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il Haraççı 
KARllEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Cmıı1iH1'i!1cthı Ve Cum1Ho-i.1Jet Eseriiıiu Bekçisi, Sab.aJtları Çılmr Siyası f::aeeted-ir Yeni ASii' matbaasında baaıbmftır. • 

KIZILAY 
BİR GÜVEN 
SiGORT ASiDiR 
Dünyanı• bütün ileri ulusları, 

ıoysal yardım işlerine büyük 
Önem Yerirler. Hayatın insaf-
ıız. sertliii karıısında, insan
lar, istedikleri kadar maddii
~iafer ıoysal yardım üfkü-
•inden uzak kalamazlar. M e
cl~niğ bir insan içia kendi çev
resi dıtında yaşıyaaların elem
lerine, aacı' arına el uz.atmak 
bir ödevdir ki, bunun tinel 
(aır·c•i) tadı biç bir işte bu
lunmaz. Soysal yardıN, büyük 
lcüçuk ulusların medeniyet öl
çüsü olmuştur. Halk yıiınlan 
rihi fertlerin de acılarile ilgi
lenmiyen ('alakadar olmıyan) hir 
sosyete (cemiyet\ geri bir aos
Yetedir. 

Sc)!sal yardım deyince, bir 
çok yardım şekilleri gözlerimiz 
önünde rcçit resmi yapar. Bu 
aıaa.çla çalışan kurumların bir 
kısmı kamunua yalaız belirli bir 
acısına iliç hu1-aia çalışır, 

oaunla savaıır. Fakat hunlar 
İtinde hiç bir azıya, felakete 
karşı yiz çeYİrmiyen, kara gün 
d .. tu adım hakkı ile tqıyaa 
biricik k...._ X.*"9,.'dır. Kı
zılay, JUi'._ itaysalhj'ını, gü-
ftllini pzeten ordu gibidir . ......... 
Gökten afat yaisa, kuraklık 
olsa, nehirler uımla,sa, yer 
aallansa, aalım batEöatcru ltu 
sayısız acılarm kurbanları en 
şefkatb bir eli bqlan ucU11da 
bulurlar. Bu derd ortafı ııb
rapla aa••ı•aktan uaanmıyan 
bir varhktır. Onun biricik ia
teği, ulusun, halk yığınlarnun 
acılardan uzak kalmasJdır. Sı
nır baflannı hekliyen ordumuz 
içimize DUJI aonıuı bir riivea 
Yerine, Kızıla)'ID Y•rhğı da, 
öylece feliket pnleriatle yar
dım11z, laakımaaz kalmıyacaiı
mı.za e• kUTYetli gara•tidir. 

Kızılay, aalt bir barıı kurumu 
C:e&-ildir. Onu ulusal korunma 
araçian..wn en önemlileri ara
aında sayabiliriz. Yurdun dinç 
~vlitJarı vatan için kanlannı 

akıtmağa kotarken •da sefer
i.erdir. Korkunç harp silibları 
yere aerilccek vücud ararsa 
o yaıatmak için çalıfır. BütilD 
koUarı ile harekete 2cçer. K•
ruyucu kanatlarını yurdun üze· 
rinc gerer. 

Biz ki bir çok acılardan ~cç
miş bir ulusuz. Erkinliiimizi 
(istikliliaizi) ne kadar pahahya 
mal cttiği•izi biliyoruz. Bizi• 
için her ulustan daha uyanık 
olmak, )cerunma araçlarımız ya
nında Kızılayı tla ayni önemle 
düşünmek, onu kuvvetlendir
mek llorçtur. Kızılay, bizden 
çok bir şey de istemez. Her 
yurddat onun tabii&' üyesi ol-
sun yeter. Bu ulusal kurumua 
bir •ilyon üyesi olsa, üyeler
den toplıyacai't yıllık aidatla 
bir kaç milyonluk ~cliri olurdu. 
Bu ki•teYİ sıkmıyan, hiç bir 
yurddaıa yük olmıyan bir yar
dımdll'. Tıpkı bir sigorta bede
lini andınr. Ona yaphiımız 
her yardım kendi yaşayıf 
güyenimiz ıçın yapılmışbr. 
Bir ı.tırap bqaösterdi mi göz
ler Kıulaya çeYrllir: u Aman 

r 
Çok önemli bir teklif 

Nişanlılar ve evliler ni;an yüzükle
Hava kurumun verecekler .. • • 

nnı 

Böylece 4 milyo lira toplanacaktır 
Ankara, 25 (Özel] - Ha;~··•••••••••••••••••••••••••••• ........................... ••••• .. •••••••••••••••••••-••• 

kurumuna vardım ı,ı en ıcniş 
bir ölçüde ele alınmış bulunu
yor. Ülkenin bcrtarafıadan ie
len duyuklar yurddaşların hava 
tehlikcsiai bilen üye yazılmak
taki coşkunluiun övünç vere
cek dereceye çıkmış olduğunu 
gösteri} or. 

Şimdi ortaya yeni bir teklif 
atılmı•tır: Bu teklifi yapanlar 
en kolav bir yardım yolu bul
muşlardır. Bu da şudur: E•
lilerle nitanlılar parmaklarım 
süsliyen altın nişan yüzüklerini 
hava kurumuna vererek bunun 
yeri11e kurumun vereceği bakır 
yüzükleri takacaklardır. Bu ba
kır yüzükler yurd sevgisinin 
ea eyi bir alameti olacaktır. 
Hava knrumuoa bırakılacak 

• 

olan altın yüzüklerin parası ile tayyareli koıkeca bir filo ya-
mes'ut çiftler filosu kuru!acak- pılabilir. Teklif tetkik edil-
br. Hava kurumunca bu teklif 111ektedir. 
kaltul edilirse evli ve aiş•nlı lzmlrde hava lehllkealnl 
yurddaılarıa kuruma terkcde- Bilen Uyeler 
cckJeri yüzüklerin parası 4 .. il- Tecim odasında alınan ka-
yon lira kadar tutucağı tahmin rarlar dabiliade çalıtmalanna 
ediliyor. Bu parayla 70 -r So•M : "' ..wfcd<ı -

to rak istiyor Italya 
lngiliz sıyasası değişmezse .• 

ltalyanın 
temel .. 

kurumundan ayr1lması muh
sınırlar değişmeli imiş ... 

daki ekesperi B. Strang ve 
B. Eden ile önceden 8. Suviç 
sonra da B. Mussolini arasında 
geçecek konuşmalar ırözdea 
geçirilecektir. 

ltalyan tez! toprak istiyor 
Italya, kendi Afrika aiyaaa11 

• uluslar kurumu çerçevesi içe
risinde haldı iÖıterecek bir 
takım sebepler hazırlan•ııtır. 
Bu sebepler andlaşmalann 

dciişmesine dair ola• 19-cu 
maddeye dayanmakta İmİf. 
Bu madde yeritilcmez (Tat .. 
bik olunamaz) bir hale ge
len ve dovam ettirilir1e 
ienel banşı tehlikeye ko
yacak olan andlaşmalann ulus
lar kuruıtm>Jca yenieen göz.lea 
ğ~.;irilmese gerekeceğini yaı

•aktadır. İtalyan cksperleriain 
fikrince bir ülkeni• egemenliji 

lt l l 1ı · ile toprak:Janaıa tamamiyeti, a !JCll a <'it ço g6rületı ş~y; .Sümayış 
.ıl111ssoliui -1.Trıl lı''ııanüel ue Pren• Hunıberto •ı•ırlanmn değiıme imkinlan-

Roma, 25 (A.A) - halyanm rinden bulunan iki ülke arasında na bağlıdır. Bu hususta ekı-
uluslar kurumuna karşı durumu bir anlaıamamazhk çıktığında pQrler bant kcnderanınnda 
İtalya ile İa2Htere arasında 25 uluslar kurumanua barııçı bir Amerika delegesi olarak \u-

. luaan Amerikalı Doktor İsaiah A&-ustosta yapılacak konuş•a- yol tutacağını iÖzeten 15 incı 
lardan sonra belli olacaktır. maddesine uyıunıuz bulmak- Bokman'ın Vilao• ile görüttük-

Habet meselesi Ccnevrede tadır, Eicr mesele bu esas ten sonra söylemiş olduğu ı• 
k 1 sözleri hatırlatmaktadırlar: iÖrüıülece tir. Şimdiye değin üzeriae ortaya atılacak o ursa 

İnıiltere İtalyanın Habeıiat••a Jtalya 25 •iuıosta Ceaevrede Sınırlar değl,lr mi? 
karşı ~üttüğü siyasanın ulus- de hazır bulunmaktan çekine- Uluslar· kuru•u siyasal ege-
lar kurumu andlaşmasının her cektir. mcnliii ve toprak bütünlüğünü 
türlü saldırımı yasak eden lOua- Meselenin hukuki a-ör6mii a-özettiği gibi her ne zaman 
cu mbddesinc ve kurum üyelc- lagiltereain uluslar kurumun- - ~unıı 6 mcı salııede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııaııııaıııı~ıır•.ııaııı•••••••••••••••ıııııııdı•••k•••••••• 
Kızılay yardım etsin,, diye aea- odur. !Söyle en küçük bir fe- bile Kızılayın kutsal a ı arıı-
ler yükselir. Fakat o itini itilir. likct sahnesini gözönüne ge- sında yüreklerinin yumuşadı-
Hiç bir ses yükıcl•ese, kimse tirmek Kızılayın ne kadar yüce, filli duymalıdırlar. Bu ıoyaal 
onu harekete çaiırmaaa bile iasel bir ülkü arkaıırıda koı- yardım duyıusunu içlerinde 
o it baıındadır; felaketi• yue tuğunu, oaa ne kadar sınırsız bulmalıtlırlar. Y aıık o zavallı-
acrdiii )'llrddaşlana yanında- bir sevgi •• aaya-ı ile bağla•· lara ki ltu yardımın gerçek an-
dır. Yaraları saran otlur. Aç •amız gerektiğini anlamaja lamını kanamamışlardır. Sayın 
kalaalar~ ekmek daiıtaa, ııcak yeter. okurlanm, Kızılaya iye yuılnul. 
çor~aaı ile kannları•ı doyuru Eu beacil (hodhba) olanlar .. .,,.k•'& •llaba 

--

pılacaktır 
Şarkta tetkik gezintisi 

Başbakanla Dış işleri 
Bakanı şarka gidecekler 

Aakara, 25 (Özal) - B.t
bakan lamel laönü, Dıt itleri 
\>akanı B. Temk Rüttü Arala 
birlikte olarak bupaJerde Şar-
ka ıidiyor. Bu ıezinti 'bir tet
kik ı-ezintiıi mahiyeti•de ola
cakbr. Gezinti proar .. ı laak
kında fazla maJiimat yoktw. 

Deil•lkllkler 
A•kara, 25 (Özel)- Ge•el 

lfirinci mtileflitlii tetlcillbncla 

bazı deiişiklikfer olacaiı ı6y

lcniyor. 
Buld•J flaUarı da ... 
l•zla yUkselmlyecek 

lstanbul, 25 (Ô/.el) - Ali-
. kadarlar buğday yazİy•tİllİ• 

normal oldujuau ltildiriyorlar. 
Ziraat bakaahğı bujclay fiat-
larıaıa daha fada y6)uelme
aine meydan Yermiyecektir. 

Kuraklık daha ziyllde orta Ana
doJudadır. Trakya, Adana ye 
Karadeniz aliilleriacle ...... 
iyidir. 

-

Muhalif partiler bu an
laşmaya aleyhtardırlar 
ITAL YA INGILiZ TEZİNİ KABUL ETMIYECEKTIR 

itıgilu başbakam B. Boldvin 
Londra, 2S ( A.A ) - Dün 

a•am kamar....da İffİ aaylu· 
lann Jaıi1iz - Alman Sem& 
ancllapnası hakkıada açti1dan 
kııa ayhpna bu ancllaıma üae
ri11deki fikir aynlıklannın aa-

Ittyil iz dış işleri lıcıkaHt 
B. Samuel Hoor 

aıldığındaa daha büyük· oJda. 
rtanu ispat ctmiŞtir. Ayrq pu

tileri Inıiliz kaltiaesinia ev.ıc. 
prensipleri 5 Şubat karan 

- So11u ONtmcıı stıhifedt -

Yunan 
istifa 

harbiy.e bakanı 
edecekmiş ••• 

Jatanltul, 25 ( Özel ) - Ati
aadan bildiriliyor: Yunan ordu
sundan 800 den fea.zla zabit 
çıkanldı. Bu tasfiye tlevletia 
bDtün kuru•larıntla devam 
ediyor. Açığa çıkanlan memur
lar büyük bir gayri memnun
lar sınıfı yaratmaktatlır. Har
bi ye bakanı rearal Kondiliıin 
plebisittc serbest olarak fırka
ıı•ı• fikirlerini muhafaza ede
bilmesi için istifa edeceii söy
le•iyor. 

Bay Kondiliıia Ro•aya. Çal
dariıin Bcrlinde gideceii hak
kıadaki haberlere burada doi-
111 nazan ile bakılmıyor. Ple
lüittea '9ce bu İki deYlet 

Bay l\omlili~ 

adamının Atinadan ayrılmaları 
autaaavver değildir. 



8•hffe • 1'enı A9tP 

•• oz dil 
SözlÜvÜ ŞEDiR RABERLER.İ 
beş kelime Her gün 

••••••• Kızılay --- r ı Hava tehlikesini bileni Otuz dokuzuncu Uste 
1 - Hitab etmek - Aytaaak 

Hitap - Ayta 
Hatip - Aytaç 
Örnekler: 1 - Güzel bir aytA, 
sırasaacla llir ord.ıuk it 
ıörür. 

2 - Bir llmıenle bir ay
tacı çoiu• birbirinde• ayırd 
etmiyoruz. 

2 - Muhatap - Aybç 
Örnek: Bu meaelede siz be
ai• aytacım elamauıaız. 

3 - Meaf aatperHt - Asığçıl 
Ônek: Memleket ifleriade 
aıı;cıl olmayıaız; özgeçi 
(feragat) ıöateriniz. 

üyelerine bir sürpriz 
Kızalay haftasının son ıünii 

oJaa 29-6-935 cumartesi günü 
alqamı saat 20.30 ela Alsan
çakta, de•iz sporları yurdunda 
çok eiJeaceli •e parasız bir 
i'ardenparti tertip edilmiıtir. 
Cemiyf't üyelerinin ve bütün 
lzmirlilerin boş ve eilcnceli 
bir ıece geçirmeleri için seçi
lea rUzide hir heyet şimdiden 
hazırlıklara baılamııtır. 

Ce•iyet liyelerine ayrı ayrı 
dayetiyeler gönderilecektir. 

Hilaliahmer 4 • Hiui kabl..._ - Ôaaeai 
Ônek: B• fellketi, bir &a-
Mzİ ile, ~ktan bekliyor- Kıztlay oldu 

d 
Hillliahaer cemiyeti umumi 

.... L 
5 _ Facia _ A.aa •er5eziain dileii üzerine ce-

Ôrnek: v .. .ıa.ya Mar- •iyet adının Kızılay olarak 
Iİlya acıaıaa aauta•u. Büyük Önderimiz K. Atatürk 

Kırkıncı llele tarahndaa dejittirildiii ve bir 
t . Ma••İ _ ıc.or-k T ..... 935 clea itibaren yeai 

T ahh himayede olaa - Ko- adm kullaaılacağt lçifler ba-
rwaacak kanlığından fllıaylığa bildiriJ-

Ôraekler: 1 - Ki .... ia ko- mittir· 

rua.;u oiJlaak İ•te•e•. B F d y 
2 - Büytık Britaaya kona- a Y Ua U rttaş 
nacaklamn uyar muı111&? Ultaylık hukuk i,leri direk-

2 - Mahzur - Çekinek 
4 

tiril Bay Fua.l Yurtta, buıün 
Ôrnek: Ba İfİ yapmakta .. hafta iziaile Bozdağ köyüne 
sibi çekiaelder pnlyona- sidecektir. \ 
aaz. 

3 - M-.e - 1 - Çıkat, 2 -
Kike• 
Ômelder: 1 - Bu maim çı• 
kaiı ner..wlr? 
2 - Bu ailenin k6keai hak· 
inada ne lliliyoraua•ı? 

4 • MuaabWla - Dlaeltif 
Ornek: Bir pnted• •tsr 
aora•lardan biri de düzel
tiçleria iMia.dedir. 

S - Havale - Gaaderi 
Ômek: Bankam• 300tirahk 
ıönderiaini aldınız mı? 

Not: Guete•iu shderile
cek yazılarda ~u kelimeleria 
Osmaahcalara kullaaıl•••aa&DI 
rica ederiz. •••..................... ................ .. 

Bu haftaki maçlar 
Cumartesi günü Albn 
ordu-Bucn Pazar günü 
Muhtelit maçı vardır 

Düa aktam toplanan futbol 
heyeti qatıdaki kararlan 
ittihaz etmiftir. 

1 - 8uca - Altmerdu •il· 
ıabakallllm kantık •• l'•Yrİ 
nizami safhalar arasında cere-
yan et•iı olduj'u a•Iaıılaakla 
29 Haziraa 95S tarihine teaa
dlf eden Cu•artesi ıüall saat 
17,30 de Bay Esadın idaresiade 
tekranaa, 

2 - Altay kulObialbt G6z
tepe ile yaptığı maç bakkıada 
G6ztepeain lisanz oyuncu oy
aatdığı ve bazı bususat hak
kındaki itirazları hake• raporu 
laeyetimize henüz a-eJmemif ol
maııle a-elecek iç.tiaada ko
nu9ulması. 

3 - Utak mubtelitiain 30 
Haziran Pazar günn gelmesi 
takarrür ettitiaden maç içia 

lzair mubtelitiae ataiıda isim
leri yazılı oyuacular çaiınl
mııtır. 

Kaleciler: 
Mahmud ( G6ztepe ), Saba

haddin ( Altıaorda ) 
Müdafiler: 
Ali (AltaJ), Ceail ( Altınor· 

du ), Rasim ( K. S. K. ), Ad
nan ( luainpor) 

Haflar: Hakkı)Giztepe), Şilk· 
rü (Altay), Atlil (Altınordu), 
Feyzi (K.S.K) 

Muhacimler: Reıat (İz•ir
-), Valaap (Altay), Sait (Al
baorclu), Faat (Gkte ), Is-

-Silah atmış 
Karııyakada Alaybey Cihan 

sokatında •İaİ• bahçeıintle 
birkaç arkadatile rakı içea 
Adem oğlu bay Galib havaya 
iki el tabanca attığıadan tutul
•Ufbu'· • • ••••••• 

Basketbol 
Altınordu kulübünde haf a

lardan beri devam eden bas
keti.ol •açlarının ilk denesi 
dlln akıam yapılan karıılaş
malarla bitmittir. 

Bu deneyi Adilia takımı 
biç yenilmedea birinci elarak 
bitirmııtir, 

Adilia takımını Fahri takı

mı takibetmektedir. Gelecek 
l:aafta ıab akıa•ı ikinci devre-
7• baılanacaktır. 

••• 
Zabıta Haberleri: 

Yankeslclllk 
Keçecilerde aabıkahlardan 

Dm•uı otlu yaşar yankuicilik 
111retile Mehmet oilu T alibn 
caketi cebinden 88 kuruş pa-

. rasıaı çalarken yakalanmıştır. 
Su içerken 

Aamalımescit caddesinde Ca
Yit1e Meiz kızı Klera arasıada 
ıu içmek yüzünden kavi'• çık
••t Ye Cavit Klerayı taşla ba
ııadan yara amı~hr. 

Esrar bulundu 
Alipaşa meydanında sabıka

lılardan Salin oiJu Yusufun 
lizerinde bir mıktar esrar 
bulunmuıtur. 

Oasbatmlfler 
Aısancakta Erkek lisesi ar

ka11nda Ali oilu bay Şeyke
tin önüne çıkaıa iki kiti tara
fından on lira paruı ma•tar· 
cılık suretiJe çabnmııtır. Yapı
lan tahkikata ıare paraya 
alanlar sabıkahlardan Hüıeyia 
oj'lu Hasan •e lbrabimdir. Sa· 
bıkahlar araa•aktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hakkı (Altay), Ha•di (Al-
tınordu). 

4 - 1934 - 1935 Lik ıa•
piyonası hitam bulmuftur. Taa-
aif aeticesinde Alhaordu otuz 
sekizpuanla ıampiyon olmuıtur. 
Difıer takımlann puaa dere
celeri ıunlardır: 

Altay 37, G8ztep• 33, K. 
S.K. 29, lzminpor 29, Buca 22, 
Türkıpor 17, Şarbpor 14 

---------------------------------------------------iç işleri bakanı bir bildirim gönderdi 
Devlet bütçesi ile idarei hususiye, belediye ve evkaftan 
. Maaş ve ücret alan memurlardan yüzde iki kesilecek 

içişleri bakanlığından İlbay
lsğa gelen bir bildirimde bü
tün memurların hava tehlike
sini bilen üye olabilmeleri için 
alınacak taahhünamcler üzerine 
temmuz ayından itibaren her 
ay maaş ve ücretlerinin yüzde 
ikisinin kesilm-!sİ bildirilmiştir. 

Bildirimde ezcümle denili
yor ki: 

- Baıbakaa ismet İnönünün 
hava kurumu kurultayı ile Ba
sın kurultayında söylediii söy
le•lerinde me•leketin bir hava 
tehlikesi•e maruz olduğunu açık 
olarak ifade lıauyurmuı ye bu 
tehlikeyi yen•ek içi• hava 
tehlikesini bilenlerden mürek
kep bir kurulun kurularak işe 
batla•aaıaı tavsiye buyurmuş
lardı . Memurlarla halkta• 
seaede en az 20 lira vereale
rin bu haYa tehlikesi kuruluna 
üye olabilecekJeriai evvelki 
telgrafla bildirmiı ve vatanın 
müdafaasına taalluk eden bu 
öaemli işe iôare arkadaş
larımın herkesten fazla ıah-

T epccik cinayeti 
Tahkikabna . adliyece 

Devam ec:liliyor 
Tepecikte M6yeuirin e'rinde 

Hayriyayi l11çalda yedi yerinden 
ağır surette yaralıyan Muhittin 
ve Osman hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. Haber al
dığımıza Muı.ittin bıçakla Hay
riyeyi yaladıktaa sonra kaçmağa 
haılamıı ve dıvartlan atlamıı
br. Vak'a yerine y&tite• za
bıta suçlunun arkasıaı takip 
ederek yakalamııtır . 

Muhittin ifadesinde, çoktan 
ltcri bu kadını seYdiğini ve 
dost olarak yaıadıldarıaı buaa 
bütün parasını yidirdiiini ve 
parall bitiace kadını• kendi
ıindkn yüz çevirdij'iai söyle· 
miıtir. 

- il 

Y arilbayın tetkiki 
Y arilbay Bay Sedat Eri• ile 

illlaylık mi•arı Bay Necmettin 
dün sabah Tireye ıitnıiflerdir. 
Bay Setlatla Bay Necmettia 
Tireden Ödemişe geçecekler 
ve Bozdaj'cla kurulmaıı takar
rur edea modem mnhalle hak
kında mahalliade tctkikatta 
bulu .. caklardır. 

• •• 
İki ay izin almıt elan yarifüay 

Sedat Eri• mezuaiyetini Tem
muz baftaam.la kullaamağa 
lıtaılıyacak ve iki ayı da lstan
lıaulda a-eçirecektir. Bay Sedat 
Erime mektupçu Bay Baha 
Koltlq T•ki1et edecektir. ---Hamamda kavga 

Kemeraltında Beyler ba-
•amıatla hamal Ali oilu Müs
li• ile Sali oğha Mehmet ara-
tında yatmak meHlesindea 
ka•ga çıkmıt •e neticede 
Müslim, Mebmedi ustra ile 
ayağıadan yaralamııbr. ·----
Tütün tahmini 
T em•uzua ilk haftasında ti

tün tahmini komisyoalan faa• 
liyete geçecek •e bölkedeki 
tfitüaleri tahmine baılıyacakbr. 
Ubayhk idare heyeti tahmin 
heyeti adlanaı yemia ettirme-

• batla•lP°· 

san fe'1akirlık.ta bulunarak 
ulusa rehberlik etmelerini rica 
etmiştim. Bu iıin sizce de 
malam ısıbmı hasebiyle ayna 
mevzua döamek mecburiyatiai 
duyuyor. Ve aşağıdaki mad· 
deler üzerinde sıkı ve dn·amlı 
ilgilerinizi diliyorum. 

