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İıntiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN il 

Başınuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

-------------------------~l~t~«1:n:h:u~1~~~~:tı~·ıı\a~~ur0cl&~ınııı 

DOLGUN BİR 
EMPERY ALİZ
MA PROGRAMI -·-Avrupa uçurumun kenarm
cladır. Bütün uluslar, harptan 
til&ıinir ıibi göründükleri halde 
tehlüke gittikçe büyümektedir. 
ı. korkunç karabasanı ( ki
t..su ) tlağıtacak )Öne} de 
(cephede) ise dağaıkhk •ardır. 
Roma Ye Strez.a konferansla
rında yaratılan umutlardan 
ayakta duran birıey kalmadı. 
Birb"ri ardınca hepsi söndü. 
F ran a - ltalya - İngiltere ara
aındaki el birliği, hayali andı
rıyor artık... Bu gidışle, batı 

l.aya andlaşma ı da ırerçckleş
ıtıck imkanını bu amıyacaktır. 
Buz nkü durumun inceliğini 
( ne akctini ) arttıran iki 
O!lem i hfıd · se karşısındayız. 
A .. u,>amn barış l.irliğini kur· 
.. ak isteyen yöne} de iki bü
yük yarık açan bu hadiseleri 
töylece özetcitiJiriz ( bülisa 
edeb" liri:ı:) : 

1 - lngilterc, deniz silahla
rı işinde Almawya ile başbaşa 
ererek anlafmıı, böylece F ran

ıa ve İtalyayı oJutla (cmrİ•iki) 
ile karıdaıbnnıthr. 

2 - İtalya, Strezada göınül
dtiü unılan revizyonist siya .. 
tasma yeai bir hızla dön-
müştür. Habe,clindcki top· 
rak kaviasıada özgürlükle 
( serbestce ) hareket edebilmek 
çin antlla,maların zamanla hü-

1' · mlerini dei°İftirerek durumun 
d · şergeleriae ( vecibelerine ) 
uyar surette değşirilmesini (ta
d lini ) istiyor. 

Bu iki yarık birbiri1tdea 
onemli yankular (akisler) uyan
d1rabilir. Zira İtalyanın ileri 
ıürdüiü tez, toprak ıtatuko

larını yıkmak iıtiyen bir tezdir. 
Bu~üa Hebetclindc ycriblmek 
( tatbik edilmek ) istenen bu 
tezin, yarın İflası fenişl~yen 
aynı emperyaliz.mayı doyurmak 
için hangi tarafa çevrileceğini 
lcimse bilemez. Kaldı ki, ıtal
yanın, Uluslar kurumunun ya
pıcısı olan Vilaona yastadığı 
(atfettiği) sorlcrı siyasasına 

destek yapmaı.k iste) işinde bile 
bır yabansı ı ( arabct) vard&r. 

Uluslar l u umu a· asa eae-
o 

menliği ve toprak bütünlügünü 
ırözcttiii gibı. bir haksızlık ol
duğu veyahud ki, şartlann de-
iiştiği anlaşılırs-t sınırlarda da 
değiıildik yapabilecekse bu 
hak kuruma tanınmış de-
meldir. Yoksa kurl!nun ver
diği karar.arı sallamıyarak is
tcdiii ribi tlana•an devlete 
deiil. . . Preasip bakımından 
ltalyan siyasasının anlaşılmaz

lıiı lturada toplanmış gibidir. 
halya ıibi HabeJeli de uluslar 
kurumunun uyesid"r. Bu arsıulu
uıl (beynelmilel ) kurumun elin
de iki tarazi bulunamaz. İtalyaa
lara ku•vetli oldukları için baıka, 
Habeılere de zaif oldukları iç.ia 
başka ölçü kuUaaılamaz. Bu 
kafaya (zihniyete) yer verecek 
olan bir kuru111 iatihar etmit 
sayılabilir. 

Ama ]talyanlar diyorlar ki : 
" Habeıiıtan medenii l,ir ulus 
deiildir. Uluılar kurumunda 

yeri yoktur." 
A..jlaruaa uyıun düttüii 

lar kurumu.-

Cımma sultanlığına 
Habeş in el koyması meselesi 

Italyan protestosu tesirsiz kalmıştır 
·····································~···················································· 

ROMA 26 (A.A) - Sultan 
Ebucaf erin ölmesi üzerine Cim
ma sultanlığına bu kez Habe
ıistan tarafından el koaması 
hakkında İtalya, Habeş hükü
metine ihtiraz kayıdlarmı bil
diren bir nota göndermiştir. 
Adiaab~a. 26 (A A) - Ha

beş hükumeti, İtalyanın Cimma 
sultanlığı hakkındaki notasına 

verdiği cevaba, İtalyan ihtiraz 
lcayıdlarının yersiz ' e esassız 
olduğu, Cimma ~ultanlığınm 
öteden beri Habeş imparator-

Deniz 

luğu caıniasınm tamamiyle için
de bulunduğu ve buradaki ltaJ
~·an h•k ve asığlannın ancak 
ltalya - Habeşistan andlaşması 
hükümlerine baj'iı olduiu söy
lenmekte.lir. 

Lahaye, 26 (A.A) - İtalya
Habe, uzlaıma komitesi auo 
saat 16 da S\'eningcn de top-
lanmıştır. 

Romn, 26 (Özel) - Yarı 
resmi Affari Esteri gazete i 
İtalyan tezini daha açarak di
yor ki: 

"Haşistan uf uslar kurumunun 
üyeıi o!amaz. Uluslar kurumu 
misakının on altıncı Maddesi 
kuruma liyık olmıyan üyenin 
tardını ihtiva ediyor. Şimdi bi
linmesi lizımge!en fUdur: Ulus
lar kurumu bu maddelerin vü· 
cuduna tecahül mü edecek, 
yoksa hokikat sahasma mı 
girecektir? Eğer bu suaJimize 
müsbet bir cevap alınırsa İtal
ya uluslar kurumunun üyesi 
olmakta dovam edecektir. Ak
si takdirde İtalyanın 25 ağus
tosta Cenev.reye dönmek zah
metini ihtiyar etmesine bir lü
zum kalmıyacaktır.,, 

ATATÜRK 
İatenbulu ,eretlen 'J lrecek 

f stanbuJ 26 ( Özel ) - Cum
hurluk başkanı Atatürkün bu
iÜalerde latanbulu ıerefJeadi
recekleri ltildiriliyor. 

Gayrimübadiller 
Kongresi 
lstanbul 26 ( Özel ) - Gay

rimübadil er yarın toplanıyor. 

Kongrenin gürültülü olacaj'ı, 
idare heyetinin du,ürüleccki 
zannolunuyor. 

anması 
____________ _,_, __________________ .._.._.:um ____________ ____ 

Fraıısa s r . ""' . 
ı gerı ah yor 

1 nrn. ızlrırıu en 1ıcni lJe-J"I u knuawnc ôOUO tvııl tldıo· sar of1 :.u mildir 
Paria, 26 (Ö.R)- Savaş do- tarafından yapılan diyevi -din- l Vaıingten deniz silihlanmaıı 

nanması parlamento komisyonu lecliktcn sonra, ittifakla bir mukaYeleainin hükümlerini te-
büyük Britanya ıle Almanya karar ver•iıtir.Bu karara göre ıirsiı bıraktığından Fraaaa ye-
arasında <leniz silahları için lniiltere ile Almanya arasında aiden ıcnel anlaş•alar yapı-
ayrı bir anlaıma imza edilme- imza edile• andlafma gerek lana kadar dcni:ı: ailibları İfİa 
siaden ileri ırelen durum üze· V ersay muahedesinin deniz ıi- de ser\Jeatçe hareket et••k 
rinde dc•İz bakanı bay Piyetri lahlarına ait kayıtlarıaı,gerekse hakkını ı•ri almaktadır. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da yer almasına göz yuman ( insani ) bir dütünce ola•aı. ya Habeıelinden büyükçe bir 
Italya, bugü11 nasıl oluyor da 0 Burada

1 
tehlUkeli olmakta• kur- parçayı eline ııeçirirse, bn pa-

iÜnkü düıünccJerinin teni ola• tulamıyan ikinci bir nokta da zan \,üsbütün kendine kapana 
bir savda (iddiada) bulunabili- ltalyamn uluslar kurumunun yarın daha ileriye ıePlek iı-
yor. Heın uluslar ıosyeteıi yal- P~Htijini ••fıra düıürecek ıe- temiyeceiini, Çad 261üae, Ni-

b t d 
. t 

1 
. d kaide dananmaııdır. Saldırış• 1· er yadilerine kadar uıanmağa, 

mz a ı me cnıyc ay esın e v "f k ( v d ) L Jk" d M 1 t v 

1 
.. .. ( h ) b ugrıyan zaı ve ıyıt maı ur .e ı e ısıra • a maııa ça-

yer a an ara ozgu ma sus u- 1 l I ,_ ı v k · 1 k k" ı b k 
1 

u us u uı ar AUrum11na cı hınııyacaımı esı• o ara ım 
unvuyorsa u urum~• evrense uzabrkea egemenliğini ve top- söyliyebilir? 

deger taşımasıaa ımkin •ar rak bütünlüğünü koruyacak bir Akdeniıe (No~tra Mare - bi-
mıUdı1r? I . davraaışla karşılanmazsaCenev- zim eeniz.) diyen ltalyular, 

us arı egeillenlık va toprak · d'" b k ı "b' · b" b·· .. ı- v .. k renıa unya arışını koruma - Japon ar ıı ı ıenış ır eaper-
utun uguv oausunda iç kısma taki rolü korkuluktan ileri yalizma arkasındadırlar. Bu 

ayıran çaılar. çoktan reçmit geçebilir mi ? programı• tam çerç•• .. i ıizli 
~lmalıdı~. Bar kısım uluılan Gerçektir ki bu davada la- tutulmaktadır. Oa11 ancak ıa.-
b aşka Itır kı~mın k6leai yapaa filterenin de ayak diremeıi ma• zuaan beliren bltliaelerle 

d
u edmperyalııma dtqtincesin- kendi ••peryalbmuaaa doka- c.---~· buluauyonaa. 
en aha ıc·· ·· .._.___.. 

TJıl.e'& :91.1•1• 

• 

Haraççı 
KARI) EŞLER 
Mamulatı Sandal

yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında basıllDJftu. 

1 1 rdi 
-

Arkeolog Akselle Mülakat -
1936 martında Milista 
B. Hafriyat yapılacakhr 

" Memleketlnlz öntUkler bakımındM 
Yunanl•landan çok u.tUndOr" 

.. Bu taallyetln Tllrklyeye çevrllmeslnl 
Tav•lye eden lsveç Vellahtıdır.,. 

" Memlekeltnlzl çok, lnanılmıyac .. 
Kadar çok dell•m•• buldum. " 

lsveç Opsala üaiversitesi pro
fesörlerinden Erkeoloi bay Ak
se! Pcrsonun Milis bavaliıinde 
öntük araştırmalara için kültür 
bakaalığınm müsaadesiJe bu 
havalidc tetkikler yapacaiı•• 

yazmışhk. On ııündcnberi ya
nında Selçuk 111üze müdürii 
bay Vehbi olduğu halde Söke 
Aydın, Muğla, Eskihisar Ye 
Milis tolayını ıi!Hea prof eaör 
dün ıehrimiıe gelmit Ye ilhay 
general K. Diriği ili.aylıkta 

- Bo>ı ' 2 nci s<ıyfada -
Güzelyalıdaki çarpışma 

Ilbaylık otomobili dün 
Bir otobüsle çarpıştı 

::Jt 

(. m 1ıışuıayı fJ'j::;f eı·eu foto 
Dün aaat 12,30 da Güzel J tikten sonra otomobil ben~ 

Yala lram•ay caddesinde ilbay- almak için Güzelyahda Polia 
lık otomobili ile bir otobüs ara- karakolu ilerisindek benıinci-
ıında bir çarpııma olmuş ve deR benzin almııtır. Otomobile 
otomobil parçalan•ıfbr. Kaza benzin koaduktan sonra şoför 
otobüs ıoförü Deaizlili Rıza bay Zeynel tekrar fJbay kona• 
oğlu Alinia otobüsü çok hızlı j'ına giderken konaktan Güzel 
sÜr•esinden elmuıtur. Yahya gelmekte olan ye ıof6r 

Yaptığımız tahkikata ı&re Alinin idaresiac:le buluaan 419 
kaza ıöyle olmu,tur : ıayılı otobüı çok hııh ilerlemek-

Jlltay General Khı• Dirik; te idi. Şeför B. Zeynel otomobili 
6ile llz.eri ilbay koaağıaa ait- onu :.! cı s<1lufnle -

....................................................................................... 

BaldYin A iman luuyazarleri-
nin tabloıuau Riltbentropa 
Yarirku; 

Alman harp gemi.erinin biti· 
rilecek bir boyaları kalmıştır. 

Scmpl - Prag 



• • Nüfus sayımı ıçın 

istatistik G. direktö lüğü 
Yeni afişler hazırladı 

Nüfus sayımı için istatistik 
reael direktörlüğünce afiper 
haı:ırlan•ağa başlanmııtır. Bu 
afi4ler ilbaylık, i!çebaylılc, lı:a
•anbaylıldarla, resmi daire
ler peadüf r, tramnylar, 
Yapur idareleri, otobüs servis
leri, okullar, ltankalar, siae111a 
Ye tiyatrolar, ecz:ahaae, ga:ı:iao, 
pastahane, lokanta ve bunlara 
mümasil yerlerde bilumum bü
yük ve küçüle ticarethaneler 
aüesseseleri dahilinde halkı• 
en çok gözüne çarpacak bir 
yerinde asılacaktır. 

Sayım gününde şimendüfer, 
Posta ve telgraf ye telefon, 
itfaiye zaltıta ıibi tatil faali
liyetleri caiz olıaıyan uaumi 
hizmetler mensupları ile sayım 
iunu iş 

0

başında buluaması 
liz:ı111gelen su, elektrik, hava 
ll'azi mümessillerinia memur Ye 
amelesi tabi oldukları daire Ye 
müessese direktörlırinia sayım
dan en az on ıün evYel Yaki 
alacak müracaatı üzerine aayıa 
ıünü eYlerinden çıkabilecek
lerdir. Bu iİbi ki111.11lara phıa 
mahsus olmak üzere isim Ye 
hüviyeti hakkıada tafsilltı ıös· 
terea bir müsaadename veri
lecektir. 

Çobanların sayim güaü ika
metıahlarıadan sürülerile ay
rılmalarına miiN.Ad• edilecele
tir. Bunların kayıtları sayim 

ıoemurları tarafıadan eYlerin· 
den çıktıkları talı.akleuk ettik
ten sonra yapılacaktır. 

20 tetrinievYel paü sayım 

mamurlarile h\lıuıi rulı.utaa
meleri haiz ol111ıya• biç bir ferd 
aayim bitinceye kadar e'linılea 

dııarıya çıkamıyacaktır. Küçük 
çoculdarı• sokaia çıkmalan•
daa ..,elileri mH'ul t\ltulacaktır. 
Sayim güall aralta, biaek bey-
2iri, tramvay, otobüı, otomobil 
kamyonlar, banliye trealeri ha
reketlerini aayimin aonuna ka
dar ıı-eri bırakacaklardır. 

19 T eşriaievvelde yolcu ala-

Çarpışma 
Bu taraf• linci aahifede

yoluo sol tarafında• sağa ge
çirmek ve sağ taraftan yü
rütmek istem.it ve yol üzeriade 
bir kaYiı çizmiıtir. Otobüı 
çok bızlı ilerilediği için t•för 
Ali birdeabire otobüsü yolun 
pğıodan soluna tloiıru sürmi-
7e baılamı' Ye yanlı' bir ma
Jevra yapmııtır. Bu yüzden 
,ıobüs ilbaylık otomobilinin 
aol feaeri hizasıadan makiıoeye 
tiddetle çarpmıthr. Makine 
aksamı tamamen bozulmuştur. 

Şoför bay Zeynel de aya
iıadan hafifae yaralanmıştır. 

Otobüste bulunaa yolcular çok 
korku geçirmişler ve bağırma
(a başlaıaıtlardır. 
kaza üzerine belediye makina 
mühendisi ve seyrüsefer me· 
murları lıetif yaparak kazanın 
otobüs şoförü Alinin aikkahiz-

lij'i yiizünde11 vuku bulduiunu 
tcıbit et•işlerdir. Otobüsü• 
zararı çole azdır. llbaylık oto
mobiliain tamiri dört yüz liraya 
ıaümkin olabi!e·cektir. 

Mektep marşları 
Orta tahsil müesseselerile 

ilk mekteplerde talebeye ıöy
letilen marıları• ıüfte ve bes
teleri aıilli talim ve terbiye 
dairesince tetkik edilmek üzere 
Kültür bakaalığınca fehrimiz 
K6ltür direktörlüğü.ıdeo iı
teı ıai,tir. __ .. __ _ 

T•yln 
Urla kaymakllmlığına Anka

ra maiyet ae111urlarıadan bay 
Kemal tayin edilmiftİr 

1 
rak çıkacak olan trenler ve va· 
purlar içindeki nüfusu kayde· 
dildilcten sonra hareketlerine 
müsaade edilecektir. 

Sayım pnü vukubalacak 
olüm, dotvm Ye aai hastalıklar 
için icap ettiii nisbatte dok
torlar aynlacak ve bunlar her 
semtin zabıta merkezlerinde 
uyım ameliyesinin hitamına 

kadar hazır bulundurulacak ve 
ihtiyaç olan yerlere scvkedile· 
cektir. 

Ayrıra her semt içia de müm
kün olduğu nispette bir ceza· 
hane açık bırakılacaktır. Sayım 
günü halk ı-ıdasız kalmamak 
için ekmek vesair gulai ihti
yaçlarıaı sayım gününtlen bir 
ıün evvel temin edeceklerdir. 

Sayım memurları müracaat 
ettikleri her !.inada her nüfusa 
şunları soracaklardır: 

A - Adı ve soyadı 
B - Oturduğ"u binanın cinsi 
C - Hangi devletin tebası 

oldup 
D - Hangi dinde lrnluııduğu 
E - Ana lisanında• baıka 

bildiği lisaa var mı? 
H - Nereae doğduğu 
İ - Vücud sakatlığı varsa 

neden olduğu 
L - Kadın mı, erkek mi 
M - Kaç yaiındadır. 
N - Bekir mı, evli mi, 

dul mu 'leya bot•• mış mı ? 
O - Y eai harflerle okumak 

lı.ililt bilmediği 

p - Yeni harflerle yazmak 
bilib bilmediği 

R Muayyen bir meslek veya 
yaıifa veya saa'atı varsa ne 
olduğu 

S - Muayyen bir meslek 
veya san'atı yoksa ae ile ıe
çiadiii 

Memurlar tarafından her 
ıahsa aid olaa bu soruların 
cevapları cetvellıtre yazılacak 

ve bu suretle memleketimizin 
her tarafında kaç leiıinin sa
kat, okuma yazma bilir oldu
fllnu meydana çıkacaktır. 

