyaka tramvay 
hayvanları için bir yıllık ihti- · 
yaç olan 40625 kilo kalın buğ
day kepeği belediye başkatip
liğindeki ıartnamesi vechile 
2-7-935 a..ıı günü saat 10 da 
açık ekıiltme ile ihale edile
cektir. 

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

8 - 251 lira 60 kuruş bedeli 
keşifli 526 adet süve taşı be
lediye batkatipliğindeki keşif 
ve şartnamesi veçhile 2 - 7 935 
Salı günü sıtat 10 da açık ar
tırma ile satılacaktır. 

İştirak için (19) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

9 -- 541,25 lira bedeli mu
hammenli Gündoiduda elli se
kiz adanın 433 metre murab
baındaki yirmi yedi sayılı ar· 
sasının taksitle satııı Belediye 
bqkitipliğindeki ıartnameıi 
Yechile 2-7-935 Salı günü sa
at 10 da açık artırma ile iha
le edilecektir. 

İştirak için (41) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
miıyona gelinir. 

10 - 742,81 lira bedeli mu
hammenli Gündoğduda elli 
dört ananın 594,25 metre mu· 
rabbaındaki dört sayılı anası
nın taksitle satışı belediye baş 
katipliğindeki ,artnamesi veç
hile 2-7-935 salı 2ünü saat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. 

Iıtirik için 56 lira muvak
kat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar belediyedeki 
komisyona 2elinir. 

11 - 25 lira bedeli mu-
hammenli Eşrefpaşada 603 sa
yılı kahYe yanındaki 15 metre 
mırabbaı yol fazlası belediye 
başkitipliiindeki tartnamesi 
veçhile 2-7· 935 salı 2ünü saat 
10 da açık artırma ile bir se
ne kiraya verilecektir. 

iştirak için (2) lira muvak
kat teminatla söylen.:n gün ve 
ıaata kadar belediyedeki ko
misyona ııelinir. 

15-19-25-29 (833) 1746 
- 1313, 50 l:ra bedeli mu

hammeneli dairemiz için def
ter cildiyesi, cetvel, makbuz ve 
ıaire tabı iti belediye ba9ki
tipliiindeki ıartname ve DÜmu-

lzmir muha::sebei hususiye 
M üdürl~ ğünden: 

ilan 
Kapı numarası 31, 33 Palancılarda Acem hanı karı•ında 

Kıymet muhanmenesi 400 liradır. 
lcl arei hususiyei Viliyete ait Palancılar çarşısında Acea 

haaı arkasında fevkani Te tahtaai bir dükkinın mülkiyeti 
sablacağından bedeli defate~ tesviye edilmek üzere 21 Haziran 
935 tarihinden itibaren 20 2ün müddetle münakasaya koaul
muftur. 

Münakasa kaimesini ıörmek iıt•yenler her gün Mrıhuebei 
Huıuaiye Müdürlüğüne ve pey sürmek isteyenlerinde ihale 
2ünü olan 11 Temmuz 935 tarihli Perten'1e ıünü saat 9 daa 
12 ye kadar depozito makbuzlarile ve yahut Banka mektupla
rile birlikte Encümeni Vilayete müracaatları, 1863 (854) 

OTEL BRISTOL 
·-~-- ---

Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütün lzmirliler burada buluşurlar === Tepebaş1 Beyoğlu===::= 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Salı gü
nü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

İıtirak için 99 lira muvakkat 
teminatla söylenen ıün ve sa
ata kadar belediyedeki komis
yona gelsinler. 
16 20 25 30 1756 (836) 
Belediyeye (65) lira üı:retli 

bir işyar alınacaktır. 

Aşağıdaki evsafı haiz olan
ların imtihan günü olan 28 - 6 -
935 Cuma günü öylene kadar 
iki fotorrafla berabe; belediye 
muhase!ıeciliğine 2elsinler: 

1 Türk olmak. 
2 En aşağı orta mektep me

zunu olmak (Şahadetnameyl 

göstermesi şarttır) 

3 - Askerlikle alakası ol
mamak. 

4 - Şimdiye kadar hiç bir 
suç ile mahkum edilmiş bu
lunmamak. 
fı- Sıhhatı ve ahlakı düzıün 

olmak. 1882 (853) 

~.,.•·•e~ww·......-.ı;ı:iôllillCA!:mll ... lliii~ 

Doktor 

A. Hiza üneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
•ıı:ı--ı:ı::ııı•Tıİıeiiilliief;;on:ııi 2987 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramn·y cad
desi No. 596 Tel. 2545 



2& Haziran u ....... 

e 
Yeni çıkan, 

Fabrikası kuınaşlarıııı 

aı iZ ir daha vrupa k maşı 

aramazsınız. Katiyen kırışmaze Sizi sık sık 
elbise ütületmek zahmetinden kurtarı e 

Halis yün 

-,.. 