1 - başbakan İsmet lnö
nunun söylevlerinde itar•t 
edilen hava tehlikesinin ancak 
bava kuvvetlerinin artbnlması 
ile zail olacağı ve memleket 
havasmın her türlü taar-
ruzdan muua olması Ji
zım geldığini herkesten ziyade 
tak.lir eden memurlarımızın 
halka aümua• olacak derecede 
azami fedakirhktaa çekinmiye
ceklerine ıüphe etmiyorum. 
Hükumet merkezlerinde muh· 
telif bakanlıklara meuup bü
tün memurlar öaümüzdeki tem
muzdan itibarea maaılarınıa 
yüzde ikisini her ay ve mun· 
tazamaa Hava Kurumuna ver
•eie baılamıtlardır. 

Dnlet bütçesile idarei busu-

Köprüsünün var
an ollan 

İnşaatı ikmal edilmi' olaa 
b6yük Gediz köpruıüıaün var
yant yolları bu hafta içinde 
bitecektir. llbayhk bayıadırhk 
başmühendisi ltay Mehmet Nuri 
hafta sonunda mahalline iİde
rek muvakkat kabulü vapa-
caktır. • 

Köprünü• açtl111a tören:•İ 

e•velce de yu:dığımız gibi 
başbakan. l•••t İnöaü yapa
caktır. ............. 
Kaçakçılığın 
Fenalıkları 

Gümrik ve iabisarlar ltakan
lığınca kaçakçılığı• fenalıiı•ı 
ve zararlarını ıösterea levha
lar basdmlmış Ye ltunlardan 
ikiyüz ta•• ilbaylıia I•lmiftir. 
Gele• bir bildirimde bu leY
haların köylere vanacaya ka
dar ıeael yerlere asdınlması 
Ye kaçakçılıkla •eııul olanla
rın bu fena iıden Yaz i'eç•e
leri için öpdlerde bulunulma
sı bildirilmittir. ............ 

Salhane'dc 
Çocuk Bahçesi 

Şarbayhkça Salhaae tram•ay 
caddesiain soltarafında hazi
neye aid bir arsa üzerinde bir 
çocuk bahçesi vücuda betiril
mesi kararlaıtınlmııbr. Şarltay• 
lık mühendislerinden Bay Beh
çet bahçenin yapılacaiJ yen 
ke,fetmiştir. -
Darı ve sebzeler 

Seferilaiıarcla Sııacık aahi
yeainin Çayırderesi •e•kiin
dcki darı ve sebzelerde laaa
talık çıkmıştır. Şehrimiz tarı• · 
direktörlüiünce bastalıia karıı 
tedbir ahamak üzeredir. ta-. -
Şarbayllk encümeni 
Şarbaylık claimt eacümeni 

dün öğleden sonra Şarl.ay O. 
Behçet Uz'u bafkulıjlada 
toplakmtbl'. 

ıiye, ltelediye ve eYkaftaa ma
aş ve ücret alaa umum me
mur •• müstahdemlere taahhüd 
unedi derhal imza ettirilerek 
temmuz maaş ve ücretlerinden 
yüzde ikisini• kesilmesine baş

Janmak üzere aid oldukları 
muhasebelere tevdi edilecektir. 

2 - Yüzde ikiler naaaı ve 
ücretlerin emsali hasıla tama
mında• kesilecektir. 

3 - Hava teblikesiai bilen
ler kurumuna ıehir halkı ile 
beraber k6ylüleria de ithali 
ıuretile üye adedi arttırılacak
tır. Ba memurlan11 yerecekieri 
taahbDtnamelere (40) kuruı
hık pul ilsakı icap etti-
ğinden laer memurdan ayrı 
bir taabhiltaame ahaniayıp ta-
ahhütnameleri• ıube itit.arile 
doldurulup U.za ettirilmesi Ye 
her taahlaütnaaeye yalnıı kırk 
kurutluk pul yapııtınlması li-
zımdır. 

S - Se••rell ve muvaffa
kıyetli elacağıaı umduium te
şebbiialerimiz acticesinden ha
berdar edilmekliiimi rica cd•-
nm. 

Şehir gazinosunda 
250 Çocuğa bir ziyafet 

Verildi 
lzmiria kr&fleriacle baluaaa 

iki yüı elli çocuğa dün akşam 

Şehir gazinoıunda gaziao •Üı
teciri bay M•rad tarafından 
bir akıam yemeli verilmiıtir. 

bu yemekte ilbay general Ka
zım Dirile, fırka başkanı bay 

Avni Doğan, Himayeietfal baı
ka•ı doktor Fikret Tanıia, 

ökılizlere yarcbm cemiyeti baı
kaaı bay Haadi •e lzmir ıe
ı:etecileri cla•etff olarak bulua
dular. 

Metresini beş 
Yerinden yaraladı 

Tire kazasınıa D..Uupınar 
aalaall .. inde meyhaaeci F •
bim, •etreai Ce•al kızı Fa
ika ile ka •ı• etmiı ve kama 
ile katlına beı yeriatlen ağır 

•ur•tt• yaralamlfbr. Cinayet
ten sonra kaçan F ehi• jaa
darmalar tarafıatlaa takıbedil
mektedir. 

Kızınca yaralamış 
Gece Cumhuriyet alanında 

Rifat oilu Kizıala arkadaıı 
Abdullalıı eradan ıeçen Ahmet 

oilu Halilin baiırmasıadaa kıı· 
mıılar Ye bualarda• Abdullah, 
Halili bacaiıa.lan hafif surette 
yaralamııtır. Kavıa çıkara•

lardan Klzım tutulmuf •• 
Ha1il kaçmıştır. 

~·····-Orman yangını 
Alqelair devlet ormanların

.la yangın çıkmıt ve üç saat 
içinde köylüaün yardunile yaa
r•• sandilriil•üttür. Zarar çok 
aıdır. Torbahda ıose kenarı•· 
da atalaa bir sigaradan çalılar 
tututmuı ve derhal ıöndürül
•üıtür. -
Baytar kadrosu 
llbayhlı baytar direktörlü

jiinln 193S yıhna ait kadroıu 
relmiftir. Kadro ıeçen yıha 
ayaacl.u'. 
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Kusura kulp 
Takmak 

Ben buna üzür diyiverecek
tim amma üzür~n ne kadar 
çeıitlisi olduğunu düşündüm 
de vaz geçtim. H°' kusura 
kulp takmak ta u dalh bu
daklı deiildir. 

Bu yazıyı yazdırmaia sebep 
şu oldu. Geçenlerde sevgili 
bir arkadaşımla ıöriifüyordu•. 
Lafın arasında gözlerim par
maklarıaa dikildi. Orta par
mağı ile şahadet parmağının 

arası kına koymuş sıibi koyu 
sarı idi. Kimbilir nasıl da ko· 
kuyordu. - Bu koku kötüdür 
diye yazmıyorum, doirusunu 
ıöyliyeyim, parmakta iz bıra
kıl.> bayatlayan tütia kokusu 
çok hoıt1111a sıider, ne iae .. -
o za•an farkına vardım ki, bir 
sigara bitince ltir aiıara claı.a 
tellendiriyordu. 

Serdum :- Y alıu dedim HD 

•edea bu kadar çok aiıara içi
yor111a? 

- Çalaıırkea kafam tiıiyor 
da oa.laa, dedi. 

Bu cevaptan soara aklıma 
neler aeldi, kimiai: 

- Af akanım var tla endan. 
Kimisi - içmesem duramı

yorum, but•lanıyorum, der. 
Bir çok kulp takarlar keyif-] 

lerine .. 
Gnade on •• bet kalıYe içip 

te bağıruklannı kalıYe cu••· 
sine çevirenlere sorunuz. 

- İçaeuem aklım lıaqama 
l'elmiyor. 

- Doktor iç dedi de içiye
ru• - lif! -

- Ba, atnaı, karı• ağna 

r•çsi• diye içiyorum. 
Gibi bir aibii özürler dö

kerler. 
Her iÜn rakı içenlere soru

nuz; 
- Birader dertliyim dertli . 
- Gündüz çok llJRrT 1uyoru111 

kafa• kazana d6nü~ kafayı 
tleii,tirmek için içiyeru\. diye 
kuru bir martaval HYurur bir 
kulp takar. Ben ; 

- Birader keyif içia içiyo
nm keyif l 

Diyen kabadayılara az raıt
ladım. 

Hele b1111lann için41e cehi 
clelik, muyazeaeıi bozuk diYa· 
•eler! Oluna sorma sen oala
rın sayıp d6ktüil aa acı ••
zeretleri .. 

Tırnaklarını cia-ere çe•İre•, 
dudaklarını• ılzelliiini bozu, 
yüzleriai badana Turulmuı dı
vara d6ndftren Yebu 'hallerine 
bin çeşit kulp takaa kadınlar
un fU aaydıiım 'YC sayamadı· 
i•m iptil&lara yaka kaphraa
lana özürluini dinlemek, pl
memek için Eyip Sabri ilzam 
oldufllnu tlütünüace kusura 
kulp takmanın ölçilsü, endazesi 
olmadıtına iaaadım, Allala he
pimize akıl versia. 

-· - TokdH 

Önemli bir teklif 
Ba.1 tarafı 1 inci aah;{tde

deva• ede• ve laa•a telılike
•İni önle•• iılerile meırul 
uzmanlar k11ru lunun bazı ymd
daıları da••t etmiı old.p.a 
ltreadik. 

Da•etlilerdea çoju muaJJ•D 
saatte kuruma ıelmifler •• 
yurd borçlannı ödemifler-
dir. Pek az kısım da-
vete icabet etmemiıler-
dir. Gelmiyenleria iıimluioi 
örrenmek için özel hir iiKi 
i'5ıterdik. Kurul ıel•iyenleria 
yüksek bir mazeretten Mtrü 
gelmediklerini tah•İ• etmekte 
ol~uğundan ve her yurdqia 
yurdaeverlik borcu•• ödemek
te teretldüclü olmıyaca;ı ka
naabaı beslemekte bulada
t_ımdu fimdilik 1rel.iyenleria 
iai..ıeriai yermekte çekiUIİfl \r. 



BORSA iŞLERi ETRAFINDA 

Tüccarlar borsa ko;-ise
rinden ne bekliyorlar? 
Bir ttlccar gördüğü anlatıyor 
21 ~ ..UahMle e bulwalan ,.ai 

ıuetebkde [ Bena komiseri-1 ndyeti t6ccariyeleri m&deblik 
• ce•abı) bqlıkh yazıyı ve piyaaalanlm ıı.ut malimat 
İlla takip eclea sayıda da bir almata m&sait olmıyan bizleri 
llcca- .madat tarafından ı&n- ' tatmin eder mi? Bay komiser 
•ırilp aepemlmı olan mek f '* kalril mahmlabn kili olup 

h okuyucunuz 'gibi ben otmadıpı d6fhdiller mi?. Bu 
tle obl•. huuataki inanımın menfi bu-

Ticaret ile..me .bir Jamdujuna yazdıktan IODl'a ce-
.... olclaj'um için tevali' d ftplanma. OçOncll maddesine 

,.aı.n •eaaleket ticareti de mliıaadeleri ile iliıeceiim. 
tlccarmwa •enfaab nok· llezkar ~~ ..W.U.~ 

talilımda •ifthldilktan Ye ı.na- ne ..uretfe toplandı;. 181-
............... ......cıutum terildikten aoara toplanan bu 
.... JNJ•- &u,Bnldl va· mallmatm iatiyenlere de •mi
~ uzan dikkate aldık- dıji zikrtdili1or. 

Mfriyattu .ltona Benaam .-trfka ltetl• laed 
:ı.mulila cevalnm ele aı.rak mahtelif ıuretıar.le zapt u 

Ud ..m ya"'Nk auretile teıbit ettiiini •• hualan hlltea 
---. ... ıd8111miilli· ~- baliMe tab •e tebir erledijini 

•ıtı•tk Uıtmim. M•htwl• ~ Fakat~ n
..,a aleyhe .as .a,lemek rildijiadea mallmatım yoktu. 

41eiil halribt W tanir etmek· HatU yamlmıyoraam bor• 
&. Bona im rfılft _ _._da; aboadı .... n aynca billtene 
flona Mfl'İYab f11 tekildeclir) all(ııJae b1dolumadıkları tak-
.... f ..._.. dirde llmlardu ~ bonada 
.... miyuiade bonada ya· uda• nllhuuıdaa tatifatl 

Be Ula J ~- ederler. Bakalar bile bunan 
Bay komilf'iia ml11 r jıai Be mlatem de;ilclir Ulllltdiyo

..,._, Jİ8I ki; kendileri bu rum. 
-ariyete yeai geldikleri için Borsa abone•anlanaclan her 
,. •au,-ti ı..aa: lnnr lııia'i her banai bir İf için 
b...., yahud al- benadu sahf Yeya fiatlara 
--.... da,aurak ıalDUl ifiacle mlteclair a•Mmab pullu iatida-
1nıtnı.m -• •e ifade etti· ile iater Ye .,.... .. ld· 

91a1UClll\ tadlleia 1~ lak kaydı b.taB11yan t&ccara 

aakayuai 
:.W•P: ........... 

hiç 1'ir malfamat Yerilmez. 
Vaziyet bayle ikea Ye baau 

t •esaiki madcliyeai •e•cat 
Waaurka .... komiwiain 

r .:;:;:. 

ka bir azı da bu 

cep..J 
Bora~ce .. ,,.. 

dWlacll ...w.w. (iç .. 
.. piya..ıardaa felea haber· 

.. ..... illa --ı -
liyor. 

k-~-•••,.Mf.aeaıam kllçlik bir 
tlccar ıdatlle 11,tl,Ol'UID ki 
boruya deftlll ettipa bir kaç 
•• • d«alMri zahire aaloaaadaki 
Uftlpol ,...le .. 

l:ewı brJ§6drnf sı.,cı. 
Belırad 24 fA.A) -:'lllı• 

Stoyamno~ kabilleyı 
etmiftir. Kabiae ... jıda 
terilcliji fibidir. B .. tliM~U111-t-.wile. 
mf kam Stoyadiaoviç, Sli ve 
deniz ltakanı ,.._.ı Jifkoviç, 
iç IMka•ı Koıoıetf, m"Nlkeıllt 
bakaaı Spabo. bayuıchrhk ba· 
kam Bob, iç bakam ..ın Bel
grad .. rbayı, Plwa b-ka•(. 
Letidza, 1&ihk Ye IOayal INllı
Preka, Tan. ltakam Ştako ·ç, 
Tize bakam Duer+ Tecim ha
lram Uılt•Jlio, ter ... Mmaiye 

••allak b..::..~ '-lda1 •• keza Ama pamuk . • • • • • • . _ 
fiatleriai p.terea tiç ima Ye Paril, 25 (A.A) - Paril pr f içWe ve btitb urul Oyelerile 

(,ui ile ilb eclOlrJ 
---- •• 1c .. c1 bora ...... 

laukain ... 
ı•kife çekip ,.. 

paıarhktan ıen· 
... HlseJeia 

,eadelik Wpafta Mlbflyle kurulu dlakl MÇim soaucunda p•ıd• it Wrlli ebatıi ile· 
.....m.ket tlcaretW alAkadar tirli karubaQllur: rİD• aldıfıaı llylemiftir. 
ecle11, tllccara bir ..P. •ete• Sqkaa: B. Kiyap (Chiap) u· Paril, 25 (A.A) - Paril .., 
bilecek kıymeti haiz hiç bir bqkanlan B. Bular •• Fur. kurulu baıkaa• Ye Satıtkv 
haber, mal6mat ve telırafa Sekreterler: B. Dupo Bnuiyer, (divanımuhasebat) bqkanı B. 
raatlamacb•. Romazotı ye Gayar. Kestor B. Godin'ia i•Hlile POplller ı•· 

Eter ba ililllardan mabat Viktor Bukay. ıetuin.le çıkan bir atık .nk· 
llitıhtelif benalardaa plea bil· lunJarm hepsi de yeni ku· tubu kendi laakkıada laakwıet 
tulu iıe buna diyeceğim yek. ruhm çotunlüfuna baihdırlar. 1ayan B. Ki~p ~·. GodiH ~-
Fakat bunlann kıymati nihayet B. Kiyapın ıeçilmesi berine nıklanaı (phitlennı) gandenp 
f1R pçmq ve kilo He fttll· koıalaiStler tarafındaa çıkan- oau d&ellilya ça;ırmııbr. 

.. p mahkim pzete kıyme• la patriJ 1onaaa. erince p~ japoa rekabeti 
lıit'! • ..., • ._ ileri ıeçmez. pr kurulunun .JUi bqlra111 1tir 

Yukarıda zikri geçen buğ- cliyn •ererek Pw phrini Pariı, 25 (A ) - Anıulu• 
ela n pamuk telgrafında• yakıtır bir surette oruat.uaa.n W tecim edau diin de çahş-

Ankara; 25 (A.A)- Aaka
ra,Ocll biaikletçilerinden bq 
kifilik ltir ekip batı AnadOluau 
•• TrJk1ada 3303 kilometrelik 
bir ıeaiy• çıkmıfbr. Gezi bir 
ay ıllrecek ve ekip rtmde or· 
talama 150 kiloaetre yapacak· 
br. Ekibin yanş bö ielcriode 

~1~·-Ji ..... ~-ıillil~iM~~ç.at ( temsil etmeyi) ve Pariı ıeh· deftll 
batldi:4~,·.ı·ı-:·. iyiliği faydası ve bayeal· Japoil oaardeımeil rM••~"-"~"'· -Edim• nakkale • lzmır - D 

li ak formülil hakkında ıötütmüıtür. 

yarım sütuncuk yazı yazsalardı 
law halde daha fa deli ve claha 
luıyırh itir it yap181f olurlardı. 

Bay komiser cevaplarının ,. 
şinci maddesiade yükaek ma
•='-a raporlar sund k a n
dan hba buyuruyorlar. 

Bana kalırıa Tür kof• ve 
ticaret oda• gibi istihba at 
vaııtaları bol ve şumul li ıki 
mtie se dururken b• • k 
m11t;r' iıı ıık ı k y kse 
k mlara ar n n bu n' t ·m n 
ça dıgı an, ma · olm ya Itır za-
iin atıı ye ünund n, yu- bn rapor tanz'm ve ü ıek 
lafın d ne aazaran buıün ıpakamlara ıunmaııdır. Ve· te 
kaça ıabldığındaa bahaedea bunun içind'r ki, rapor ara esaı 
raporlar ıö•dermeai •• borsa· teıkil eden ahıverif işleriai ya
da ~erce tlccar aua•acelae· pulard.an saklamak iti• benim 
. ~ ~lnM~-

Konya bisikletçileri de aire· 
cektir. 

Balkan Kupası 
, 25 (A A - Balkan 1 

'kupa ı ma larmda Y UiOS avya b P 
takı ı kazanllllfbr. .td~"' -almlılb1· 

aıeı 

B :Q 8 U N 
Ik' büyli li b rd 

nin gih · bir kadın Kadınlar 
Almanca operet,, Fra ilzca kome 

L'an Hayd - Szöke Szakall jeanne Bo al• P.Ri b 
Georg Alekıuder Willm - Luan Baraux 

Ayrıca FOK& dUnya tuavectl.aerl 
.Seanslar lıer p .ut 16 da batlar 

Cuıwteai ıilDleri 12.SO. tt lt talehe aewlan4ır 
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Gaz Tehlikesi Nedir? 
Meırutlyetten önce ve sonraki Ai"navutluk vak'aları 

Zehirli Gazlara Karşı Nasıl Korun
malıdır ? Bir T edkjk V azan ; Sii1ey:n."1a.:n.. Sırrı - -
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Firzovik vak' ası nasıl olmuştur? SırP. kız mektebinin I 
Orman gezintisinden kopan gürültü - ittihat ve terakki ı 

Ahalinin heyecanını istismar etmeyi bilmişti ... 

Gaz tehllkesl hakkında gazetelerde bir takım yazılar çıkıyor .Bunların ne 
dereceye kadarhaklkata uygun oldujunu anlamak ve okurlarımıza anlatmak 
için ge~elkurmay gaz uzmanı Bay Nuri Rafet Korur'la bir görüım• 
yaptık. llmlğ yetkisi Avrupa erlik dergilerinde çıkan bir takım yazllarl• 
öğUlen bu uzmanla yaptıjjımız göruımeyl aıajjıya koyuyoruz: 

S. - Zehirli iazlar hakkın- yazılana halkı korkutmaktan ki dü~man yalnız iaz atmaz, ya-

Vak'a şöyle olmuştur: 
Üsküb Sırb kız mektebi fir-

ıovik yakınında bir ormana 
tenezzü için gelmeie karar 
Yermiş ve ormanda bazı hazır
lıklara başlıtmış. 

Bunu anlayan civar köyler 
işe bir tecavüz rengi vermeğe 

ve binaenaleyh kendi köyleri 
arasında bulunan bakir bir or
•anın hıristiyan kızlarına ey
lence yeri olamayacağı ve buaa 
tahammül eılildiği takdirde şe· 
ref ve merdlikleriaden mühim 
bir kısmını gayib etıaiş ola
caklarını söyleyerek bildikleri-
ni teşvike başlamışlardır. 

Pizren, Yakova, Priştine, 
Volçitrin ahalisine halterler 
ıöndererek Sırplılarıa bu ziya· 
reti mubalel(alı bir surette an
latmışlar. Heyecana gelea lııalk 
heqeyden evvel bu ormanın 
kökünden temizlenmesi lizım
heleceğini ve bu suretle ıele
ceklerin barınmalarına miai ol
maaııııı düşünmütler ve ormanı 
kesmek ile beraber orman da
hilinde buluna• iki üç evi de 
yakmak tedbiri cahilanesinde 
bulun•uşlardır. 

Bu vak'anın hadis olduiu 
ıü• Şemsi paıa Selinik'ten 
Manastıra hareket etmiş bulu
uuyordu. Ahaliain bu ialeya· 
nıadan istifade elmeaini bilen 
lttihad Cemiyeti Üıkübdea mü
derris Receb efendi ve Jaa
tlarma Kumandanı Galib beyi 
ve Dıraia Necilt beyi Fırozoviğe 
göndererek ahalinin heyecan
larını islismar ettirmiıtir. 

Bu heyet civar kazalardan 
akın akın relmekte olan mll
sellih rüesayi Finovikte kar
şılıyarak Sırpların bu haddina 
tiaaslığının mentei ne elabi
leceğiai diitüllllliye ve tlüşin
tlürmiye batlaaışlardır. 

bu kanaate getirildikleri gün 
yani 24 Haziran 324 tarihinde 
Manastırda Şemsi paşanın kat
ledildiii haberini almışlardır. 
Bu içtima daidağalı bir suret
te devam etmekte olsun biz 

'ı tekrar Şe•si paşanın Manas
tırdaki harekatına rücu ede
lim. 

1 Şemsi paşa Manastırda 
Şemsi paşa Manastıra gel·r 

~elmez ilk evvel müstakbel 
damadı yeni terfi ettirdiği vi
layet jandarma kumandanı kay
makam Rifat beyi ziyaretle 
vak'a hakkıada kendisinden 
malümat istedi. 

Rifat bey çok zaman evvel 
ittihat ve terakki cemiyetine
iirdiği halde Şemsi paıanın 

ahvali husujiyesioi lıilaıediğin
den dolayı açıkça maksadı an
latmamıştı. Esasen kendiıinia 
terfi etmiş bulunması ve 
ittihatçılar arasında bira:ı: 

haris telakki edilmesi yüzün· 
den a:ı: çok şüpheli idi. 

Şe•ai paıanın Maaastırdaki 
bütün istihbaratı Rifat beyin 
verd:ği izahattan ibarettir ve 
mabeyne yazılan tel2raflar da 
oaun hattı tlestile ve inzimam 
mütaleasile yazılmıştır. 

Rifat bey Şemsi paşaya şu 

suretle tebliğatta bulunm114tur: 
Manastırda Selanikte olduğu 

iİbi mektepli zabıtan, padişa

hın aleyhindedir. Bu zabitler 
iş ba,ıntla bulu•an bazı erkanı 
harp zabitleriai de aralarıaa 
al•aia muvaffak olmuştur. 
Mamafih iş zannedildiji kadar 
haiz ehemmiyet değildir. Gös
terilecek küçük bir satvet ile 
bunların rözleri yıldırılalııilir 
mealinde idi. 