Sentaks 
Tetkikleri başladı 

Türk dili araıtırma kurumua
dan ilbaylığa gelen bir bildi
rimde deniliyorki: 

- Türk santasının kuralları 
yapılırken konuş•• dilimizde 
'le o dile ğöre yzılmıı olan 

F alkular eserlcrile kitaplardaki 
cümle ve terkiplerin te,kil tarzı 
hakkında bir anket yapılma
sına kara verilmi,tir. Bu aakıe
tin verimlerinden büyük fay
dalar elde edeceğimizi umu
yoruz. Seatakı aniketi adını 
verdiğiaiz bu anketin nasıl 
yapılacağını !ı'Öateren yeter 
miktarı ilbaylığa gönderilmİf· 

tir. Bu i~e lüzumu Yeçhile yar
dım etmeleri için ayrıca adliye, 
İç İfler ve Kültür bak:tnlıkla
rile C. H. Partisi genel sekre
terliğiae de yazılmıttır.Bu proı
ram rücrine hemen i'e ıirişile
relı hir yandan halle arasından 
cümle ilerlemeleri yapılması, 

bir yandan da halkın ağzından 
çıktığı gibi yazılmış olaa polis, 
janılarıaa 'le adliye tahkikat 
enakı Ye zabıtııamelerile halk 
maaalları, ata sözleri, halk hi
klyeleri ve tiyatroları gıbi eser
lerden icap eden tetbirlerin 
alınması•• ve ıayet proğramda 
iyi aalafılmıyaa bir cibet elnrsa 
doirudan doğruya kurum mer
keziaden sorulma11 laımdır. ... ___ .... 
Pana) ır komitesi 

Panayır faal komitesi dün 
öii'leden sonra Şarbaylıkta Şar
bay Doktor Behçet Uzun ltaf· 
lcınlığlnda toplannıı,tır. 

ŞElli:R HABERLERİ 

EK E 
Şarbaylıkça 
Arttırılmıyor 

1 Arkeolog Akseldiyor ki 
Milas havalisinde yapılacak 
Hafriyatta B. Eserler bulunacak 

Şehrimizıleki fırıncılar ılüa 

Şarbaylığa müracaat cılerek 1 
buiıiay ve un fiatlarının yük
seldiğinden bahsile ekmek fi
•tları narhının yükseldilmesini 
istemişlerdir. Şarbaylık piya· 
sada tetkikat yaparak narhın 
yiik•eltilmcsin ~ şimdilik lüzum 
l!'Öraıemiştir. 

Fırıncilar yine kilosu 10 ku
ruştan ve kilosu 7,5 kuruştan 
ekmek çıkarmakta devam ede
ceklerdir. 

Öğrendiiimize göre, un ve 
buj'day fiatlarında tabii olmı· 
ya• küçük bir yükseli, vardır. 

Büyük Yazı 
Müsabekası 
Kızılay haftası münasebe

tiyle mektep talebelerinden 
2000 talebenin ittirakile bü
yük bir yazı müsabakası ya
pılınıştır. 

Bayan Maide Kazım Diriğin 
başkanlığında toplanan komite 
müsabakaya iirenlerin yazıları 
içinden 4 talebenin yazısını 
beğenip takdir etmişler ve bu \ 
4 talebeye bayan Maide Ka-
zım Dirik ve Münire Avnı 

Doğan tarafından altıa mü-
rekkepli ve kurşunlu kalem 
hediye verilmİftir. ·-. -

Burnavada 
Hava tehlikesine karşı 

Burnava uçak komitesi C. H. 
Partisi başkanı Bay Cemal Ka
vukçuoğlunun batkanlığında 

her akşam toplantı yapmakta 
ve hava tehlıkesine üye yaz
makta devam etmektedir. 

13ay Cemal Kavukçuoğlu ile 
belediye başkanı Fehmi Yigin, 
nahiye komaııbayı Edip Özya
man, Parti nahiye üye.sinden 
Hü,nü Ataca ve gazetemız yaz
ganlarından Muammer Balcı, 
Pınarbaşı ve Işıklar köylerine 
gitmitlerdir. Bütün köyliiler 
içten gelen bir arzu ile hava 
tehlikesine üye yazılmışlardır. 

idman ittifakı 
Piyangosu 

idman cemiyetleri ittifakı pi
yangosu lıtanbulda çekilmiştir. 
Otomobil, Amerika, Pı-,te, 
Brüksel Paria seyahatlerini ka
zanan numaraları yazıyoruz; 

Otomobil 50584 Paris seya
hatını 60112 Amerika seyaha
tını 78049 Peşte ve Brüksel 
seyab;ıtlarını 14873 ve 571 nu
maraları alan talililer kazan
mışlardır. 

Hilal eczahanesi 
Bir bucuk aydan beri Hilal 

eczahanesi laboratuvarında biz
zat eczacı Kemal Aktaş tara
fından tecrübe ve tahlillerine 
kemali dikkatle devam edilen 
(Zümrüd Damlası) isimli yeni 
kolonyanın zarif kokusunun 
çok sabit olması etrafında ya· 
pılan ki•ya tecrübeleri de 
muvaffakiyet vermiş, bu ıı-üzel 
koku çok sabit bir bale kan
muştur. (Zilmrüd Damlası) 

Hilal cczaha11cai kolonyalarının 
sırasında kendine büyük bir 
yer ayırıaalı:tadır. İzmirlilerin 
büyük zevkleriııe takdim edi
lecek ola• bu yeni kokunun 
açık alın ile çıkabilmesi için 
Kemal Aktaş bu ıah eseri 
üzeriade biraz daha çalııaca· 
iım diyor yakında İzmi:ı: zevk, 
neıe Ye zarafet kokacaktır. 
Son ve ıaütekiail bir acticeyi 
~örmek için biraz daha intizar 
tavsiye ederiz. 

JJ,,şlurflfı J i11ri snllifede- -

ziyaretle araştırmalarının soau
cu hakkında ıörü,müştür. 

Mllasta 
Haber aldıfımıza göre pro

fesör Milasın üç buçuk kilomet
re ilerisinde Kuyruklu hisarın 
alt kısmındaki Gencik tepuia
de beş sondaj ameliyesi yap
tığını ve bu ameliyelerin çok 
iyi sonuçlar vcrdiii'ini söyle
miştir. 

Burada bulunan Terküit 
(Türabi) parçaları• milattan 14 
asır evvel Misiniycn medeaiye
tine ait eserler olduğu anlatıl
mıftır. Ayrıca ayni yerde Kar
yalılar zamanına ve Eletistik 
devre ait parçalarda bulun
muştur. 

Profesör sondajlarda bu son· 
uçları elde ettikten sonra 
Martta yapılacak büyük hafri
yat yeri olarak burasını mü
nasip görmüştür. 

Selçukta 
Bunun için kıiltür bakaıılı

ğından 11tüsaade alacaktır. 
Milistan dönü,te profesör Sel
çukta bir ıı-ece konuklamıştır. 
Efcz harabelerini reze• profe
sör bu öntükleri çok zengin 
bulıuu, ve keııdiaiae Efca ve 
Selçuktaki İzerleri gösteren 
zengin bi albüm hediye edil
mi,ı ir. Profesör bay Akse! 
Pcr un 14 yıldanberi Yunanis-
tanda öntük hafriyatile meı
guldür. 

Atinuıın 75 kilometre ceau
bunda Ncöplyon şehrini• 
on beş kilometclr uza.&-ında 
V cııdra Mide a köyünde 
1926 danberi yapılan hafriyat
da Misiniyen devriaden ·kalma 
ve imparator ara aid bir mezar 

bulunmuştur. Bunun içinden 
çıkan küpe, gerdaıılık, yüzük 
venire Atina müzesine kcın· 

muştur. Bir Amerikalı bu eser-

llçebaylar ...... 
Arasında değişiklik 

Tire kaymakamlığına mül· 
kiye mezuau bay Şefik, Mene
•en kaymakamlığına Karaisalı 
kaymakamı bay Rcbii, Gördes 
kaymakamlığına mülkiye ae· 
:ı:ualarından bay Muhlis, Bul· 
dan kaymakamlığına mülkiye 
mezunu bay Sıtkı, Söke kay
makamlığına bay Niyazi, Milas 
leaymakamlığına Emirdağı kay
makamı bay Ahmet, Si111a'I 
kaymakamlıilına hukuk mezun
larıııdan bay Fahri, Karaburun 
kaymakamlığıaa Torbalı kay
makamı bay Muzaffer, Torbalı 

kaymaleamlığına bay Nazım 
tayin edilmişlerdir. 

Foça kaymakamı bay Saıli 
Hara l.:eymaleamlıilnıa, GördH 
kaymakamı Mazlum Fenike 
kaymakamlıiına, Tire kayma· 
kamı bay Gafur Osmaniye 
kaymakamlıiıaa nakledilmi,-
lerdir. Karaburua kaymakamı 
bay Besim. vekalet emrine 
alınaı,tır. 

De11izli valisi bay Fuat Sam
sun valiliğine tayin edilmiştir. 
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Tuzun fiatı 
Gümrük ve inhisarlar bakan

lıiıaılan ilgili kurumlara ırelen 
bir bildirimde kilosu üç kuruta 
inen tuzu eski fiatla sataalann 
cezalandırılıması bildirilmi4tir. 

leri 3,5 milyon dolara satın 
almak istemişse de, tabii satıl
mamıştır. 

Profeaörl e mülakatımız 
Bir muharrimiz dün İlbaylıji-ı 

ziyareti esnuııada profesörle 
ırörüımüştür. 

Profesörün muharririmizin 
muhtelif suallerine verdiği ce
vapları yazıyoruz: 

- Milas tolayıadalei hafri
yatta ne bulacarıaızı tahmin 
ediyorsunuz? 

- Şimdiki Yunaniatan'da 
vaktile yaşamıı ve yüksel•iş 

medeniyetleri• caerlerile Ana
dolu kıyılarında yatamış yük

sek medeniyet eserleriai araş
tırıyoruz:. Girit va adalardaki 
yükaek medeniyetler arasın
daki fark ve münaHbetleri 

tetkik ediyoru:ı:. Biliyorsunuz 
Mişin ve Minoen medeniyet
leri çak yüksekti. Milas hava

lisiade yaptırılan montajlarda 
bu medeniyetlere ait bir çok 
eserler buluaacağını tahmin 
ediyorum. 

- Daha Evvel Türkiye
ye geldlniz mi? Şimdiki 
TUrklye ile o v•kıtkl TUr
klye ar•sında bir fark 
buldunuz mu ? 

Profesör bu sual üzeriae iki 
eliai birden ha..,aya kaldırarak: 

- Çok; inanılamıyacak ka
dar çok fark vardır. Ve Tür
kiyede herkH hummali ı.:r şe

kilde çalıııyor, demiştir. 
Profesör Yunan iıgalı sıra

larında bir defa daha İzmire 
gelaiş ve bu lıavalide ıı-ezmişti. 
Profesör aözüne devamla: 

- Ge:ı:digim yerlerde gördü
ğüm terakki yü:ı:de doksan do
kuz aiabetindedir. 

Bugün baakaya para almağa 
ıitmiştim. Orada Türk, genç 
Türk kız Ye erkeklerini bir-

Kooperatif 
Yıllık kongre
sini yaptı 

İzmir memerlar kooperatifi· 
nin yıllık genel toplantı11 Halle 
evi salonunda yapılmııtır. Kon
ıre batkaalığına ilbay general 
K. Dirik seçilmittir. Kooperl\· 
tifin bir yıllık icraat raporu 
ile blançoıu ve mürakipler ra
poru okunauı 'le genel he
yetçe 011aylanaıştır. 

Kongre baıkanı Kazım Dirik 
ıerele geçen Hne blanço Ye 
raporlar ve gerek yeni yıl iş 
proğraıaı Şata! suyu11un satııı 
hakkında üyelere uzun izahat 
Yermiştir. Bundan sonra koo
peratifin yönetim kurulu seçimi 
yapılmıt ve kurula ilbay gene· 
ral Kazım Dirik, mektupçu 
bay Baba Kuldaş, müddeiu· 
aıumi bay Asım, istatistik di
rektörü bay Nazım, iııbisarlar 

yar baş tlirektörü bay Hüsnü 
emniyet direktörü bay Feyzi 
Akkor aeçilmişlerdir. 

Mürakipliklere Türkofis yar 
diraktörli bay Rahmi, uçuncü 
müatantile bay Huan Basri ve 
ilk tedrisat es pek törü bay Va· 
hit seçilmitlerdir. 

-··-
B. Yunus Nadi 
(Cumhuriyet\ sahibi ve ha, 

yazıcısı bay Yu~us ~adi dün 
Jstanbuldan lzmıre gelmiştir. 

liktc çalışır ırördüm. Keadiai 
bir Isveç bankasında sandım. 

- Seyahatınız nasıl reçti, 
hiç bir zorlukla kartılaştınız mı? 

- Seyahatım çok güzel "e 
zorluksuz geçmiştir. Nereye 
gittiaue kolayhklarla karşı· 

!attım. 

Bu seyahatimde baaa arka
daşlık eden bay Vehbiye de, 
gösterdiği her türlü kolaylık 
ve yardıaıdan müteşekkirim. 

Yunanistan hafriyatı 
Yunanistanda daha altı ay 

kadar hafriyata devam edile· 
cektir. Martta buraya tekrar 
geleceğim. O ..,akit Milis to
la yında çok önem verdiğim 

hafriyata başlıyacağız. Şunu 
da ilave edeyim ki i•çen yıl 
Türkiyeye gelmif 'le lzmiri de 
gezmiş olaa İsveç veliahtı bu
radaki tetkik ..,e ıeziatilerin

den çole ıaeıaaua kalmıtlar ye 
faaliyetiaizi Türkiyeye çcYir-
•emızı itaret etmişlerdir. 
Delaletleri ile burada iyi 
çalııacağıaızı arzedebilirim. 
Türkiye cumhuriyet hükiım•· 

tinin bütüa te,kilitından 2ör
düğüm leolaylıkları kendileriae 
söylemek benim için bir borç-
tur. 

Memleketimizi nasıl 
buluyorsunuz 1 

Yalnız ön tük cihetinde• 
dajiil her cihetten memleketi
niz çok zengindir. Öntükleri 
ile Yuaanistan önlükler nden 
çok üstündür. 

Mllastakl hafriyat ne 
kadar sUrecaktlr 7 

- Buau şimdiden tabmin 
çok güçtür. Hafriyatın iÖste
receği lüzum derecesinde ka· 
lacak ve araştırmalarımıza de· 
vam edeceğiz. 

Profesör bugün Yunanistan& 
mütcveccihea şehrimizden ay
rılacaktır. 

Tatil günü 
Havali katarları 
Şimdiye kadar her gün saat 

on ikide harekat ettirilen Kar· 
fiyaka havali katarının hafta 
tatiline uyıı-u• olarak önümüz
deki Cu•artesindea itibaren 
Cumartui ıı-ünlerine mahsuı 
olmak üzere saat on üçü on 
ıeçerek, Bornova katarııııa da 
saat on üçü be, ıı-eçe Basma· 
hanedea harekt ettirilecejii ha
ber alınmıştır. 

Bu suretle Halkapıaar •e 
Turan yağ fabrikaları amala 
ve iıyarlarının dilekleri va ra
zetemizin neıriyatı yedinci İf· 

!etme müfettitliğince ehemmi· 
yetle nazarı dikkata alındığıaı 

görmekle çok memnunu:ı:. -·---Yamanlar kampı 
T cınmuz haftasında 

açılıyor 
Yamaalartla Verem mücadele 

ceıniyetiııin her yıl açmakta ol· 
llujiu kamp bu yıl da açıla

caletır. 

Kızılay cemiyetinden kamp 
için lazım olan çadırlar temia 
edilmittir. 

Her gü• Yamanlarla Kartı· 
yaka arasında muataza• !tir 
surette işliyecek olan kamyOll 
da temin edilecektir. 

Temauzua ilk ırünlerinekam· 
pın açılacajiı anlaşılmıttır. 



Altın Ve Güzel Kızlar 

Bir fenllk 
Kulüpte, operitif ııraıında, 

Ştl't'enyak içeri pen Morll• 
i:e Renuçiyi neş' e ile ka11ıladı: 

- Hay! Fil avcısı. iş yolun
da. Sizi yerlilerin Boon dedik
leri bir ıenliie du•et ettirdim. 
lw akıam, bay Renuçi ruhu
aw:un eaiaini bulacaksınız. Si:ı: 
de llelebilirsini:ı:, bay Morra. 

Mühendis iülümseyerelc ; 
-Ben zaten davetliyim,dedi. 
Hakikate•, utık nitaıılııını 

yerli bayabna kantbrmak İç.İ• 
~ l.ir fınab kaçınaıyan Kam, 
• boon,w " tertib eden ihtiyar 
l.o't'f - T il - Bi den " nitanlıaı• 
iM " da oraya ıetiraek aüaa
aduini almıtb. 
Şu Lo't'r Tu • Bi kralia ea

lö bir meaıırıı iıli. Fena diJlt
,. inaamak ırcrekn, riit't'etçj.. 
liii yUrinıılen ıaraydaa ıızak
lattınlmııb. Hiç bir belli batlı 
iti yoktu. Fakat Lllanır • Ba
kaıda ztnıin ıeçiaenlerıılendi. 
K&ın dillere bakıhna, ır•lirinin 
u ltüyük kı .. ı kaçakçılıpdaa 
Uari ıeliyordw Te fil " a.on ,. 
da Hn defa yaptıiı mllıiace 

bir afyon kaçakçılıitnıa anı· 
yaffakiyetinden dolayı taıanlara 
tetekkiir makaadile yapıhyortla. 

Böyle hareket edilaeıi uld 
bir Adetti. Birkaç yıl ilaca ııle, 

ıtmrtıkçüleria ıakalı dibiaden 
l.irkaç yüz bia franklık afyoa 
reç.iren bir kaçakçı biitla kral
ltkta hatırııla kalan bir "boon,, 
Termitti. 