_,. 

-T 

fenı Asır 

ir iki kaşe 
hiç bir Şeyi 
kalmıya-
" .... raı.t ı ! " 

GRi ·N alırsa 

Cazip renkler 
1 1 Zengin çeşit 

} Üşütmekten mütevellit bütün ıstırapları dindi
i'- rir. En şiddetli baş ve diş ağrılarını keser. ı 'ez

leye, gripe ve emsali hastalıklara karşı bilhassa 
tavsiye edilmektedir. 

'l'erziıı izden hu fabrikanın kumaşlarını isteyiniz. 

• yert : Un~umi satış 

halı Çoıa• zade 
TELEFON: 

Birinci Kordon 
limited şirketi 

2360 

I' •' 'i''" 'y Ulll'ijj lf 

E iak e Eytam Bankasından: 
Esas No. Mevkii No. Cinai 
207/4 Kokaryalı tramvay caddesi 829 Evin alt katı 
352/3:ı3 Osmaaiye cad. ve Kaaıoğlu han 33 - 3517 Dükkin 
613 Dördüncü Sultaniye mah. Horosancı S. 9 far 
ıl , lstiklil mah. Güadüz S. 16 E• 
~ ı8 Orhaaiye mah. Kamil ef. sokaiı 7, 11 Ev 
C. l Gaziler mahallesi Kemer sokağı 49 EY 
C. Sl/4 lkiçeşmelik caddesi 545/4 Dllkkaa 
C. 52/3 lkiaci Süleymaaiye mah. Nezaket S. 2'23 Evia bir bölüiü 
C. 72/l Kestelli malı. ikinci Kestelli çıkmazı 101 EY 
C. 90/l Hacı Mahmud mah. ikinci Beyler ı. 52 EY 

lu 

Pey akçası 
7 

25 
6 

25 
8 

15 
6 

10 
25 
25 
8 C. 92 ikinci Süleymaniye mah. Çukurçeşme 16 für 

Hacı MH·lüd sokağı 
Yukarıda ıaevki ve nnmaralan yazılı emlikin bir senelik kiraları S/7/935 Caına glnü saat onda 

ihale edilmek ü:ı:ere artırmaya konulmattur. 
istekli olanlann hizalarında yazılı pay akçeleriıii V a:ı:nemiae yabrarak arbrmaaına girmeleri la-

zımaır. 25 - 2 ( 1870 ) ( 857 ) 

30 mayıs perşembeden itibaren 

Ba r·baba Park gazinosunda 
- ~JJ .... • ~ • t 1 . ... . - .. ;m,,::. •• ,_.. ,"";. -~ • ~ ,ı 

.ı: -ı_:.., •. -.ı, ... ·.~ · ~ .• :1ıı-$_..,.~~··--- ,>t· ··.(,. ._. , •.;~v · . .· 

Büyük yenilikler ! ! ! 
İzmirlilerin musikiye olan rağbetlerini bilen müessesemiz İstanbulun 

(B 1 ••) VE (Ç"f "k k) gazinolarının senelerden beri • alkış e vu 1 1 par toplıyan sazını çok büyük fedakarlıkla 

şe_hri- ilk defa olarak getirmege muvaffak olmuştur 
mıze 

SAZ : Meşhur bestekar, Kemençe, Aleko, piyanist Yorgi, kemani Necati 

banco, Cevdet, dünbelek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR • Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmure Handan • 

lzmir ahkamı tahıiye laikim
lığindea: 

lzmirde Karataşta 381 auma
ralı haaede mukiırı ikea 28 
Mayıs 35 tarihinde vefat edea 
Kazmir tüccarı Jozef Hasanın 
alacaklıları tarafıada• yuku bll
laa talep ve bir kısı• va~islarin 
mirası redddmeleri üzerıae te
rekeaiain tasfiyesine karar ve
rildiii ye tasfiye aıe•urluiu•a 

Küçük Nezihe Suat, Siyansade Belma, İzmir 
yıldızı Şükran, sahneler yıldızı F aide ... 