Bu malümata istinat eden 
Şemsi paşa telırafhaneden Yıl
dıza fU telgrafı yazmış: 

Mabeyn Humayua baıketabct 
Celilesi huzur alisine 

Burada sabahtanbıeri icrayı 

tahkikatla uğraşılmaktadır. Ma
nastırda muahheren teşkil olu
nan kuvvei takibiye alayının 
kumandan ve zabitanı kiimile;ı 
erkanıharbiye ve m:imtaz za
bitanile mektepli zabitan
dan mhrekkcp oldukları ci
hetle kımdileri bir çok ef
karı sakiıae ile nhirlenm1ş 

olduklarından ahaliyi de kendi ' 
fikirlerine iştirak ettirmiye sili 
olmaktan geri durmıyorlar. Ez
cümle alayı mezkl!run kuman-
danı erkim bari.iye kayma
kam arından Sal.ihııttin ile Ma· 

gibi ahvali gayri maraziyenin 
bura mıntaka kumandanının as
habı sadakattan olmasına rağ· 
men henüz mebdei ve daha 
lazımı veçhile tecrübedide ol
mamasından münbais olduğu 
cihetle miri nıumaileyhin yerine 
evsafı ~üzideyi cami tecrübe
dide bir kumandan tayinile 
Anadoludan tertibi iradei se
niyei hazreti padişahi il<tizayı 

celilinden olan fırkai hümayu
nun tesrii şevki ve maiyeti ça
kirancmde bulunan ve kuvveti 
cem'an 500 neferden ibaret 
olan taburlar mevcudunun 
maruzat nbika kemtaranem 
dairesinde sadakat ve şeca

atlerinden cidden emin bu!un
duium Yeni pazar ve Seniça 
muinli redif efradiyle haddi 
kifayeye iblai buyurulmasını 
ve bu havalice ilka edilmiş 
olan nairei fesad·n aleriz ol
masına mani olmak üzere ma
ruz mahallerden daha iki tubu
run ila~eten buraya izamı ve el
de bulunan bu kuvvetle şimdilik 
bir icraata kalkışılacak olursa 
fenalığın vebamet ve tevessü 
edeceii ve mamafih hariçteki 
hainlerin şiddetle takibine de
vamdan geri durulmıyacağı ta
bii ise de dahildekilerin tedıbi 
için beheınehal maruz kuvvet
lere ihtiyacı mübrem lıisıl ol
duğu cihe le ehemmiyetle es· 
babının istikmal buyurulması 
ferman. 

24 haziran 324 
Birinci ferik ŞEMSİ 

da razete!erde çıl.:an betkeler ba,ka bir faydası yoktur. kıcı ve yangın bombaları da 
için ne düşiinüşorsunuz? S. - Gazlara karşı tam bir atar. Bunlara karşı korunmak 

C. - Son zamanlarda gaze- kuruma düzeni var 1111dır? için muhafazalı yerlere ihtiyaç 
telerde zehirli gaılar hakkında C. Gazlara karşı yukarda vardır. Bu iibi yerler gaz geçir-
bir çok yazılar çıktı. Bunların söylediğim ~ibi tam korun•a mez bir hale sokulursa gaz sı&'ı • 
büyük bir kısmı milbaliiğalıdır. düzeni vardır. Yalaız bir çeıit nağı olurlar. 
Hattiı diyebilirım ki işin en- iaz vardır ki, bu, aynı za•a•- S. - Böyle sığınaklar yap· 
sını değiştirecek kadar yanlı,- da elbiseden de geçtiii için mak bahalı •ıdır, yapılmayarı 
tır. Me~ela bütün süzgeçlerden buna karşı bedenimizi de ko- güç müdür? 
grçen gazlardan bahsolunmakta- rumak zorundayız. Fakat unut- C - En büyük bombaların 

dır. Eskiden bazı gazlar vardı mamalı ki iperit adlı bu gaz bile delemiyeceği kuvvette ya-
ki bu gazlar ierçekten o zaman bir suyuktur. Buaunla dolu pılmış olan ve içerisiıııe yüzlere. 
kullanı:an sihgeçlerden geçi- bombalar patladıiı zaman ha- insan alabilen sığınaklar ancak 
yorlardı . Buıı;ün için böyle bir raret yüzünden kısm~n buğar pek çok para harcaaarak ya· 
mesele yoktur. Buiünkü mo- haline ieçer. Buiar halinde iken pılabilir. Böyle sı&"ınakların ya· 
dem süzgeçler bizi bütün maske süzgeçinden ieçemez. pılabilmesi yükünü dünyada hiç 
harp gazlarına karşı korurlar. Suyuk halinde iken evlerde• bir memleket üzerine alama-
Bunun gibi, kaıındıran, uyutan, içeri giremez. işte bu sebepler- llllftır. Halbuki istenilen bu de-
güldüren gazlardan, bir kaç den dolayı ıaz tehlikesinde &'ildir. Her keı az bir maarafla 
damlası biitün bir şehir halkını evine saklanan maskesini ta- eviain boclrum katını imkinı 
öldürecek kimya maddelerin- kan bir iHanın artık gazlar- olduğu kadar dayanıklı bir ıı-
den bahsolunmaktadır ı. · bun- den kork•asına lüzum yoktur. iınak haline sokabilir Bu erıe 
!arın ne aslı ve ne de esası ı;;. - Gazdan korunmak için içia salaılardaa, büyük direk-
vardır. Bir şehri gazlamak zan- u ne yapmalıdır? lerden, somyalardan asıj-lalıla· 
nolunduğu kadar kolay değil- L . - Herşeyden önce iaz bilir. Bu gibi sığınaklar tam bir 
dir. Bir kcrre düşman uçağı tchlikesinia ne tlemek olduiu- bomba isabetiııe ihtimal dayan· 
ielinceye kadar kendi uçak- nu iyice bilmek lazımdır. Bi:ı: mazlar, fakat yakın yerde pat· 
rımız ve uçak kaçıran toplarımız bu yıl zaten büyük ,ehirlerde lıyan bombaların parça etkisilı• 
onların çoğunu haklar. Ondan gazdan korunma tehllkeıini ve karşı çok eyi korurlar. İşte hal· 
sonra gaz atmak için havanın gazdıın korunma çarelerini kın yapabileceği sığınaklar bun· 
rüzgarın, sair bir çok halleriıt gösteren sergiler açmaiı dü- !ardır. Unutmamalı ki tam iaa· 
elverişli olması lazımdır. Atı- şüııüyoruz . Bu sergileri gö- bet imkaaı çok azdır. Biz me· 
lan her bomba, lazım gelen reııler orada koruyucu cihaz- seli askerlere çelik ba,lık ve· 
etkiyi yapamaz. Rüziar v~ !arı, bunların ne suretle kulla- riyoruz. Bu11un aalamı askerin 
yajmur ırazları kolaycı siler nılacağını,ne gazın demek eldu· başına hiç bir zaman kurşun 
.süpürürler. Hele o şehir halkı &unu, iazlara kartı korunma isabet etmiyecek demek de-
ma elerle hazırlıklı bu!uıııursa Ç-'elerini kendi gözleriyle gö- ğildir. Ancak etraftan aıçrıyan 
gazın hiç bir önemi yoktur. recek, kendi Üzerlerinde dene- parçalara karşı kendisiai ko· 

1 
İşte bu sebeblerden dolayı yeceklerdir. ruyacak demektir. Eier her· 
gazetelerimizin çoğunu• bu S. - O halde iU:lardan hiç kes evinde böyle bir bodrum 

1 yolda yazdıkları yazılar haki- korkmağa lüzum yok audur? yapmağa muvaffak olursa düş· 
1 kate uy2un değildir. Bu gibi C. - Ben, i•zlardan hiç manın uçaklarla yapacağı et· ==================:::======= korkma&"a lüzum yoktur tlemek kinin çoru bOf& iİder. 

Bağlaşık ajanslar konferansı istemiyorum. Şimdiden iaza Genel barba uçaktan atılan 
- - karıı korunma çarelerini öj- bombaların veridii"i ziyanın 

K f k k renmiyen, gaza kartı koruyucu yüzde sekse• beşi parra etki• on erans apanır en cihazları ltilmiyea ve bunları !erinden ileri gelmiştir. Buırün 
hazırlamıyan bir mealeket i&Z- Çekoslovaklar bir kanun çıkar-

Benes bı•r so••yJev verdı" dan korkar. Fakat bilerek ve dılar, bu kanuna iöre her Çek 
anlıyarak bu yolda çalışan ve kendisin• ve aylesine maska 

ı hazırlanan memleketleria gaz- bulmak ve eviade bir sığınak 

~
~ · ~.· ... -'.:.J·.: dan korkmasına kiç lüzum yok- : yapmak zorağındadır. Almaalar 

tur. da "Bodrumları sıiınak haline 
S. -Gaz sığınakları li:ummı- a-eçirilmemiş evleri tutmayıaız,, 

1 dır ? diye propaianda yapmaktadır-
C. - Pelı küçük çocuklara !ar.Yeni yapılan kurağların da 

hastalıklı inıanlar maske taka:; altı11a muhafazalı sığınaklar 
r.azlar bundan baıka maake al- t yapmak güç bir iş değildir. 
altıntla yemek yemek imkinı da S - Böyle sığınakların ıı-aza 
yoktur. Sonra unutmamalıdır · ~ karşı korunması için ne yap· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• malt? 
el.nde bulu11maktadır. C - Sığınakiarda iaza karşı 

Konferaas batkanı B.Meynot korunmak iti eıı rahat mes· 
B. Benese verdiği cevapta hem eledir. Sığıaainı hava kaçıran 
Çekoslovakya cumhuriyetine va • yerlerine çiritli kağıt yapııtır-
hcııı de bay Bcnese kartı kon- mak, kapı pırvazların;;ı alu 

Araavutlar b11 tecavü:ıe ar
tık tahammül edilemiyeceği 
neticesine vardıklarından ve 
çünkü keadileri o suretle dü
şünmiye sevk edildiklerinden 
bütüa hataları hükümetia itla
resizli&'ine hatfetmişlerdir. Bu 
kanaat esaaea Arnavutlarda 
meYcut olmakla berab~r bunu 
daha ileri götürmesini bileıı 

heyet Abdülhamidin yakını 
olanların hepsinin murtat ve 
mürtekip olduklarını ve bu su
retle Arnavuthığıın satılmalı: 
tehlikesine maruz bulunduğunu 
telkin etmeğe muvaffak oldu
lar. Bu telkinden sonra iş ida
renin ,ekli ha!lıne gelmiş ve ,. 
bu da ancak meşveret usulü
nün yeniden konulmasile müm- ! 
kün olabileceği ifade edilebilmiş 
tir. Cahil Arnavutlar nereye gö
türüldüklerini anlamadan hepsi 1 
müeşrutiyetperver olmuş ve 
memleketin halasının aacak 
meşrutiyrtin iadeten vaz'iyle 
mümkün olacağına itminan ha
sıl eylemişlerdi. Arnavutlar tam 

nu ır mın tıkası erkanı harbi- 't-,--..~.~-'"--~-"'-~·---"---= 
1 feraasın saygılarını bildirmiı Yeya keçe ieçirmek ve sığ· 

ve hükumetlerin bakaaların ve •arın içinde ltir vantilatör 
yesine memur biabaşı Hasan 
To!Un namındaki iki ııahsı !c
imin kendilerinden bu mesele 
hakkında istihsali malumat 
maksadile miişirin tarafından 
Selaniğe davet edilmişlerse de 
ademi icabetle dün iece 
zilli firarı irtikap eyledikleri 
şimdi istihbar kılınmıştır. Bu 
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Prnyıla ıı biı· ııırııı::ıırıı 

PRAG 25 (A.A) - Baila- Çekoslovak cu•huriyetin ba-
şık Ajanslar koaferansı işleri- rışt", süküııdan ve dünyanı• 
ai bitiıerek dağılmış dır. Çe- Materiel ilerlemesi için iş 
koslovakya dış işleri bakanı birliğinden başka bir amacı 
B. Benes delegeler için bir yoktur. Ajans!arı• bu amaçlara 
öile şöleni vermiş ve şölen hizmi"dlerini candan ve gönül-
sonunda ki diyevinde şunları den beğenmekte olan Çeko-
söylemişdir : slovak kamoy düşünü ve hükü-

Haber alıp verme Ajansla- meti Ayrupa ve dünya gelece-
rı devlet adamlarının iş- ğiııia belirmekte olduğu bir za-

1 · · k ı. k 1 1 manda ajanslar yedi•ci konfe-
erını pe ço.. o ay aş-
tırmaktadırlar. Bağlaşık ajans- raıısının Çekoslovaky~~~- to~-
lar i~e arsıulusal yaklaşmalara !anmasından dolayı buyuk bır 
ve barışın kerunmasına yardım kıvanç duymaktadı~ .. ~rsıulusal 
etmişlerdir. Devletler araaın- alanda hak prensıbının yener 
daki iyi bağlar üzerinde etki- olması ve kaotik kararsızlık ye-
lcri görülen yanlış abartıınlı rine şiddet tedbirlerini tam su-
haberler vermek hiç doğru rette yok eden lıtir düzen ko• • 
deiildir. Fakat soravlarını bil- •ası için çalışmaktayız. Bugün-
meltte olan bağlatık ajaaslar kü bütüa güçlüklere karşı ben 
vazifelerini çok iyi sure yap- barışa ina•ıvorum. Çünkü ltu 
mışlardır ve vapmaktadırlar. iş iyi iıtekli devlet adamlarını• 

-- - ~ 

devlet adamlarının ajansların yaparak daima havayı içeriden 
!tay Benes tarafından anlatıla• clışarıya vermek i•Za kartı 

d 1 korunmak için kafidir. Gazlan ö ev erin ıonuaa kadar kolay· 
bilmiyen ve onların özcnlikle

laştırmakta olduklarını söyle- riai tanımıyanlar eskiden biı 
miş ve demi,tir ki: sıiınakta iaza kartı koruama-

Devlet adamları ile ajanslar nııı çok güç oldu&unu sanı-
arasıBdaki iş birliji istenir ve yorlardı. Halbuki bugüa en 
lüzumlu birşeydir. Çünkü ajaas- çok bizi düfündürea mesele 
larıa vudiği haberler kamoy iaza karşı korunmnkta• ziycde 
düıünün ve tarihin kökleridir. bombalara karşı korunmaktadır . 

Son olarak B. Meynot alkıf• 
lar arasında B. Benesin dedii..-

!erini onaylayarak ajansların en 
büyük amaçlarının barışa hiz
met etmek olduiunu ve l>un
daa sonra da böyle olacağını 

söylemiş ve çalışmalarının mey
valarını barıf içinde görmiye 
hakkı olaa çalışkan Çekoslo
vakya için mutluluk ve başa
rımlar dileyerek sö:ı:ünU bitir
miştir. 

Danciğin parası 
Varşoya, 25 (A.A)- Danzi2 

özgür tehri parasının değerden 
dütmesi ve dövizlerin kontrol 
altıaa alınması üzerine ortaya 
çıkan zorluklara karşı Polon
yanra yardım etmesini Danzig 
Senatosu kabul etmemiştir. Se
natonun bu kararı iki devlet 
arasındaki İliileri daha da 
güçleştirecektir. 

.. - . ! •• 
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aberleri 
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man isteyin«, yatakdan at· 
ladı bir örtüye san•dı ve on· 

1 .. • 

dan uzak.la bir hasır uzuıae 
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kapısında Esatiri bir dehli~in 
Aile ocağında 

.. ml'l..-.S:lll!lllmlmil1911 ... llmt ........... ~a7. 

sulayan kaynağın yatağında 

Şehir yolları ıefi tarafıacla• 
i:Örüldüğü sırada morga •et· 
resile birlikte Kamın ailesi ya
aına gidiyordu. Lloslu kız, ıe
l&r gelmez., yeai " aiıanlısmı ,, 
aileıine takdim edib kabul et· 

m.aadı. Sabah erkenden har,ket 
etti ve ef yaJarını taıımak için 
Tumun yardımını kaltul etme· 

Burduru 
Burdur 

Burdur, 24 (Özel) - Esatiri 
b'r dehlizin kapısında bulunu
~ oruz..: Burası Burduru ıulayan 
ka}nağın yatağıdır. Bilmenı 
hangi devirden kalmı~ olan bu 
dağ altı töne'i, yaz. sıcağının 
ateı!erini söndtirmek için sıf'ı· 
nıh~cak bir yuL Isparta. yönün· 
den uzanan bir dağ s .. saesi 
Burdura yedi Hlomctre mesa
f edc ve tloiu ~üncyindc o'duk
\a alçalır. Dıştan çıplak görü
&en ıilsileain soau; karnnlık 
dehliı.lerde kilemetrelerce uza
nan iki çeşit ıuyu hafcrıaclan 
fııkırmaktadır. itte bizim bu
luaduiumuz aolda, hu membaın 
çıkış yeridir. 

Buratla Burdurun ~nerjik 
llbayı Saib Okay ile Şarbay 
\'C su mühendisleri oturuyoruz. 
Kayaağın f ııkırdıiı ıuların biri 
tatlı, diieri ka .. onatlıdır. Bun· 
lar ötetlenberi birbirine karıı· 
mak auretile huıusiyetlerini 
kayltettiklerinden yekdiieria
den ayırd edilerek tatbsıaın 

ıchire akıblmaıı ü:zerind e umu· 
•i bir arzu ltealenmittir. Bur· 
durluları• a6yledikleriae &öre, 
ba İfİ bqar•ak içi• memle· 
kette her J11 hir heyet topla· 
aır, auyaa batına kadar ıidi
Juelı, aalala diiıüaceleri üzerin
de lıcneı.tmalar yapıhr, kuzular 
yenilirmiı. Fakat bu koauı•a
Jn on beı sene.ıenberi 

fi'le döküle•emiı, 2ün2eçtikçe 
büyüyen ibtiyaç gideriJememiı
f r. Şimdi de b• iıe, fakat müı· 
bd hir ıekilde, bay Saip 0-
kayıa nnı•affak eli uzan•ıt 

ulwauyor. 
ilbay '-urada elli kadar ame· 

le çalııtırmakta ve derin bir 
kanal açb,..aktadır. Bu kanal 
kaJ•aia iki kilometre kadar 
ileride ltir batka mecra alıyer. 
O kııımda da altmııı aıkı• iıçi 
çahfiyer. 

Bu it muwaff akiyetle acticc
lendiji (Üll Burdur halkı pek 
büyGk bir varlıia kavuımuş 

olacaiJadan batarma itiade 
aliaia göıterdiği kuvvetli 

alika ye ıayret bütün ltir 
muhit halkı•• da camlan ala
kadar etmektedir. 

Ba ameliye üı.erincle daha 
esaalı bir fıkir ediaebilmek için 
i)bayın kendisiai dinlemek fay· 
dalı olur. Bay Saip 'bana de· 
di ki: 

- Burdur iyi bir ıudan 
malarumdur. Bu kaynak doğ
nadan doj'ruya ıebire akı· 
blacak olursa ki bu da 
ancak karbonatlı ıudan ay-

r1lmuını temi• etmekle ola
caktır, o takdirde memleketin 
su derdile alikası kaJmıyacak
hr. Bunu naz.an itibara altlığı 
mız için azmı•ızı kırmıyacak, 
her halde •uvaffak olacağız. 

Filhakika ltu ümide aykın 

birt•Y dütünülemeı:. Çünkü 
çalqma işi Burdur muhitiade 
,.deta bir seferber baliai al· 
maıtır. 

~•i• terkederek geriye 
döndtık. Otomobil yolda birkaç 
yerde durdu. Şehrin bai ve 
balaçaleriai sulayan bir ırmaiın 
da kaaallama iti yapılıyordu. 
Üç ylzil müteca•iz iti muttasıl 
yeri kuıyorlardı. Saip Okay 
bu luaa• bakkıada da itana fU 

iaalaab yerdiler : 

Ilbayı Bay Saiple bir mülikat 
lendircn ) eganc su işte budur. 
Şu ~ördüi'ünüz ırn.ak bir 

sene için akmasa bütün ova 
çöle döwer. Bu su şimdiye ka- l 

v.e bu yola bir köprü inşa cUi
rı\10r. 

Belediye işlerinde çok mu
vafık adımlar ?v..'.-:-\ .. ,,,1' amil 

- Izmirdtn çıkalı kaç gün 
oldu? 

- On gün!. 
- Ben siı.i bu 

• q ' ti 

Uw( ıff lllıayt ıay <liJ) ,ı.ı11uılıttuıı lıır Jltcııl <"U } fl 

dar mccraıızlık yüzünden mu- oluyor. Şehirciliği ihya ıçın tiaa edcceiiaı.. Her zaman 
bite tam manaaile faydalı ola- elinden ıel~ni yapmaktan çe- böyle yapıyor, buraya, l:ımirin 
mıyordu. Kanal açmamızın ••· kinmeyor, yorulmayor, usanma- eskiyen haberlerini getiriyer• 
bebi ltudur. yor. Böyle bir Valiye kavuş- sunuz: O ıüzel •uhitJerde ye· 

Burada Yali bir ha)•li metıul makla bahtiyarız, ne o!urdu, ni haberler yok mu? 
oltlu. Şarbaya Ye miihendiılere Saib okay burada be~ sen• - Gelecek sefere! .. 
taliaamat "Yerai. Tekrar yola kadar kalsa ? . Bay Saip bu cevaba ina11sız 
koyulduk. Kültüre çok ehemmiyd ve- bir dudak bükü~ile mukabele 

Burdur halkının bay Saip re• Valimiz memleketin eko- elti. 
Uf aya pek hüyük hürmeti Yar. nomik durumu Hede candan Otomobil tehire ririyordu. 
Oaun hakkında 911nları söyle- alakadar oluyor. ilbay• dikkat ettim; vaı.ifesi•İ 
yorlar: ili.ay iş yerinde farbayla pek eyi yapan kimselerin du-

- T cfen11i ve Bucakta na- mühendisleri bırlllctıktan sonra yahileceii memnuniyet ' 'e hu· 
biye yollarile, u•uai yolumuzu BW"dura ilerilemiye baıfaBak. zur yüz)eriaden okunuyorCla. 
yaptırıyor, şelırin giriş yoluau Bana soru orlardı: H.BOnay ..•.•.•....•.......•.•.......•..........••.....••••.......•.......••...••.....•..•...•• , ........................................•... 

] 2 inci a ırda Tiirk
lerde gaz sa,1aş1 Bayındırda lspartada •···· .. -Peştemallar il parti kurumu 

Kalkıyor toplandı 
Bayındır, 25 (Özel) - Bele- Isparta, 25 (A.A) - Buzüa 

diye kurultayı peıtemalJarı• saat 16 da partide il parti ku-
kalclırıJma1ı üzeriade bi aydan rumu oruntakları ve üyeleri 
beri sıkı tedbirler atmı,tır. Bu C. H. P. ile yönetim başkanı-
teclbirler, en ziyade propagan- nın baıkanhğında bir toplanh 
da ıuretile yapılmaktadır. Şar- yahmıfbr. Bu toplantıda baş· 
bayhk fakir katlıalara dağıtıl- kan Remzi Ünlü dördüncü 
mak üzer• yüz. lirahk bir tah· büyük parti kurultayında gör-
ıiıat kabul etmiş ve kum•t düklerini ve duyduklannı an-
tedarik ederek be.lava diktir- latmış •e hava tehHkesine karşı 
mek ıurctile bir çok fakir ba- memJeketimiıin ıonsuz bir hız-
yanlara manto giydirmiıtir. la yürümesini söylemittir. 

Kasabada maato lehine umu- Konuımalar arasında bayan-
•i bir taraftarhk ıörülmeğe larımızm ıiyi•itleri tle vardır. 
batlamış oldurundan Bayındı- Bize yakıtmıyan peçe, çarpf, 
rın çok ıilrmeden acip pette- mahreme ıibi kılıkların soysal 
mallarda• kurtulacağsna şüphe .. ir tekle sokulması ve bu iti• 
yoktur. bir me•leket ve rejim iti ka-

Kocaeıı•dc bul edilerek bütün particilerin 
· bu denişmekteki ödevlerinin 

Kocaeli, 25 ( Öıcl ) - Vi· büyGk olduiu lcararlaıtanlmııhr. 
layet merkezi ve mülhakattaki --,.,.."'~""'"-:..,...---- - -
meyv•l•r• •nz ola• 1.acekleri• Boks dünyası 
verdiii ı.arc:rlan önüne ~eçil-
••k llıua l:zmir Mıntakası Ha- Yumruklardan yağan 
serat Enstitüıü Müdürü Bay Milyonlnr 
~yriboz tehrimize ielerek der- Nev _ York 22 Haziran 
bal tdkikate başlamııtır. 

Ne• - Y ork eyaleti bokı ko· 
Buğday miıyonu, yeai dünya şampiyoau 

Ondan bete dUftU olan Braddokun ister Ameri-
kada, iıtcr Avrapada Alman 

Bolu, 25 (A.A) - Geçen 
hafta kiloıu on kurup kadar Şmeliaı ile karıılaşmasıaı ya

•k •mittir. 
çıkan bui4'ay buıün par.arda Komiıyonu fikrince Şmeliaı: 
bet kurup düımüıtlir. Y apur 

dliaya ıampiyonluiu içi• Brad~ 
Uç gündür aralıklı yağmakta· 
dır. Kuraklık ziyanı kalmamıı· dok ile çarpıı•azdu 6nce 
tır. Köylünün yüzü rülmüıtür. Art Laıki ile boy ölçü9melidir. 