C6r' etkir kaçakçı Siyuadu 
lııir balon ıetirmifti. Laolluna · 
ilk ırördlikleri açar aaldM bw 
Wi. Halk balendaki elçiain ka
takçı adıaa ılldere ıllau 
ifadeleri tquiıtı- inawıh. 
lalon ea bi frup ..ı.ı.111'." 
tw. T ınnlar ylisııle bet bir ko· 

misyon almış oluyorlardı. 
Güneş batar batma:ı: ltütün 

Luaag • Prabanr halkı kralın 
sarayına bitişik bir pagoda 
akın ett:. Bong denilen rahip
ler ve bunların çömezleri içe
ride: toplanmıştı. Uzun bir taı
lık üzerinde şehrin en güzel
leriaden seçilmiş yirmi kadar 
reaç kız sıralanmıftı.Önlerinde 
bir yı&"ın sebze, meyve, salata 
Tardı. Bu bayanlar rahiplerin 
Ertıeai gün Loyg Lu Bi'nin 
•Tinde yiyecekleri yemeii tiın· 
ııliden hazırlıyorlardı. 

Da ... etlileria iskemleleri ır••ç 
kızlara karıı idi. Birkaç ae· 
mur Te bıınlann arHında Şal

't'aayok ile Reaiçi, Morga •e 
Kam bllrada toplaamıılardı. 

Y a,ıııılııa etnlıııda toplana• 
lı.alk, beyazlarla ltirlikte içeri 
kalıul edilmek iıııtiyazıaı kaza
nan yurddaflanna imrenerek 
bakıyorlııffı. 

Ay ıılopnca,önleriada da iç 
mOziıyan olan bir alay deli
kanlı reldi. Siri k .. aa, diieri 
tanlıur, llçüacibü de UZllll bir 
11e't'i flaYta çalıyordu. Çok 
abeakli Ta tatlı bir ıca ela11 
lıll ilete Ke• diyorlar. 

Delikanlılardan her biri be
tendijıi kızın önllae relerek 
diıı: çakın. Batlarıaı saran aar
ıılar caaı itibariyle bunlana 
löa olduğllall aalamaia mani 
l1t ııle çapkıa kızlar lpklan . 
aııt kia oldupnu pek fizel 
ııer.iyorlardı. 

Şimdi ıenç kızlar aalatalan 
ayıklayıp 1eb1tleri parça parça 
keıerkaı, Kam 7ula bir aheak 
htt1"'1rk.a ielikanblanıa har 
lriri.. mra ile, H't'amai lçia ltir 
prkıya baılaclı. 

- Som• Var -
....................................................................................... , 

laeagpaw • & Ko t1 OM 

Bulgaristan 'Lehistan' da 
Sebze ve meyva İhr~cat kredisi 

ihracah 
lklırari•taa m•)"t'• 't'e ıebıe 

ihracabaı taar.ia etmiftir. Bu• 
daa lt&yle eTelca ihracat yap• 
mlf 't'e Hf&rl 20 't'aron yat 
lıı:6a Te S Taıron da erik Ta 
ce't'iıı: ihraç etmeği taahhlt 
eden finaalara ihracat nıllıa· 
tiyui Terilecektir. Taıa mal• 
lara ait ihracat ruhaatiyeltri 3 
güa, kuru ınc:yvalara ait olan· 
lar iae 7 gün muteberdir. Ya· 
kında resmi ga:ı:etede çıkacak 

olan kararneae metııi amltalaj 
hakkında dahi ablcamı ha,i 
olacakbr. 

Bulrariatan isp:rto ve 
inhiıarını kaldırmaktadır 

Filistin 

içki 

Sıcak dalraaı rekolteye çok 
zarar yapınııbr. ihraç elunabi
Iecek limon ve portakalları• 
10 milyondan 8 milyon sandıi'a 
iadiği umulmaktadır. 

Ziraat Baakaaa ilıracat kre
disi içi11 yeni ltir Hnaaye ih· 
daı atmiıtir. Bil krediler SOOOO 
zlotiye kadar olmak tl&en 6 
aylık bir aüddet için •.ı, S faiz 
ile Terilmektedir. Hükümetin 
bu l1111uıta yapacağı aasraflar 
krediyi kullanana aittir. Bu 
krediler fatura yeya konte
aeatolar lh:erine % 60 niapa
tinde aYaaı, •eya yabancı alı

cılann poliçeleriai % 100 ai•· 
petinde kırmak Teyahat ibra· 
cata hazır olan qya lizerin• 
ayanı Yermek ıllretile Terile· 
cektir. 50,000 zlotiyi geçen Te• 
ya d&Tiz tahdidab olan lllke
lere yapılacak ihracat i~in ulu
sal Banka ihracat Enıtit6al· 
aün ve Nazırlar araıı lhracab 
Tcıvik Komiteainin rubaatiye• 
ıiııi aoracakbr. 

Sarhoşluk 
İkiçeımelikte Hacı Mehmet 

camiinde Yuıuf oğlu Baha 
11rboş olarak giderken yolda 
düşmüş ve sol ıakaiı ile 11ğ' 
kaşı üzuiaden hafif surette 
yaralanmııtır. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON s1s1 TELEFON 3151 

B U G U N 
iki büyük filim birden 

Senin gibi bir kadın• r adınlar 
H Almanca operet., "Fraasızca komedi 

Lian Hayd - Szöke S:ıakall Jeanne Boikal - P.Richard 
Gcorg Alekaaader Willm - Luciea Barallx 

Ayrıca FOKS dUnya havadisleri 
Seansl~r her güa saat 16 da batlar 

Cumartesi günlerı 12.30 - 14 - 18 taleb• 1 _. . ~ seaaı arı.ır 
Pazar üıılerı saat 14 te baılar 

Türk - us Dostluğu 
Moskova ve Tahran Atatürk' ün 

Seyahatı Olacak mı? 
Paris, 26 ( A.A ) - Anadolu Ajansının özel 

aytarı bildiriyor: 
lllğunun yalnız savgal ( tedafüi ) ve barıısever 

bir kıymeti olduğllnll göatereıi bir gösteri ( te
zahür) olacaktır. Atatürk'ün Rusyaya gideceği, Bükreş, Bel

grada uirıyarak döneceii haberi üzerine ya:ı;

dıit bir ltetkede Ernüvel raz.etesi, Ceaevre' de 
Boiazlar meselesi konuıulurken rörülen teıa· 
alldü hatırlatarak diyor ki: 

NOT - Y apbiııım: rerçine (tahkikata) röre 
Me,Jcoya, T alıran Te benzeri röretiler mlhnkia 
İle de-, içind• bulunduiumU% yılda b&yle bir 
reziye kar•r 't'erildiğ'ine dair berketici - bir 
betke yoktur. Seyahat realiteye dayanan Türk - Rllı dost-

B. Eden'in raporları 
Londrada gözden geçiriliyor 

INGİLİZ MÜMESSİLİ P ARiS VE ROMADAKİ 
TEŞEBBÜSLERİNDE MUVAFFAK OLAMAMIŞTIR 

Pariı 26 (Ö.D) - Londra- ' ltul edildijıi ıı:aanediliyer. B. 
Muuelini, lafilterenİ11 Tıına •e 
Şark aııdtqalan ifleriac:le ilgi· 
ıizlik ,ıs.teraemni prtile, Al
... deıriı: tulibab mueluia· 
deki llyrnuuduğ'a rlSz yum· 
mllğ'a •iri• görüamlittür. 

dan Pariı gantelerine gelerıt 
lıalterlere göre, B. Edeıa tara· -
fından Fraau batbakanı B.La
•al Te ltalya başbakanı B.Muı
ıoliai ila yaptığı rörüıaeler 
hakkında ginderilen raporlan 
gölden geçirmek llzer• baka ... 
lar kurulll toplanmııtır. Bu ra" 
porlar henüz ilia ejilmemiftir. 
Buaıınla beralter Jnpiz ıaze
teleri B.Edenia eoıı:en f(lç olu 
Taıı:ife.inde ıııuyaffak elaaadı• 
fını bia1attiriyorlar. la Tazife, 
Büyik Britaayaaı• Lo.dra ye 
Stftıad kararlqbnlaa bir· 
liti politika•ıaı lnrakmaluı:un 
AlmaayA ile keadi araamda 
deniz ıil&lalan itiıai halletmek 
içiıı çıkan fınattu iıtifadc et
mekle yanlıt bir yola 1apmadı· 

B. Eden 
jını Franaaya inanclıraakb. 
Buna mıakabil Romada lnriliz 
tezinin daha fazla anlayıtla ka-

lagiliz ıiyaaal çeTrenleri B. 
Edeııin ra.,.rlarıaı röriiıecek 
ola• kabiaa toplantııına biyUk 
bir &ae• Yeriyorlar. Bil fınat· 
tan iltifade eıılerek bafbakan 
B.Bald't'İa Te ıılıt iıleri bakaaı 
ltay Samuel Hooere ltüylik Bri· 
taayaam dıt aiyaaaıı ·re A'l'l'll· 
paaıa ıeael durumu hakkında 
I' · izahat 't'trecelderclir. Pa· 
riateı;ı J"CÇerlı:en B.LaTalle ıoa. 
bir defa daha ~arBpcek olan 
B. &laai• Landraya dllnlfllıı· 
den anca hiç bir karar alın· 
aıyacakbr. 

--~~--· ~-·~-~~~~~~~---~-~ 

Kayserideki F ahrika Mussolini -lngiliz teklifini 
Reddetti 

ı.tanbul, 26 (Ôıı:el) - Pariı· 
te• ıoara Roaaya fiierek 
Mu11oliai ile lnpiz - Alaan 
tleniz anlaımaıı etrafında rö· 
rilt•• lnriliz aiyaaa adamı !tay 
Edea Roıaadan ayrılmıtbr· 

- Muaaoliai Habetiıtan me• 
aelesinde lariltereaia teklifle· 
r~ni reddetaiıtir.ltalyaaın uhıs

lar kurumundan çekileceği Te 
beraberiade Lehistanla Maca
riataaı kendiaile beraber aiirilk· 
liyeceğ'i ıöyleniyor. 

15000 Talebe 
lıtanbul 26 ( Ôzel ) - Bil 

••ne t•hrimiz llkmekteplerin
den 15000 talebe mezun ol

muıtllr. 

Yunanistanda 

--Türk endüstrileşme hareketinin ba-
şarımına Başlı başına bir Örnektir 
Ankara, 26 ( A.A ) - İki 

rün &ne• Sllmer bankı• Kay-
1aride kllrdlliu büyük dokuma 
koabiauıaı ıörmeye (idea iç 
itleri bakaaı Aakaraya d&nü
ıünd• kendiaiai kartılıyanlara 
röriileriai anlatırkea, Orta A
nadoluda yükselen bllyllk ue· 
rin bir kurtulllt olduiunu 't'a 
Türk e11düıtrilqme hareketinin 
i>aıanmına batlı batı•• bir 
&raek olduğunu ıöylemiıtir. 

Bakanın faltrikayı zöreti do
layııile fabrika tarafından 't'e· 
rilea tölan heyecaa ve aeı'e 
içiade geç. Yakıtlara kadar ıür
aıüı, toplantıda Türk Ye Rus 
mühendis Te tekniaiyealeri ha-

ıı:ır bulumattur. iç itleri baka
•ınıız tarihin büyük taaıdığ'ı 
iki doat ulllaun elele Teraeıi

aia bu rüıı:el 't'e yükHk Heri
ai dejerledikten ıonra iki lllll
ıun ıloıtlllpna tleıtek olan 
fikirler ltapt ( bakim ) olllak
ta deYaa ettikçe bu &'İbi eser· 
leria de her iki tarafda ilerli
yeceğini ıöylemiı 't'e iuaa ta
rihinin en büyük hareketine 
bat olaalan tepcil etmek re
rektijiai iJaye etmitdir. 

Fabrika üç ründenberi de· 
neme iıletmelerine baılamııdır. 
Deneme ifletmeleri her rıupta 
baıanala deTam etmektedir. 

Aydınlıkta Sinema 
Bu keşfi yapan bir Rus bulmanıdır 
MOSKOV A 26 ( A.A ) - Sovyet bulmaalanadan ( mucidle

rindea ) NoTitaki ründüz aydıaJığıada aiaema röaterecek bir ke

Edirnede 
48 saattanberi sÜ· 

rekli yağmurlar 
Edirne 26 (A.A) - 48 saat

tan beri Edirne ve bağlantısına 
ara ile sürekli yağmurlar düt
ıaelı.ledir. Yağan yağmur mik
tarı 55 ınilimetredır. Yağmur 
toprağ. eyice kaadırmııtır. He· 
alil arkuı kesilıııiyen yağ•ur· 
lan1ı ckTamı haliade nehirleri• 
tapıa1111dan korlıtılmakta.lır. 1 

· Eclinsede biriaci ekmek ' 
kurut 10 para, ikiaci ekm~k 
7 kllnıf 30 paraya yüksalaıt· 
tir. 

Balı kesirde 
Bol yağmurlar 

Balıkesir 26 (A.A) - Balı· 
kesir ye çevruiae bol yajıııur 
yağdı. Ya:ı: ürünü için çok fay· 
dalı olan yapur çihçiyi çok 
ıeTiıııılirmiıtir. 

14 ındık piyasası 
Trabsoa 26 ( A.A ) - 92-t 

lilbılııden atok Fıadık kalma· 
mlfbr. 935 llrüali iç fıadık 
alena AğU1toa yüklemeli 50-
55 kunıt araıında oyaamıkta
clır. Kabaklu fındık Aptoı 
22-23 Te Eylül 19-20 kunıftan 
araaaakta va 1&hlauıktadır. 
Yumurta, oYa aallan· 400 ta

aui 160 kunııtur. 

Bay Fuad 
NUtu• G. Direktör& 
1ııtanltul, 26 (Ôzel) - lıı:mir 

hukuk işleri jirektGrü 8. Fuad 

Nlifııa reael llirtktilrliit\ac 
t.Jyin .GıJii. 

Finans kadrosu 
htanbul, 26 (Özel) - Fiııang 

bakulıicı yeai tetkilAtında kad
ro.una yalnı:ı: mülkiye mekte· 
binin ıraliye kıamındaıı çtkaıı-

!arı alacaktır. 

Kibrit fiah 
Bir Temmuzdan itibaren 

Ucuzluyor 
latanbul, 26 ( Özel ) - Kib

rit inhiaannca alınan aon ka
rara r&ra kilnit fiatlannda 
teaı:ilit yapılmıştır. T emmuzdaa 
itibarea biyük kutlllar 50, ki
çlik kutular 40 paraya •atıla
caktır. Satışa çıkarılmı, bulıı
naa bo:ı:uk kibritler de kimi
le11 piyaaadan toplattınJacaktır. --
Zootekni 
Ispektörü 

Ere mıatakası Zootekai iı
pektörü bay Mithatın Tanm 
bakanlığınca Diyanbekir aın

takası Zootekni teıkılitını tan
ıime memur edildiiini yasmıt· 
tılc. B•y Mithat ay baıında 
Diyarıbekire iidecek ve teı
ktlatı tanzimdan aonra tekrar 
tebrimize dönüp asıl vaıifeıiıte 
deTam edecektir. 

Kan mı dökülecek 
İstanbul, 26 (Özel) - Yunan 

parti liderlerinden Bay Papa 
Anastasyo rejim meselesinden 
Yunanistanda kan dökülmeıi 

ihtimaliai ileri ıürmüştür. 

ıifde bulunmuıdur. 

Zabit Yunanistanda Binlerce 
Memur İşden Çıkarılmıştır 

ve Brezilyada pamuk 

Sıvacı öldü 
lıtanbul, 26 (Özel) - Hüs

aü isminde bir ııvacı çalışbğı 

binanın üıt katıııdan düıerek 
öldü. 

Her tarafta yağmur 
Çaakırı 26 ( A.A ) - Dü11-

deaberi tehrimize ara ile çok 

Atiaa, 26 ( A.A) - 1 mart ayaklanmasını• sonucu fU ol
muıtur: 

262 si yüksek rütbeli olmak üzere 1935 sübay ordudan uzak· 
laştırılmış ve bakanlık rene! kurumları ityarlarıııdaıı birçoju 
işden çıkarılmışlardır. 

Amerikalı Zenci boksör 
ltalyan Karnerayı yenmiştir 

Nevyork, 26 (A.A) - Amerikalı zenci bokıör Yoe Luiı eski 
acun sampiyonu ltalyan Karnerayı yenmiştir. 1 ci, 2 cı, 3 cü 
v~ 5 ci ravundlarda LuİI üst olmuf 4 cüde berabere kalmııtır. 
6 ncı ye ıoauncu ravıınd da Kamera üç kez yere yuvarlanaıı-. .. 

Pamuk istibsaliade çalışan 
amelenin azlıiındaa dolayı bir 
heyet Avrupaya iÖnderilecek 
ve orada hicret etmek iıtiyen
lerİıl arasından pamak iflerine 
alışmış olanları seçecektir. 

Demiryollarına muktezi kö
auru kendisinin Tcreltilaeıi 
için Brezilya kömür istihsalitını 
artırmaga çalışmaktadır.Şimdiki 

halde yüz elli lokomotif yerli 
k&mür yakmakfadır. Dört yliı 
bia ton olan genel iıtihlakiıı 
yüz bin tosu ülke dahilinden . 
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Casuslar kralı 

Lavransın 
Sergüzeştleri 
Sayı: a # 

Cinayet bir vasıta 
Olarak kullanılıyordu 

-·· 
Tahranda yapılacak suikastlar 
Listesini M. Y oung hazırlardı 

La nana ve arkada" T ah
randa eyice yerleıtikte• aonra 
cinayetler ıeriainia ıekli de 
değitti. T ecawüzler Ye auikast
lar artık ya9anca tabaalarıaa 
kup yapılmıyor, doj-rudaa 
doğruya ecnebi konıoloslarıaa 
Yeya delegelerine teYcih edili
yordu. Bu sabada, Major Y o
ung aldıiı emirleri harfi har
fine tatbik ediyordu. Bir gün 
)aa ıöyle bir emir Yerilmişti : 

" Rus tabaaııadan •Ühen
dis Bretchkofun dama üıe
riade taşıdıiı kıymetli vesikayı 
laer ne pahasına ol•na olsua 
elcle etmeie çahflmz. " 

Rus mühendisinin düakü sa
yımızda başma geldiiiai yaz
dıiımız hidiseden Almanları 
auçlıyanlar vardı. Bu şüpheler 
haksız ve yeraizdi. Kurbaa
larıam listesini hazırlıyarak pu
suda bekli yen Major Y oung'tu. 
Önce maksadıaa daha kolay 
yollardan Yar111ağa çahıtı. 
Bretcbkefun evine ıece Yakh 
tecavüzler oldu. Evinin meçhul 
lurazdar tarafın.lan ziyaret edil· 
diii, fakat 'uraazlann hiç bir 
ı•Y çal11tadaa f'İUikleri zabı
taya haber werildi. Tahran po
lisi de bu i.. ...-akta idi. 