1 
lzmir Defterdarlığından; 

İssilarının vcrg: borçlarından ötürü tahsili emval yasasına göre 
haczedilen Birinci Kordoada kain 78 sayılı tütüa deposu tarihi 
iliadan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıldığından 
almak ve pey ıÜr•ek istiyenleria defterdarlık tahsillt kalemine 
gelmeleri. [ 20, 2•, 28, 2 ] [ 825 ] 

Avukat Nahit Hilminin tayia 
olunduğu ölüden alacaklı veya 
9orçlu olanlarıa tasfiye ıaemur-

luğuna müracaatla alacaklarını 

kaydettirmeleri ilia olunur. 
1879 (855) 

Her eczanede bul•ıaur. Fiati 7,5 lrnruttur. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 

Zonguldak 
~aden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende satış kiloıu 1,5 kuruı 

Silindir ve her nevi feykalide kö .. ürü yalnız 

Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Ma&"azasında bulacaksıoıı: 

Telefon 3937 

i\liibadil ve gayriınübadil 
bonoları alır ve satar 

.A.ı::>Ft:E:::S 
lzmir Kemeraltı caddesi 

Hacı Hasaa otelinde 60 numarada 

BAY CAViDE 

Sahife 9 

\ 
\ 

/'. 

r-,, 

~· 
r 

Çünkü: 
Krem Pertev senelerin 

cilde yaptığı fenalığın 
en aüzel tamircisidir. 

o 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

l\luzaHer Eroğul 
Kenıal (:etindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Hekimi 

itat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(292) 

Göz He~imi 
Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göı 

mütalaassı11 

Muayenehanesi ikinci 

Beyler ıokak numara 80 
Telefon: 3828 



Sahife u. 

F ratel!i Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE EERLA 'DAİS 

Kt;MPA 'YASI 
ORE-TES Yapuru 26 haz.i

rar.da fe 1 p yükünü bo~alttıl..-
111 sor.ro: Burgas Varna ,.c 

Köstence içın yük alacaktır. 

' N. • 

~ . F. lI. Van Der 
Zee c' Co. 

DEUTSCHE LEVA 'TE LINIE 
MOREA ,·apuru 24 ha.xi

randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Am·crs, Rotterdam,Ham-
burg ,.e Brcmen !imanlarına 

yük aJacaktır. 
A VOLA vapuru 8 temmuzda 

bekleniyor. 11 temmuza kadar 

1 

1 
1 

SATURNUS vapuru 29 ha
- randa geııp 4 temmuza kadar 
Am•ers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg liman:arı 

İfir., yük alacaktır. 
Anver!, Rotterdam, Hamburg 1 

\·e Brcmen ı:manlarma yük l ORESTES vapuru 13 tem
muzdan 18 temmuza kadar 
An ·ers, Rotterdam Amstcrdam 
Ye Hamburg liman!arı için 
yük alacaktır. 
SVE SKA ORıE. "T L!i 'ıE.' 

ROLAND motörü 25 hazi-

1 
a!acaktır. 

SERÜICE DIRECT DANUBIE. 1 I 
Tuna hattı 

DU, A 'apuru 30 haziranda 

bek~eniyor. Budapeşte, Brati~- 1 

la\·a ye Viyanaya yük alacaktır 

randa Rotterdam, Hamburg, Vurut tarihleri ve vapur!&rm 
Copenhaı:e, Dantzig, Gdynia isimleri üzerine mesuliyet ka-
Göteburg, Osla ve lskandinav- bu! edilmez. 

Ya l.manları İrin '.·ük alacaktır. 1 V W F H · V D ' ı . . . . anrı an er 
SAMLA, 'D motörü 8 tem- Zee & Co. 

muzd:ı Hamburg, Copenhaı:e, 
Bırinci Kordon 

Dıınzıg, Gdynia, Gotebur~ 200- 2008 
Oılo vı: Iskandinavya liman-

/ 
Telefon No. 

larına hareket edecektir. ı '-------r:liö;;,;;;;~-~ 
NATIO 'AL STEAM NAVIGA , Ooktor 

TION Co. OF GRECCE 
zm r - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam •efer 
RI 05 vapuru 21 temmuzda 

lzmirden (doğruj 'evyok için 
yü alaca!.tır. 

Y o1cu ve yük kabul eder. 

a. n 
Deri ve tenasül has

tillıkları mut~hassısı 

Veni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HA. . BıRt Cİ 

KORDON TEL 2443 

THURSO nı;ı~ru 25 hazi
randa Hull, Arınrs ,.e Lon

d adan gelip lahli: ede bulu

n::cak ve ayni zamımda Londra 

ve Hull için yük ;;Jacaktır. 