H hı k 
Diğer taraftan Braddok i:ı 

ava te İ esİnC yüz bin dolar için Avrupada 

Karşı döiüımeae hiç yanatmıyor, 
zira ondan evvelki dünya pm· 

Bolu, 25 (A.A) - C.H.P. piyonu Baere bu maç içi• üç 
ocak yönetim kurulları merke· yüı bia dolar teklif edilmişti. 
ze çağırılarak üyeleriH parti Bununla beraber yaz içiade 
salonunda il parti baıkanı ta- bir Braddok - Luki clöiitü 
rafınclan ha•a teblikeıi anla· tertip edilmeai muhte•.Wir.Şu 
tılmıttır. Çiftji Çiımccioila takdirde Şemı laa11m111 ka· 

Pravada: 
T a,lcent: Orta Asyada eski 

top.;uluk ve uvış tarihini ince· 
)iyen arkeoloi Bay Moaon. 
on ikinci ve on üçüncü asu· 
)arda Jcullanılan zehirli gaz 

reçetelerini bulmuştu. Bu ze
hirli suyukların baıılarnu ha
zırlıyabilmtk için yctmif iÜn 
kadar uğraşmak ıerekiyormuf. 

O :ıaman bu zehirli ilaçlar 
paçavralara bulanarak özel ba· 

kır kaplara sıkı sıkıya doldu
rulurdu. Bundan ıonra bu kap
lar uzakt&n sanki uker ribi 
giSrüuen bir takım yapma ıekil
ler içine saklaaırdı. Bü tekille· 

rin içiadekilerin tam zamanıada 
arkadan atcflendiği zamaa te· 
killer parçala•ır ve içindeki ıe
hirli suyun, koyu siyah bir tlu· 
man halinde etrafı ar~rdı. 

Gaz. ıalımlanada birçok 
usuller Yardı. Hattı baza kere 
ıebirJi paçavralan tqıyaa 
kaplar bir sıra üzerinde di
zilerek özel bat&rJalar yapı· 
lırdı. Gaı: clalgalannı dllt•aua 
kartı yapmacık uıullerlc ıiS•
dermek ••killeri de dene•· 
mittir. 

Bu ilke ıaz aavaıı yalaızca 
ıavaı :ıamaalanada ye kııa 
süreler için kullaaalmııtır. 

-~-

Tuna konferansı 
ROMA 25 (AA) - Yuıoı· 

lav buhranı Tu•a koaferansı 
hazırlıklarını yavaılat•ııtır. 
İlk projenin terıiae olarak 
•eselenin iki devrede kob:
nlması tiüıünülmekteeir. Ev
vela Alman hükumeti datil 
olduiu herkHia uyupaaıını 
kolaylatbracak bir formül b•
l•aacak, aoDU bir kaç bti· 
ylk .... ı.tıe clalaa ilki ~ 

tirmek istemişti. 
- Eier e•lenmeuea aeaiıl

le burada yaıamaına imkin el
•ıyacak. Paskal .. enimle e•
Jenmişti. Senin evi•de oturma· 
mı iıtiyonan se• de öyle yap· 
•ahsı•. 

Delikanlının sükütu karıııın· 
da ilave etti : 

- Hiç üzülme. Bea de, e· 
beYcynim de, herkesde WJyJe 

·evlenmelerin ne kıymeti oldu
ğunu pek Ali biliriz. Fakat 
boraia atlet böyle4U' ve ben 
de ona tibi olmak iıteri•. 

Kam'm an•esi, bakı91•da 
bili geaçliğini mu haf a:ıa eden 
re eBki bir dansöze yakJpn 
sevimli tavırları göze çarpan 
bir kadındı. O da, kızın baHa
•• da müheadiıi bir evlad gibi 
lcarfıladılar. Kam ae yapmıpa 
onlara göre, çok iyi idi. Deli
kanlıya piriaç u•uadaa yapıl· 
mış çCSrekler, muzlar ye flrl· 
Jağı koparacak kadar ıert ltir 
rakı ikram ettiler. 
Kam'ın iki kız kardeti ara· 

aıada bir hHır üzerine oturaD 
Morga, metreaiain Paria'telri 
acıklı ikameti hakluada anlat· 
tıklarıaı, anlamadı• dialiyordw. 

Bütün aile aessiı. duruyor Y• 
böyle bir hikiyeyi, hizi• mem· 
JeketJerde kU'fllayacak laayret 
••ya tee118f aidalanndan eHr 

i[Örülmiyordu. 
Kız anlattıkJannı Wtirince, 

baba, an•• ye lrlZ kardatlan 
gelip burunları•• Kamın yanak· 
lan•• sürttiiler. Soara aan•, 
r6züaü kızından Morraya ye 
Morgadan kıı.ıaa çe•İrerek 
uzun uzun bir ıeyler s6yledi. 
Ge•ç kadın tercü•e ıtti: 

- Düifiaü ae zaman yap· 
mamıı.ı iıtecliğini ıoruyor. 

Kam sıözleriai kapıyarak ili· 
•e etti: 

- O vakta kadar, ilemin 
yanında oturmakhj'l• •irec
calabr. Bu evlenmenin ta:ıam· 
•un ettiii taahblltler hakkıada 
her halde malümat toplamak 
istiye• Morga kaçamaklı birce· 
~•P verdi•• Kam'dan, daha bu 
•ktambk, ona refakat etmeaiai 
rica etti. 

G&IUmıiyerek: 
- Yalaız baııına yo)u bula· 

mıyacajı•, dedi. 
Laoslu kız. da ıülllmHdi •• 

onu takip etti gelirken: 
- Aaneme l»ir mual uydur· 

du•, dedi, etyalan•ı al•aia 
Kidcceğimi söyledim. 

Bununla~eraber, salaya d&· 
aB•ce, s•nç kadın Morıa ile 
kaJmafı kabul etti. 

iki Işık için bu ea kötü sıe
celeri oldu. Morır•. Kaaua ara· 
ları•da hiç bir bağ kurmak 
llzll s•ç•eluiı.in nuıl tanıt· 
bklannı •• ae'rittilderlni, za· 
mania kendi aıkının •aaıl bn
yl\ti&jiiaü, en bllyOk anusuau• 
ondan hiç aynlma•ak oldup· 
au anlattı. Fakat bunu• için, 
anladıiına g6re, Anupalılarca 
bir oyundan fa:ıla kıymeti ol
••yan bir •eraai•e ibtiyaf var 
mıydı? 

- Bende senin aıkına ina· 
aıyorum, dedi K.. beade ıe· 
ni ıeYiyorum ve fU bir kaç 
gice seaclen ayrı kalmaktan 
iztirab duyacaiım. Fakat HD 

iıtcrHn ıu zamaa pek uzu• 
ol•aı. Rahibin haber vereceii 
ilk uyıun itin.le evlenebiliriz. 

Kam, Morıa ma kabul edı· 
mwlykkak •~Y.mllldl. 

di. Aflln11a: . 
_ Beni \,i:z.i• e•d• glrehı· 

lirsi•, dedi, arbk ümit ederim 
ki yolu öirencli•. 

.ı•v• ·saaata 
Renuçinin yeraıgı 1 

h d. mallut 
kaRmıyan •Ü e• 11 fU 

evlen•e iti hakkında Şakea· 
yaka ıoruşturdu. Memur: 

_ Bundan kurtulamanıaı~ 

dedi. Hakikatte bu ai:z.i h~rı 
teahhüde bafrlar? Ebe•e~ 
bir reyiz ötle9ek ye çecUııla• 

T • • d• 
rınız olursa, oalar ıçıa 
-umumi}ctle olduiu ıibi· 0

; 

tarı aileye bırakır1AmZ klç 
bir nafaka kabul etmek. 

Kork•a y nuı, l)epamak b..a
rada Fransadan d&ha kolaydır. 
Beş on kurut if"'iı. Fakat 
Laoılular pek dindar k&ldıl&r. 
Bu evlenme gaıteri,tlni itikat 
saikasile elduğu ka"1, BMD· 

f aat ıaikaile de mmeb'ir ta· 

tarlar. 
Şimdi her saNh Morga, Ka· 

mın aileaiae fidiyordu. EkM· 
riydle, aaaelİ •e iki luı. kar-

deti çartıda, -~·~ tia • 
kenannd• dijer ıhtiyarlar ile 
birlikte çubuk çekmekte •• 
çcae .. Hamakta oldupadaa. 
metrelİ•İ yat.ıı bulurdu. 
Kamın evi kazık iiz•rİ•• ~ 

ral•uf büyilk bir kulb• idi •• 
buraya dar Ye elik kiiçnk ~ 
merdi•eale çıkahrclı. BlttiD ~ile 
tek bir etiacla, bamrlar iisena· 
de yatardı. M•ı: yapraklarile 
kaplan•ıı ola• dallardan ya
pdmıf çah o kadar ..w-ifd 
ki yer yer, güaeti Y• yajmun 

ıeçiriyordu. 
Evde parasıı.bk yanlı. Ta• 

mirat yap•ak için kız. kardq· 
ları•, ti•lii de hiç f~pheıİl 
Ka•ı• eYlenmesi beklenıyordu. 

F akirlijiae rap.en delikanlı 
bu ewi aevi•erdi. Y a•aı Y•••f• 
buradaki hayatın itıizlik, tatbht 
ve hissi ıefkatta• ibaret cazibe• 
ıiae kapılıyordu. 
Kamın kız. kardetleri, bc,..u· 

tat kahkahalarla kesile• aonı• 
cıvıltılarile onu eğlendiriyor· 
Jardı. AJtne, aip•lılann se•it• 
melerini teıvjk ediyor •e ita"' 
:zan Morga recenin bir kıı• 
mını kulubede reçiriyordu. 

Kam'la yanyana uzanıb da 
eaa malik olamadığı bu da• 
kikada isteği daha çok at•r 
leniyor ve Laoılu kızla be
raber olmağa, onun etiadelsl 
serinliji, misk koku1U• 
duym•i• ne kadar ihtiyacı ol
duiunu daha eyi anlıyor4u. 

Ote tarafta, heme• ayai de
recede yakın tlurarak, klçlk 
kız kardet yatıyordu. Uyumı· 
yordu, nipnhları yara~ulık Ye 
ya ukaaçhkla değıl, fakat 
Fransızlann aıkı nuıl telikld 
ettikleriai &;rcnmek içia rl
zetliyordu. 
Morıanın nipnbıı•• verdiji 

öpüler hu kıuaiız.ı 11elık· 
byor ve o vakıt Morga, 
çıplak ayaklanaı keadi ayak· 
lanna sürte•, yeai doran 
kızlığının bütun hararetile g•" 
rilen bu ricudu da. ken.ıli vücu· 
duna yapıımıı ıibi duyuyordu. 

Bununlaberaber bu uzak 
memlekete geltindeki maksat 
ta onu kurcalıyordu. Zaten Re
au~i de her fÜD nihayet Batiı· 
tiain madeniai röstermeye Ka-
mın karar verip vermedi(ial 
ıorup duruyordu. 
Kamın her ıamaadan daha 

lfık 161.üktüiü ~ir akşam, 
Morga aym ıeyi ona sordu. 

-Evieacllktu aoU.l ceY'-a 
•erdi. 



Sahife a Tenı ASii" 

a tayı ab • 
enı anuna 

ayındırlık bakanlığın.ın teşkilat ve vazifelerine dair kanunu 
Gözettiği nıaksatlar.. Mili mimarizmin inkişafı 

.. !\~,KARA- IST ANBUL VE AVRUPA ARASINDA TELEFON DEVRELERİNİN ISLAHI 
Ankara 22 (A.A) - Yine 

Kamutayın sen toplantıımda 
kabul edilmi, olan kanunlar
dan Bayındırlık Bakanlıitı teş

kilat ve vazifelerine dair ka
nuaun gözettiği makud bakı
mından da ayrıca üzerinde du
rulmaya layık bir değeri var
dır. En bariz vasfı Ye hususi
yeti mılliğ Mimari•izin inkişafı 
ve b jtün memlekete şamil in
ıaat ve Bayındırlık iılerinin 
tek elden idaresi suretiyle sıkı 
bir kontrola tibi tutulmasını 

ırözetmesindedir. 
Gerek Kamutay toplantıla

rında Ye gerek C. H. Parti
ıının dördüacü k11rultayıada 

Bayındırlık i,leri l\z:eriade gö
rUıü!ürkea hükümet Ye hiikü
aetle ilişik mHelelere ait in
taat ve şehirleri•izin bayııa
dırlık itlerini• sıkı bir kontrele 
t.bi tutulması içia gösterilmit 
olan arzu ve dileklere verdiii 
karıılıklarda bayındırhk ltakaaı 
Ali Çetiakaya umumi yapı İf

leriain kafi derecede kontrolle 
yapılmamış olmasından ileri 
gelmiş olaa yerıiz aasrafları 

Ye lauaların bilhaua huıusi ida
relu ve belediyeler caphe1ia· 
dea olaa fecaatiai anlatarak 
ltun11n öııüae geçil•ek üzere 
Bayındırlık bakanlığı tetkili· 
tın ait kanunla verilmit olan 
aalibiyetin, daha i•niı bir 
sahaya intikalini teaia edecek 
yeai bir kaauaun kamutay• 
Yerilece(inl bllirmiıti. 

Filvaki, ıerek Kamutay'da 
,.. gerek Kurultay' da il ri sü· 
rUlmüş enditelerin dayaadıjıı 

aektalar fU idi: 
Vıl:yetlerde hükfı•et daire· 

r hapishaaeler ıribi bazı bi· 
ar Maliye fea heyeti, orta Ye 

} ksek mektep binaları Maarif 
Baı<aalığı i şaat fen heyeti ta· 
rafından, Ziraat Bakaalığı ile 
inhisarlar umum müdürlliitlinü 
yaptırdı(ı binaları• bazıları 
keadi fea heyetleri tarafıadaa 
ve bir çokları da keşif yekün
ları ile ilave edilen yüzde üç 
vaya beı niıbetindeki ücret· 
!erle teain edilen mesuliyetaix 
eller tarafıadan idare ve mura· 
kalte edilmekte, Yiliyetlerde, 
ilk mektep biaaıarı bazı yer
lerde Maarif •İman adını alan 
tek bir memur ve bir çok 
vilayetlerde de esas Yazifesi 
olmamak ve binaenaleyh ta111 
bir aıesuliyet taşımamak şar
tiyle nafaa fen memurları tara
fıadan, idarei hususiye biaala· 
rının taıair ve in,aları da bazı 
vilayetlerde ücretli tek bir mi
mar tarafınılan idare edildiği 

gibi bir çok vilayetlerde de 

kendisine mühendis veya mi
mar süsü vere• adamlar veya
hud da k:o.lfalar tarafından ida· 
re ve murakaba olun•aktadır. 

İ11şaat veya tamirat kontrolleri 
de fenniğ hiç bir mnuliyet 
yükeletileıaiyacek komisyonlar 
elindedir. 

Hususi idareler ve belediye
ler cephesinden bu mesele 
daha acıklıılır. Bu idarelerde 
fen kabiliyetinia meYcut olma· 
ma,ı ve if batında buluaanla
rın bir İf yap•ış olmak heYui 
bu fecaata büyük mikyasta 
sebep olmakta ve bunları• 
dıııada iıe, oldukça kıymetli 
mühendiı ve 111imarlarımızıa 

yaphkları proje, ketif ve ıart· 
namelerde dahi kararlaşmış 

sabit bir 111ulün yoklujıu ayrı 
ayrı iki eldea çıkaa keşiflerin 

rak her talasın kendi kendine 
kalım\ etti(i usu! ve sistemler 
ile yapılmış işlerde iyi netice
ler çıkaası hemen hemen te
sadüfe bağlı bir teY oluyordu. 

Bütün bu mahzurları orta
ılan kaldırm:ık gerek yapı ve 
ıerek şehirlerimizin bıyındırlık 

işlerini bir elde toplamak va
zifesi iıe, ı:-eçen yıl Bayındır
lık Bakanlıitı teşkilat ve vazi
feri hakkında kabul edilen bir 
kaaunla iOSe ve köprüler re
isliğine bağlı bir direktörlü(e 
verilmişdi. 

Bu münıdürlüğün bir yıl gibi 
kısa bir zaman içinde teşkilin
deki maksada müteveccih ça
lışmalarından alınan müsbet 
verimler aeticesine gelince, 
bu müddet içiade: 

Merkez ve vilayetlerdeki 
bütün aillii binaların bir sici
lini hazırlamış ve bu suretle 
milyonlar değeriude olan mil-
liğ binaların şimıliye kadar 
bu!un111ıyan, aded, kıymet, 
•esabS ve inşaatın cinsi tes
bit edilmiştir. 

Hükümet mekezinde Bayın
dırlık bakanlığı, Ekonomi ve 
Bayındırlık bakanlıkları, temyiz 
aahkcmesi, polis ve jandarma 
okulları yapılarını idare ve mü· 
rakabe etmiştir. 

Yine merkez'de yapılmak 
üzere bulunan İnhisarlar Gınel 
Direktörlüiü biaasının bütün 
i•şaat aoıyalarını hazırlamıştır. 

Vilayetlerde yapılan ve be· 
ddleri yıkünu bir buçuk mil
yon liraya varan ınşaat ve ta
mirata ait dosyaları tetkik et
mit yine buralarda yapılacak 

bükümet konakları, hayır evleri, 
ve postahanelerin tiplerini ha· 
:ı:ırlamıf ve bir kıs mı kontrol 
etmittir. 
Yapı İfleri müdürlegüaün bu 

kıaa mesaisi neticesi böylece 
yapı iıleri hır dereceye kadar 
yoluna oıgirmit ise de, memle
ketin imarında pek büyük bir 
temel Ye vasıta olan fehir ha· 
ritaları, müstakbel inıar plaa· 
!arı işi bir sorı:-u halinde kal· 
makta iıli. 

Filvaki, yapı ve yo1lar kanu
nu müstaküel imar planlarının 
tetkiki ve tasdiki işlerini An
kara imar müdürlüğüncı yük
letmiş ise de, imar müdürliığü
nün vilayetlerde hiçbir teşki

lita malik bulunmam:!sı dola
yısile maddeten bunun tatbi
kine imkan yoktu. İste yuka· 
rıdanberi iıaret edilen bütün 
sebebler altındadır ki, bu 
işlerin esasen memleket içine 
yayılmış bulunan Bayındır

lık bakanlığının teşkilatı vası
ta.ile yaptırılma.ı ve kontrol 
edilmesinin daha doğru olacağı 
mütalea edilmiştir. 

T etkil edilmekte olan yapı 

işleri ıenel direktörlüğüne ve
rilmekte olan işlerin ana hat· 
ları ise ıu suretle tesbit edile
bilir: 

Yüksek fen heyetiai müta· 
leası alıaarak tesbit edilecek 
esaslar dahilinde şehircilik nok

tasıadaa yurdun imar işleri ne 
yapı cihetinden mimari birliğini 
tanzim ve teıiı ile her nevi 
infaatta takip edilecek sıklet 

ve •ukaYemet kaide vı usulle
rini •emlekette düstur olacak 
ma\oiyette tertip etmek. 

Devlet ılaire ye müusesele
riae ve vilayet hususi idare
lerine aıt bilümum binaları• 
ia,a yaya tamirleri ıçıa iktiza 

·e Ye 

ve ihzar, i'i idare ve muraka
be ve kabul muamelelerini ifa 
etmek. 

Mülhak bütçelerle idare olu· 
nan daire ve müesseselerden 
posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlü~ünün, enstitülerin, Zi
ı ııat bakaıı!ığma bağlı harala· 
rın ve çifti k!erin yapı işlerini 

tıpkı devlet claireleri yapı ış· 

l ri ı;ibi idare etmek. 
Mühak bütçelerle clare olu

nan dığf'r bilur um daire!erle 
devlete aıt İktisadi ve sinaı 

müesseselcr:n ve belediyelerin 
yaptıracakları binalardan !<eş:f 
bedeli elli bin lirayı geçenle
rinin keşif, proje ve diger fen
ni evrakını tetkik ve tasdik 
etmek ve işin ikmalinde ka
bulleri için heyetler intihap ve 
tayin etmek. 

2290 sayılı beledi.ve ve yol 
yapı kanununun esasları dahi· 
!in de belediyelerin yaptıra· 

cakları şehir veya kasaba ha
lihazır ve müstakbel imar ba
ritalarını tetkik ve tasdik et
mek ve bu haritaların tanzim 
ve tatbikinde takib edilecek 
usulleri gösteren nizamname
ler ve talimatnameler yapmak. 

Milliğ Müdafaa bakanlığına 
aid bilumum inşaat Nafaa ba
kaalığının tertib ve tanzim 
edece(i nizamname, talimatna
me ve şartnameltr hükumleri
ne riayet edilmek üzere millığ 
Müdafaa bakanlığı fen baycti 
tar an ılır. 

Mülhak bütçelerle idare olu
nan Dev'et demiryollarıyle ev· 
kaf umum mjdürlüğü yapı iş· 
leri, Nafia bak !!lığının bu hu
sustaki r.izamname, t:ıl;matna

me ve şartna.nelerı hıikıımleri 
dahilinde kendi fen heyetleri 
tarafından yapılır. 

Bütün işlerın yapı işleri ge
nci direktör!· ğüne bırakılması 
dolayıs.le 1936 mali yılından 
itibaren Devlet daire ve mües
seselerine ait İnfaat ve esaslı 
ta111irat tahsisatı her daire na
mına ayrı ayrı maddeleri ih
tiva etmek üzere Bayındır
lık bakanlığı bütçesinde açı
lacak bir fasılda toplana· 
cak ve bu inşaat ve esaslı 

tamirata ait her tiirlü masraflar 
bu tarihten itibaren işin taalluk 
ettiği in,aat ve tamirat tahsi
satlarından verilecektir. 
kanunun diğer hükümlerine 
ıöre ele belediyelerde teşk · 1 
edilecek fen heyetleri kadrola
rında bulunan mühendis, mimar 
ve fen !Dtmurları beledilerin 
iahası üzerine Sayındırlık ba
kanlığınca tayin olunacaktır. 

Yapı ve yollar kanununa ıröre 
iç işleri bakanlığı ile Ankara 
imar direktörlüjıüne ait işler de 
bayındırlık bakanlığına geçmek
tedir. 

Ankara 'ehrlnln ba
yındırlığı ve nakil Va

sıtalarının temini 
için: 

Bayındırlık işleriaden ltahıe

derken, Kamutayı• kabul et
miş olduitu ve Ankaranın ıe· 
rek Bayındırlığı ırerek nakil ve 
temizlik vasıtalariyle bunlara 
aid tamir atelyeleri ve yedek 
parçalarının ıetirilmesinde ko
laylıklar ıözeten kanunlara da 
yer vermek lazımdır. 

Ankaranın hükümet merkezi 
olarak seçilmesindenberi tehrin 
bayındırlığı ve umumi ihtiyaç· 
!arını karşılamak yolunda alın
mıı olan bir ıeri tedbirleri ta
mamlaya• bu kanunlardan ilki, 
Ankaranıa mikvasıla su 

ihtiyacını karşılamak için yıl· 

lardanberi yapılan sürekli 
çalışmanın müsbet verımı 

olan ve şu !tir kaç ay 
içinde in~aatı ve tesisatı ta
mamiyle bitecek bulunan çu
buk brajı civarının ajıaçlanmak 
ve düzeltilmek suretiyle bir 
gezinti ve eğlence yeri haline 
getirilerek bu bakımdan da 
Ankaraaın b!r yokluğunu kar· 
' l:ıı a ı gözettiği gibi, şehrin 
dışında bulunan Gazi muallim 
enstütüsü, Gazi lisesi, yüksek 
beden tcrbiy si enstitüsü gibi 
kliltür bakar.lığ.na aid bir kı
sım mekteplerle Tarım bakan· 
lı~ınm fidanlıklarına aid suyun 
iritfa farkı dolayısıyle Baraj
dan temini yüksek raasnağın· 
dan teminini ı:-özetmektedir. 

Bütün bu işler için yapılması 
lazımırelen masraflar karşılıiı 
ise, bu kanun hükmüne göre, 
çubuk barajının tamamlaaması 
için verilmiı olan bir huçuk 
milyon lirada.. beş yüz bia 
liraya yakın bir tasarruf ile 
temin edilmittir. 

Diğerine ıelince, bu da An· 
kara belediyesinin nalcı! ve 
temizlik vasıtalarile bun'ar için 
getirilecek yedek ma!zemeain 
resimsiz olarak memlekete so· 
kulmasına aittir. 