Bu kadar kuraaz ve tek-
aik çalışa• bir hır.sız 
•e cinayet çetesinin kim-
ler tarahndaa itlare edil
diği merak eciiliyerdu. Poliı

ler belirsiz g6lıeler arkuında 
koşmakta• y•rıuatlular. Youn
gun ev araıhrmaları netice 
"/ermeyince İf ıiliha bırakıldı. 
i,te l.undan sonradır ki, Faa
toma aüwarileriaia Talaraaa sık 
ıık baıkıa yaptıkları he• ec
aebi tebaalannı ayJadıklan gö
rülüyordu. Sarayın bahçeainde 
5ldirülen Amerikah •lmeaıil 
ıibi Rua Kenaoloalaaaeaiade 
yapılaa ciaayetler Hriıi de ge
ael efkirda bir panik uyandır
mıfb. Youag,ilkia Almanlarla, 
soara Amerikalılarla uiraşmıı 
idi. Şimdi de sıra Rualara wel
mitti. 

Buaa da sebep Entellijenı 

serwiıin ııkı talimatına rağmen 
Bretçkofun eliadeki vesikayı 
bulmak hmmsunda imkinaız
hkla karşılaşması idi. Bu yeis 
içinde lniiliz casusları herıey
deo önce Rus ceplıeaine pa-
mk vermeyi dütündüler. Bu 
defa hedeflerine vardıkları 
muhakkak sayılabilirdi. 

Cinayet gibi kirletme de ••• 
işlenen kanh cinayetler gibi 

yabancı kadıalarıa ırzlarma 
yapılan tasallutlar, kirletme 
vakaları da muvaffakiyet •ası
tası olarak kullanılıyordu. 

Mühe11dis Bretckkof, ölümü 
ile neticelenen otomobil kaza
sm.da11 bir kaç gün önce Şahın 
imzasını taııyan vesikayı dip
!omatik valizle Moskovaya gön
derilmek üzere Ruı koaıolo

suna tevdi etmişti. Nasınddıa 
Şah hu vesikadaki imtiyazların 
muteber olduiunu teyit edecek 
teminat vermekte• çekinmişti. 
Artık bu meıelenin halli Çarlık 
diplomasisine kalıyordu. Y oun
ır~ ıelince, o icap ederse Rus 
diplomatik waliıini ihti•a eden 
treni uçurmak pahaaına tla olsa 
bu •eaikayı elde et..eie karar 
•enaitti. itte bta aradadır ki 
La•ı•• T 

Dovning Street adına olarak 
bütün faaliyetin idaresini kendi 
üzeriae almııtı. Artık Y oung 
bir •aiyet çavuşu gibi hareket 
edecekti. lki arkadat baıbaşa 
•ererek faaliyet projelerini ha
zırladılar. Rus konsolusu ile 
karısı uıtalıkla kurulaa bir tu
zağa düıerek Hazer denizinia 
Baferuh adlı küçük limanında 
demirli bulunan bir gemiye 
nakledildiler. Diplomata ıun
lar ıöyleadi: 
-Hayatınız elimizdedir. Ya

pacağımz fey çok basittir. Ya 
Bretchkof •eıikasıaın nerede 
olduğunu haber verirsiniz. Ya
hut ta hayatınızı yok biliniz. 

Rus koasolusu kabadayı bir 
atletti. Bu tehditlerden kork
madı. Yüzü kıpkırmnı olarak 
kaiırıdı: 

- T ehdite, palavraya kulak 
asan adam değHiıa. Iıtediğ"nizi 

yapınız. Bendea bir şey alamaz
sınız. Bilmit olunuz ki hepini
zin kafaaızı kopartacaiım. 

KoaHlosu geminin biricik 
direğine bağladılar. Bitkin bir 
halde elan konaolosun karısını 
da güverteye sürdüler. Kadın, 
kocasından 15 yaş daha gençti. 
Mllataana güzellikte ltir R .. 
kontesi idi. Geminin gazlerin-
den lcıvıkım saçan altı azgın 
tayfaıı kendilerjne takdim edi
len zevk sofrasına konmağa 
laazırdıJar. 

Tayfalardaa biri kadıaıa üze
rine abldı. Üzerindeki ipekli 
robunu parçalarcuına çekerek 
yarı çıplak dekoltesile koatesi 
kollan araaıoda ııkmaia baş
lamıttı iri kendini kaybetmek 
üzere olan koates son bir gay
retle m6tecavizin kollanndan 
kurtularak sıüverte11ia bir ke
nannda siıarasmı lakaydane 
telleadirea Y oung u tokatladı. 
Feryat ediyordu. Ötede kollan 
bailı olan konsolos ise kımıl
dayamıyacak bir haldeydi. Y o
una- iıtifiai bozmada• cevap 
•erdi : 

- Madam ı.u halinize çok 
teessüf ediyorum. Sizi böyle 
bir felaketle karfılaşmıf gör
•ek iıtemezdim. Fakat emin 
oluauz ki kocanız kararında ıs
rar ettikçe hiç bir şey yap•ak 
elimde• relmez. 

Yukanda kontesi ııkan, ber
bat eden kepazece sahneler 
devam ederken konsolos her 
çırpınışında etlerine bir az 
daha garmıt olan iplerin 
acısını arttırmaktaa başka 

bir tey yapamıyordu. Tayfala
rın tecavüzleri daha ağır saf
halara da geçebilirdi. Y oung 
konsolosa seslendi : 

- Konsolos cenapları, göz
leriniz önünde bu adamları• 
zevcenizi l.üsbütün berbat et
melerine de röz yu•mağa be
ni mecbur etmeyiniz. Maksa-
dıma varmak için her şeyi gö
ze aldığımı anla•ıf olmahımız. 

Pakat dikkafalı atlam yine 
yumuşamadı. Ağız dolusu kü-
für savusmakla iktifa etti. Ma
jor Yunrun bir iıareti üzeri•• 
oa iki kuvYetli kol genç Kon· 
tesi konsolosu• ayaklan ucun· 
dan on ••ı• ötede yere ya
tırdılar. Birkaçı kollannı, bir
kaçı da bacaklannı le1mıldaya
•ıyacak laale getirmiflerd.i. 

Ra• 

~, . .,,, ...... , 

B. Men eliğin torunu 
....................... 

Habeş in düşmüş imparatoru Lic 
ölmüştür •. Yasu mahpesinde 

Mil:.no, 26 (A.A) - Cerriera 
Dclla Seranın yazdığına ~öre 
eski Habeş imparatoru Ligyasu 
Ulusal hadisesi çıkar çıkmaz 
kuvvetli bir asker kolunun gözü 
altında Adisababanın elli kilo
metre uzakta bulunan Adisa!em 
kalesine gönderilmiştir. 

Llc Yasu ölmUs 
Paris, 26 ( Ô.D ) - H~b~ş 

imparatoru büyük Menelikin 
torunu olan Garamulata, Lau 
Yasunun kales~nde öldüğünii 
Fransız muharrirlerinden Hanri 
dö Mafred haber veriyor ve 
diyor ki: 

- Bu haher belki Habeşiı
tanda daha belli olmamıştır. 
Zira orada devlet sarlara çok 
gizli tutulur. Halbuki vak'a 
altı aylıktır. 

Kadın tayyaı:·eciler 
Paraşütle Moskova ya
kınında bir göl Üzerine 
atlamalar yapmışlardır 

Moskova, 26 (A.A) - Dün 
altı paraşütçü kadın Moskova 
yakımadaki Sıneje ~ölü iize
rinde 600 metre yükseklikten 
paraşütle muvaffakıyetle atla
malar yapmışlardır. Atlıyan pa
raşütçüler vapurlar:ı alınmışlar
dır. 

Alman savaşcıları 
Berlin 26 ( A.A ) - Eski 

lngiliz ve Alman savaşçıları B. 
Hitlere bir sevgi ve saygı tel
gnıfı iÖndermİ!;lHdir. B. Hit
Jer buna ccvabır..da, yürekten 
teşekkür etmekte ve eski sa
vaşçıların bu toplanhsının ulus
lar anlaimasma ve dünya barı
şına yardım etmeıi tileğinde 
bulunmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yüzünden bütün kanı çekilirce
sine baktı. Daha fazia muka-
•emetia ta•İr kabul etmeyen 
neticel«ini düıüncrek teslimi
yet gösterdi : 

- Durunuz, diye bağırdı. 
Young souk kanlılıkla sordu: 
- Önce kiatlar ııerede ? 
- KiatJarı konselosbanedc-

ki kasada bulacaksunz. Anah
tarı baş katip taşıyor. 

- Bu sözüaüzün doiru olup 
olmadıim tcdkik edeceğiz ck
selaas... Şimdilik siz ve karmız 
esirimizsiniz. 

Youngun işareti üzerine 
gemiciler büyük teessürle kon
tesi bıraktılar. 

Fantoma ı, bafında 
Y oungua bu işi nasıl gör

tlüğü malümdur. Koasoloshane 
memurlarından üç kiti F &nto
ma süvaril~ri tarafından öldü
rüldü. Konseloshane yaima 
edildi. 

Tahranda bu iş ıörülürkcn 
Lauranı ta K•ıanda Links adlı 
bir şahsı ele gcçirmefre çalışı
yordu. Böylece, icabı halinde 
bütün bu itleri İıfahan çevre
ıindc ayaklanan ıiilere atfet
mek kabildi. 

Tahran korku ve dehşet 
içindeydi. Cenup kabilelerinin 
isyanı şimdiye katlar görülme
mi, bir ıicldetle tehditkar ha
reketinde devam ediyordu. Ni
hayet istenilen vesika ele ge
çirilince Rus konsolosu da ser
best bırakılmışh. Fakat bu bas
kınların Petrogratta uyandırdığı 
galeya11 da Tahrandakinden az 
değildi. Ruı sefiri protesto no
talarına tehdit edici bir ıiddet 
vermiıti. Fakat bu .tefer lagiliz 
diplomasisiain Şahı himaye et-
mekte oldu;u belli idi. İki cam
baz bir ipte oynıyorlarclı. ikisi 
ele birlıtirlerini atlatmak aımıa
da idiler. 

1916 senesindenberi esard 
hayatı yaşıyan bu Prensin or· 
tadan kaybolması Habeşistam 
dahili bir gail~dcn tam vak
tinde kurtarmaktadır. Eğer 
Habeş tahtının kendiae aid 
o!duiunu iddia eden bu 
Pr~ns kaça bilmi, olsaydi, 
Haıb Sclasenin mevkii güçle
secekti. 

Lic Yanı, Ras Mihnlli ile 
Menelikin kızluından birinin 
oğlu id:. Ras Mihail anasıl 
t"!mcli idi. Sonradan tekrar i:c
lam dinine dönmesi çocukları
m saltanat hakkından mah
rum etmiştir. 

1916 danberi Lic Yasu esa
rette tutulmuş, fakat impara
toriçe kendisini himaye etti
ğinden kötü muamele yapılma
mıştır. Zaten bera ber kendisini ....... 

tabtınden indirmİf olan bugün
kü imparator onun ölüm;iaü 
istemiyordu. Lic Yasu, Gudar 
isyanından sonra az kalsın tek
rar tahta çıkacakb. Tekrar eJe 
geçirilerek Harar viliyetine 
sürgün edildi. 

İmparatoru• kendi malikane
sinde, yani yardım ıröremiye
cek bir vaziyette 'idi. Burası 
3000 metrelik garamulata da
ğıdır. Etrafı yalçin kayalarla 
sarılmış tabii bir sahanlık ıek· 
lindeki bir tepe üzerine keres
teden 20 metre eb'adında dört 
köşeli bir kafes yapılmıştır. 
Bunun kapısı penceresi yaktur. 
Asma bir köprü vasıtasile dı
şarıya bağlanmışbr. Eski im
paratör işte burad~ yaşamıf ve 
ve ölmüştür. 

B. TITULESKONUN SEY AHATI - -
Küçük andlaşma işleri 
Hakkında aör ·· ,, eçektir .. e 

Paris, 26 (O.R) - Roma!\- ı -.-.-
ya dış i,Jcri bakanı B. Titu
lesko bu sabah parise gelmiş 
ve istasyonda Romanyamn 
Paris e1çiei ile Fransa <lı~ iş
leri bakanlığıuın bir mümessili 
tarafından ıaelimlanmıtbr. Öğ
leden eve) B. Titules!!o Ke 
Dorseyc giderek Fransa dı~ 

işleri bakanile İngiliz - Alman 
deniz andlafması hakkında ve 
temsil etti&"i küçük andl;ışma 
devletlerini ilgilendiren bütün 
işler üzerinde görüşmüştür. 
B. Titüleako S. Lavalle ikinci 
bir mülakatta bulunacak ve 
yum sabah Londraya giderek 
orada İngiliz dış işleri bakaaı 
Sir Samuel Hor ile görüşecek-

J.J. l'itulesko 
tir. Bu görüş•eler ~elecek 
hafta toplanacak olan küçük 
an4laıma konferansı ile iliİ· 
lidir. 

Roma görüşmeleri için 
Resmiğ bir tebliğ 

Roma, 26 (A.A) - Mussolini melere açık bulunduiuau gör-
iJe Eden saat 17 den 18,30 a dük. Konuşmalanmn: ııruıada 
kadar Venedik sarayında ko- Habet meHlesi de g6riişill-
nuşmuşlardır. Resmiğ ltildiriğde mü,tür. 
deniyor ki: Roma, 26 (AA) - Bugün 

Avrupa meselelerini ıözden saat 12 de buradaa hareket 
edecek olan 8. Eden Pariste 

geçirdikten sonra 3 Şubat ta- duracak Ye Franaız hlkhleti• 
rihli Lon'1ra bildiriği ve Streza ne Roma kon"tmalannı izah 
konferansı ile çizilmiş olaa edecektir. B. Etlen hareketia-
proğramm Avrupa durlu2'un- den evvel 8. Suviçle ıoa bir 
dan yana olarak Herdeki geliı· koautma yapacaktır. ......... 
Macarlar Almanya İle Avusturya 
Arasında Aracılık Mı Yapıyorlar? 

Londra 26 (Özel) - Vivanadan gelea haberlere göre Avuı
turya-Al•anya arasmG.a Macaristanın ta•asautu ile görüımeler 
devam ediyor. Macar dış işleri bakanı Kenya bir tarafyan Ana
turya ıansölyeıi Şuuaig, diğer taraftan Alaıanyanın Viyana el
çisi Von Papenle gCSrüşmclerde bulunmuştur. Avusturya bakan
larından Major Fey de Macar Batbakaıu General Gömböeı ile 
bulutmuftur. 
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Sehir Gazinosunda 

5 Temmuz 935 ten itibaren 

MUHTEŞEM 
ORKESTRA 

Maskeler 
Kimya harbından 

korunınağa mahsus 
malzeme 

K!mya harbmdan korun•a
i• dair malzeme haklmadaki 
kanun şudur: 

Madde 1 - Sü ve sailak •• 
Soıyal Yardım bakalaklannca 
•evilcri tayin olunacak, kimya 
harbından korunulacak veya 
sanat işlerinde kullanılacak. 
•askeler ile gu:dan korunmai• 
yarayan baıka türülü gereçle
rin yurda sokulması veya yurdda 
yapılıp satılması hakkı salt 
Kızılay eemiyetine verilmiıtir. 
Maskeden başka gereçlerden 
bir takımuıın veya hepsiaia, 
ıatıı işi Kızılayde llulunmak 
prtile, cem:yetin iznile baıka
lan tarafından da yapılabilir. 

Madde 2 - Kızılay tara
findan açılacak fabrika mamu
liti mevcud oldukça SU Ba
kaahiı ile sair teşkilat tarafın
dan ltunlarm satın alılUllUI 
mecburidir. . 

Bu satıı için maliyet fiabll• 
yapılacak zamanın miUan ic
ra wekilleri Heyetince tayia 
olunur. 

Bu fabrikanı• yapbiıada• 
fazlatına ihtiyaç rörkldüiü tak
dirde Kızılay Kurulu vaııtuil• 
dıfAndan alınır. 

Madde 3 - Kızılay Cemi
yctile ikinci maddede göate· 
rildiii ıibi ıli Bakaabiı adıa• 
ıelenlerden baıka maıke ve ya
raçlar iÜmrüklerden ıeçirilme:ı 
ve iyesiz olanlar veya kaçak 
olarak girenler ile sokulmak 
istenilenler musadere oluaarak 
Kızılay Cemiyetine verilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Suriyede 
Vatani lideri 
Kendla~ne tecavUz 

adanı öldUrdU 
. Halep, - ıeçen mevlüci 
ghü Trabluı Şam9a kaab 
•akalar olmuştur ve hfiliıasa 
ıudur. 

Vatani kütlesi rlaıiallldan 
Abdulmecid Kera•a ile dok· 
tor AllduJlatif bisar ara-
sıada liderlik meıelesi yl· 
zünden husumet vardır. Vt. 
her iki taraf •ensupları fırsat 
diittükçe hidi1eler çıkarmak
tatlıralr. 

O ıüa Abdulhamid Kerami 
bir arkadaıiyle beraber royal 
otelinde Fahrulbarudiyi ziya· 
retten çıkarken kapı önünde 
puau kura• doktor Bisar ta• 
raflarından bir şah11n taarru· 
zuna uğramış, yediii üç sopı 
darbesiyle yere düflllüttlr. 

Bu aınada mutaarnzı yaka· 
lamak ialiyea Abdülmecid 
Keramanıa arkadaıı da aldı
iı iki bıçak yarasiyle yere yu
Yulaamııtır. O zamana kadar 
Abdtllmecit kerame kendine 
gelerek taltancasıaı çek.it ye 
attıiı kurtunlarla mutaarrm 
ağır surette yarala•ııbr. 

Silih sesleri üzerine lddise 
mahalline poliı memuru yetiı
miı ve binlerce halk toplaa
mlfbr. 

Abdllmecit Kerame elinde 
tabancası olduiu halde biç mü-
•anaat göstermeden polise re
fakat ederek karakola ıitmi• 
oradan da müataat:ke f'İderek 
ifadesini vermiştir. 

Bu esnada adliye daireai 
öaDaı ırelea halk " YafUI• 
Abdülhamit Keram• " ıeslerile 
nli•ayiş yapmakta idiler. 

Bir saat kadar süren ifadeden 
ıoara, Abdulhamit Kera•e aer-
beıt bırakıl•ıı v~ halkın omaz
lan üıtünde nine gitmİftİr. 