ROU.VıELIA.' , ııpuru hazi
ran sonunda u,·erpod ,.e S\"an

sea'dan beklenmektedir. 
, 'OT: Vürut ıırihleri ,.e 

,·apurların isim.eri :,nine me~u· 

lıyet kabul ediim ez. 

• 

\ 

Ayın tarihi 
Dahiliye Yeki.idi matbuat 

uınu• •Üdürlüğü tarafından 
her ay netredilen ayın tarihi
•in on altıncı aayısı çıkmı,tır. 
Çok enteresandır. Taniye 
ederiz. 

Izmir Sicili ticaret memur
luiundan: 

lzmirde K&rdiçalı hanı al
tında saat ve aaat kordo•ları 

ticaretini Fazli Ali Sıip um•anı 
altında yapmaktı iken bu kerre 
F azli Balkan unvanını almış 
bulunduğundan işbu ticaret 
unvanı ticaret kanununun kırk 
ikinci maddesi •ucibince •ici
lin 1431 numarasına kı.yıt Ye 
tescil edi!diğ-i ilan olu•ur. 

lzmir sicili tica.rd resmi mü
hürü imza F. Tenik 

1878 (856) 

:•••••••••r•ı•r•r•ııı•••••••••••••••••••••••••ııı••r••••••••••••••••••: 

: TAZE TEı ~iZ UCUZ ~ 
IL.~Ç 

HER l "tRLÜ TLVALET ÇEŞİTLERi 

Ha.m.u.i ü.zhet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~d.ırııık Büyük Salcpçıoğlu ham karşısında 

.. . . . . 
················~···················~·································· 

SER ıCE 1ARITIM RulJMAIN 
Garl:. Akdeniz için ayda 

KemeraltıŞamlı sokak No. 19 s .., o·ı . K.. .. • 
Saat ondım on ikiye \"e agır 1 sız ve orler muessesesı 

bir mı ntaz am efer. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

gelip 15 temmuzda Malta,. lar
ailya ve Barcelon limanlanna 

, iki buçuktan altıya kadar •• d •• ı •• .., •• d 
hastalarını kabul eder. mu ur ugun en: 

~--zmı---m!!laııı-ısııı::mı?:-1 Aşağıda cin~ Ye miktarile muhammenatı göııterilen bir senelik 

l:ı&reket ededektir. 
ıJ<'indaki hareket tarihlerinde 

i değişikliklerden acenta mes
"yet kabul etmez. 
Fazla t fsilat için İkinci kor-

oonda Tahmil Tahliye şirketi 
blrıası arkasında FRA TELLı 

PERCO vapur a;;enteliğine 

milıc.caat edilme5İ rica olunur. 

ç 
f 
L 
L 
E 

Telefon: 2004-2005 ı 

Talebe velilerine 
ilk ve orta melı.tep tale-

belerinden ikmale kalan ço
cuklar yeni bir metod ile 

ço çabu • zamanda imtihana 
hazırlanırlar. Taliplerin ida-

hanenıiıe H - Z rumuzile 
müracaatları. 3 - 10 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

Kanzuk eczanesi m ·s ahzaratından 

Balsamin Eksiri 
Cıld n daimi yumuşaklığını ve tazeliğini artırır. Yuzdeki ci!

,cri v<o lekeleri al.r. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan son

ra cilde latif bir tazelik ve serini k verir. Eczanelerle ıtriyat 

m•iazalarıada bulunur. 

yiyecek yakacak ,.e sair gerekenleri 5 Teıaımuz Cuma günü saat 

15 te lzmir ııhhat müdürlüğü dairesinde toplanacak komisyon 

önünde verilen bedeller haddi layık ırörüldüiü takdirde açık 

elcıiltme ile isteklisine ihale edilecektir. l.tcklilerin hususi şart
larını görmek üıere her gün müessese idaresine ve ihale günün

de komisyona başvıırmaları il~n olunur, 
Cinsi azami asgari 

kilo ilo 

Ekmek 1 inci nevi 9000 12000 
Koyun ze kuzu eti 2000 2500 
Dana eti 1500 1700 
Sadeyağı "Urfa Birecik malı., 700 1000 