Hatırlardadır ki, hükumetin 
telıfi Üzerine Kamutay, 1934 
yılında kabul edilmis bir kanun 
ile Ankara belediyesinia hü· 
kiim••t me l'ezi olması itibarile 

bütün dığer belediyelerden 
farklı masrafları icap ettire• 
bir çok işleri bulu ması ve 
bunları karşılıyacak ıelirlerinin 
1 'fayctsizliği do!ayısıle Sovyet 
hıikümeti ıle aktedilmiş olan 
istıkrazdan bir m'lyon l:rayı 

ş '1rin lüzumlu olan nakil ve 
temizi k vasıtalarının temini 
için Ankara belcd.yesine ayır
mıştı. 

Ankara bel dıyesı kendisine 
veri!cn bu p ra ile ilk saf o 
şchr!n nakliyatı ve temizlik 
işlcrile yangına kar§• alınacak 
tedbirlerin temınine çalışmıf 
bu maksatla funları ıipari;t et· 
mişti : 

200 Otobüs 
25 Vidanj 
25 Arazöz 
25 Kamyon 

Ve tamir atelyeıine lüzumlu 
alat ve edevat. 

Belediyenin getirt•ekte oldu
ğunu bu vasıtalar ile tehrin bir 
çok ihtiyaçlarıma karşılandığını 
ıözönüae alan hlikiimet, Aa· 
karanın Devlet merkezi olma

sından dojan huşuai vaziyeti 
kaışısında Devletçe yapılma
sında zaruret gördüğü ve yap· 
makta buluaduğu yardımlara 

ilaveten bu malzemenin yur
dumuza resimsiz ıokulmasını 

da lüzumlu ırörmüş ve kamu· 
tay da bunu tasvip etmiştir. 

Ankara'da dll ve tarih 
Coğrafya fakUltesl 

Ankarada siyasi bilgiler oku
lası kurulması hakkındaki ıre· 
çenlerde kabul edilmiş olan 
bir kanundan sonra, Kamutay 
kabul ettiği diğer iti kanunla 
da Ankarada bir llil ve Ta· 
rih - Coğrafya fakülteıinin ku
rulmasına karar vermif bulu· 
nuyor. 

Bir taraftan Türk kültürünü 
bilJİ metodu ile itleyecık tet
kik ve arattırma müessesesine 
olan ihtiyacı karıılamk, diğer 
taraftan orta tahsil müessese· 
lerimize ulusal dil Ye tarihimi· 

zia ilınii ve yeni tetkiklerine 
ıröre hazırlaamış muallim ye· 
tittirmelı: ve mevcut muallim· 
!erin bu yönden bilgilerini ta
mamlamak gibi milli kültürü

müz bakımından birçok önemli 
amacı olan bu fakülteye 150 
bin lira tahsisat verilmiş va 
kadroları da tesbit olunmuştur. 

Ankara - lstanbul - Av
rupa telefon devrele

rinin ıslahı 

Ankara ile lstanbul ve Av
rupa arasında güa geçtikçe te
lefon görüşmelerinin arttığı 

ve günde 400 - 300 görüş•e
ye vardığını gören Posta va 

Teliraf ve Telefon idaresi An
kara ile bu merkezler arasında 
bugün mevcut olan iki devrelik 
irtibatın telefondan beklenen 
sureti karşılamıya kifi gelme

diğini ırörerek bu devrelerin 
ıslahına ve arttırılmasına ait 
bir lı:aaua layıhasıaı Kamutaya 
Yermi,ti. 

Kamutay, Ankara ile İstan
bul ye Avrupa arasındaki te· 
lefoa devrelerinin görütıneyi 

seriğ ve •ükemmel bir suret
te geçireltilecek bir dereceye 
ıetirilmesi11i ve bu arada bu 
devrelerin en ıyı bir surette 

çoğaltılmasıaı devre baılarında 
ve orta merkezlerde kuranpor
törler konulm uını ve bunlara 
aid binaların bir an evvel ya

pılmasındaki lüzum ve ehem· 
miycti nasarı dikkate alarak 
ıd re11in 1935 yılı bütçesi de 

hu işler için ayrılmış olan 150 
bin liraya ilivetea 200 bin li· 
rahle teahhüdata girişilmesi 
hususunda Bayındırlık bakanına 
mezuniyet vermiştir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italya 
Toprak istiyor 

- Baş/aıan Biırncı sahııcııe -
bir baksızlık olduğu ve yahut ki 
ıartların değiştiği anlaşılırsa 
sınırlarda da değişildik yapıla
caiını aynı suretle gösterir. 
Habeşln uluslar kuru-

munda yeri yokmuş 
İtalyan bakımından Habeşis

tanın uluslar kurumuna kabulü 
bir haksızlıktır. Çünkü Sosyal
lıkça (medeniyetçe) aşağı olan 
bu Afrika ulusu Uluslar kuru
munun temeli arsıulusal hu
kuku en ilkel (iptidai) düşer

gelerini ( vecibelerini ) yerine 
getirmekten enin (aciı) bulun
maktadır. ltalya soysal ulusla
rın koatrolü altında konmak 
suretiyle Habeşistanın siyasal 
durumunda hukukan bir dü
zeltme iıtiyebilirse 19 uncu 
madde o zaman yeritilebilir. 
lnıriltere bu sebepleri kabul 
ettiği takdirde Habeş mesele· 
ıinin barışla özülemesine doğ
ru büyük bir adım atılaış ola
caktır. Böyle olmazsa ltalyanın 
uluslar kurumuadan ayrılmasın
dan korkulur. 

Edenin göru,melerl 
Roma, 25 (A.A) - B. Edea 

bugün B. Suviç ile tekııik mes
eleler hakkında görüşecek ve 
saat 17 de Mussolini ile ikinci 
bir konuf•a yapacaktır. 

450 Gezmen 
btanbul, 25 (A.A)- 450Gez 

menle limaaımıza gelen lngiliz 
bandıralı 35,000 tonluk Homrik 
vapuru yarı• öğleden sonra 
limanımıı:da• avrılacaktır. 

2& 11azıran 1935 
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ı ressam 
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Bir ihtiyar 
Bayan ve 
Eşekleşen köpek 

-·~ İki ressam arasında re· 
kabetın tuhaf bir neticesi 

Parls 21 haziran 
Parisin san' atkarlar ale•İn

de bazan pek ıülünç hadise
ler olur. Geçen güa ihtiyar bir 
bayan bunun kurbanı elmuftur. 

Durgun bir yer olaa Epinet 
manallesinde B. Rafael Düran 
adlı bir ressam bir peyzoz 
(manzara) tablosunu bitirmeğe 
uirraşıyordu. 

Bu sırada işinden dönmekte 
olan bir bina boyacısı, üzerinde 
bir iş elbisesi ve elinde bir kova 
mavi boya olduğu halde bir ar· 

l,adaşilc beraber, ressamın et
rafında toplanan seyirciler ara

sına katıldı. Arkadaşı, ressa· 
mm tablosuna bir göz attıktan 
sonra : 

Sen böyle bir tablo yapa· 
mazsın ya ! Deıli. 

Bu söz gururuna dolı:anaa 
ltoyacı hemen şu cevabı verdi: 

- Amma yaptın laal Beo 
manzara değil, ancak hayvaa 
resmi yaparım. Eğer hevesin 
varsa ... 

Bu sırada, kar gibi beyax 
tüylü bir küçük köpek 
yanlarına sokulup bavla-
mağa bafladı. Arkadaşı, 

bunu bina boyacısına göstere· 
rek güldü: 

- İşte mükemmel bir mo
del! İktidarını göstermek için 
daha ne bekliyorsun. 

Amatör ressam hiç tered
düt etmeden köpeği yakalaılı 

ve bir ağaç arkasına çeki· 

ler~k hayvanca~uı bir kaç 
fırça darbesile, zebr denilen 
eşeı:-in tüylerine benzetti. 

Seyirciler kahkahaları ba· 
sarken köpek sahibi olan ba· 
yan İren Koketin eteğine 
sürtünmeğe gitmez mi ? lhli· 
yar bayan, zavallı köpegini 
ne kılıga soktuklarını görünce, 
kupler bindi. 

Hemen ressa ın etrafındaki 
seyircilere yanaştı ve bunlarda• 
birisıne suçlunun kim olduğunu 
sordu. O da gülerek: 

- Kim olacak? Ressam! 
Fakat ortada iki ressam 

vardı ve bunlardan hangisini• 
hakiki .uçlu olduğu tasrih edil
memişti. Bayan ateş püsküre• 
rek, seyircilerin halkasını yardı 
ve tablosu önünde meşgul olaa 
rssama yaklaştı. Bir söz söy
lemeden, şemsiy"sini kaldırdı, 
indirdi, kaldırdı, indirdi ve tab
loyu delik de~ik etti. 

Bunu takibeden münakaşa 
okadar şiddetli oldu ki polisler 
yetişti ve iş karakola sürük
lendi. ihtiyar bayan yanlışlığı

nı bnrada anladı ve ressam
dan özür diledi. Fak at o bu
nunla kanmıyarak bozulaa tab

losu için 150 lira tazminat 
aradı ve dava açtı. Ve teva· 
zula: 

- Rafael inızasını taııyacak 

bir talolo için 250 lira bedava· 
dır!.. Dedi. 

Bayan kusurunu itiraf ede· 

rak san'atkara taz•inat ver
•eği kabul etti ve mavi boya· 

nan küçücük köpeğini bir ıra· 
zeteye sararak çekildi ıitti. 

Şerefli vazife 
Adınızı, "Kızılay,, ce

miyetinin kUtUOUne 
yazdırın 

• •••••••• 
Yıkılan yurda "Kızılay,, 

koşar 
••••••••• 

Felakete uöradıöın 
yerde "Kızılay,, 
yardımcındır 



arça 
Nası v ve ? • Şaşılaca ide ti eri 

Manastırda yetişerek sanata a ı an genç kızlar ahlaksızlığa Diğerlerinden 
Daha :düşkündürler .. Yıldızların hayatı beyaz perde cennetinden uzaktır 

otomobil kadar ömürleri yok
tur. Azami bir veya iki sen,• 
arasında değişir. Hollyvood -
da yüz izdivaçta sekıen 
üç boşanma vakası mubak 
kaktır. HolJyvoodluların yüzde 
yirmi5i iki defadan fazla evle-

Holvoodsuz Amerika, dimağ
•ı:ı bir Amerikadır. Şundan 
Ötürü ki entellektücl zevklerin 
Ytrleştiği yerştiii yer orasıdır. 
Birleşik Amerikanın üçte birini 
ltşkil eden on beş devlette 
1470 sinema salonu olduğunu 
düşünmek Hollyvoodun hü
künıran tesirini anlamaga ye
ltr. Hollyvoodun ya'iattığı me
deniyet büyük bir ilgi taşır. ı 
Bışka medeniyetlerin hiçbirtne 
b.nzemcz. 

Köyler mecmuası 
Hollyvood adını taşıyan ha-

7-1 cenneti neresidir bilir mi
Iİuiı.? Burası bir şcnir dciildir. 
S.nta Monica - Culver City -
Brentwood - Beverley Hills köy
ltrile başlıbaşına bir fehir olan 
loı Angele~'in Ambasador ote
linden müteşekkil köyler mec
llıtıac;ı Hollyvoodu yaratmıştır. 

hu müteferrik yerlerde stud
YoJarJa yıldızların, efendilerinin 
"• kölelerinin evleri, köşkleri, 
hırlar. 2"azinolar vardır. 

1soa dakl Holiyvood 
1908 de bir düzine evile kü

çük, fakir bir köyden ibaret 
._ Hollyvood 1912 de ilk 

';eor!J~ JJ 11 rp.">lı !J 

ıtudyonun orda kuruluıunda~ı 
ıo11ra baş döndürücü bir hızla 

serpil•iş, bUyümüş bugünkü 
153 bin 11üfuslu şehir olmuştur. 

Burada ya ' an ::ırın üçte ılcisi 

sinemalara fılım yetiştiren on 

yetli stüdyo ile alikadardır. 
Yani on yedi stüdyo yüz bin 

kitiyi kendi hesabına olarak 

çahttırmaktadır. Bu stüdyolar 

senede beı yüze yakm film 
yapmaktadırlar. Bunlardan baı

ka küçük bir çok ıtüdyolorda 

vardır ki bunların istihsalatı 

seneden Sf'neye uymaz. 

Seçme güzeller ,ehrl 
Hollyvoodlılar başka başka 

yerlerden i•lmiş düayanın en 

seçme 2'Üzelleri sayılabilirler. 

Burada her millete mensup ia
saaa rastlanır. Fizik güzellik-

lerine inanı olmıyaa kimsele
rin Hollyvood 'ta iti ol•ıyaca-
ğına iÖre buraya yeryür.ünUn 
yalnız güzelleri akı• etmiıler

dir. Erkekler uıua l.o} !u, kuv
Yetli yapılıdırlar. KullandıLdnn 

dit illçları ve fırçaları saye.ia
de ditleri inci gibi beyaı:dır. 
Kadıaiarın da h•ııP•n hemen 
bepıi srUzel v• uvimlidir. Gü-

nller staodariıe edilmiı mo
dellere ~öre yapılmıı iseler de 
2'Önül alıcı tipler çeıitlidir. Sa
atten saate değişen kuvaförler, 
modalar tipler üzerinde şa,ı
Jacak değişiklikler yapmak
tıdır. 

Bir iptila 
Kadtn erkek bü ün Holyv

oodlular son modaya göre gi
yinirler. Biraz geçkin olan ar
tistlerin çehrelerindeki çizl'iler 
nasıl beliriverirse, modaya uy
gun olmıyan bir elbise de dcr
}ıal göze batar. Holyvoodhların 
çoğu Beverley Hilles'te oturur. 
Burası para tuzağıdır. Artist
lerin kazandıklarını bol bol 
harca•aları ıçıa yapılmıştır. 
Holyvood'dua yerliai yoktur. 
Sinema payitalıbaı doldura• 
in:;anlardan çoğu Birleşik Ame
rikanın diğer ~ciirlcrindan, 
İngiltereden, Fransadaa, Al· 
manya'dan ve İsveç'tcn bu
raya celbedilmi,lerdir. Yahut 
ta servet ve şölıret kazanmak 
hulyası ile muhaceret etmiı
Jedir. Beya:ı. perdede parlıyan 
yildızların şöhret yılları kııa

dır. Bu kaideden istisna edil· 

t.'e 1,llllf'.'/ ( (ll'ufl 

miş olan yıldızlar birkaçı geç
mez. fır,ünzevi hayatı ve ses
sizliği ile şohretini koruyan 
Grcta Garba; birçok kimsele
rin kendisinden nefret etmesine 
rağmen maceralı bir hayat sü
ren, sık sık evlenmeleri ve 
boşanmaları ile matbuab işgal 
eden Glorİ<- Svanson, ölme
meğe azmetmiş olan Barymoor 
kardaşlar, ~inemanm inkar 
kabul etmez dahisi olan Şarlo, 
seksualite} e aid filimi erde eA 
çok muvaffak olan joan Grav
ford, Duglas F air Banks ve 
Mary Pickford bu sayılı bah
tiyarları t<ışkil ederler. 

MakOsen mütenasip 
Umumiyetle yıldızların şöh

retleri, rnuvaffakıyetlerile ma

kiısen mütenasiptir. Y a11i ne 
kadar çok muvaffak olursa 
o kadar çal.uk sönerler. Küçük 
rollerde olanların hayatlarınıft 

seauna kadar meslekte kalma
ları mümkündür. 

Bundan şu netice çıkarılır ki 
Hellyvvod fazla muvaffakiyet-
ten hoşlanmaz. Hollyvvod'un 
sakinlerinden biri tekaüde çı
karıldı •ı hemen gözden kay
bolması daha akilanedir. Kim
.. 0 eski töhretin ne olduiu
nu bir daha sormak iıtemez. 

Jıfae l'est ]ı red J{olbeJ" 
intihar edenlerin veya aefalet
tea ölenlerin sayısı sönen yıl-
4'ızlan bekliyea akibeti hatır
latır. Hollyvvod düteRlere kar
tı merhametıiıdir, zalımdır. 

ve Jıred Gaı·a,ı m·asmda 

Statlatlkler ne diyor ? 
Statiıtikler Hollyvoodta ça

lııan kadınlardan çoğçnun iyi 
tahsil gördüklerini, bir kısmı-
••• da manastırlarda yeti,en 
ır•nç kızlar olduğunu göster-
miıtir. Asıl şaşılacak nokta 
manastırda yetişen kızların 

( l 'a f(llt/OJtt ) sliHl.IJOSWllllı cu 

fuhiişa daha düşkün olmaları 
evlendikleri zaman da diğer 

artistlerden fazla boşanmaları
dır. Şu halde bu fgenç kızlara 
manartırlarda ne öğ-retildiğine 

merak edilebilir. Din terbiyesi 
• görmiyerek serbest yetişmiı 

olan artistlerden aile fikri
ne bağlı olanlar manastırdan 

yetişenlerden dağa çoktur. 

rada o kadar kökleşmiştir kl 
yıldızlarda• hiç birinin gerçek 
adı biliameı. Meıela Jean 
Grazfordun Billi• Gasain ol-
duj-unu kimae duymamııtır 
bile ... 

KölellAe kar•• 
Beyaz: adam ticareti ve kö

lelik yasak adilmiıtir amma 
HolJyyood 'ta bunu• önü•• ge
çilınemiıtir. Burada Hollyvood-
luları esaret• kartı koru
mak makıadı ile bir kurum 

,,uıtırlu saUlıtl:<iJ"iarı gu l8leı· 

v'2rdır. Günde 18 saat 
çahşmağa mecbur tutulan za
vallıların çokluğuna rağ-men 

işini terketmek isteyen bir Hol
Jyoodluya tesadüf edilmez. Zira 
kazançları dünyaaın her tara
fından fazladır. Gündeli~i 5 
dolardan yani beş Türk lirasın
dan az olanı yoktur. 

Yine statistikler gösteriyor 

/ıtıl,s :;:;/!lcfJIOStıll1'11 [/trl~/tJ'I 

Şimdi de manastırı terkedin
ce si11emaya intisap eden ar-

tistlerin adlarını yazalım. Bun

ların en me,huru Rakel T orres 
Ye nansi Karol sayılabilir. 

Rakel Torresin eski adı Ma
rie Osterman, Anne Lahiff'H. 
Pol Mum, Den Alvardo, jazef 

Paj, Gilber Rolan, Lui Antoi-
110 da ma•aatır yetiıtirmeleri
dir. Bu ad deiiştirnıe iıi bu-

ki 600 Hollyvooalu haftada 
300 - 500 dolar kazamrlar. Dört 
yüz Hollyvoodlunun huftalık 
kazancı 500 - 750 dolar, 200 
Hollyvoodlunun haftalık kanncı 
750 - 1000 dolar, yüz Hollyvoot
lunun hsftalık kazancı 1000 • 
1500 dolar altmış Hollyvood
lunun haftalık kazancı 3000 • 
10000 dolar arasında değişir. 

Blrlktlrlyorlar mı ? 
Yılda yüz binlerce dolar ka-

z:anaa artistlerin çok para bi
riktirdikleri da zannedilmeme
lidir. Hayat burada çok paha
lıdır. Hollyvoodlular da kazan· 
dıklarından çok harcnmağa alış
mışlardır. Burası öy!c bir mem
leket ki herkes tanınmak, 
mevki temin etmek için ke di 
vasıtalarının fevkinde para har
camağa borçlu olduğuna inan
mıştır. Bundan başka ödemeğe 
2oalandıkları vergıler, resimler 
de tasavuur edildiğinden çok
tur. ute yandan Hollyvoodlu
Jarı sık sık boıandıkları dü
ıünülürse boşadıkları kadınlara 

ve çocuklarma ödemeie mec
bur tutuldukları nafaka bedel
leri de ckoaomi yapmalarma 
imkan bırakmu. 

Hollyvoodun bir 
Adeti dah• 

HellyYoodun bin bir adeti için
de en garibi izdivaçlardır. Ev
lenmeler ve boşanmalar o ka
dar sıktır ki lranlıların aylık 
cvya günlük nikahlarınden hiç 
farkları yoktur. Bu kadar sık 
ve çabuk boşanacaklarına ~ör• 
niçin eyleniyor)ar? 

nir ve boşanırlar. Yüzde alb•! 
üç defadan fazla, yüzde b•fl 
dört defadan fazla ovlenmiş ve 
boşanmıştır. 

Gazetelerde bir gü• şöyle 
bir ilan görülür: • 

"Birbirimizi seviyoruz ve daı
ma seveceğiz. Boşanma mese-
lesinin mevzuubahs olması için 
•iç bir sebep yoktur.,, 

Bu ilandan bir kaç hafta 
sonra da çiftçiler Renoyu, talak 
ıehrini ziyaret eaerler. Bura
dan ıu ikinci ila• verilir: 

"Dostuz.. Ve daima en eyi 
cloıt kalacaju.,, 

Fakat bu dostluk teminab 
da aeva-ilerinden çok sürmez. 

• • • 
Amerikada artık bir mo-

da yerine ıeçen havada e'f'
lenme, ~eçen Çarşa•ba ınaa 
Fransada ilk olarak yapılmııhr. 
Fransız iazetelcrindc okuda
ğumuza göre sporcularda tay
yare piJetu Bekerel, anc11k tay-

Hollyvoodlularm yüzde sek
sen beşi evlenmiıtir. Içlcrindell 
yüzde ellisi de hiç olmazsa bir 

~ 
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defa lloıaamıştır. Bunun sebe
bi şudur: 

1 - Hollyvood, hep güzel
lerle dolu bir şehir olduğundan 
birbirlerinin cazibesine kolayca 
tutulan çiftler fazladır. 

2 - Saklı bir flört şeklin
den ileri gitmemek şartı ile 
istifraıa müsamaha etmez gi
\,i i"Örünen Amerikanın riya
kirlıi• da bu aeticeyi vermiı
di. Fiort •ı•m geçildi mi ev
le•mek v~ arkasmdan da bo
şanmak lazımdır. 

Hollyvood'ta izdivaç bir eti
ketten ibarettir. Bir romansla 
başlar ayrılıkla biter. Evlen
meler ekaeriya Cumartesi veya 
pazar günleri yapılır. Ertesi 
ıı-iin gaı.eteler bu izdivaçtan 
bol bol bahsederler. Bazı ar
tistler de kaliforniyamn köy
lerine çekilerek orada sessizce 
evlenmeyi tercih ederler. Bu 
sene tayyare ile Yumaya ka
dar ~idcrek evlenenler de ol
muıtur. 

T ayyarcde yapılmış izdivaç
lar ela var. Bir pilot, bir şahit, 
bir papaz vaya ıulh hikirni 
evlenecek çiftle birlikte hava
laıur ve evlenme resmi yapı
lır? Senra gazeteler bu ek
santrik izdivaca sütunlarca 
yazı tahsis ederler. Bu da bir 
ıöhret vesilesi olur. İzdivaçla
rın ae kadar süreceiini kes
tirmek kolay.lır. En ucu-ı bir 

.~oıı bir /il111rnı1 
yarcde evlencbileceiini söyl••İt 
niıanlısı da buna razı ol•ut· 
tur. Nikah dahiresindea çıkbk
tan ısonra bu ıenç çift Tusül&
Nobl tayyare meydanına ıit· 
mişletdir. Orada tek m?tö~~ 
beyaz bir tayyare kendılerıaı 
bekHyordu. Niıanlmın zam
bak buketleri da güzel bir 

koku verivordu. İki nı
ıanlı tayyn;eye bindiler Di
ğer küçük tayyarelere. d~ . Ç~ 
cuklar ve genç lcı:ı.lar bındırıldı. 
Bir papaz da havada tayyare 
içinde bunları bekliyerdu. Dli
i'ün alayı yükseldi. Papaz kut
lulama düuına başladı. Dua 
şuydu: 

"Allah yerlerde olduğu gil:ti 
iöklerde ve her yerdedir. Kili
sede de tayyarede de bulu
aur. Ga~çek olan şudur ki in
sa• onu hakikat fikri ile ciddi 
bir surette arasın.,, 

Papaz bu söz.lerila o iÜ~ da
ründen ziyade ha~ayı vaftaı et
miı oluyordu. Geha halecandaa 
kıı.armış, kocası elacalır ~daınıa 
koluaa dayanmııtı. l ayyar• 
•:imkün olduğu kadar tath 
daireler çizerken papaz aşağı
da toplanmış o!an kalabalığı 
da kutlulamayı unutmayordu. 
Sonra nikah düasmı okudu 
Fransız havasında geçen bu 
yeni töreni "merasimi,, ~ir ıi· 
nema opuatörü filme aldı. 
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Zahire ve hububat pıyasasın mevsım icabı o arak durgunluk ve işsizlik vardır 

19-6-935 tarihinden 25-6-935 
tarihine kadar iz.mir ticaret 
ve zahire borsası tarafından 
aeşrcdiJip birer nüshası da 
•atbaamıza verilmiş o.an giln
delık: aabş bült~nlerine gine 
yukarıda gösterilen tarihler 
içinde borsada ı!ahl ı ol n 
toprak ye hay\.'an ürünlerilc 
sair ticaret eşyasının hafta.lık 
aabş miktarlarile en 2z ve en 
çok fia.tlarmı a~ağıdaki ~urettc 
toplayıp sayın o uyuculanm.ıa 
ıunu)Oruz: 

Satılan eşyanın 

Cinsi, nevi Miktzrı H. fo:.tı 

Uşak buğ. 435 Ç. 
Y erlı u 796 " 
Mersin " 494 .. 
Eldirek " 5 " 
Uşaak Çav-
darlı ve Ka-

ranfilli 40 " 
Bakla h•-

e• a:z: 
5 
5,375 
4,875 
6 

4, 75 

enç · 
6,375 
5,75 
5,375 
6 

.f,875 

ı.ır 

Balda va

deli 
Akdarı 

586 H 4,50 4,50 

485 .. 4,3125 4,312S 
40 H 3,15 3,75 

Pamuk pre-
M birİ•cİ 716 B. 50 
Pamuk ka-
ha hirinci 12 "52 
Pamuk çe-
kirdeği 17550 K• 2,30 
Yapağı 
muhtelif 5541 ., 47,75 
Keçi kılı 444 .. 51 
Palıt. mub.1039K1 O 
Ku. deri 12000 A 72 
Çekirdek-
siz: üzüm 

S2 

52 

2,30 

51,50 
51 

425 
73 

•uhtelif 2528 Ç. 8,50 16 
Siyah üzüm 4 .. 11,25 11125 

İşbu eşyadan çıkat (ihracat) 
maddelerini teıkil edenleri• 
aevi, fiat ve piyasa durumu 
hakkındaki duyukları•aı da 
ayrı ayrı a~aiıda işaret etli-

halinde iz.mirin bir :::.rpa mer
kezi olmaktan uz.akla~acağı 
kanaati umumi olup bu hal 
biJhusa satıcı tüccar ile ko
mi! y ncu ve ıimsarl rım ciddi 
b'r ıurette düşündür~ektcdir. 