T rabluı hükümeti bunua 
üz.erine iki taraf arasında da· 
ha vahim vakalara mani ol .. k 
olmak içia, Beruttan polia ye 
jantlarma takviye kuvvetleri 
l'etirtmiıtir. Vaziyet fimclilk 
-iatlir. 
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lıi - Sizia!e beraber oldukça 
ç bir şeyden ııözümü kırp-

111•ın. Yoksa yine çarpışacak 
1111Yız bayım? 
.. - Evet lspada Kappa! Bu 
lfiııe ıreliyor •u? 

- Hay hay! Yalnız bir şey 
'°'•carım. Şiadiy• kaiar bir 
lok acla•larla çarpııtınız. As
~trleri, Sezar gibi korkunç 
lıııyerları hatta papaları yen
diııiz. O~lara meydan okudu
•uı. Bu defa kiminle uğra~a
Cakııaız. 

Genç Şövalye kafası yuka-

~·· ıröğsü kabarık bir kelime 
1 cevap verdi! 
- Bir ordu ile ... 
Pencerenin yanında 

t R.aıraıtan 'bir kaç ırünler 
'•••aya döamek Floransaya 

fİtıııek lı.uauııuada bir karar al
lilak içi• düıünceli dü,ünceli 
d.ilarda dolaıtı. lu seueri 
l•tiati keniisini Mon!eforteye 
taklaştıraıştı. Ortada hiç bir 
'•hep olmad•ğına göre bu ırayri 
~~tiyui Montdorteye varışıaı 
lı~r lürlü aalıyamıyordu. Eller 
irisi Raııastana yaklaııp ta 

b_i!'niyerek Monteforteye geli
\ıni haber verseydi hu habere 
lc-ıdisi de şaşıp kala<'aktı. Şö
Va ye bu yC'rlerdeıı uzaklaşmak, 
ka m:ık i ~! .. diri halde tanılmı
Yaıı çekici' bir kuvvet onu bir 
ıiknatis gibi bu eski kaleye 
O~-ru çekiyordu. Her ne ise ... 
Raııastan beş sı;in içinde 

Montcforteye iki günlük bır me
•ıfeye kadar gelebilmi~ti. 
Şövalye iki saat öncoı otur

duğu harap bir köyün yıkık 
bir hanın kuyusunda• çekilen 
•ouk su içinde tutulmut beyaz 
bir şişe şarabın karşısına otur
tııu hı. Ağaç dallarıadan ve çi
Çtklcrındea yapıl ış hama çar
dakJarından birinin altında bu 

bŞİşe ile baıbaşa kalmıştı. Yanı 
aşında han odalarıaın birinde 

b·' kaç k:şi yüksek sesle ko
ıı" uyarlardı. Bu koırn1maların 
b r kaç kelimesi Raııastanın 
kulağında izler bıraktı. Daha 
•yi işitmek için ayaia kalktı, 
Pençereye doğru yaklaştı. Gö
rüımeler sona ereceği sırada 
R.afastan bahçede hayvanların 
İizginlerini silmekle uğraşan 
bir adama seslendi: 

- lapada Kappa bu odayı 
iöı-üyor ausu•? Kapısı hanın 

iç koridoruadadır. Heınen bu 
kapuun öaünde itekleyip ltir 
; kımıldamıyacaksın. Han
"~r.ni elinde bulunduracak ve 
İçeriden bir kimse çıkmak is
terse hançerin ucuyla ıröğsünü 
delecekıia. 

lspada Kappa aldığı buyu
ruğu yerine getirdi. Ragastan 
lepada Kappanın yerine vara
cak k:ıda. '"' ,• i çirdikten 
sonra pençcreııın yanından bir 
11çrayııla odanı• içİa• girdi. 

- Günayılın!. Size burada 
rastladıiımclan dolayı derin bir 
ıevinç lçiadeyim. 

Prlmver evleniyor 
Rozita kurtarılarak sevgili

ıinin ko:ları arasıada mesut !tir 
hayat ~ürerken Raıraıtan batı 
boş nrseriler gibi dağlarda 
dolaıırken Montefortcde neler 
oluyordu? 

Bir yaz akıamı bu eski ka
lenin içiade biyllk !tir kaynat
'lla l'Öza çarpıyordu. Sokaklar 
her günde• fazla kalabalıktı. 
Alma prenslerine mahı111 ıa

rayıa bulunduiu ala- dojru 
ıivil ve uker bir çok halk 
kütleleri ilerliyor, alaaı dold11· 
ruyordu. Sarayı• yt1ztl ltol ııık
larla donanmıştı. Büyllk mera· 
ıim aalonuada harp elbiselerial 
iYİmİf birçok siayorlar yer al· 
ııııtlardı. Romada mezarlar al• 
tında toplaaan yıutHverlerla 
lıopsi burada idiler. Salon•• 
ıonunda keatluk tahtı heaüa 
boı duruyordu. Her kH kont 
Alma ile kıaı Beatrisin ııolm•-

sını bekliyerlardı. Be~ altı genç 
ak sakallı gün görm:l~ yetmiş 
iki yaşında prens Manfredi'nin 
etrafını çevirmişlerdi. Görünüş 

yeni bir savaşın batlamak üzere 
elduğunu anlatıyordu. Sezarla
rın tazyikından, zulmünien ya
kasıaı sıyıra bilealer ıreniş bir 
ihtilal yapmak yolunu tutmut
lardı. Kont Alma da ltunlara 
ltaıkaalık ediyordu. Akıa•a 
doiru gelen bir caıus atlı vo 
atsız 15000 kişilik bir ordunun 
Senrın kumandasında Roma
dan çıktıii'ı duyumunu getir
•işti. Bu orduda 200 adımdan 
ziyade taş gülle atabile11 8 top 
vardır. Bütüll ıözler kapıya di
kilait kont Almanın içeri ı-ir• 
mesiai ve &avaş ırörüımelerinin 
batlaaasını bekliyordu. Kon· 
tu11 gecikmesi dedikodular ya
rattı. Pren• (maofredi) nin et
rafıaı çeviren gençlerden biri 
im gecik.eden ie kızarak 
bağırdı: 

- Kont Alma bize başku
manda• olsak ıerefini kazana· 
cak bir ada• değildir. Sezar 
ordusundaki bir alay kuman
danı ondan daha fazla it gö· 
re bilir. 

Bu sözler salonda derin bir 
seuizlik yarattı. Çünkü orada 
buluaan büyüklerin hepsi koat 
Almanın korkaklığında ve böyle 
bir düıüncede ortak idiler. 
Bu sırada kapı tiddctle açıldı 
vo Beatri• yalnız batına ıert 
ve çabuk adımlarla saloaa ıri
rerck tahta ııeçip oturdu. 

Bu durum kar,ısında salon
dakiler şa,kın ıaşkın birbirine 
bakarak .soruyorlardı. Aceba 
kont Al.a ne yapıyordu. Beat• 
ris uzuıı boyu ile taht Uzcriade 
aya a kalkarak trafı süzdü ve 
dedi ki: 

- Sayın sinyorlarl Size kara 
bir haber vereceğim. Koat Al
ma Monteforteden kayboldu. 

Hiyanet, alçaklık sözler sa
londa çınlattı. Baatris kaş!arını 
çatarak eliai kaldırdı. Her kes 
susuvermiıti. Onu• ıavaş adam
ları üzeriade değerli bir kuv· 
veli vardı. Ku andanlar onua 
önüade saygı ile eğilirlerdi. 
Genç kız gürültüye pabuç hı· 
rakmıyacağını anlatmak içi• 
yüksek sesle bağırdı: 

- Baylar! Yüreğinde korku 
duyanlar çekilip ıidebilirler. 
Burada be11i• yanımda kalan· 
lar ne kadar az olurlarsıo. ol
sunlar ben yine bu şehri Borji
yaya karşı müdafaa edeceğime 
kat'iyen iman ve inanım 
vardır. 

Odacılar büyük kapıyı açınız! 
Kaçacaklar yol bulsunlar. 

Salonda derin bir susmak 
vardı. Hiç bir kimse yerinden 
kımı!daınamıştı. Sevinçle par
lıyaı1 gözlerini Beatris salonda
kilerin üzerinde dola,tırılı ve 
sözüne devam elti: 

- Şu d11rl!mdan da anlıyo
rum ki şimdi artık Monteforte 
kurtulacaktır. Belki bütün ltalya 
pençesi altında ezildifıi istib
dattan kmtu!acak, h!i: Italyıı. 
caıılanacllktır. Teşel.kür ede
rim sinyorlar. Hepiniz de son 
derece yiğit, kahraman şöval
yeler1iniz. Yürei'imde sizin için 
büyük ltir inan vardır. 

Genç kızın kahramanlık ör
•eği teşkil ede• sözleri top
lantıda bulunanların hapsini• 
üzerinde eyi izler bırakmııtı. 
Priınverin bir gülüınsemesi uğ
ruada başını vermiyecek, ölüme 
koımıyacak tek lıir adam yoktu. 
Onu11 ııüıel ıözleri, tatlı ba
kışları her keıi kendis.ne bağ· 
lıyordu. Uzun loir alkış koptu. 
Beatris anlamıştı ki artık her 
ıeye hakimdi. Memleketin baılı 
başı•a baıkaaı olmuştu. Mea
leketia idaresini eline al•ıftı. 
Bn •ırada baıını yükukte tu
tan genç bir delikaıılı ayağa 
kalkarak bağırdı: 

-~11u Var-

'I' enı Asır &Sahne s 

• 
ıye Tür - Ingiltere 

manı• 7 ci maddesinin 1 nci 
fıkraıında tasrih alunaa Tür
kiyedeki eşhası• Müttehid 
Krallıktaki borçlularına, mez· 

~--------------------------------------
rasında imzalanan ticaret ve 

T ediyata dair anlaşmanın esasları 

\ kür fıkra ahkimıııa tevfi-
1 kan yapılmıt olan tediyatla 

l lıorçlarının tasfiye edilmit t•: 
lekki olunacağını tcblii etmelan 

1 
için Türkiye hükii•eti mukte· 
ıasını yapacaktır. 

Türkiye ile lngiltere arasında 
İmzalanan ticaret ve tcdiyata 
dair 4 Haziran 1935 tarihli an
l14mayı tasdik eden kanunu 
ehemmiyetine binaen yazıyo

ruz: 
Madde 1 - Türkiye ile ln

ııiltere arasında 4 Haziran 1935 
tarihinde Anakarada imzalan
mış olan ticaret ve tediyate 
dair anlaşma v11 merbulatı 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 - Bu anla~ma, tas
diknamelerinin teatisi tarihin
den muteber olacaktır. 

Madde 3 - B11 kanunun ah
kamını icraya icra Vekili eri 
Heyeti memurdur. 
Türkiye HUkQmetı ile 
MUltehld krallık hUkU
metl arasında ticaret 
Ve tedlyata mütedair 

Anıa,ma 

Madde 1 - Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Büyük 
Britanya ve şimali irfanda 
Müttehit Krallığı Hükümeti, 
iki memleket arasında tacari 
•ünasebatı kolaylaştırmak ar
zusiyle ve Türkiyeyi diğer 

•emleketlere tediye muvaze
neai esasma tetbika sevkeden 
istisaai şeraiti iktisadiyeyi na
ıarı dikkate alarak aşağıdaki 
hükümleri kararlaıtırmışlardır: 

1 - Bu anlaş•ağa bağlı 
lııirinci listede sa yılı müttehit 
krallık emtiası iktar itibarile 
bila tahdit Türkiyeye ithal edi· 
lebilecek ve bu anlaşmağa bağlı 
ikiaci listede sayılı üttehit 
k!allık emtiası mczkür ikinci 
listede gösterilen her maddeye 
ait kontenjan miktarı dahilinde 
Türkiyeye ithal edilebilecektir. 

2 - Müttehit krallık emtia
sından olup yukarıkı fıkrada 

göıterilmiyen eıya Türkiyede 
111eri uınumi kontl'njan rejimi•· 
minden istifade edecektir. 

3 - Bunlara ilaveten: 
a) 15 mayıı 1935 tarihiaden 

evci Türk arazisine çıkarılan 

ve bu tarihte kontenjaaın ki
fayetsizliği veya mefkudiyetin
den dölayi gümrükten geçiril
meaiı ola• bilcümle müttehid 
krallık enıtiası; ve 

b) 15 mayıs 1935 tarihile bu 
anlatmanıd aer'iyete vaz'ı ta
rihi arasında Türk arazisi•• 
çıkarılan ve kontenjanın kifa
yetsizliği veya mefkudiyctin<len 
dolayi bu son tarihte gümrük
ten geçirilmemif olan ve halen 
mer'iyettc bulunan umumi kon
tenjan rejimi ile ithalleri mem
nu bulunmıyan her nevi ınül
tehid krallık emtia~ı. işbu an
laımanın mer'iyete vaz'ı tari 
hı den itibareon miktar itibarile 
bili tahdit ve bu maddenin bir 
ve ikinci fıkralarındaki hüküm
lere tabi olmaksızın Türkiyeye 
ithal ulilcccktir. 

Yukarıdadaki a ve b bend
Jerine ı,:elince, 17 Şubat 1935 
tarih ve 2/2004 sayılı Türk 
kararnamesine merbut V liı

tesinıic sayılı sınıflara dahil 
olan mallar alakadar vekalet
lerin müaa•daaine iktiran etDJck 
fartile Türkiyeye ithal oluna· 
bilecektir. 

Madde 2 - Müttehid kr1<l
lık hükü•eti, Türkiyenin her 
aevi zirai mahsulünün Mütt•
hid krallığa vaki ithalat mik
tarını kontrola karar verdi
ırı takdirde: müsaade olu
nacak ecnebi ithalatında Tür· 
kiyeye mühik bir hisse ayır
mak maksadilc meseleyi müna
kııfa etmek fırsatını Türk Hü
kümetine evvelce bahıetmcden 
ithali•• müsaade oluna• e•tia 
yekllau lh:erinden ••ınleket 

baıına kontenjan tahıiı etme
meyi taahhüd eder. 

Maide 3 - Türkiye hükü
meti veya Türkiye vilayet ve
yahut belediye daireleri tara· ı 
fından sabn alıaan Müttehid 
Krallık emtiası mer'i bıduaan 
umumi kontenjan rejimile itbu 
emtiaaın ithaliae memaaiyet 
vıızedilmemit ol•ası ve icap 
eden bilcümle •Üsaadelerin 
Türkiye hükümcti alakadar 
dairesindeıı önceden istihsal 
edilmit bulunması şartile mik
tar itibarile hiç bir tahdide tlbl 
futelmaksızın Türkiyey• ithal 
edilebiecektir. 

Madde 4 - 1 - Bu anlaf•a
ğa bağlı üçüncü listede sayılan 
Türk malları nereden ırelirH 

gelsin, Müttehid Kırallığa it· 
hallerinde mezkür listede gös
terile• rüıua veya mükellefi• 
yetlerden başkasıaa ••ya daha 
fa:ı:lasına tabi tutulmıyacaktır. 

2 • Türkiye Hükü111eti meı:• 
kfir listede :ı:ikreluaan ad valo
ram rüsumu• spccifıque res•i• 
ad yaforem rcs•e tamı•cn 
veya kıı•en kaim olması için 
Müttehit Kırallık Hükümeti ta
rafından vaki olacak her tek
lifi hayırhahlıkla tetkik ede
cekti-. 

Madde 5 - 1 - Bu aalatma· 
nın ıııer'iyetc vazında• sonra 
Türk.iyeye ihraç edilecek elan 
bilcümle Müttehit Krallık em
tiasına, Türkiyeye it\aal edile
bilmeleri için, lıbu anlaımaıia 
merbut aümuneye tevfikan iki 
nüsha olarak taazinı olunmuş 

bir menşe tehadetnamcsi ter
olunacaktır; Bu ıehadetname 

Müttehit Krallık dahiliııde bir 
ticaret odası Yeya diğer sala
hıyettar bir aakam tarafından 
verilecek ve bir Türk ko~9olosu 
tarafıada11 vize edil•it bulu
aacakbr. 

2 • lıbu menı• şehadetna
meleri bu mııllann Müttehit 
Krallıktaki Fob kıymetini ırös
terecektir. 

3 - Meaşe şehadetnamesinin 
bir nüshası Türk Gilmrükleri 
tarafıııdan damııralandıktan ıon
ra Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasına gönderilecektir; •ez
kür Banka, bunun üzerine, işlıu 
anlaşmanın 6 ve 7 nci madde
leri hükümlerine tevfikan eşya 
bedellerinin kendilerine tesvi
yesi !azı mgelen Mütteh' d Kral
lıktaki eşhasa tediyede bulu
nacaktır. 

Madde 6 - 1 - Türkiyedeki 
cşlıas!n Müttehit Krallıktaki 
eşhasa borçiu bulunduğu ati
deki mebaliğ, vadeleriain hu
lülünde, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankııııııda hususi ltir 
hesaba Türk lirası olarak ya
tırılacaktır: 

a} Türkiye Cumhuriyeti Ha
riciye vckilile Ankaradaki Hat
metli Kral Hazretlerin Büyük 
Elçisi arasında teati olunan 
1 nisan 1935 tarihli notalar 
münderecatına tevfikan 148 
numaralı Türk kararnamesine 
merbut A. listesinde münderiç 
eşya sıaıflarına dahil olup IS 
şultat 1935 ten evci Müttehid 
Krallıktan ihraç edilen Mütte
hid krallık emtiası içi• teıli
yesi icap eden bakıye. 

b) Bu Anlafmaaı• birinci 
maddesinin 3 cü fıkrası hü
kümleride ıröre Türkiyeye it
hal edilen Müttehit krallık 
emtiaıı ınukabiliade vacibütte
diye mabalij: ve 

C) Bu anlaımanın mer'iyet• 
vu.'ındaa sonra Türkiyey• •Ü· 

veccihen ihraç edilen müttehit 
Krallık emtiası içi• tediyeıi 

ic•p edH meltalii. 

2 - Bu ıuretle Türk lirası 

olarak yatırılan mebalii, Mllt
tehid Krallıktaki hak aahibi 
•thaı lelıine, 7 ci maddede ya
zılı A. tali hesabından mczkür 
eşhasa transferleri :r.amaaıaa ka
dar bloke kalacaktır. Depo ta
rihile transfe tarihi arasındaki 
bilümum saai farkı, bu madde· 
nin 1 nci fıkrasının a bendinde 
ıikrolı.;nan mallar mukabilinde 
yapılacak tediye müstesna ol
mak üzere Türkiyedeki borç
lunun matlubuna veya zimme
tine kaydedilecek ve bu su
retle Türk borçlusu borcunun 
tamamını lnl'iliı lirası üzerin
den tesviye etmiş olacaktır. 