Zeytınyağı "Ayvalık azami 2,5 asitlik 400 600 
Şeker "toz,, 

Pirinç "Tosya 1 inci nevi,, 

Şehriye Ekstra nevi irmikli 

Makarna Ekstra nevi irmikli 

Kuru fasulya "Çalı Karademz,, 

Nohut Karabig:ı "iri taneli,, 

Mercımek ıri taneli 
ince tuz 

Salça 
Süt 

Yo~urt 

Sabı.n "l inci Ç<.'!:'l~·ır E:ıt r , 
~oda 

1300 
150 
250 
500 
300 
150 
300 

70 
800 
800 
600 
300 

3{){)0 

600 
1700 

200 
35') 

iOO 
4()0 
300 
400 
100 

1000 
1000 

700 
300 

4000 

kilo v<o adedin 
mu am cnatı 

kurut san ım 
8 50 

35 
20 
80 
32 

inhiıar fiatı 

24 
25 

25 
14 
10 
15 
3 inhisar fiatı 

25 yeni nıalısul 
10 
15 
25 
7 50 
3 Odun kömürü 'me~c, 

Ko.: tömürn 10000 14000 devlet rayicine 
göre 

Yumurta 
Patates 
Kuru soğan 
Domates 
Patlıcan 

Taze farnlya 

Limon 

8(; O 10000 1 kuruştan 

1500 2000 6 
1000 1500 6 
1250 1500 5 

4500 5500 
600 700 

3500 4000 
16-20-25-29 

1 
8 

2 
1750 

50 

(840) 

zmir muhasel::ei !..ususiye mü
d"" rlüğünden; 

Bedeli 
sabıkı 

L. 

ifan 

30 Bornın a akka~ sokağı 19 rıu - lu hane 
35 ,, " it 2.4 " tt 

200 lkiçeşmelik cad<lesi 202 ,, halkevi • 
Yukard.ı yerleri göster:len İdarei hu<"siyei vilayete ait bina

lar 1-6-935 tarihinden itibaren 31-5-936 tarihine kadar bir yıl 
için kiraya verilaıek üzere uzatılan artırmaya istekli çıkmadıiın
dan bir "Y içinde kiraya verilmesi onanmı~tır. istekli olanların İstanbul 223 numaralı poıta kı.tusuna Y. A. rumuziie ve 6 

kuru,Iuk posta pulu ile bu kliıeyi kesip muvazzah adresini ya
t göndercn!ere bedava bir Balu.min Eksiri nümune o arak 
gon erilir. 

ı 24-6-935 tarih?nden 23-7-935 tarihine kadar Encümenin toplan
dığı Pazarteai \·e Per,embe günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
yatıracakları clepoz.ito makbuzları ve yahut Banlı.ıı. mektupları 

ile birlikte Encü~ ~ne müracaatları. 1881 ( 252 ) 

25 Haziran 1 s:as 

Çocuğunuz zayıflıyor 
Zira ••ncsi•İn südü kafi eğildir 

Yardımcı bir gıda lazımdır 
Bay dold r Ali Vahit bizzat hazırladığı aiitlü 

unu takdim ediyor 

LAK iN 
Sütlü un 

Çocukta -••cı, iıbal, hazı•sızlık '"e kuımalar 
varaa onları giderir. 

Ke•ikleri ku,•vetlendirir 
Elleri sıkıştırır 
Aileyi inek sütü derdinde• kurtarır 

İnkılıaz olmıyan çocuklar ıçm 

DiT AS Tin 
Sütsüz un 

Çok şayanı tavsiyedir 

Bay Dr. Ali Vahit tarafından sureti huıusiyede hazırla
na• et ıulu mercimek, bezelye 'Ve diğer hubulııt unları 
yakında piyaaaya çıkarılacaktır. 

Umumi depo: 

Lütfi Krom ecza deposu 
Pos:a kutusu 215. İzmir 

DİKKAT : Fiatlerde tenzilat yapılmıfhr. 

Beher kutusu 50 kuruştur 

Eczacı başı 
Süleyman erit 

Şifa 
Eczanesi 

lzmirin en temiz en ucuz ve 
en taze ilaç satan tıbbi lüks 
müessesesi dır. 

Fenni Gözliik 

Sıhhi korsa ar 

Barometre 

Tuvalet çeıitleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan iliç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzduT. 

Fenni gözlük • • 
ıcın 

lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Göz} Ük = H_il_a_l _e_c_z_an_e.;,.s~i~X~K:.:,:e::,:m:,:a::.l.....:A:::=k~ta~ı 
Jzuı.'r 

Gözlükcülüjiin tamam çefidi bütün cin•leri her yerden 
ve pek ucuz ... 

' 

Toptan ve perakende 