Baklalarım1z 
Yeni ınahsul bakfaların bol 

miktarda piyasaya arzedilme} e 
b ş.anması üzerine t;On hafta 
içinde hazır mallarda muame
lclcr fazlalaşmıştır. Son hafta 
satııı 586 çuvaldan ibaret olup 
Bu miktar 4,5 kuruş fiatla s:ı
tıJmışbr. Alivre olarak ut a 
miktar ise 50 tanduı ibaret ve 
4,3125 kuruştan muamele i:Ör
müştür. 

Geçen hafta kilo5u 4,5 ·u
ruştan 72 çuval hazır Ye kilosu 
4,~375 - 4,5 kuruş arasında 

fiatlarla da 4635 çuval Ycdeii 
hakla muzm~lcsi olduiu ~örül
müştü. 

Baklanın son haftaya ait pi
yasa yaziyetinde. geçe• iıaftaya 
nisbetle göze çarpa• bir ~ii
tikJik yoktur. Ha.zır mallznn 
ellaşmUJ üzerine aline iılu 

•ishcte• mlm,.tır. 
Geçen haftaki nefriyahmız-

dz da aırz yf cdiiimiz gibi ihra
catçı ann bak İJ erini de arpa
.la clduiu gibi istihsal ça re
lerinde ~apmakta oldukLırma 
dair alınan haberlu hakla iı
Jcrile alakadar tüccar Ye ko
miıyoncülan1111zı düşündürme -
t~tiir. Bu minascbatle İı:mude 
ltalda piya.suının alacağı durum 
hakkında geniş düşünceler ile
riye sürülcmcmek.tedir. 

Pamuklarımız 
Gcçea hafta pamuk piyasa

ıında görülen sıcahk ve cı

brda ı-öze çarpan iıta Luhaf
da devam et•İş ve hafta için
de 50 - 52 kuruş arasında fiat-yoruz: 

A ı farla 716 bafye prese birinci 
rpa arımız • 52 kuruştan 12 harar kab:t 

Geçen haftaki neırıyatımızd1. birinci pamuk satışı olmuştur. 
uıun uzadıya bahscylediğimiz Gr-çcn hafta içiade bornda 
üzer• Avrupa üztrine geniş ıatılan pamuk m ktarı 819 b&l-
•ıktarda iş yapmakta olan ye olarak hesaplaaaııştır. Bun-
önemli ihracat ~vfe.rinin lzmir lar an prese birinci ncvr o!an 
piyaı.asmdan mal satın zlmıya- 745 balyesi 49-50 ""c Bursa 
işlerini üretim çenelerine çe- ikinci neviden 52 balye"i48-49 
virmiş olmaları keyfiyeti lzmir Ye 22 balyc preıc üçüncü mal 
piyasuında büyük '>ir iş dur- ise 42 kuruştan muamele g\lr-
ıualuf'u husu e ietİ• miş olup müştü. Piyasada alakadarların-
bonanın son haf taya ait bül- dan yaptığımız fahki.kata göre 
te•luinde arpa sahşlanaa rast- pamuk piyasasında son hafta 
lan•aımşhr. Gcçco haftaki içinde görülen yükseklik ibra-
arpa satışlşn ise 245 çuval ut işleri üzerine yapılmı' olaa 
yerli •ahndan ibaretti. Bu mık- fazla •Übayaattan ileri 2el-
tarın da 3-3,25 kuruı arasında melde olup ıpekülisyonculann 
fiatf erle satılmış: bulunduju 1t1al satın almalarınd:m ileri 
anlaşılmıştı. ıelmiştir. 

Arpa mübayaatmın ihracat· Stok miktarının eyiden cyiye 
çılar tarafında• dahilde yapıl- azaYııasına karşı piyasada gö-
•akta olması şehir dahili ihti- rülen faz a istek sabcılan •aıh 
yacatı için 3-5 çuvallık parti- harekete \'e fiatları bir az daha 
lerin de esnaf tarafında• bor- yükscltmeğe sevkctmiş Ye bu 
sa haricinde alınıp satılmasına münasebetle son hafta içinde 
saik olmaktadır. Yaloa köy- fiatlar t~dric,)l yüksdtilmiftir. 
Jerden rençberler tarafından Buna raimen mubayaat hafta 
getirilen bu kabil mahıuJler nihayetinde hararetini kay-et-
doğrudan doğruya kestane miştir. Önü•ür.deki hafta için-
paurma indirilmekte ve pera- de de bu tekilde devam e-de-
kcnde zahireciler taraşıadaa ceği mW.akkak ıörülmekhdir. 
orada satın alın•alctadu. Bu- p ) J 
..... içindir ki boruda hiç bir a amut arı mı z 1 
ı•bf olaıuulcta 1le arpa piya- Borsa idareıintlcn gazete•ize ı 
Jası da teessüı edememektedir. vtrihniş olaa ıiiadelik •bf 

Alavalin bu ıuretle ~&iDi biiltenleı:ine öre aoa haha 
~~~~==-.............. ~ ..... 

içinde Borsada kcntah 380-425 
kurtıj arasında fiatler.e 245 
kental Palamut tırmığı, 200-300 
l:un arasında fiat!cr!e 461 
kenfaJ kaba te 180-185 ku•uş 
ar sında fo:.•lar'a a 3.>~ cntal 
rufuz p:ı!amut satışı o:m;.ı ur. 

Geçen brıf ~ 1612 k nta! 
tırnak 350-455, 2301 I~cn.e:l 
kaba 215-2 O, 15 l cntat kaba 
engi 1 O den e 18!>-200 ·u-
r şhm 860 rofoz ki cemc:n 
4796 kcntk p2 amut !atışı 
olmuştu. 

Son hafta p~lamut işlerinde 
jtçen haftaya nisbetle bir 
durgunluk rörülmüştür. Esasen 
ıeçen haftaki neşriyabmız:da 
da yazdığımız gibi devlet dc-
miryollan idaresince ardiye 
müddetinin yirmi dört saat 
iibi pek kısa bir müddete in-
dirilmesi cklencce.k. malluı 
depoya kaldırdıktan sonra 
piyasaya. aru.tmeii intaç ey-
lemektedir. Halbuki yükse 
elan maliyet fiatlerine bu m
rctle bir de depo kİra.!J ek
lendiği takdirde piyasanın ta
mamiyJc dvrakhyacağı abü 
prüldüpndcn fi-dilik dahil~ 
den pak az · dar 

fÖnderilmektedir. İbn tç ar 
elinde ise fazla mal meYcut 
olduğuna binaen piyasa.da 
küUiyctli iflere rastlanmamak
tadır. 

Alakadariann söylediklerine 
bakılırsa ardi müddetleri 
hassa geniı; depolara ihtiyaç 
ıösteren palamutlar içiA ol u• 
ıu.atıld1iı takdirde lan halin 
piyasa üzeriadc hayh tesir 
yapacak Ye ur~Wlluk1ar gÖ5-
tcreccktir. 
Bu~• ardiye müddetinin 

m:.ablacaiı hakkında gazete
ler e görülen haberler bilhassa 
palamut piyasasında memuuni
yetlc karıılanmışbr. 

Zeytinyağı 
Bütün tahminlere ''e ümid· 

lere rağmen borsanın son haf
taya aid gündelik satış bülten
fcrinde bu hafta içinde borsa
ya zeytinyağı muamelesi o!du
juna dair bir kayıda rutfan
nur.mı~hr. 

Geçen hafta 24,75 kuruş fi
atla 20000 lci!oluk bir sıra malı 
zeytinyaiı sab31 olmuştu. 

Piyanda yapbinnız tahmi
nata göre evvelki gün ıahu• 
imalithanclcrintlcn biri tarafın· 
dan 25 kuruş fiatla sabunluk 
111a satın alınmı, ise de, ııra 
111alla:-a istaailen fiatlarla şim
dilik alıcı buluamaktadır. Sa
bunluk mallar aıdır. 

Be4 asidli yaj-lara ahcıtarın 
teklif eylediği 24,5 kuruı satı
cılar tarafından kabul edilme
mekte ve 26 kuruştan ap~ıya 
mal satmamakta ısrar etmek
tedirler. 

T ahminlcre gkrc Ayvalık dn 
dahil olcluju halde zeytinyağı 
mıntakasında hilen 15 milyon 
kilo kadar mal buluamaktadır. 
Bu miktardan bir milyon kilo
ıunun lzmirde bulunduğu söy
leniyor. 

Geçen hafta içinde Lafon, 
lliyaxer LeYİ .,.. Pel Filaezi ti 
~arcthaneleriain zeytinyajı ih
raç eyledikleri öircni.lmiıtir. 

Afyon 
laft~ içinde hiçbir iş olma

•ı.ştır. Pi3 !a durgundur. .. 
• 

ncır 
r ... ~.ı y kt r. I tihsal mıntaka

larından şehrimıze fC e aaaer
Jerc iÖrc b:ıse.ne incir re ol
tesi fim ili geçen Hneki mik
tarın an f a:ıfa tahmin edilmek
tedir. Geçe sene rekoltesi ise 
240 bia çuTal kadar tah i 
olu•muştu.. ~a suJün bul'ünki. 
\'&Ziycb h mda gele• haber
lerde me•nuaiycti calip ituluıa
maktadır. 

Çekirdeksiz üzüm 
Son J.aita ~e boraada ya

pılaa ç.ekirdclui üzü• aabfları 
gUndeJik itihrile fU tekilde 
cereyaa etmittir. 

T ariı.i Satma fU~al miktarı 
19-6-935 729 
20 ll ,, 598 
21 tt n 282 
22 " " 81 
24 H H 327 
25 ,, " 511 
Ye üa 2528 

S.. }tafta .... )arı neY'i ve 

fiat m 1 .ald ,. ilde 
olm .. hır~ 
Numara ÇuTa) 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
Y ckün 

11 

417 
1146 
193 

2 
2 17 

haftalık fiat 
Az Çok 

8 50 tiO 50 
9 '75 

10 10 375 
10 25 ıı 50 
12 25 13 
13 13 50 
13 16 

511 25161935 yekünu 
2528 

ilcrrİ gelmek edir. AynE zaman
da havaların pek müsait git

ekte ofmzsı münaıebetile 

yeni mahsulün bu sene a-eçen 
senelere Risbetle daha erken 
idrak ve piyasaya arı.ı muhak
kak gibi görüldü2'üaden bil
hassa Almanya piyasal1:rındıı.a 
eldeki mahsul üzerine f aı.la 
miktard& siparişler vermek su
rdile pİ)ıa&ada bir ,i,kinlik 
husule ietirilme~ine çalışıldı
ğından iilerde oldekç:t dur
gunluk görülmektedir. 

.Mamafih elde kalan çekir
d ksiz üı.ümün azami on lıte, 
bin çuval olup yeni mahıwün 
de en ar. be.ş haftada• evvtsl 
idrak ve piyasaya ar:ı:edile•i

yccciin• göre buiünkü dur
ıunlulc dc·n111 etse dahi bu 
Hne mahsulünden önümiıdcki 
rekolteye ıı:eçen seneden f aıla 
mal devrcdilmiyeccği •uhak
kalc sayılmaktadır. 
ihracatçılarımız tarafından dış 

piyasalarda yapılmakta olan 
nlivre iılere ıelince; tchri
miz belli baılı ihracat ta-
cirlerinin tesis eyledikleri 
Kuru mcy.e ihracatçılan 
birliği taraf:mda müstehlik pi
~ asada te lif cdilcce na ar 
hakkıada ittihax ediimiı olan 
karar izeriae mezkur piyasa
Jard1ı lıule zelen istikrar ti•it 
uyandıracak bir şekildedir. 

!azı ihracat evlerini• :karar 
hilafına d~ba apit fiatla tla 
alivre aatışluda bulu•duklan 
hakkında bazı ha'-erler alıaı
yor ise de perake•dc denilelti
lececk olan bu aab~r Jnrnetli 
ihracatcıl.ınn muamcJcleri•c 
niıbctfe ehtm111iyetsiz bu111ndu
ğundan piyasa üzerindeki tesiri 

Geren haıfta ıabtlan iH 
T de keıa ehemmiydıiz bir rad-

ıu tekilde olmuftu. dededir. 
No. Ç. T. haftalık fiat Şurası p.yaaı kaythr ki ib-

Ar. Çok racatçılar birliii tarafından ta-
6 3 9 9 yia edilmiı olup bir •iızdan 
7 94 8 9,25 l0,50 müstehlik piyasalara tekli! edi-
8 246 10 10,25 10 l&n fiatlann yüksekliii yüıün-
9 850 10,75 11,?5 den aoa zamanlarda alin• iş-

10 304 12 13,50 leriae de ltir durgunluk geldij'İ 
11 48 15,50 15,50 aöylcamekte oldujuadaa bene-
) akfin 1545 18 meli.al satmak ve ihraç etmek 

Geçen hafta Üzim piyan- mecburiyetiade ltuluaduiumur. 
sında ır~rülmeğe başlayan düş- üzüm ıibi bir •ahsulümüıün 
künlük ıon h•fta ıiparişlerinc biahir tirli rekabete •aruz 
doğru z:ail olur ıiiti ıörünmüt bwuadutu •azarı itibare alına-
iscdc 21161935 den itiwcn rak rıkiplerimiılo dai•a yaa-
iıler ı••ıeaİfw .. tıtı- azaJ•ıt yana ylirümek ve yalnıı: fiat-
•e fiatlarda da yirmi para ka- lanmı:rın yükaeldiii yüılnden 
dar bir clüıkiiıalük kaydedil- meydanı keadilcrine boı hırak-
miştir. malc liınttdtr. 

Dütkünlük hakkıada ltir fi- Sen tahminlere iÖre bu ae-
kir ediail•ai için 19-6-935 ve ne malı~ulüadcn bu2üae kadar 
22-6-935 tarihleriae ait çekir- alivre o)aralc satılmış olan 
dcksiz lizüm aatıı fiatlan•ı milctann yanm milyon kutuyu 
aşaiıya keyuyorus : geçmediği ye Eylül nihayetine 

19-6-935 6atlan ' kadar rekoltenin Hf&ri yanıı 

de mesele, •• şekilde bulu
•ursa bulunsua fiat hususun.la 
azami dikkat -ve basireti elden 
bırakma ak c rakiplerimizin 
hani"İ noktadan olursa olsun 
dış piyasalarda tefcT\'ulclarına 
imkan vermcm~k zarureti var
dır. Şurası dikkate de~cr ki 
ltundan beş ı![tı sene evveline 
kaclar seneni beş altı nyında 
1akia ve işsiz bulunan lı.mir 
ildim piyasası son zamanlarda 
bu n.ziyeti kaybetmiı ve aras: 
kasilmeden üzüm i,lerinin tam 
bir sene devam etmesine rağ
men yeni rekolteye eaki mal
lardan devrdmek mecburiyeti 
de hasıl olmuştur. 
Şu halia ifade eylediği açık 

•ana kartısında tlzümlerimir. 
için takihi lizımgclen hatt i 
hareketi çizmek Ye o•u takib 
etmek ı.arureti \•ardır. 

Umumi vaziyet 
Zahire ve hububat piyasa-

1111da menim icabı olarak dur-
ıunluk -.e iş.ili.Jile nrdır. Bu 
halin yeni maasulluiıa piyasa-
ya dökülmesiıae kadu bu şe
kilde devam edeceii tabiidir. 

Bujday fiatlan seçe• 'baf taki 
azi eti ay en •uhaf aza 

mektedir. Gelen buiday aı. 
Pamuk ıatııları hararetli ve 

piyasa aıcak olup fiatJar da 
yiiksel•e.ye erıiıl (meyyal) gö
rübnektedir. 

Palamut Alıtlan geTft•İ• 
olup fiatlarda diqme eserleri 
g~rüt.ektıdir. Al'diye itinin 
muamele üzerinde tesirli olacaiı 
ıöyleniyer. 
Not: 
Sayıa okuyuculanna haftalık 

piyasa duumu•a ait en doiru 
ve en özlü haber Ye bilgileri 
su•mz.iı kc•disine bir Ödev 
itil~• gazetemiz ümit Tc tahmin 
hfü.fına o'arak reçea hafta 
olduğu ~i•i bu hafta da aatı, 
icır.al Ye mukayeselerini borsa-
dan alama•Hf -ve binaeaaleyh 
ıon hafta aatıtlarnu boraama 
17 - 6 - 935 ten itibare• raze
temiz:e vermeie başladıiı fÜ• 
delik satq bültenleri•tiea top
lamak mecburiyeti•d• kal•ıt· 
br. Haftalık mukayese ifleri 
dt keza eski kolJekıiyo•lan
ıaızdan çıkarılarak hu.1rla•
•ııtır. 

İki uacden beri borsa ko
miseri •e borH idare heyeti
nin matbuata vermekte bir 
•ahzur ıörmediği haftalık ic
malleri aoa palerde borsa ko
minrliğine a•l•iı ola• 1.ay 
Hidayeti.il Yermemekte ısrar 

aurctile lau yoldaki ne,riyatı
•ız.ı iıkal etmek istemeıiadeki 
manayı anla•akta cidden müt
lcilit çekiyoruz. 

Abdi Sokullu 

No. Az 
7 9 00 
8 9 75 
9 10 50 

21-6-935 fiatlan ublmadığı talulirdc o tarihten 

çok Az çok sonraya kalacak mallann çok Para Piyasası 
9 75 9 00 9 75 aşağı fiatla sahf•ak tehlikcsi-

10 25 10 00 10 25 ae maruz buluntluj-u nazarı 25_6_1~fı, Sabt 

11 95 10 25 11 00 dikkate alı•dı~ı takdirde fiat- Mark 50 25 50 75 
10 12 00 
11 13 50 

13 00 11 50 12 50 ların çıkarılrb i•dirilmeai busu- lsterlin 6l 5 50 620 50 
15 00 13 00 13 00 aunda ne kadar hasıas davra-

Alakadarlan nezdiadc husus'i 
aurctte yaptırdıjı•ız . tahkfkat
taıa aalaşıldıitna ıröre, son haf
talar içinde muameleleria azal
ması Ye fiatlana mahıüı bir 
ciüşlcüaltik shter•Hi ay ni
hayeti tlolaywile lrunretli ıipa 
riıler ah••amalda olma11ndaa..., 

Fr. Frangı 8 28 8 30 
n*'aıı icabcylediji kolayca Dolar 

80 60 80 
anlafılır. Belga 21 20 21 70 

Gerçi Inriltcre ile ıoa ıa- İtalyan lireti 10 32 10 42 
•anlarda girifilen ticart anlat-
•alar neticeıiade bu memle- İniçre Fran. 40 95 41 20 
ketin lbilm 111ahsulümlizde11 Flori• · 15 12 SS 50 
•iHyeatta Hhmacaiuta •u Kr. Çekoalo. 5 24 5 27 

hakkak aazaril• l»akılmakita~iı~•li.IAluaitir.=il:imi'i2:3=50==24:::.. 
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- Şövalye timdi nerede?. 
Tivolide dolatıyor, çek çabuk 

bulunacatını sanmam. Amma 
ne isterseniz yap•ağa hazırım. 

- Onu her halde bulmalı
sınız. Ve bizim burada bulun · 
duğıımuzn Ye korkumuzda11 
illiba derceıin• geldiiiınizi ıöy
lemelisiniz. 

lapada Kappa derhal fırla
yıp gözden kayboldu. Döndüğü 
ZlDıan Makiyavel sabırsızlıkla 
sordu: 

- Şövalyeyi görebildin mi? 
- Sizi Kiliıenia alanında 

bekliyor. Çalıtuk elunuz baaa 
Jardım ediniz. 

Iıpada Kappa arabanın te
kerleklerine ot sarmaya batladı 
Rafail ile Makiyavel iti anla
.War ve ona yardıma koıtulır. 
Aralarında ha11l olan ırenel 
(umumi) kanaat her şeyin yo
lunda fittiği merkezinde idi. 
liele şövalyenin arabayı iate- j 
•esi işin lıtittiğine delil sayılı

yordu. Magayı da arabaya bia
dirdiler ve oteldea çıkhlar. 
Hizmetçi hay•aalan yedekte 
çekiyord11. Makiyavel ile Rafail 
daha önceden kop ... k kiliu
ııın meydanına vardılar. Orada 
kimseyi bulamayınca her ikiıi 
de hançerlerini çekerek kiliıe 
kap11m1 ittiler ve içeri girdiler. 
Kilisede ki•ueler yoktu. Birkaç 
adım ileride yanan mu•lara 
doğru yakla9hlar. Makiyavel 
Rafaili11 eliai tuttu ve tabutun 
ilnüade diz çökerek uirapn 
Ragastaaı göıterdi. Rafail çıl· 
ıınca bir sevinç içinde ileri 
aıçrıyarak tam 616yll tutup kal
dırmak üıera bulunan Ral'u
tanın omuzuna elini koydu. Ra
r•stıtn ~lcayı ... ••rdijiıH -
nara k ırenç kızı bırakıp haa
çerini havaya kaldıradı. Kartı· 
ıında Rafaili görüace göğsünü 
tabartan bir flilü•ıeme ile 
edi ki: 
- Tam vaktinde geldiaiı. 

::evırili arkadaıım, haydi ölüytl 
alınız çünkü kocası ıizıiniz. 

Rafail Roıitaya ıonıuz bir 
sevgi anlatan gözlerile bir kerre 
dalaa baktı. Ragastanın ıan ıöz
lerini itilerek bir kaç adı• geri 
çekildi. Sonra söz ıöylemeğe 

kuvveti kal•aclığındaa Ragas· 
tana ır•at kın göıterdi. Ş6Yalya 
san'atklnn ıae demek iıtedi

gını kanaıaıtb. Genç re11am 
yalnız başına karısını kurtar
•ak Ye lıtu enri tamamlamak 
şerefini keadiıine bırakmak is
tiyordu. Ş6valye kuvvetli cl
lerile ıeaç kızı yakaladı. Ve 
arabaya kadar götürüp Maga-
111n kucağına bıraktı . Rafail çok 
söz söylemek, sevinci aalatmak 
ve tefekkür etmek için çırpı

nıyordu. Kafasını altüst eden 
bir çok düiüncelerini ancak 
bınçkırıklaıla gözlerinden dö
külen göz yatları anlatbilıyordu. 
iki arkadat candau kucaklaştı
lar. Şövalye buyuruklarını ve
riyordu: 

- tıpada Kappa beni., hay
vanım!a seninkini al. Bu lıtay

'arınkileri ah.rtla kalsın. Maki
yavel sen de arabacının yerine 
otur Eyi araba kullandıiınızı 
.. anıyorum. 

lardı. Ragaatanla lspada Kappa 
arabanın iki yanında ıridiyor
lardı. Bir saat geçince Raıes
tana dur buyuruğunu verdi. 
Makiyavcl arabayı durdurdu. 
Rafail arabadan, Ragastan hay
vanından indi. Genç ressamın 

sevincine ölçü yoktu. Kendi · 
sinden geçmit bir halde "dost
larım, dostlarım! .. ,. Diye bağır
dı. tki elini arabaya uzattı.Ro· 
:zita her ne kadar bembeyaz 
taşkın ••ıkın bakıyor idise de 
ıözlerile tapılmağa değer bir 
güzel olduğuau anlatıyordu. 
Genç ressam son derece heye
can içinde idi. 

- Rozita l Şu gördüklerim 
benim eıı candan arkadatlarım 
elan Şövalye dö Ragastan ile 
Makiyaveldir. Soara una ol
duiu ıibi anlatırım. O vakıt 
bunların bu fedakarlıklarım an
larsın. 

Rozita sevimli çehresile gü
lümsiyerek ellerini uzattı ve 
dedi ki: 

- Beni ııevgili Rafailime ka
vuşturan sizlere nasıl tetekkiir 
edeceğimi bilmiyorum. Sizi 
dünya ve ahiret kardeı olarak 
tanıyor ve tapıyorum. 

Rafail bağırdı: 
- Kardeş mi dedin? EYet 

Rozita! Şimdi onların hakiki 
adı111 bana da öj'rettin. 

Ragastan aiırbaşlılıkla: 
- Kardaılık hakkını• bana 

verdiği vicdan hürriyetile ku
caklaşalım, dedi ve Rozita ya
naklarını uzattı. Ragastan kızı 
kucakladı: 

- Meıud olunuz! Kız kar
tlqim, dedi. 

Sıra Makiyave'e ııeldi. On
lar da aarmqblar. Birl.irleriui 
kutluladılar, dağ çiçeklerinin 
enfes kokuları içiade ırökte pa
rıldıyan yıldızların altında bir 
saadet yuvası kurulmuştu. 

Roıita ile Rafail tekrar ara
baya binince bir feryaddır 
koptu. Maga ortadan kayb
olmuıtu. 

Sanciyo: 
- Eyvah! Magayı kararın

da• alakoyamadık .. Rozitanın 
göz yaıları bile onu dl9llnce
ıinden geri çeviremedi. Biçare 
Roza Ana!.. 

Rozita ıessiz •ilıyordu. Ara· 
ha harekete ıetirildi. Ondan 
sonra Maga gizlenmiş olduğu 
çalıların arasında11 çıkarak i!er
liyen arabayı gözile takip etti. 
iki ııözünden iki damla yaş 
düştü. Soğukkanlılığı elden bı
rakmıyarak Tivoliye doğru dön
mek yolunu tuttu. Sabaha karşı 
araba oldukça sapa yollardan 
geçtikten sonra Flcıransa yo
luna çıktı. Burada Ragastan 
Makiyavele arabayı durdurttuk
tan sonra dedi ki: 

- Sevkili dostlarım! Artık 
ayrı!acağız. Yolunuz açıktır. 
Siz doğruca Floransaya gidiniz. 
Benim daha bu memlekette 
yapacak iflerim var. 

Rafail ile Makiyavel birbiri
mizden ayrılacak mıyız? Diye
rek bağırdılar. Şövalyeyi kan
dırıp beraber almak için çok 
çalııtılar. Çok yalvardılar. Ro
zitanın yalvarııı bile para et
medi . 

lspada Kapa fırladı, gitti. 
'1akiyavel ırülerek: 

- Eveti.. Generalıml Dedi. 
Rafaile gelince; o da daha 

önceden arabaya atlamıi. Ma
ganın kıza içirdiii iliçlarıa te
.ıirlerini bekliyordu. 

lspada Kappa dönünce Ra-
1astan hayvanına bindi. Y a•at 
yavaş Tivoliden çıktıktan sonra 
dört aala kotturmaya koyuldu
lar. Gece y11nsı böylece bir 
saat kadar daid• ilerlediler. 
Doirudaıı doğruya Floranu 

Ragastan nihayet bir vakıt 
sonra Floransaya geleceğine 
dair yemin i söz verdi. Kucak
laıtılar, öpüştiiler, ayrıldılar. 

Araba ilerledikçe Rafail ile 
Rozita Ragastana kollarını sal
lıyor !ardı. Şövalye birdenbire 
lspada Kappaya döndü: 

ekiaivor-

- Seni önce alçak bir adam 
aanmıftım. Fakat bugün ne ka

l dar büyük kalpli elduğunu an-

i 
lamıı bulunuyorum, Şunu söy-
liy!yim ~i bundan sonra yapa
cııgımız ışler daha çok korku
ludur. 

Lavransın 
•• 

-7 -
Rus tebaasından Biretcbkof 

elindeki imtiyazı bayatı ile 
ödedi - Tahran halkı onu ıey
tan arabası ile birlikte kana 
boyadı. 

Bu hikayenin, ş:mdi, ikinci 
kısm111a geçiyoruz. Eğer baı· 
tanbaşa gerçek, yaşanmıt bir 
emperyalizme safhası olmasaydı 
klasik koınediler için en güzel 
bir repertuvar olabilirdi. M. 
Arcye varis o!an, hakkını 
ellerine geçiren Entellijens Ser
vis, lranın her tarafında hafri· 
yatta bulunmak hakkını mün
hasıran kendine ait sayıyor ve 
bu hakkı tanıtmağa çalışıyordu. 
O ıründen sonra Entellijens 
Servisin adamları yalnız Tah
randa oturmak!a yetmediler. 

Naaırıddın ,ahın sarayında 
yerleştiler. Çeşit çeşit hediye
leri, hatta Iranın kollarını ka
bartan bir nevi ittifak vaadı 
ile Citenin bakerleri hesabına 
bütüa toprak altı servetini it· 1 
!etmek istiyorlardı. Kendi nok
tai nazarlarına Nasınddını da 1 
iltihak ettirmek için kazanıla- ,! 

cak servetten ona da pay vaad 
ediyorlardı. Soyguna uğrıyaa 
İrandı. Onun haklarını koru- ı 
mak vazifesile mükellef olan 
hükümtları ise milletine ait bir 
ıen•eti soyguncularla ortak ola
rak bölü~meyi ırörüşüyordu. Bu 
görütıneler neticesiz kalmadı. 

lngiltere istediklerine ve um
duklarına kııvuştu. 

Anglo-Perel•n 011 

da Anglo - Peniaa Oil Com-
pani bir büyüme buhraaı ge
çirdiiinden Dovııing Street bu 
işle çok alikardı. 

İraıı petrolları davası derhal 
büyük bir ehem•iyet kazan-
mııtı . Kaynaklar fevkal-
ade bir inkişaf devresine 
girmr.k üzere idi. O kadar ki 
Sity <le yeni ser•ayelere baş
vurulmağ meelıturiyet görüldü. 
Böyle iken lngiliz sermayedar
ları az önce geçirilen buhrana 
bakarak bu işe yeni Hrmaye 
dökmek hususunda pek iştihali 
ve hevesli görünruediler. Ar
cyye verilmiş olan iıntiyaza 

benzeyen bir imtiyazın bir Rus 
tabaa.sına da verilmi.t at.ası 
bu tereddildü arttırmıttı. İşin 
istikbalinden endiıe edenler 
vardı. 

Entellljens Servis için 
Entellijeas Serviı için da

va şu idi: Rus Bretç ko
fun elindeki vesikayı ne pa
hasına olursa olıun elde etmek, 
Şahın sarayında takip edilecek 

taktikle şahıa tıana buna ayru 

mahiyette imtiyaz p•rtömenleri 
dağıtmaıına mani al•ak ... 

T. E. Lavrens ile Major Da
vit Herbertin İran urayında 

baş veziri ziyaret arzusunu iz
har ettikleri gün, vaziyet itte 
bu merkezde idi. 

Şahın baş sekreteri, ve vezir 
bu ziyaretİJI yalnız protokoler 
bir :ziyaret olcluj'uadan 9üphe 
ediyorlardı. Dovnina- Streeti 
idare eden adamlrrın lraa pet
rolları mueleaiacle R...Jar luu-
fl• .. tla bir adım l'erileyecek
leriııi sanmak ltunlarıa siyasal 

--kudretlerini ve logiliz siyasa
sının asırdide metotlarını bilme
mek olurdu. 

Lavranstan birkaç ya' daha 
büyük olan David 'Herbert 
Yunır herşeyi hazırlamıftı. Is
fahan isyanını hazırlıyan da o 
id.i. Yine o idi ki, İraııın adet
lerine ve lisanına iyiden iyiye 
vakıf bulunması savesinde ken
dini Müslim.an olmuı rilli gös
tererek Şii ler arasında yabaacı 

düşmanı bir mezheb kurmuıtu. 
Y eıil nncak altında toplandık· 
!arı için bu adı taflyan Şiiler, 
reisleri olan Herber David'den 
talimat aldıkları a-üa F antoma 
çetelerini Tı&hrana gönderir, 
yabancılar aleyhinde çetid çe
şid cİ <' ayetler iılerlercli. Ayaı 
zamanda çetenia kaçırdığı ya
bancı erkek ve kadınlar tla 
vardı. Bunlara bertürlü itkence 

mulııahtı . Yeşil ıancak kurumu 
o kadar kuvvet bul•uştu ki 
phın polisi onun kart11ında 

aci:ı: ve hareketsiz kalmıştı. 

Yabancılar hayatlarını korumak 
içiıa Iranı terke batlamıılan. 

Buna rağmen Iraada kalaağa 
cesaret edenler ya öldürülüyor, 
ya çetenin eliae geçince d.iri 
diri yakılıyor; bülisa bir panik 
uyandırmak neye bağlı olsa 
onlar yapılıyordu. Eatallijeas 
Servis şiiler arasında avuç 
avuç altın dağıtuak taraftarla
rını çoğaltıyor, asi kabilelere 
silih veriliyordu. Gizlide• ııiz
liye geniıliyen bu tetkillt ya
bancılar aleyhindeki hareketi 
tahminlerin çok üatüae çıkar
•ııtı 

1909 senesinde Anglo-Per
sian Oil Company, kesin ola
rak kurulmı.;ş bulunuyordu. 
Şah ile imzalanan mukavele 
mucibince Kumpanyanın safi 
hasılatından yüzde on altısı 
İran hükumetine aid olacaktı. 
Buna mukabil aksiyonların 
çokluğunu elinde tutan City 
bımkerlerinia gözetil•esini kont 
rol hakkı da Entelijens Ser
vise, dolayısı ile lnıriliz hük4-
metine verilmiıti. Burada per
de ikinci defa kapanıyor. 

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

OçUncU perde 
Nasırıddin cömert olduğu 

kadar da unutkaadı. Arcy'ye 
verdiii imtiyazın aynını Bretçkof 
çarlar hükumetince İrande haf
riyat ve ara4tırmalar yapmaya 
mewur edilmitti. Bu Bretçkof, 
bir gün Tahran sokaklarında 
otomobille giderken bir kazaya 
uğradı. Anlaşı:mrz, izah edil
mez bir kaza ki Breçkofuıı ca
nına okudu. Rusya elçiliği he
yecana düştü. Fakat ortada bir 
kazada11 başka suretle izahına 
imkan olmıyan bir hadise vardı. 

Tahran halkı bu keadi ken
dine ıridan otomobili ilk defa 
olarak görmüılerdi. Buna şey
tan arabası deailiyordu. Öyle
ye atsız giden bu araba şey
tanın icadından ba,ka birfcy 
olmazdı. Hala otomobilin Tah
ran sokaklarında dolaşmasını 
bile bir feaıaet telekki edi-
yordu. Fakat yabancı eller 
tarafından tahrik edilen halk 
kcırkusunu yenerek bu şeytan 
arabası üzerinde yürüdü. 
Yumruklarını sıkan bialerce 
kişinin bu fütursuz yürüyüşü 
karşısında kalan Breçkof oto
mobili idare edemiyerek de
virdi. Ôlüııılü kaza işte 
burada oldu. Fakat asıl garibi 
Bretckofun daim üzerinde ta
ııdığı kıymetli vesikanın da bu 
arbede arasında kaybolmıış bu
lunmasıdır. Vesika çok arandı 
ise de bulunamadı. Şimdi o 
hanfİ esrarengiz ele geçmiıti ? 

Rusların mı, Almuların ve-

Viyanalı bir sinemacı 
"Gestapo,, nun tuzağına 

ON SENE HAPSE MAHKUM 
HAPISllANEDE iNTiHAR 

düştü 

OLUNCA 
ETMiŞ 