Madde 7 - 1 - Müttehid kı
rallıktaki eşhas tarafından Tür
kiyedeki eşhasa, meıkür kral
lığa bilfiil ithal olunaa Türk 
emtiuı mukabilinde tediyesi 
lizı•gelım bilumum mebalii 
Türk Cümhuriyet :\1 erkeı ban
kası taratıadan l'Öterilccak 
Muttehid Kırallık içiadeki 
bir baakaya vadesinin hulülü 
tarihinde, lni'iliz lirası olarak 
tediye olunacak ve bunun ü:r:e
rine mezkiir bankada Cümhu
riyet Merkez Bankası tarafı•

dan küıadedilecek olan ve aşa
ğıda " İngiliz lirası hesabı ., 
oıarak zikredilım faizsir hususi 
bir hesaba matlub kaydoluna
caktır. Türkiye Hükü•eti bu 
kısma dahil olan bütün ıııeba
liii'in işbu fıkra ahkimına rağ· 
men Türkiyedeki Cfyasa doi'
rudaa doıiruya tediyesi lıalia

de, mezkür mebaliğin de lnıri
ı:r: lirası hesabına matlub kay
dolun•asını temin için elden 
ııe'eni yapmağa gayret ede
cekrir: turası mukarrerdir ki, 
bundan dolayı Türk Hüküaeti 
bu mcbalii'in tarihi tediyesi ile 
İagiliz lirası hesabına matlub 
kaydoluııacaiı tarih aruındaki 
kambiyo farkından hiç bir veç
hile :r:arardide ol•ıyacaktır. 

2 - laıriliz lirası hesabına 
yatırıl•ış olan ıneltalitin o'O 70i 
tali bir A. hesabın• ve bakiye 
~. 30 da tali bir B. lteaalıına 
naklolunacaktır. 

3 - Anlaımanın 6 ncı mad
desinde zikrolunan mebaliğ, 
tarihi tediyeleri sırasile, Müt 
tehid Krallık dahilindeki hak 
sahibi e,hasa ·ıre A. tali he1&
bında mevdud akçe müsaadesi 
dairesinde Inııiliz lirası olarak 
devrolunacaktır. 

4 - Tali B. hesalsına naklo
lunan mebaliğ Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasının ser
best tasarrufunda bulunacaktır. 

Madde 8 - 1 - l,bu 

2 _ Muttehid Kırallık hükü-
meti sözü geçen muameleyi 
Kıralhk dahilindeki allkadar
ların ittılalarına iaal etmek 
maksadile tedbir ittihu: edecok 
ve bu uıulün umum tarafı.dan 
kabulüaü teşvik etmek için au
fuzunu istimal edecektir· 

Madde 9 - Türkiye Cü•· 
huriyet Merkaı Bankası, her 
ay nihayetinde, Müttehid Kıral
lık dahilinde tayin etmiş oldu. 
ğu baal.aya, iıbu anlaşmanın 
7 nci maddesindeki ıaaksadın 
teınini içın aalaşmaaın 6 acı 
maddesi ahkamı dairesinde 
Merkez bankuıaa yatırılan me
baliğin ve kezalik Müttehid Kı
rallıetaki hak ıahiplerin• nak
ledilecek paraları• tafsilitı ta~· 
mesini bildirecektir. Müttehıd 
krallıktaki •ezkür Banka Kıral· 
hl< hiiküıaeti•• bu tafsillb •• 
tali A. hesabı tafsilitını tebliğe 
mezun olacaktır. 

Madde 10 - A veya B. 
tali hesapları ınatlubun?• -~~
ıleriç kiffei mebaliğ ı~bu ıb· 
lafın inkızasıada 7 incı mad-

d . . 3 ve 4 üacü fıkraları 
esıaın 

şeraiti daireainde kullaaıla-
caktır. 

Madde 11 - 1 
maddenin 2 ye 3 üncü fıkra· 
1 h .. k" )•, i maltfuz kalmak 
arı u um• 
ıartila bu itilafa bağlı 4 ilncO 
liıtede tadad olunan Türk cm· 

tiası ile Müttehid Kr~llıiı• 
bilcümle emtiası, Türkıycde 

h ·ı mezki.r Krallıktaki 
eş as ı e 
eşhas arasında hususi . takas 
muamelesine mevzu teıkıl ede

bilecektir. 
2 _ Jşbu madde11İ• birind 

bendinde derpit oluaa• her 
muamcleni• ifasında, Türkiyey• 

ithal olunan müttehit krallık 
enatiasının F olo kıymeti mcıkllr 
krallık ülkesin• ithal olunan 
Türk mallarının Fob kıy•eti· 
nin yüzde 70 ini aımıyacak ve 

bakiye yüzde 30 u iıbu itilafın 
7 inci nıaddaaind• zikroluaan 
B. tali hesabına müttehit kral· 

lıktaki alakadar eıbas tarafı•· 
daa tediye olunacaktır. 

3 . Bu kabil hususi takaa 
•uameleleri itbu itilin• bi· 
rinci ve ikinci maddesi abkl• 
mı mucibiace vazedilmit veya 
vazedilebilecek miktar itibarile 
her türlü ithalit tahdidatında 
ve mezkiir etyaya müteallik 
Türkiye ve Müttebid Krallıfı 
dııhilindeki kavanİ• va ni:r:a• 
mat ahkamına tabi tutula· 

caktır. 

C. . :F>. Tilkilik nahiyesi 
Cedit, Süvari ve Mirali ocakları tarafından 

gezintisi lzrnir - • 
ıre 

30 haziran 1935 pazar günü 
Mevsimin son trea gezintisi olacaktır. Her türlü me~v.•· 

lerin bol olduğu bu mcnimde ıo• fınattan iıtifade edınıı. 
Yetil Tirenin Paşa çeşmesi ye Kaplan memlta suyu görll
meğe deii'er pek güul yerlerdir. 

Bilet Ucretıerl : ı inci mevki 150 kurut 
2 inci mevki 125 kurut 3 üncü mevki 100 kuruı 

3 yaftadan on yaıına kadar çocuklardan yarı• t\cret 
Trenin hareket saatları : Al1&ncaktan saat 1 de 
Kc•erden 7.10 de K. Çulludan 7.26 da 
Tirede• ; 19 da. Kemere varı, 21.15. Alsancağa varit 21.25 
Bil .. t satış yerleri: 
Tilkilik bay Faik eczanesi, Aydın demiryolu ,ehir kalemi 

(K~re~tecilerde) Alsancak ve Kemer istuyonları, Kemeraltı 
Sevim paıta•esi, Şifa eczanesi, Çorakkapı tütüncü Hasa• 
Tahıin, Güzel lzmir kıraathanesi, Deiirmendağında bakkal 
Sait, Arastada sarraf Beıicuya Çukurel, Karııy:ıkada Ahm t 
Mitat ec:r.aaeıi, Tilkilikte yoğurtçu Fehmi, Tilkilik nahiye
sine bağlı ocaklarda. Balcılarda saatçı Hafız F evıi. 
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Kraliçe Elizahet kendi oğlunu 

Da aşıkları arasına katmıştı 

Y cnilmez. armadanın bozgu
na uğnyarak mahvtdildiği za
fu gün!crinden birkaç ay !on
ra Kralıçtnin aşıklarından Lei
uster öldü. Bütün hayatınc& 
r~celik takkesini Kraliçenin 
yüz:yasbiında bulundurmaktaft 
baıka hiçbir iş görmtmif olan 
bu çirkia şahsiyet öldü diye 
lngiltcrc matem tutaca\c değil 
idi. Kraliçe bile ona birkaç 
damla gözyaşı dökmedi. Eliu
bet aylar olmuştu ki, göı.lcrini 
ateşli bir delikanlıdan a) ıra
mıyordu. Bu yeni ıözdenin adı 
Robert Deverö, yahud ta ikinci 
Esscks Kontu idi. 

Robert Dcverö 1566da doğ
muştu. Kraliçadan tamam 33 
}AŞ dah• küçüktü. Elizabet 
olgunlufu11u bile geçirmeye 
b:aş.ı) an bir kadınken o henüz 
çocukluktan kurtulmuş bir deli
kanlı idi. Eli7.a':>etin hayab o 
ka.dar düşkünlükler ve şeh\'ani 
ihtiraslarla doludur ki bir çok 
biyografların bütün Esseksleri 
Elizabctin aşıkları gibi gös.tu
mi, olmalarına şaşılamı.z. O 
günün bazı bio~raffarı da bu 
aşkı daha iğreaç bir şekle ko
yarak ikinci Essekı kontunun 
hakikatta Elizabtti• Leicester 
münasebetlerinden doğmuş bir 

·piç olduğunu iıbat ~diyorlar. 
·O İngiliz tahtının varisi de ola
bilirdı. ~/ estmlnsler sarayından 

r• 
Scsilin koltuiu altında kaçırı-

lan piçlerden biri de budur di
yenler yanılmamışlardı. 

Dük d'Essek \craliçaya tak
dim cdildi2'i ı.aman ancak OR 

yedi yaşında idi Eliza.bet onun 
çehresindeki sevimli tazelikten, 
nükteli sözlerinden, gözlerinde 
parlıyaR zekadan memnun ol
•uıtu. İhtiyar kadının yüreğin
de bir a.ık krYılcımı tutuıtu. 
Bu bir ana ıafkatı olacağı yer· 
ele, ı:ayri tabii bir sevgiye 
çenildi. Eıs.ks Elizabetin ço
cuiu idi. Bun• füphe yok .. Fa
kat kraliçe onu doğduğu gün 
bile gör•emiş, dizlerinde tut
mamış, olcfamamış, nvmcmişti. 

Şimdı bu çocuk ıi:ı.indir bile 
deaelucli ne hükmü olabilirdi. 
Ba husus ki azgın kadın onu 
ilkin 2özetilcn ltir çocuk ~ibi 
okşamııtı. Fakat bu olqayıılar, 

iltifatlar sıklaştıkça onun dil 
duyguları başkalaımıı, tereddi 
lıeadiai göstermitti. EJizabet 
iradesi haricinde olarak ona 
tutkundu. Onu en çok 5e\·ilen 
bir aşık nasıl sevilirse öyle ıe
viyordu. 

Lcicesterin hayatında, Ro
berl De\'ero ( Esaekı kontu ) 
Mra)'a ayak at•amııtı. Ahlak

ıızlık içinde yüzmüt ola• Lei
<:eater oğlu için korkuyordu. 
Kraliçenin doymak bilmiyen 
ihtıraıına o•dan daha yalcıa 

kimse şahit ol•amııtı. Kraliye
tin ne kadar atcıli 2eaçJeri, 
kraliçenin kollan arasıada ıöa
müılerdi. Leiceıter oğlunun 
güzelliiini biliyordu. Bir (Un 
onun da anasına, yani kıaJiçe 
Elizaltete av ol•aıından ea
dite etmekte idi. Her t•yİ mü
bah gören bu ada• yalnız bun•, 
aaa ıefkatınıa hayvani bir ih
tıraaa inkılibı ihtimalini düıiin
dDkçe aklını kaybedeceği ge
liyerdu. Bu ihtimali karıılıya
.:ak ltir çare dBtGnmekte idi. 
Fakat hayabnıa son srüaleriadc 
b~Jir~D bu endi,eleri cliadire-

cek çareyi bulamadan öldü. 
Genç kont ta ancak babasınm 
ölümünden ıonra kraliçanın 
gözdesi ola.bildi. W cstmin!tcr 
sarayı bir m~ktcp değildi. Ora
da ahlalıe.aızlıi'ın çeşitleri oğrc
nilirdi. Esscka kontu da sa.fi
yctini ka.ybcduek t.n kötü aui
İs imallere a.lış.tı. O kralıçımın 
elinde iat~diii gibi kullanılan 
bir makina idi. Bazan onu çı
rılçıplak kolları arasında tutar, 
bazan bir gün de\lletin mukad
deratında rol oynıya.biliece:k 
bir ad:im gibi etrafındakilere 
takdim eder, baz.an da bir ço
cuk gibi dıırıhr, haşlardı. Böy
le bir sistem ho:ıyvanluı azılı, 

insımlarr hari~ \'C sert ya:par. 
Hıç bir sebep olmadan okşa
nan !lcvilen, sonra yine sebep 
siz yere takdirlere maruı ka
lan Esse < s kontu az zamanda o 
kadar deği~mişti ki gunun 
birinde kr:ıliçen~n kendisine 
karşı kullandığı rnctodları ay
nen o da kraliçaya karşı kul
lanmağn başlamıştı. Kaprisle
rilc E!izabete hükmettiii gün
ler geldi. Kraliçenin elmaslarını 
alıyor, emirlerini münakaşa 
ediyor, itiyatları ile alay edi
yor, hu üç ayde bir 22 bin 
stuline ~zr n borçlarım öde
mek üıuc kendisine takdim 
ediyordu. Esseks sara.y hari-
cinde cylcnmcsini öğrenmişti. 
lnı:-ilterenin en meşhur kokut
ları, en şuh en çapkın kadın
ları hep onun kolunda dolaşı

yorlardı. Elizabet bu çapkınlık
larıı öyle içle•iyor, o kadar 
kıskz.nıyordu ki ıünün birinde 
bu duygularının bir volkan iibi 
fe,•era.rı edec~~i zaanedilebilir
di. Baıan bu ~re avuca sıimaz 
olan delikanlıya çıkı,mak, k&fa 
tutmak isterdi. O zaman da 
ES5eka uraydan bilsbütün 
uzaklaşacağını söylerdi. 

Hele bu tehdit üzerine sa
rayı terke kalkışacak olsa Eli-
zabctin onun ayaklarına düşe
rek yah•ardı(1, bir çocuk sribi 
ıöz yaşları döktüğü görülürdü. 
Bu müptuel aık soırayda de-
rinden derine oğ'ultular halinde 
yükselen dedikodulara da se
bt.biyct vermekten hali değildi. 

Kont D'Esseks'in bu kadar 
kaba, ıert ve kaprıscı hareke
tinden kraliçe ile ı, endi ara-
sında yakın bir akrabalı{m vü
cudunu hissetmiş oldufrunu is
tidlal «dcnfer "ardır. Filhakika 
böyle olmasaydı. o alelade bir 
aşık sıfatı ile küstahlıfrını bu 
dcrcC:e} e çıkarmağ'a cesaret 
edemiyecekti. O bütün lcunc
tini, bütün çılgınlıklarını da
marlannda delaşan kandan alı-
yordu. Şuursuzca bir ultanat 
-.arisi gibi davraıımakta idi. 
Zaten o devirJerde büyük \tir 
hükümdar olmak için icabtden 
ıvsafı taşıyordu. Halk arasın
daki ıöhreti akıllara aıfrmıya-

c~k kadar çolctu. Sarf ettiği 
bınlercc atcrlin netic~siz, ·u
rİm5İz dı kalmıyordu. 

Prenslerini muha.keme et
meği birea lngiJiz halkı ona 
da böyJece bakıyordu. iyi gü-
dülmüı, idare edilmiı olsaydı, 
Easeks, kuYYıtJi zekası, yılmaz. 
bUküimez enerjisile memleke-
tinin övüncü olabilirdi. Fakat 
taııdı2ı ka•la a:ı.ıh bir hayyanı 
andıran bu delikanlı üzerinde, 
oadan 1.ir tebe11im keparmalc. 
için di:ı.lerine kapaaarak yal
varan, bir öpücük dileaen bu 
yetmişlik ihtiyarı• ne nüfuz ve 
tuiri olabilirdi? 

- S.nu var -

7J~tt 9 ·- -

e İ i kendimi Cennette sanıyoruJJl ''H a ıse 
• g 

Allah e i bağışladı, bu herkese nasip olmaz .. ,, 
BAŞINI SA TIR AL TIN~ KOXMAZDAN ÖNCE, KORSİKALI 
HAYDUDUN SON S~ZLERI iŞTE BUNLAR OLMUŞTUR 
Bastfyn 22 h.:zlran Fakat il<i a.~am hıç kaı·ıılaıa- de,•ri uzun sür•Üyor. Kaoigli- sabah uat üçü kırk ı.eş ı•Ç' 

Spadanın kafası kesildi. Ba- mamışlardır. yoai, ilci jandarmayı yere ser- haydudu uyaadırtiı; 
buı Sıırdunyö!'lı o~an bu hay- Dunta kartal yuvasında dikten 1011ra1 bunların arka- - Cesur olunu:ı 1 dadi. 
dud on yıldan fazla bir 23man Dunta mevkiindeki kzrtal daşları tarafından teptleaiyor. Spada ~iddetli hiç bir akıDl· 
Fransızların " Gü zell k a<la~ı ,, yu,•uında Spada tanıamıt da- Baztoli bir tuzaia düşiirülerek amel göıter•edi. Çok açık bir 
lakabını H~rcHkleri Kouika'nın ntlileri k~bul ediyor, fotog~raf ··ıa·· ili"" H""k"" "h ıeale · o ur uyor. u u•et nı ayet · 
rahatını bozmu~tur. Cınarc:ı çektiriyer, kendini siaamaya Korsika &dasına aaluri, taak- - Peki, anladım. Cuaret 
kaplanı dcniien hayduda acı- aldırıyer. Şampanya akın akın ları, mitralyöz otomobilleri ile göstereceğim. 
yacak kimf..e yoktur. ~padec akıyor. Zevkli bir hayat. kocaman bir ıcftr kolu ıön- Avuakatlarıaın eliai sıktılr 
te\'kif eôiJdiği uman: tan aoara kalktı, kadife elbis•· 

- Öldürcbacn, ö!:ncsini <lt: leriai iıtedi, •ıun uzadıya tu· 
bilmelidir; demişti. valetini yaptı. 

Kurbanf.:nmn sayı.::ı ~oruf • Bir rahip teselli • edici bit kaç ıö:z: fısıldıyordu." Hayduduıı 
duğu zam;.n ise: ca•ı sıkıldı: . 