~~~------. ......... ,_,, __ ~~ 
Viyana t9 Haziran 

lsviçreden kaçırılan Yahudi 
razeteci Jokob meselesiaiıa bir 
benzeri Avusturyada olmuttur. 

B. Urok iki yıldanberi Avuı
turyada, Vıyanada yaşıyan geaç 
bir Çekoslovak sinemacısıdır. 
Hitlerin lıükiımete geçmesinden 
önce Berlinde bir filim ku•-
panyasını ve sinema mecmua
sını idare ediyordu. 

Yahudiler aleyhine tazyikler 
batlayıaca Urok kumpanyasını 

150 bin liraya bir Fransız şir
ketine satmış ve Avusturyaya 
geçmittir. 28 yatında olan 13. 
Urok Viyanada methur artist
lerden bayan Tolurayıa idaresi 
altında çalışıyordu: 

Tuzıak 

Geçen ao• Tetrin ayında 

Urok Viyanada, bir kabareye 
yedi angaje edilmit genç bir 
Alman dansözile tanıştı. iki 
artist arası11da bir atk mace
rası mı başladı? Urok güzel 
dansözün şikayetleri ar kıdaş-

larıaa anlattı . Guya Almanyada 
büyük bir serveti varmıt ta dı
,arı çıkaramıyormuş. Urcık ta 
Alman devlet adamlarına karşı 

bilhassoı Göbels aleyhinde elin
de bazı vesikalar oldurunu ona 

bildirmi~. a-eçen Kanunuevvelde 
dansöz Urokla birlikte Berline 

giderek servetini dışarı kaçır
maiı teklif ediyor ve Viyanaya 
dönüace onunla lıtirlikte yaııya

a ı ıinemacılı • a 

hasredeceiini vadediyor. 
Urok bu teklifi kabul ediyor 

ve genç dansöz ona sözde kar
deti olan birisini takdim ediyor 
üçü llirlikte Berline gidiyorlu. 

Tayyarede tevkif 
Berlindea dönecekleri sırada 

tlansöz Uroka banlrnot dolu ol
duiunu söyledij'i kocaman bir 
paket \/eriyor. Urok bir Fran
sız bankerini de bu işe karış

tırıyor. Fakat Berlindea kalk

mazdan önce paketi açıyorlar. 

Bakıyorlar ki içi gazete parçı

larile dolu, a ldatı!dık'arını an
lıyorlar. Hemen bir tayyareye 
atlayıp kaçacakları sırada Ges
tapo (gizli Alman polisi) adam-

larından ikisi de tayyareye at
layıp bunları yakalıyer~ar. Ge
çen Mart muhakeme ediliyor
lar. Gizliden para kaçırmak 

töhmetile Urok on seneye, 
Fransız bankeri iki seneye mah
kum oluyor. 

HUcreainde •••lı 
Eitr yeni bir hadise olma

saydı, kimse bu işin farkında 

olmıyaraktı. Dün Uroku hüc
resinde asılı bulunduğu haber 
alındı. 

Çok tanınmıı olduğu Viva

nada Urokun bu "intihar .. ha

beri heyecan ı.ryandırmıştır . 

luna inanan yoktur. Sinemacı
nın elindeki vesikaları verme-

diği içio Geatapo tarafından 
öldüriildüili zannedilivor. 

Siyasal ufuklara 
Bir bakı~ 

Fransız Senası11111 d.ıt işler 
komisyonu asbatkanı Hanr 
Lemeri ile bir görüşmeden. 

Orada burada bazı ııerginlik · 
ler ortadan kalkmıı olmaktı 
beraber, siyasal fÖk yüzüniiı 
büyük bir kısmı bulutlardan 
temizlenmiştir sanmak, kend 
kendini aldatmak demektir. 

Ozak doğuda yeaiden ikı 
büyük sarı ulus arasında atq 
batıö~lermiş ve Çin ile Japon
ya arasındaki karıtıklıklarıa b6 
yüıaüş olması llir anlıaıaamazlıiı 
yeniden imkan içine sokmuttur. 
Av rupada ise, Hitlerin söylevi, 
bazı kimselerin lıtekleclikleri ko 
!aylıkları ortaya çıkar•amıt· 
tır. Bu söylevde bir çok kim
selerce, araıulusal çalııma bir· 
liği için bir a-üven ve Almaı 
ulusunun öbür uluslar çeve 
niae gir•esİ anlamını çıkardık
ları alman devletiain yenida 
Cenevreye clönmesiaden lüı 
babiı geçmedi. Buna karşı A! · 
man batbakanı, Alma• ordı 
ve deniz kuvvetleri gib 
1ıtazı önemli meseleler hak· 
kındaki isteklerini üzcrind< 
görüşülemiyecek ve biç de
ğişmez bir biçimde ileri ı_ür 
.ili. Bu bakımdan daha .... 
diden önümüzdaki güaler içiı 
ıiJ.ihlı bir barıf durıuat 
ortaya konmuf oldujunu kes 
tirilebilir ki, bana kalırsa bı 
durum, ırerginlijin aıı:alacai 
duyguıunu venneğe biç te el 
veri,li dejildir. 

Buadu bqka batının ii< 
devleti aruındaki ilgilerde dı 
bulanıklık belirmittir. Parilte 
F raaıız-Rua yakla.-a11nııı Laa · 
dra ve Romada da istenileı 
birıey olılnju aanılıyordu. He 
nekada dostça bir onam lıa 
ıaba katılmıt ldiH de, bu umu• 
boşa çıktı. Habtfista!' mu 
elesi de ltalya ile lngilterı 
arasına bazı yabaacılılclar do 
jurdu. Buna, bir de ltalyaala
rın Malta ada1ına karşı esk. · 
den beri ı.eıletliklari ve timd 
yenide• canlanan hırs v 
umaylan katmak lazımdır. Frar 
ıa, aracı rolünü bilerek lagili 
dıt bakanlığı ile ltalya dış ara 
ıında köprü kurmağa çah 
ııyor • Öyle umulur L 
ltalyaya Hebeşiltanda ekoao 
mik kazançlar güzen altına alın 
•ak sureti!• istekleri yerin 
getirilmiş olabilecektir. 

NOYE Fraye PRESSE'DE~ 
•• 

Rusyadan gelen 
Usta başılar 

Kayseri mensucat fabrikasın 
da çalıflllak üzere davet edileı 
8 Sovyet mütehassısı dün İstaa
bula gelmişti r. Ustabaşılar biı 
iki güne kadar Kayseriye gi· 
deceklerdir. 

Kinıler ruhani kıya 
fetlerile gezf'hilecek 

Yeni kıyafet kanununun tat
bikinde11 sonra kıyafetleri ilt 
dışarıda ancak Diyanet itler 
reiai Rifat, Ortodoks reisi pat· 
rik Fotyoı, Türk Ortodoks reİI 
Papa Eftim, lstanbulılı Akdaj 
ve Ermeni Crigoryan patrii 
Serop Naruyan, Muş Katolil 
reisi Vaha• Koçeryan, lstan-
bulda Hahambaşı re;si ve· 
kili !sak Şaki, lstanbul· 
da Ermeni protestan reisi Va 
ton Mııırdıç, Rum katolik ce 
isi Baruhas Diyono~ ruhani kı 
yafetlf'rile gezebileceklerdir. 

Hırsızlık 
Sclitinoğlu mahallesinin Ray· 

han sokağında Mehmet kız 
bayan Kıymetin ötedenberi ara· 
!arı açık olan kocası Ahmel 
oğlu bay Mehmedm evine girip 
kapının asma kilid ini telle kır
~ıiı ~e sandıktan on lira pan 
ıle bır kokulu sabun ~aldı(ı 
zabıtaya haber verilmiı ve talt
kikata baılaamıa 
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İngilizler yenilmez ArJlladayı şaşı
lacak bir muvaffakiyctle yenmişlerdi 

Yenilmez Armada, Portekiz: 
ıabillerini henüz geçmişti ki, 
miltlıiı bir siklonla karşııa,tı. 
Karmakarııık ve berbad bir 
hale düıen gemiler Kadiks li
manına sığıadılar. Kaaatlar ke
ailmiş kuılar bibi zavall, aciz 
bir hale düımü,lerdi. 

15 Haziranda, birçok fası la
lardan ve konaklardan senra 
yenilmez. Ar".Dada Holanda sa 
hillerine vardı. Aleksandr Far
nezin ihrac ordusu ile birleşe
ceği Niupor ve Dünkerktc de
mirledi. Nor•eç sahillerine gi
den bir İngiliz korsan ~emiıi 
lıpanyolJarın filosunu görüace 
Plimuta dönerek haber Yerdi. 

fngiliz deniz ku•vetleri ku
mandanı Drake kendisine Ar
madanın lngiliz sabilleriae yak
laşmak üzere olduğu haber ve
rildiği sırada top oynamakta 
idi. Haberi mutat souk kanlı
lıkla karşıladı: 

- Bu böcekleri ezmek içia 
daha vakıt vardır diyerek oyu
aunda de•am etti. Ayni gün\ln 
akşamında bir f spanyol ajana 
Sen Pol kilisasının kapısına 
kraliça Marinin me•fi kardina
lı Ailenin lngilizler arasına 
kundakçılık ıok•aia çalışan 
bir beyaımamesiai asmııb. Se
ail bu oyuna cevaben kraliça 
adına olarak neırettiği bir beyan 
aamede memleketin teblükede 
oJduğunu ilin ediyordu. Beyanna 
me İspanyol iatilaııadan kork
mak iyacap ettiiini, aer İngilizin 
ana yurdunu, evini, aileıini, 
müessesahm muhafaza içia el 
ele vermesi, mezhep kini ol
maksızın herhangi şahıi hislere 
kapılmaksızın vatan müdafaa
aına koşmak iycap ettiiiai de 
ili•e ediyordu. 

Bu İaıiliz ulusunu mukaddes 
birliğe çağıran ilk beya11aame 
idi. Katolikler •• protestanlar 
müstevlilere karıı kütle halinde 
seferber edildiler. Her İnıiliz 
için tek bir kaygu kalmıştı : 
Vatan tehlikededir, diyorlar, 
ondan başka birşey düıün -
miyorlardı. Kırk yaşından 
&fağı olan bütün erk ekler 
•İliı orduya gönüllü olarak 
yazıldılar. Balıkçılar kayıkla
n•ı ve 2'emilerini millileıtirerek 
.ltvletin emri altına koydular. 
Köylüler •W hn sarıldılar. Ka
dınlar ve ihtiyarlar tersane
ıcrde ordu ıçin çalıımıya ko
yul ular, 1 koçya kralı bile 
hizmet teklifinde bulundu. Bu 
teklif bir dost gibi, aynı su
retle istila tehlıkesine maruz 
bir me e etin birlik ve itti
fak teki fı )l apılmışb. İngilte-
cde bu derece geniş ve mu

azzam bır yurdseverlik hare
keti il defa olanak görülü
yordu. Havkins bu coşan, k y
nayan enerjileri organize et
m k, ae rleştirmek vaZJfesi.ni 
uzerine lmıştı. 

Gu:> da zengin olan Hav-
' i m srafı kendı ce-

binden odenmek üzere hasta
han l lrn uyor, fedakarlı w mm 
mi.ık o ar k We tm·nster'-
dc g meyi hayal ediyordu. 
Gü de l ç defa Kraliça Eliza
bet'in e mı öp ek şerefine 
mazhar olduğu günden eri 
devlete hizmette bulunmak aş
kı ve ı:zmı sonsuzdu. 

Havkins dokülmüş s~çılmış 
semi parçalarındaa, işe yara-
maz aanalan aemilerden birkaç 

günde İniiltereyi, tarihinin •• 
büyük badireıinden kurtaran do
aanmayı yaratmııtı. Ha.kinsi• 
techiz ettiği donanma 196 iemi-

' den müteşekkildi. Bu koskoca fi
loaun yalnız 13 parçası deYle
te aiddi. Ötekiler eşhası•, ba
lıkçıların vataalanaı koruma 
uğrunda devlete bağııladıkları 
ı-emilerdi. içlerinde korıan 
harplannda •uhtelif milletleı

den alıamıı çeşit çeıit gemiler 
vardı. Bütün bu karmakarışık 
tlonaama o zamanıa en haş
metli gemileri sayılan yepyeni 
büyiık boyda 150 İspanyol ıe
misile çarpışacaktı. 

lspaaya kralı ikinci Fili\tin 
o kadar özenerek bezenerek na 
zırladığı yenilmez armadası•da 
tayfalar beş dil konuıurladı. 
Filo küçük bir babil sayılabi

lirdi. İngiltereyi istila maksadile 
bu gemile.re 21,621 asker,8066 
bahriye neferi ve 300 papas 
bindirilmiftİ. Bu papaslar bir 
kerre İngiliz tapra2'ına ayak 
ba11alardı katolikliği hikim 
kılaak için aaııl enınısyon 
metoc\lanndan istifade edecek
lerini bilirlerdi. 

Yenilmez armada da herkes 
nikbindi. Yalnız filoya kuman
eden Medina - Sidoaia müs
tesna ... 

BUyUk deniz harbi 
1588 senesi temanzunun yir

•İnci günü İngiliz filosu, İs
panyolların meşhur Armadası 
ile kar,ılaıtı . İspanyol filosu 
hafif rüzgara kendiai bıraka

rak mnthiı ve azametli bir ıu
rette ilerliyordu. lnıiliz iemi
leri onun ıeç•esine yol a~
mak iıtiyormutcasıaa sıralaa
tılılar. Yenilmez armada kar
ıııındaki der•e çat•a İngiliz 
filosuna bir top atmaia bile 
tenezzül et•iyerek Pli•uta 
doğru doluna .ıeyam etti. ln
gilizleri• cepheden hücuma 
kalkışmaları delilik olur
du. Daraka •e Havkins ara
ıında bir gorüşmeden sonra 
menii vuruşmalarla düşman 
filosunun ileri harek d ini işkal 
etmeğe karnr verilmişti. İngiliz 
gemileri, f spanyoUardan tonaj 
itibarile çok daha düşkün mev
kide olmalarına rağmen küçük 
hı.cımları da çevik ve atak ol
malarını temin etmişti. Kırlan

gıçlar gibi her istikamette gi
diyorlardı. 

Manş denizinin bazı azgınlık 
dakikalarında 50 kademe varan 
dalgaları ile boğuşmakt n kor
kan Armada başamirnlı Mc
dina Sidonia yolundan ayrılmak 
istemiyor, IAgilizlerle bir deniz 
h rbine girişmekten çek'niyor 
gibidi. Zira lngiliz filosunun 
sandıgmdan çok tehlikeli ola
cağını anlamıştı. On.ha ş"mdi
den Armadanın dümdarların

dan ekiz büyül· geminin yel
kenleri in iliz teşile yakıla

ral gemiler parça parça edil
miş, Fransanın Garb kıyılarına 
atılmı bulunuyordu. Bu kor
kunç i aret karşısında tered
d .. d mah 1 k 1 a ığını anlı-

hyan Medına Sidonia fsp nyol 
tnrzında hücu emrini verdi. 
Armada ateş kus ağa başladı. 
Harb müthiş oldu. Bu iki dü -
man millet arasında bir savaş
tan ziyade iki devrin savaşı idi. 

Ve yenilmez Armada yenildi. 
Aasızıa ba12öıteren şiddetli bir 
fırtına •e rüzalr tamamen İı-

•4• Y--enı Asır ae Hazıran 1e3a 

Okurların ::::::::: 
::::::::: Dilekleri 

Su şirketinin kur
banı olan bir semt 

Mısırlı caddesi 
Bu caddede binlerce eYe 

yalaız bir çeşme kifi iÖrülmüı. 
Bu yüzden akşam Üzerleri işin
dea yoriun ielen bir kimH 
su almak için on on beş daki· 
kalık bir yürüyüşten sonra 
çeşme başına ielebilir. Burada 
bekliyeceği zaman belli değil
dir. Çünkü burası biı· kamp ıibi 
kalabalıktır. Eksilea yok. Iıin 

yoksa saatlerce bekle .. Öyle bir 
zama• ieliyor ki ilaç gibi kom
şularıadan bir bardak su iste
ıaiyor. En lüzumlu olan suyun 
bu kadar kıymetli tutulması 

nedea ileri geldiğiDi kimse bil
mez. Bu semte bir çeşme yapıl
ması için müracaatta bulunmak 
işteailirkea öbür çeşme de ku
rumuştur. Şimd halk suyunu 
iki bin met. e mesafeden getir
mektedir. Şunu söyleyebilirim 
ki bu civarda hiç bir evde su 
yoktur. Halkın bütün varhiı 

yalnız bir çeşme idi. İşte şim
di halk suyunu ancak bu me
safeden getirmek için ne zah
metlere katlanıyor. Bu halk 
ıu şirketinin kurbanı mı olsun? 
Bu vaziyette yaşamak imkanı 

Yarsa lütfen siz söyleyiniz, bu 
mühim mcselcn İR biran evvel 
düzeltilmesini alakadar ma
kamdan dilerim. 

Ruhi baba sokağında 70 
•umaralı evde 

Hüeeyin Necati 

Seferi hisardan 
Bir şikayet 

Seferihisar hAkimi Ahmed 
Baki imzasile aldığımız bir 
mektupta Seferihinra giden 
kamyonun Abdullah ağa çift
liği civarından geçerken toz 
kaldırır diye 12 kilometrc
dea fazla sür'atle ıitmesi 

men edilmesinden şi kayet edi

yor. Mektub aal:ıibi diyor ki : 

"Hiç toz olması• veya. Toz 

kalkmasın diye ienel bir şoaa 

da otomobillerin on iki kilo 

metre üzerinden gitmeleri is

tenilir •i ? Böyle bir iıtek 

haagi yasada vardır ? 
Böyle açık ve umumi yollar

da kamyonların on kilometre 

izerinden gitmesi istenirse 
aceba İzmirden kalkan yolcular 

Seferilıisara, Urlaya ve Çeşme
ye 11e vakıt varılar? Böyle ise 
çabuk yolcu nakleden bu va
sıtaların gereği yoktur. ,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
panyol filosu aleyhinde idi. 
Drakenin ateşinden, Pl"muth 
cehenneminden k çabilen bir 
kaç İspanyol gemisi de fırtına 
ile İıkoçya sahillerine sürüle
rek orada karaya oturdular. 
Koca yenilmez Armadadan yal
nız lnrk gemi bozgunun aman 
vermiyen cehenneminden kaça
rak berbat bir halde Kadiks 
limanına dö cbiJm şti. 

lngllt renin z feri 
lngiltere zafer sevinci içinde 

çalkalanıyordu.Bütün şarlar do
nanmıştı. Halk tarnfındaıı lkış

lanmnk fırs ti rından hiç birini 
kaçırmıy n kraliçe Elizabet mu
:ımffer gemicilerini istikbal için 
Tilburiye gitmişti.Orada Yunan 
amazonları kılığında göründü. 
S vinçten çılgınca tc ahürat 
yapan lngiliz er krar arıra 

eş 'z bir kabul yaptılar Z ... feri • 
asıl amili asıl yarabcııı kendi
leri oldu darını unutarak yenil
mez armadayı bozguna uğrat
mak liyakat ve şerefini de 
kendi iıteklerile kraliçelerine 
verdiler. 

- ... onu Vm· -

lngiliz - Alman 
Andlaşması 
-Başta.rafı 1 irıci salıifede

Streu koaferansı ile hep bir 
arada belitilmit olan politikayı 
2ütmesi llzım ieldiği fikrinde
dirler. 

Bu partiler birge (müşterek) 
bir hareket erde et•ek için 
çalıııldıiı bu sırada iki taraflı 
ltir uzlaı•a olan Iaiiliz - Al
•an andlaımasının aoauçlannı 
kabul etmek iıtemiyorlar. Bun-
dan dolayı dıf siyasa hakkuıda 
bir aytışma yapılacaiı sanıl

maktadır 

Rama, 25 (A.A) - Söylen

diğine. iÖr• İtalya batı ha•• 
andlaşması meselesini 3 şubat 
bildiriiinde tasarlanan mes
elelerle sıkı bir şekilde ilgili 
tanımaktadır. Bundan dolayı 
ltalya ilk öace hava meselesi
nin kotarılmasını istiyen İaiİ· 
liz tezini kabul etmiyecektir. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satıflar 
~ 

Uz Um 

Çu. Alacı Fiat 

236 T Debbas 10 

153 Alyoti bi. 9 25 10 25 

37 Süleymano 9 75 13 
36 N A Haydar 11 12 50 
25 H Z Ahmet 9 50 10 

15 J Taraato M 12 25 13 

6 S Emin 10 50 10 50 

3 Şınlak Z bi. 11 75 11 75 

511 Yekfm 

Zahire Bor•ası 

Çu. Alıcı Fiat 

Satılı evi.er 
Bucada istasyona yakın 

küçük bahçesi, tatla akar suyu 
•e kuyusu ve elektriii olan 
birer katlı kullanışlı i.yi halde 
Hd ev birlikte satılıktır. iste-
yenler Bucada Tevfik Fikret 
sokak 6 numarada Rük eYİn
den sorıualar. 1-5 (858) 

lzmlr belediyesinden: 

- Şchir~eki pazar yerlerin· 
den batka yerlerde kasaplık 

hayvanatı alım ve satımı kanu

Ren yasaktır. Bunlar mezbaha 

civarında Cuma, Pazartesi ve 

Çarşamba iÜ•leri kurulmakta 

olaa pazarda satılacaktır. Difıer 

hayvanatı• da ayni günlerde 
414 Buğday 4 75 

10 Akdarı 3 75 
6 37 belediye temizlik ha•ı yanında-
3 75 ki hayvan pazarında satılacafı 

120 P. çekirdeği 2 30 

244 K Palamut 300 

2 30 herkesçe 9iliamek üzere ili11 

300 olunur. 1897 (862) 

• 
ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son ya pıklan beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
..A.N9K..A.::EC....A. Birası içilir 

Ç •• k •• . içilecek biricik ulusal bira hudur un Ü • Her yerele arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 
~~ : . ,. .... . . . . . . -. . . 

30 mayıs perşembeden itibaren 

Bahri baba Park gazinosunda 

Büyük yenilikler ! ! ' • 

f zmirlilerin musikiye olan rağbetlerini bilen müessesemiz İ~tanbulun 

(B ı ••) VE (Ç.fJ•k k) ga:ainolarınm senelerden beri alkış e vu 1 1 par toplıyan sazını çok büyük fedakarlıkla 

mıei~rei- ilk defa .. olarak getirmeğe muvaffak olmuştur 

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

banco, Cevdet, dünbelek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmure Handan 

Küçük Nezihe Suat , Siyansad~ Belma, İzmir 
yıldızı Şükran , sahneler yıldı zı Faide ... 

İzmir ikinci icra memurlu

ğundan: 

Elyevm ikametgahı meçhul 

lzıairde Bostanlı da furuncu 

Ömer sabit ve kahveci Ali 

Riza taraflarma 

İş ba kasına borçlu bulun
duğunuz 200 lirayı işbu ihbar
namenin tebliğinden itibaren 
üç gün zarfında gerek kendi

nizde ve gerek üçüncü şahıs

lar yedinde bulunan mal ve 
lacak ve gelirlerinizin mahi

yet vaziyetlerini ve her türlü 

kazanç ve gelirlerinizi ve ya-

şayış tnrzlarına göre geçım 

menbal rınızı ve buna naza-

r n borcunuzu ne suretle ödi

yebileccğitıizi icra daire ine 

bildirmeniz lazımdır. 

Ak i takdirde beyanda bu

lu unc ya l.nd r hapisle taz

yik dilmekle beraber hilafı 

hakikat beyanda bulunduğu

nuz ve beyanınızda vukubula

cak tahavvülleri göstermedi

ğiniz anlaşılırsa hapis cezas 

göreceğiniz ilanen ihbar olu

aur. 1892 (863) 

PAR SU B R KIMY AGERIN 
K~ŞF~ SA VESİNDE ŞİMDİ 
BU fUN KADINLAR GÜ
ZEL .BİR CiLDE MALiK O
LABiLiRLER. 

Güzel bir 
Cil 

Gayrikübili mul'avemet 
lr m~knatlshr 

Evvela sevi liliğiniz teninizden neş et etmıyor mu ? O halde, 
her c in nazarı takdirini celbetmek ç re ine teve sül ediniz.Cildi 
niz~n güzel ve nermin ol ası için TENEFf US ETMESi LA 
ZIMDIR. Halihazırd bunu temin edece yalnız bir kre v rdır 
M şhur mutaha .. ıs JEAN DE PARYS'in on keşfi olan GÜN 
DÜZ SIMOISE KREMi şeffaf ol ıyan air kremlerin hilaf n 
olarak havada şeffaftır. GECE SIAMOISE KREMi de yiız" 
emsalsiz ve tabii bir ten rengilc sü:sler. Cildinizi ta~fiye ve tak 
viye için GECE SIA" OISE KREMİ'ni (cold cream} kullanınız 
Tesirinden o derece eminiz lci memnun kalmadığınız talcdird 
paranızın derhal iadesini i'aranti ediyo uz. 

C r • m Si a m o 1 s e 
HER YERDE SATILIR 



• 

ae Haziran •a""• 

• 

a 
• 

Yeni çıkan, 

Kul nıensne t 
Fabrikası kumaşlarını 

Alırsaııız Bir daha J. ... vrupa kumaşı 
aramazsınız. Katiyen kırışnı.az. Sizi sık sık 
elbise ütületmek zahmetinden kurtarır. 

Halis yün 
Cazip renkler 
1 1 Zengin çeşit 

l'erzinizden hu fabrikanın kumaşlarını isteyiniz. 

• 
yerı: Un.umi satış Birinci Kordon 

limited şirketi halı Çolak zade 
TELEFON: 2360 

Açık havad.:ı 

Bırıtılauı 

KlLVİNAIORD.\ 

sa~lanmış bir gıdanın 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,yediğiniz bütiin yemeklerde mik· 
roplar doğurur. SO(ıUK, bu mikropları öldürür. Bunan için bir 
elektrik sogul lıa\a dolabi satın almalısınız \'C bunu al ırken ti 
c}'bini 3e~mrli~iııi7 

Bu siAortayı temin eder. 

Fiyat - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 
Satıt yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBİNİN SESİ ] Samaniakelesi 

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

.·enı Asır 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NA~IDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
EUi senelik bir ma:ı:iye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark1tdır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca· şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 
bi.iyük eczanelerde bulunur. 

In~aatını;ı; için atidekiılıtiy~çlarıııızı pek ucuz f ıyatlarla 
temin etmek i~ter~cniz Halim a.ıta çaqıeınıl!\ 

Kavalah Hasan Nuri 
ti cıuetlıaneRi 011 müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neıl çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden /fivhalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BlitOn Markalar 

En Milsalt Şeraiti• 
Mağazamızda Satıllr 

lzmir defterdarlığından : 
l11ıııaı• vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasıea göre 

hacı:edilea kuyumcular sokağıada kiia 13 - 11 sayılı dükkan 

tarihi ilindan itibaren yirmi bir ırün müddetle ıatılıia çıkarıl
dığından pey sürmek istiyeıılerin defterdarlık tahsilat kalemine 

~etmeleri. 22 - 26 - 30 - 4 1840 ( 839 ) 

Sahife 11 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\lnzaUer Eroğul 
Keıual Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saa+ dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

• (292) 

Göz He~imi 
Bürhan Bengu 
Memleket hasta~esi ırö:ı: 

müta\oa11ı11 

Muayeneba•Uİ ikinci 
Beyler •okak numara 80 

T elefen: 3828 
3-26 

:1 Doktor 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

EviKa;antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

M 

Bugüne kadar piyasaya çı-
karılan traı bıçaldarı•ın 

en eyııı 

KIRMIZI AY 
bıçairı olduğu herkHin tec
rübe.ile a11laşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traf olmak İ.1-
tiyenler 

İzmir Kuzu o2'lu An
çarşııı 29 numarada 

1 al S •t hırdavat ta y ı aı mağaza-
sı•• müracaat etsinler. 

Zayi 
I:ı:ıair Esnaf ve Ahali ban

kası Alaıehir ,ubesindea sahn 
aldıiım 7454 defter sıra nu
marasında kayıtlı 11-1-931 ta
rihli 169-9 •umaralı 25 lirayı 
muhtevi bir adet hisse makb11-
zumu zayi etti•. Ziyaında• ye
ııiıini alacaiım. Gaip ol~n eski 
makbuzun hükümsüz olduK-unu 
ilin eylerim. 

Alaşehiria sarı göl nahiye
sinden Şerif a(a zade 

Ali Ulvi 
26 27 '28 181)6 ( 864 ) 



ahlte ta 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 26 hazi

randa ~elip yükünü boşalttık
gan sonra Burgas Varna \'C 

Köstence için yük alacaktır. 

. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

MOREA •apuru 24 hazi
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvcrs, Rottcrdam,Ham
burg ve Bremen limanlarına 

yük alacakbr. 
A VOLA. vapuru 8 temmuzda 

bekleniyor. 11 temmuza kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

Yene Asır 

Oliver Ve Şii . 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THURSO vapuru 25 hazi

randa Hull, Am ers ve Lon
d adan gelip tahliyede bulu

nacak ve ayni zamanda Londra 

I ve Hull için yük alacaktır. 

• Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Re•tkcn mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayenelerf 

Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Uıtra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıbr. 

SATURNUS vapuru 29 ha
ziranda gelip 4 temmuza kadar 
Anvcrs, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanlan 
için yük alacaktır. 

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

1 
ROUMELIA. ''apuru hazi-

ran sonunda Li,·erpool ve Svan-
ve Brcmen limanlarına yük 1 'd b ki kt d" sea an e enme e ır. 

alac~ktır. 
1 

NOT: Vürut tarihleri ve 

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 

SERUICE DIRECT DANUBIEN 1 vapurların isimleri üzerine mesu' 
Tuna hath ı liyet kabuJ edtlm ez. 

T defon: 2542 
H 3. 1-13 (2&1) 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 
ROLAND motörü 25 bazi-

randa Rotterdam, Hambwg, 

DUNA vapuru 30 haziranda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis

lava ve Viyanaya yük alacaktır 

Vurut tarihleri ve vapurların 
Copenha&"e, Dantz~g, Gdynia isimleri üzerine mesuliyet ka-
Göteburg, .Osfa ve lskandinav- bul edilmez. 
ya limantarı için ük •Jacaktı.r. N. V. W. f. Hanri Van Der 

SAMLAND motörü 8 tem- Zee & Co. 
muzda Hamburg, Copcnhage, Birinci Kordon "f.elefon No. 
Danzii, Gdynia, Goteburg 2007 . 2008 
Oılo ve lskandinavya liman-

Doktor 
larına hareket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 

r·····:rA·zE····1iMiz····uc:u-z-·····i . . . ~ 

~ iLAÇ : . . 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERı 

Bamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük SaJepçıoğlu hanı karşısında 

············~~·~••t•••················································ 
TION Co. OF GRECCE 1 o y 
ızmir - Nevyork arasında sınan unus 

ayda bir ntuntazam sefer J ı 
1z!i~~?nS {~~;rr:)2~::;:u~~= ' O 1 t UI h /1 
-k 1 kt er ve enas aa-

yu a aca ır. I tah 
Y l .. k k b 1 der tahk arı mu assısı • o cu ve yu a u c . Zoo19nldak 

W:iden Kömürü 
SERVıCE MARITİM RuUMAİN Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 

Garbi Akdeniz için ayda Saat ondan on ikiye ve 
bir muntaz am sefer. iki buçuktan altıya kadar 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda hastalarını kabul eder. 

gelip 15 temmuzda Malta,Mar- ..._~---------
siJya ve Barcelon limanlarına 

alebe velilerine hareket ededektir. 
dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
aJiyet kabuJ etmez. 

ilk ve orta mektep tale-

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

bclerinden ikmale kalan ço
cuklar ) eni bir metod ile 

çok çabuk :zamanda imtihaaa 
hazırlanırlar. Taliplerin ida-

hanemizc M - Z rumuzile 
müracaatları. 3 - 10 

Telefon: 2004-2005 

iz ir ithalat ~ümrüğü müdür
lüiiinden: 

·K. G. Adet 
O 940 54 İpek ıarpa 

· O 330 10 ipek mendil 
2 235 29 ipek men ucat parçaları 
O 20 10 ipek püskü) 
O 5 10 Şapka tüğü 
O 5 3 Pamuk şapka çıçeıı 
O 15 5 Şapka çiçeği süsü 
O 515 7 Ramiden şapka 
O 245 1 Pamuk dantel 
O 55 1 Pamuk kurdcla 
O 130 Nikel yaldızla gümüş şapka tokası 
1 600 Yün mensucat 

Yukanda cins ve miktarı yazılı efya 5 Temmuz 935 tarihinde 
artbrma suretile satılacağından istekJHcrin o gün sabahleyin sa-

9 oa satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 
22 26 1779 (836) 

\ 

O'"fEL BRISTOL 
Birinci Sınıf .. :~ -~= 

--Lüks Otel 
Biitiin lzmirliler burada hnhışurJar 

== Tepebaşı Beyoğlu ===::::: 
Müsteciri: Bütün lzmlriilerin teveccühünü 

LÜTFÜ' dür 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
Tt:MiZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teılim 

L·ira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruı 

Silindir ve her nevi f evkalide kö•ürü yalnız 
Kestane pıızarmda Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. P~rpinvani 
Maiazasında bulacak•ımz. 

Kar 2'ihi 
Bütün dün-

yaca maruf 
bir dit dok
toru " diile
rimize iÖz
lerimiz ka
dar ehem
miyet ver -
memiz la
zımdır di
yor. 

Her lüzum
lu ve faydalı 
şey gibi diş
lerin de kıy
meti kııybe-

Te efon 3937 

dildikten sonra bilinir. Fakat artık iş işten geçmiş olur. 
Eğer dişlerinize bakmayı şimdiye kadar ihmal etmitseniz, ve

ya kullandıgmıo: diş macununun diş~crinizi kafi derecede temiz
leyip paıiatmadıimdan şikayetçi iseniz bugünden itibaren en 
mükemmel ve en müeuir diş macunu olan " RADYOLİN " i 
kullanmaya başlayınız ! . 

B A D ·T O ı~ i N 
~r~-..:· · .. · ı ı ~ .. :.._-_ -. '. ., . • ..... . . .• ..... .. ~, ı .. - •• · ~.J~:- a~f-~-.t 

B o o 
l\liibadi l 'e ga) i·inıiihadil 

bonoları alır 'e satar 

.A. I >::Ei..Eb 
lzmir Kemeraltı caddesi 

Hacı Hasan otelinde 60 numarada 

BAY CAViDE 

• , l 

~ ocuğunuz zayıflıyor 
Zira a•nesi•in südü kafi değildir 

Yardımcı bir gıda lazımdır 
Bay doktor Ali Valait bizzat bazırladıiı ıütli 

unu takdim ediyor 

LAKTIN 
Sütlü UR 

Çocukta aaacı, ishal, hazı•aızhk •e kusmalar 
•arıa onlan Eiderir. 

Ke•iklcri ku•vetlendirir 
Elleri •1kıtbr1r 

AiJayi iaek ıütü derdinde• kurtarır 

lnkılıtaz ol•ıyan çocuklar için 

DiIA8Tin 
Sütsüz un 

Çok tayanı tavsiyedlr 

Bay Dr. Ali Vahit tarafından sureti huıuıiyede hazırla
na• et ıulu •erci•ek, \,ezelye ve diiu hubultat 
yakında piyasaya çıkaralacaktır. 

Ü•umi clepo : 

Lütfi Krom ecza deposu 
Poıta kutusu 215. İzmir 

DiKKAT : Fiatlerde tenzilat yapılmıtbr. 

Beher kutusu SO kuruştur 

ARI 
BU SUTUNDA HEPİNİ
Zİ ALAKADAR EDEN 
YENİ BİR HABER OKU
y ACAKSINIZ. 

·p enn i gözlük • • 
ıcın 

lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Go••zıu••k : Hilal cczaaeıi X Kemal Aktaı 
lzuur 

Gözllikcülüiün tamam çeıidi bütün c:inıleri her yerden 
ve pek ucuz ... 

.. ·c • , ' 1 
·~ . . , / . 

• - !7/ • \ .. . .. - .. 
Toptan ve perakende 

çok 

Teşviki • kanu1Jundan 
istifade eden müessese sa
hiplerine iktisat veki.etinden: 

Saaayi mtiesseselerine röaderilmiş olan sual varakaları muci
bince tertip edilecek 1934 senesi iş cedvcHerinin beı nüsha 
olara le tanzim edilmesi ve lıtir nüshasınıa vekaletimize gönde
rilmek üeere enıeç 1-7-935 tarihine kadar postaya vcril•eıi, 
di;er dör~ aüıhaaın ise yine ayni tarihe kadar mahallia e• bü
yük •ftlkıye memuruna verilmesi lüzumu ilia olunur. 

sanayı 

1883 l861) 