- Hiç saymedım, fokzt bir - Anladık işte, cesur ola· 
düı.ine k dar oJma:ı. cağım, dedik yal Artık merale 

Si~ ha cfu~uEt traş- etmeyiniz! 
faııtı!,tJICI Ve öliim mahkumlar~aa 111alı· 

13 Temmuz 1897 de Ssr- sus açık mavi iÖmlcği giydi. 

dcnyzlı bir baba i"e Kor ikalı · nBlr gUn Hrlstoeurı 
bir an&dan doğan Spada,20 ya A kı gönlüme •ındt,, 
şma gelince Fransız tabiiyetini Hapiıhanc•in klisesi olın•: 
kabul etmi ''e Şark ordusun- • dığnıdan laücredc bir dua yerı 
d~ askerlik etmiştir.. Fakat hazırlaamııtı. • Spada. papaıı~ 
askerden kaçmıştır. duaınaı di•ledi. Bu İf yirJP

1 

Y akalcınıp birkaç sene kii- dakika sürdü. Sonra Bir sig•'" ra il• kall.e 'li kuvvet •erece1' 
reğe mahküm o!oın Spada ce- bir içki uzatblar: 
zasını çektikten sonra 1922 de . - Bütün hayatım.da ne du· 
tekrar Korsiknya gelmiş ve ilk man çekti•, •e bir şey 'içtim· 
cinayetini o yd işlemiştir. Sari Şimdi buna baılıyaca"k deği· 
Orsinod~ bir şenlik akş~- li•! Diyuek reddetti. 
mı Spadi:ii arkadaçı Rutili- • pada 11wlt!.r111rdt Son dakikada sa•İmi. birk•Ç 
nm jandı:rmaJar tarafından Ölüm tchdidilc haydud zen- deriyor \•e bu kuvnt üç ay söz söyledi: 
tutulduğunu haber alır. jandar- gi e•düıtriyellerden ve çift- adayı baştaıtbaışa. ıeziyor. - Of, dedi, ben şiddet 
maların birini üldürür, diğerini çilcrdcn, hatta alelade köylü- Spada müstahkem kalcaiai • Jöıterdim ve fenalık yaptı•· 
ağır yaralar ' 'e zjr adaşını kur- )erden parmlaır koparıyor. Orta bırakmağa mecbur olmuştur. akat krünün biriadc Hiriıt~: 

çanların derebe"lerinden fark- A 1 ıun aş ı yenid~n içime giroı tanr. • ~ y arca dağlarda nfili.nc do- •• 1'ir daha fenalık yapmadılll· 
f ki genç dağa çıkarlar ve az. sız. bir haıyaıt sürüyor. laşıyor. Arkası bırakılmıyan bir Kan dökmeden tcılim oldufJJ· 

sonra yeni bir cinay~t işlerler. Şimdi Ro•anet)iarın eski yırtıcı hayva• gibi olduiundan laaanlaru' adaleti önüne çık· 
Bir arda kendilerini ele ver- dostuııu •etrcs tutmuıtur. yalnız uyuyamıyoı, ço9aalar ••iı bana tanrı emretmiştir. 
meg· c ra.h .. makla suçluladıkları hükümetle alay ediyor, jando:r- d Yoksa daha yü% ki•iyi de,.i· 

" T onu b&rın ırıyorlar. Eski bir v 

dört kişiyi yaralarlar. ma!arla eğleniyor. Sayısı az, rirdim. metre&İnc Spada tunları ıöyle-
Spada ve Rutili bundan !.on- ıilahları kötü olan janda.rmalar Adalet yerini buldll 

ra dağlar kralı Roma.netti ile 200 den faıla haber~isi, güçük mişti : Mukadder saat gclmiıti. Spa-

b B 
mitralyozları mükemmel par"- - Beni a:sla diri olarak ele da. cellada teılim oldu. Ya· 

irlcşmi,Ierdir. ir akşam üç .. ki bellumlan, çok isabetli geri gcçircmiyecekludir. Dü,maala- ma er o•u sUrüldeme'k. icİfl 
haydut, Ajaksiyo yakınında k f lcollarındaa tütmak istediler: 
Sardenyalı bir kadının evine a.tt.şli tüfcnkleri ohm haydutla rım a am! satır altıada gör-karşıla~mag· a ce~aret edemi- mck isterler. Fr kat b~ni tutar- - Bırakıaız, keadim yürii· 
yerlcı;miş!erktn 30 jandarma evi • yueği•. Korkmıyorum. 
sarmıştır. Spada ve Romaneti yorJar. lana, elleri arasında ancak bir Giyoti11 makiaası öaüacle 
inzibat kU\•vetleri üzerine bir Lopfnga kesaphjı cesat buluaacaktır. avukatları hepbird.en baiırdı· 
cehennem ateşi açarak bir ıa- Ci11uca kaplanı şimdi ''yer- Fakat bu palavraların arkuı lar: 
biti ,urmuşlar, üç jandarmayı lcşme;i,. aklına koyuyor. keailiyor. Az ao11ra haydud, - Allaha ıımarladılc, Andre! 
afır yaralamışlar ve kaçabil- Metresi Antuvanct Leka adı- üzerinde param parça bir - Haydi, yi11e görütürüzl 
mişlerdir. Yalnız Rutu'i yal : zyı na Ajakaiyo ife lopinya gömlek, batıRda çiçcklerdca Gözlerini açık tutarak baıını 
ele vermit, .sürfüne böndcri1- ucı~ında bir nakliyat işinin yapılmı, bir çelenk ve elleri kcndiıi uhr altıa& ıoktu. Bit 
miştir. işletmesini üıerinc ihale et- araamda kocaman bir haç ol- düf~•~yı basıldı. Ain ıatır 

Cinarca kaplanı tiriyor. Bu iki mevki ara- duğu halde ana babasını• r.:ı(::~~~~~atD4~fÔ dalga karı 
Sp&da bur.un üz~rine dağ- smda rakiplerden biri nak- oturduğu Koocya köyü•~ reli- Adalet yerini bulmuttu. ~ 

ların başkuam o'muş ,.~ Ka- liy&t ya.pmakta ı~rar edince, yor. Ertesi gün asker v~ jaa-
vi~Hyoli i~n:;nde bir ço- Spada onun arabaS1na bücum darma, kanh haydudu yatağın-
cuğt• kıluuz, b\!nun aLia!ı eder~k yakıyor Ye bir çok da buluyorlar. 
o!an yeşil 2öz)ü bir e5 mer dil- yo!cuları yaralıyor. - Bana kötülük etmeyiniz ! 
berini, Minniyi de n:dres tut- Posta nakliyatı da batka \tir Diy• yalYarıyor, sizin arkaaız-
muıtur. rıkib• ihale edilmiştir. Spada dan 2cliyorum. AJJah da bi-

Daya.ktan canı çıkan za,•a.llı bina: tlamı evinden çıkmamağa ıimle beraber. 
genç kı:ı nihayet, daba az davet ediyor. Öteki reddediyor. Son gUnlerl 
vahşi bir ıayilt, Ajoksiyoya Bir kaç gün sonra, içinde üç Haydudun ı.u yeni .ini•• dia-
Ye oradan Bastiyaya kaçmıı- jandarma. bulu•an poıta oto- darhğı kimaeyi altiatmadı. Ge-
hr. Spadı bunların arkasına: mobili durnsağa •ecbur kahyer. çen Mart a.yı, iki yıl ıüre• bir 
clüşmüş, yeti,ememittir. Yol kesilmiftİr. muhakemede• aonra, idama 

Pocyo de Mnıano da, ra- Spada ile bir suç ortaiı mahkum oldu. 
kibinin akrabası olan bir ihti- yapahm ateş açıyorlar. iki idam 2ününü beklerken ha-
yarJa. bir lcenç kızı yolu üstün- jandarma ölüyor, üçünc:üsü piıhanede gardiyanlarile kiiJt 
de bulunca, kinini gidermek yarılanıyor. Kar•ı•dan kurşua- oynıyordu. Düa bir rahip oaa 
iç.in bunları oldürmüştür. Falı.at la yaralanan otomobil sahibi tükürlerle bir dua kitabı getir-
Spadıaın aa2' kolu mertebe- aman diliyor. Spada baıma mi,ti. 

çektiği bir kurşunla oaua da - Aff ulilccek miyim? Diye 
ıine yükaclen Fransuva Kavii
Jiyo•İ ustasından kaçmıttır. 

O vakıt Spada: 
- Söı söylemesine mani o}-

11'\l\k için Fransuvanın dilini k~
ıecij'im, bükMünü veriyor. 

Bir kaç ıün !Onra 1'ir tüfenk 
atmasile delikanlının çenesini 
kırıyor. Taaınmaz hale gelen 
dili yara yarıya kopan haydut 
yamağı, haıtaneden çıkınca, 
kendi iate;iyle daia çıkıyor. 
Spadayı 6ldürm•ie andiçmittir. 

işini bitiriyor. ıordu. 
Bu kasaplığa rağme•, itı· - Belki Cumhur batkaaı 

hiç esir
ıemiyen bir tanrının mevcut 

kının na• ve heaabına hare- affeder. Fakat affı•ı 
ket eden Antuw-anet Leka 
posta aakliyatmın ihaleıiai de 
kazanıyor hükumet hayduda 
boyun eğmiıtir. 

Bir aaltanabn sonu 
. Spada•ın hkJitcileri türcmit· 
tir. Bornea, Kaoiıliyoni, Torre, 
Bartoli ıribi haydutların berbiri 
adanın l:tir parçaıı•ı haraca 
kcs•iıtir. Fakat bu deh,.t 

olduğunu unutmayı•ıı. 

Uyanıt 

idam •akioesi hapiıanenin 
6•ündeki küçük meydan~a ku-
r•lou. Etrafı•daki e•leria ça
hlan ü:ıeriade bazı siyah göl-
ıeler •ar. Fakat peaçereler 
•11naıln kapah. 

_ M6dcleiumumi bay Oraate.lli 

DUn Borsada 
Yapılan 8atıttar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alm Fiat 
84 J Tara•to M .10 11 50ı 
76 Vitel 10 50 10 5~ 
24 S Sl\ley•ano 9 50 1 O 2~ 

184 Yekun 
Zahire Boruaı 

Ç". Alıcı Fiat 
884 Buiday 3 75 
150 Suıam 10 75 

7382,5 kilo yapak 47 75 
1768 kilo keçi kılı 52 
135 K Palamut 280 

6 l 

10 75 
50 
52 

280 

Para Piyasası 
26-6-1935 

Aht Satıı 
Mark 50 25 50 75 
f ıterlin 615 50 620 50 
Fr. frana-ı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 79 90 
Belra 21 1 O 21 50 
İtalyan lireti 10 35 10 42 
İniçre Fran. 40 95 41 20 
Floria 85 12 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 ~5 27 
Auatr. ilini 23 50 ~24 



Aıı.neler : Çocukları•ız, ldz
ları•ız ve hatta kocalarınız si
zin daima genç kalmanızı arzu 
ederler. Feace malüındur ki 
cildiıı. buruşması ve ihtiyarlaması cildi açık tut~n gençleştiren 
ve ı;ı-üze!leftirea hayat verici bir unsur olan Bıocel cevherinin 
yavaş yavaş kaybolmeaından ileri gelir. Şu halde pembe ren
gindeki yeni Tokaloa kreminin istimali ile bu hayat verici un
suru tekrar bulmanız ve yeniden genç görünmeniz mümkündür. 
Cildiniz ne kadar solmuş ve yaşın ilıerilemesinden mütevellit 
buruşukluk izleri ne kadar derin olursa olsun hemen bu akşam 
pembe rengiııdeki bu yeni Tokalon kremini tecrübe ediniz. 
Memnuniyet verici semereler garantidir. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMI>AR ÇIKRJGI 

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

Adres: 

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

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

lzmlr beledlyeslnden: 
1 - 3486 lira bedeli mu

hammenli 830 teneke dökme 
benzin belediye başkatipliğin

deki şartnamesi veçhile 9 • 7 • 
935 salı günü saat onda açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

iştirak için 262 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

2 - 292 lira bedeli mu-
hammenli 73 adet belediye za
Litası için yazlık beyaz caket 
yaptırılması belediye başka

tipliğindeki şartnarıesi veçhile 
9~7-935 salı güııü saat 10 da 
eksiltme i e ihale edilecektir. 

İştirak için (22) ira muvak· 
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
mis ona gelinir. 

3 - 992,59 lira bedeli mu
hammenli Çocuk Yuvıısınm bir 
yıllık ihtiyacı olan ilaç Beledi
ye Başkatibliğindeki liste ve 
şartnamesi vcçhile 9-7 .935 salı 

günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edılecektir. 

l~tirak için (75) lira muvak· 
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

4 - 300 lira bedeli muhaın· 
meneli kuduz mücadelesi için 
altı kilo ist;riknin Belediye baş
katipliğindeki şartnamesi veç
hile 9 - 7 - 935 Salı künü saat 
onda açık eksiltme ile alına

caktır. İştirak için ( 23 ) lira 
muvakkat teminatla söylenen 
~ün ve saata kadar belediye
dl!ki komi•yona gelinir. 

5 - 831 lira bedeıi keşifli 

Değirmendağ irfan sokağına 
lağım yapılması Belediye baş
katipliğindeki I<e,it ve şartna
mesi veçhile 9-7-935 Sa:ı günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edileçektir. I~tirak için 
(63) lira muvakkat l:emina.tla 
söylenen glin ve saata dar 
Belediyedeki 'komisyona gelinir. 

6 - 854,10 lira bedeli ke
şifli Eşrefpaşada Malderesi 

üzerinde Şuayip ırnlfa sokağına 
lağım yapılması belediye baş-

katipliğindeki keşif ve şartna
mesi veçhile 9-7-935 salı günü 

saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

İştirak için (65) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 

saate kadar belediyedeki ko
misyona gelirir. 

7 - 2052 lira bedeli mu
hammenli Gündoğduda elli 
dört adanın 513 metre murab

'"'""'''""''""'" baındaki on dört sayılı arsa-

Böbrek, karaciğer ralıatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

sının peşin para ile satışı be
lediye ba9katipliğind~ki ~art 

namesi veçhile 9-7 · 935 sa:ı 

günü saat onda açık arttırma 

ile ihale edilcce!üir. 

iştirak için (154) lira muvak
kat teminatla söy!enen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko· 
misyona gelinir. 

7 - 37,50 liri bedeli mu
hamnıedli Kahraman!ardıı. 95 
adanın 150 metro murabbaın

daki 87 · sayılı arsasının peşin 

para ile satışı Belediye baı
kitipliğindeki şartnamesi vcç
hile 9/7 /935 . salı günü saat 

on da açık attırma ile ihale 
edilecektir. 

İştirak için (3) lira muvak
kat teminatle söylenen gün ve 
nata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

9 - 24,75 lira bedeli mu
hammenli Çayırlıbahçede 95 
adanın 99 11ıetre murabbaında
ki 107 /l sayılı arsanı• peşin Tilkilik Yeni İzmir eczanesi 

,. 

Telefon : 2067 
:!J para ile satışı belediye başka
.fi tipliğindeki şartnamesi veçhile 

iLAN 
Elektrik lzmir '"framvay ve 

Sosyetesinde~: 
Sebeke ameliyatı dolayıısıle cer~yanın 28-6-1935 te ••at 10 

dan 12 ye kadar Şabanzade sokagında kesile ·· aboue-
. · · üzere ilan olunur. cegı sayııı 

9-7-935 salı günü saat 10 da 
açık artırma ile ihale edile
cektir. 

iştirak için (2) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

ANKARA BİRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
..A..~~.A..:R..A.. Birası içiliı· 

Çünkü içilecek biricik ulusal bira budur 
. Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksını:ı: (865) 

lfZJ2~ 

Satılık 
Demirci ve maran 

goz aletleri 
Karataş tramvay caddesinde 

Asansör c varında 408 numa
rada demirci ve marangoz dük
kanına ait bilcümle takımlar 
satılıktır. T :ıliplerin mahalli11-e 
müracaatları. 1-3 (869) 

!i 

Göz He~imi 
Bürhan Bengu 

Memleket hastanesi göz 
mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 

Beyler sokak numara 80 

Telefon: 3828 
4-26 

''./..'N.'Y//////////L///////////;' 

~ , atılı evJeı· \ 
~ Bucada istasyona yakın \ 

küçük b"hçesi, tatlı akar suyLI " 
ve kuyusu ve elektrigi olan \ ı 

~ birer katlı kullanışlı iyi halde 
i1<i ev birlikte satılıktır. st ... - \ 

" yenler Bucada Tevfik Fikret " 
:-.; sokak 6 numarada Rük ev:!l- ~ 
' den sorsunlar. 2-5 (858) " 
~'/////.7/7///"://////;/~]1!}14/'."',,hii'it'J 

Göz 1-lekimi 

·İtat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(292) 

Paris fakü't~sinden diplomalı 
Dis tabipler! 

• 

Muzaffer Eı·oğul 
Kemal (:etindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 
Cuma. ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Ödemiş hukuk haki,.liı;ıin · 
den: 

Ödemişin camii cedit mahal

lesinden Adazideli çırak Mus

tafa kızı Aytenin lzmir gazi 

bulvarında Kulalı Hüseyin kalfa 

yanında Ödemişli Şevki aley

hine açtıiı boşanma davasında 

Şevki namına celpname gön

derilmişse de mumaileyhin bil

dirilen yerde olmadığı ve ııe

reye gittiği de bildirilmediği , 

cihdlc tebligat yapılamamış ve 

davacıriın talebile ilanen tebli

gat yapılmasına karar verilmiş 

olduğundan mumaile~·hin 10.7. 
935 Çarşuı.ba günü saat 10 da 

Ödemi' hukuk mahkemuinde 

hazır bulunıııaıı vı yahut bir 

vekil göndermesi lüz:u111u ilanen 

tebli- olunur. 1907 (870) 

.. 

n· ·•. • k GR.ıPı·N alırsa " vır Jf( ı aşe 

hiç b~r şeyi 
ka mıya
caktır!,, 

Ü:;Ütmekten mütevellit bütün ıstırapları dindi
rir. l~n şiddetli baş ve diş ağrılarını kese;· l\ez
leye, gripe ve emsali hastalık ara karşı bılhassa 
tavsiye edilmektedir. 

Her eczan.,de bulunur. Fiati 7,5 kuruştur. 

F n.laJ.- ve Eytam bankasın~an: 
KftPALI ZARFLA SAT!Llk EMLAK 

Esas No. Mevkii Depozit• 

C. 8 Hasan Hoca mahallesi büyük tuhafiyeciler çar,ısı 2400 
• Gazi bulvarında 12. 12/1 yeni No. üç katlı mağaza 
C. 88 Akdeniz mahallesi Gazi bulvarı ve 4, 8 numaralı 

sokakla da 5 eski 20 taj •umaralı 3 katlı mağaza 2200 
Yukarıda izahatı yazılı emlak peşin para ile satılmak üzere 

kapalı zarfla artt.rmıya konulmuJtur. 
1 - İhale birdir v~ kati'dir ve 29/6/935 tarihine ınüsadif 

Cuma lesi günü saat onda şubemizde yapılacaktır. 
2 - Bu em!ik peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale 

edilen :ı:it bedelini hemen vererek teferruğ muamele.tini 

yaptıracaktır. 
3 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacaklan 

mufassal şartnanıemizi okuyarak ihaleye tesadüf eden 
29/6/935 Cumartesi günü saat üçe kadar tubemize 
vermeleri ve daha fazla tafsilat almak istiyenlerin her 

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

lzn ir r. uha~ebe,i 
ıır üdürlÜ~t nden: 

Hususiye 

Bedeli ke§fı 
Lira 
279 Bucada koşu ahırları çatı tamiri . 

279 lira bedeli keşifli İdarei husıııiyei vilayete aıt Bucada 
koşu hayvanları ahırlarının çabsı tamir edileceğinden 221619~5 
tarihinden 11/7 /935 tarihine kadar 20 güu müddetl~. ••oraıt. 
atiye dairesinde mevkii münakasaya konulmu,tur. Munakasa 
şartlarını görmek istiyenler bu gün Mu~asebei .. h_~•usiyt 
müdürlüğüne v.o pey sürmek istiyenlerde ıhale gunu olan 
11171935 Perşembe günü saat 9 dan 12 ye kadar Eıwı.iment 
yatıracakları depozito makbuzları veyahut Banka mektuplar 
ile birlikte Encümeni viliıyete müracaaılıtrı. 1899 (871 

Iz ir ilhaJat çÜmrüğü ~atı' 
ı omİS}'OilUOda11: 

Adet Kilo Cinsi eşya Liste Nu. 
1034 2948 Si yalı yuvarlak çııbulr demir 118 

3 D. 85 Pencere demiri 118 
86 D. 4080 Siyab lamarina 118 

159 balot 17490 Adi bof ıişe 118 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşyalar Üzerlerinde müddeti ka 

nuııiyesi geçmiş olmakla açık arttırma suretile satılacağındaı 
iıtine gelenlerin 2 Temmuz 93$ günü sabahleyin saat 10 da satı: 
komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 1748 (867) 



f.• sahife ? mu 
Yenı AStr 

zsı 

Haziran ıeas 

Is tan bul Sıhhi Müesseseler arttırma Eksiltme Komisyonundan: 
lstanbultlaki aılıht müesseselerin 1935 malı yılı umma ihtiyacı aıağıda yazıldığı üzere ve her şartname mucibince ayn ayn eksiltmiye konulmuıtur. 
1 - Cinı Te miktarlan, tahaini fiat muvakkat teminatları, ihale 2'Ün •• tekilleri hizalannda ı:-öıterilmiıtir. 
2 - Eksiltme iti btanbul Cağaloilu•da Sıhhat müdürlüğü binasmdaki kom.iayonda yapılacakhr. 
3 - Tıp talebe JUlduaun ekmek şartnamesi 126 kuruşa ve et ıartaameıi 203 kunaıa Ye akliye haıtaneıİIÜll ekmek prtnamesi 189 kuruı 'fC et prhtamcıi iıe 130 kurut bedel mukabilinde 

yurt ve müesseseden ahnabilir. Diğer şartname •• aömuneler de ait olduklan milesıesclerde s6rllebilir. 
4 - Ekıiltme1• fİrcccklerin 935 yılı Ticaret odaıı Yeıikaıile 2490 ıayılı kanuada ywh belzeleri ve eluiltmeaine peceii madde7c yeter muvakkat teminat veya laanka mektuplarile belli gilll 

Ye saatten eye) koJDİlyona milracaatlan. 3353 

Tıp Talebe Yurdu için 
Ciaıi 
Ekmek 
Kuzu eti 
Dailıç eti 
-SJiır eti 
Karman eti 
Sadeyağı 
Tuzsuz T ereyajı 
Sabun 
Z.ytinyaiı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz Peyair 
•ICatU P•JDİl'i 
Makarna 
Tel ıelıriye 
Arpa tebriye 
Un 

Azı Çoğu T abmia fi. 
215,700 280,000 9 

3,000 3,900 50 
1,500 1,950 50 
7,000 9,100 35 

66,680 . 7ö,650 45 Y. 
ı 1,000 14,300 77 
ı,ıoo ı,430 140 
5,000 6,500 28 
6,000 7,800 38 . 
4,000 5,200 30 

70,000 91 ,000 1,75 
5,000 6,500 45 . 
J ,000 1,300 70 
2,0<:><J ' ı 2,600 22 

50 05 22 ! 
50 i 65 22 ..: 

6,000 . 7,800 ı 1 , . 

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

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

l87,02 
,. . .. 

·> 

5.7.935 
8.7.935 
8.7.935 

10.7.935 
10.7.935 
10.7.935 
12.7.935 

127 935 . 
. . , 

S.14 " " s.ı 4 ,, 
" S.14 Açık 

S.15 ,, 
S.15 " 
s. J 5 " 
S.15 " 

S.15 ,. 

< ' 
I / t 

" , ~·'{ 

Cinai 
Ekaek 
Francela 
Dağhç eti 
Kuzu eti 
Sade yaiı 
Tere yatı 
Sabun 
Zeytin yajı 
Zeytin 
Günlük yumurta 
Mutfak yumurta 
Y•kacık auyu 
Kaıer peynir 
Beyaz peyair 
Makan1a 
Tel tebriye 
Arpa ıehriye 
irmik Pirine uau 

irmik 
Pirinç 
Nela•t 

500 . 050 22 1 
500· ~50 20. 

45,04 
64,35, 
10,.72 
' 9,75 

15.7.935 
15.7.935 
15-.7.935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 

S.15 
S.JŞ 
S.15 .. 
S.15 
S.15 
S.15 

' " ı , ... Ua 

Xaru f&1ulye 
Xvu barb•J• 
Patatea Fu. 
K11n1 •oaan 
Yetil mercimek 
Kırmızı merci-- · 
Kwu _kaygı 
x.. 6zGm 
SMa 
S&t 
ICaıa yopnl• 
Tue bakla 
Cab faıuJye 
AJt• kadın 
Barbunya 
llpaaak 
S.miz•hl 
Sakız kaNlt 
••1a 
Pathcan 
~.,. doaateu 
Smk doaalM 

~· 
·iE=~ ıı. ~ o. 

in 

~
q• odo
ür~cn · .. 
ıipie kö•lı6 

JK·nıc ' liöaürl 
\Mıın"gal kö•lrl 

t • 

Dmi 
_ılnatk 

l>ailıç 
Karaman 
Kuzu 

· Sığır 
Sadey•it 
S.bun kalıp 
Sabun Toı. 
Zeytinyaiı 

·z~ybn .•.. 
.Yumurta . , ,., 
~~~y.az peynir 
:Makama 
rŞeluiye 
' Kuıkus 
1Ün 
•1'.Pirm~ .·. 
•Bulgur 
•, Patates 

Kuru lasulye 
Kuru barbuaya 
Nohut 
Kırmızı acrciaek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüın 
Soğan 

Süt 
Kiıe yoğurdu 
Taze bakla 

. Ayşe kadm 
lspanak 
Semizotu 
Sakızkabağ1 

Patlıcan 
Yer domateıi 
Arpa 
Kepek 
Mııır kırması 

Benzin 
Odun 
Kriple madeıa k6m0rl 
Kok kömürl 
Manıal kömürli 

J 3,QOO J (),900 24. 
2,500 3.250 18 . 
3,000 3,900 10 
1,600 2,080 ı o 

J 2,000 ı 5,600 7 ,50 
J 2,000 J 5,000 5 

J,500 1.950 17 
600 780 18 

1,500 1,950 45 
1,500 1,950 20' 
3,ooo· 3,900 e 
5,500 7,150 •2 . 
3,000 3,900 7,50 
5,000 f),500 7., 
1,500 ı,950 1 ı 
'4,500 5,850 12,5 
•,500 5,850 ı o 
6,000· 7,800 .7,5 
1,250 1,727 5 
4,000 5,200 5 
1,000 1,300 3P 
6,000 7,800 10 
5,000. 6,500 s 
2,000 2,000 .. i 
4,0001 5,200 • . 
3,000 3;900 :& . 
6~000 "l ,800 5. • 
3,00Q 3,900 ·~ 

900 1t170 3,5 
90P ı,ı 70 '2.~ 

. 500 . t 650 J.5 
J>,509 7. t 50 35 

. 200 ·. 260 250 
lıt5P<> . ] ;950 230 
. ı 30 J 70 1450 

135 175 17.50 
~ 5,000 19,500 3,5 

. Akliye ve asabiyo 
Aıı Ç-iu · TaMıia fi. 

"400,000 420,000 . 9 
20,000 35,000 50 
; 4,000 5,000 45 
9,000 ı 0,000 50 
2.ooo 3,ooo 35 
8.000 J 2,000 70 
8.000 10.000 28 
8.000 10.000 14 
8.000 12.000 38 

. 3.000 3.500 30 
.35.000 50.000 J. 75 
:. 

1
0.000 J .000 1

' 45 
l ,~9.000 . 25.000 :·20 

8.000 10.000 . 20 
3.500 5.000 ··: 15 

1
• 4.~00 \ f6.()00 J 1 l ı 
35.000 42.000 : 24 

. 20.000 25.000 -~ ] ı 
35.000 45.000 7 ,5 
15.000 2Q.OOO ~ 11 
8.000 10.000 . l(J 

10.000 12.000 18 
8.000 ı 0.000 18 
l.500 2.000 45 
1 .500 2.000 20 

10.000 15.000 5 
20.000 25.000 12 
40.000 50.000 7,5 
10.000 15.000 7 
l 0.000 15.00Q ) 2,5 
l 0.000 15.000' 7,5 
4.000 5.000 5 

l 0.000 15.000 5 
20.000 30.000 10 
8.000 l 0.000 5 
3.500 5.000 4,5 
1.800 2.500 3,5 
2.500 3.000 4.5 

12.000 15.000 35 
o 2,000 240 
o 500 1450 

700 750 1750 
20.000 20.000 ~., 

304,20 
43,87 . \ 

62,40 
85,75 
58,50 

53,39 

93,37 
23,40 
64,35 
21.94 

.. 

, t20.~ ... -
187,69 

385,12 
. )84,87 
229.60 

51,19 

hastanesi 
11.temiut 

2835 

1938,75 
705 

315 
342 

~:18,75 
ı.ör>.63 

33,75 
•i' .. ., 

. ,, , 
~~1,25 
ı>49,50 

·r156. 
206,25 
~53,13 

1240 
162 
135 

. 142,50 
56,25 

225 
281,25 

641,25 

33,50 
393,75 
300 
551,25 
984,18 
52,50 

17.7.935 
17.7.935 
t9.7.935 

19.7.935 

19 .. 7.9.35 
19.7.935 
227.935 
22.7.935 

. . \ ' 
•• • .. u ... 

22.7.935 . . 

24.7.~35 
24.7.935 

20.7.935 
20.7.935 

• 26.7.935 
26.7.935 

• • 
ıçın 

S.15 
S.15 
S.15 

S.15 

S.15 
S .15 

· S.15 
S.15 

" 
H 

" 

" 
" 
" 

" 

,. .. 
" 

. .. 
. ' 

s.t~ ~ w1. 
ı: • t t 

S. 14 kapala urf. 
S.15 Açık 
S.15 .. 
S.15 ,. 

Eluilt:ae tarihi Ye Şekli 
5.7.935 S.14 kapah ıarf. 

5.7.935 
8.7.935 

10.7.935 
10.7.935 
10.7.935 
12.7.035 
12.7.935 
' \ 
1 \ 

fi•' 
15.7.935 

1 • 

115.7.935 
·11.7.935 
17.7.935 
17.7.935 

] 7.7.935 
17.7.935 
19.7.935 

19.7.935 
19.7.935 
22.7.935 
22.7.935 

22.7 935 

24.7.935 
24.7.935 
26.7.935 
20.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

s .. 14 
S.14 

• .. 
S.15 Açık 
S.15 ,. 
S.15 • 
5415 .. 
S.15 ,. 

" 
• 

s:ı4 kapalı sarf. 
S.15 Açık 
S.14 kapalı sarf. 
S.15 Açık 
S.15 .. 

S.15 
S.15 
s ·.15 

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

.. 
" 
" 

.. 
" 
" 

S.14 kapah u ,rf. 

S.15 Açık 
S.14 kapah arf. 
S.15 açık 
S. J 4 kapah sarf. 
S.14 ,, • 
S.15 Açık 

Pirinç 
Kuru f11alye 
Kuru bul»-ya 
Patate• 
Kuru ıoiaa 
Süt 
Yoprt 
Khe yojwdu 
Prua 
Lahalıa 
Kerem 
lipailak . 
T•ıe balda 
Pa~cu 
Taze' balıl,. 
calı fanlJe 
Sınk doılaatu 
Yer tlomateli 
Sakız ki'-tı 
Eaaiaar 
Ayı• kam 
5emiz .t.' 
B•r1tua1• 1 

Kınaa ·arpa 
sa ... 
Kepek 

e
'~·..8,t .(fl'ı•ııı 1 • a 1 ,"f• I 1 

6a .• .,. 

!P.le ... ealılı .. ı 
Kok kl•lrl 
Mui_pl lı._ ... . 
eın.i · 
Eli•ek'· 
Oajtiç' eti 
Sade' yajı 
rere yatı 
Sabun 
CVulliurta · ' . 
8eyÜ pejDü 
Mall:araa · · 

~hriye''''" 
• • 1 , :\. 1 

n•ç uu 
lnDik 
h• ' "'. "r;l:fl9Ç 

Kura fuulya 
·Patatea 
Kuna aojaa 
Snt · 
Paacar 
lapan ak 

'Bakla 
Sakıı: kaltajJ 
Ayı• kam. 
Çah \ 
'Bamya '· 
'Seaiz ohl 
,Besolya 
Prua 
Kerem' 

' ~li·~· Domateı 
Enginar 
Patlıcan 

Aıpa 

Sama• 
Kuru ot 
Kepek 
Benzin 
Odun. 
Kok kömllrü 

• Manral kamirl 

Cinsi 
Ekmek 
Et dağlıç 

' Kuzu eti 
Sade yağı 
Makarna 
Şehriye 
Pirinç 
Kuru fa1nlya 
Arpa 
Odun 
Kok klm6rl 

Heybeliada sanatoryomu için 
Azı Çoğu Tahmin fi. M.teminat 
20.800 22. 750 9 
ı 1 .200 J 2.200 13.5 
14.000 26.000 50 

1.050 ı.950 50 
2.240 4. 100 85 

700 1..300 140 
1.050 1.950 28 
1 .400 2.600 38 

700 1.300 30 
70.000 130.000 5 
28.000 53.000 1. 75 

J .829 3.395 . 50 
910 t.990 70 
910 t.990: 45 
700 1.300 25 
130: 163 25 . 
130 163 25 
140. 260. 20 

1.680 3.120 11 t 
3.500 6.500 24 

700. 1.300 16 
630 -1.170 16 

6.300 11: 700 7.5 
3.:500 6.500 5 

10.850 2o.150 12 
2.590 4.180 20 
3.500 6.500 7 .5 
ı. 750 3.250 5 
1.400 2.600 4 . 
1.120 2.080 10 
2.380 4.420 7.5 
2. 100 . 3.900 7 
s.500 6.550 ıo 

560 J.040 30 
840 1.560 11 
8()0 800 7 
700 5.700 5 

2800 5.200 5 
2.100 3.900 6 
2.100 3.900 12 
1.400 2.000 . 5 
1:050 · 1~950 10 
•~625 3.250 5 
2.1 oo 3. 900 2.5 
J.400 2.öOO .. .3.5. , ~ 

370.00 

1048.0Q 
207.38 
163 
40 
71 
28 

555 
225' 

171 

34 
25,65 

117 

24 
52. 
~ 

181.35 

108 

. . 
q' ; 

291 
")• I • 

' . '· : .. 
ı 1 

, ç10 • ı.690 · ~r · 
ı .625 3.250 4.-S .fi 

105 J 95 250 "36.53 
,35 60 1450 70 
175 ~25 t050 475 L , ' 

2.'800 5.200 3.5 13 
. , · Ç9cuk haştanem için 
Azı Çop Tahİılia fi. 11.teaiad 

31.000 38.000 9 256.50 
24.000 25.000 50 937.50 
2000 2.!>00 S5 159.38 
: 450 500 140 52.50 
3.500 4.-000 28 84 

10.000 15.000 1.75 19.68 
350 400 45 13.50 

J.000 1.500 20 
'..'450 500 25 
·450 500 J 1 
150 200 20 

12.000 ı 2.500 24 
ı.ooo 1.s0o 16 
5.500 0.000 7.5 
3.000 3.500 5 
2.900 3.000 12 
3.000 3.500 7 
3.000 3.500 7 
3.000 3.500 7 
3.500 4.000 7 
3.500 4.000 125 

900 J.000 ı 1 
500 : 000 30 

,'\.ooo :11:200 . ;5 
! 200 .'1250 : 1 o 

3_000 3.500 5 .. 
2~000 2.500 4 

400 500 4 
3.500 4.000 5 
5.500 . o.ooo o 

J J.000 12.000 1 o 
3.500 4.000 4.5 
3.500 4.000 2.5 
3.500 4.000 4 

31.88 
4.13 
3 

225 
18 
33.55 
73.13 

27<> 

. \ .. . .. \..:. 
:h! 

306.00 

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

9.500 ı 0.000 3.5 26.25 

, . Kuduz ted~vi müessesesine 
Axı Çoğu Tahmin fi. 

1

M.temi~at 
12.000 . i4.000 9 °94.50 

] .000 (>.000 50 
' J;OOO 5.000 50 

700 l.000 85 
ı .400 1.600 25 

200 300 25 
1.400 J.800 24 

500 700 16 
14.000 18.000 4.5 

100 250 250 
70 so 1750 

262.50 
63.75 
30 

5.63 
32.40 
8.40 

6Q.75 
28.12 
ıso 

Eksiltme 

5.7.935 

5.7.935 
8.7.935 
8.7.935 

10.7.935 
10.7.935 
10.7.935 

12.7.935 
12.7.935 

12.7.935 

15.7.935 
15.7.935 
17.7.035 

l'l.7.935 
17.7.935 
19.7.935 
22.7.935 

217.935 

tarilı 

S.15 

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

" 
" 

" 
S.14 kapak urf 
S.15 ~ık 

S.15 

S.15 
S.15 
S.15 

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

S.15 

A.pk 

• 
" 
" ,, 
.. 
• 

• 

~7.035 .e; S.15 
. ' 

• I 

24.3.~ 
24ı.935 
26.1.935 
2a.1.93s 
~.7.935 

Eluiltme 
5.7.935 
5.7.935 
8.7.035 
8.7.935 

10.7.935 
127.935 
12.7.935 

15.7.935 
15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
19.7.935 
22.7.935 

ı . \ t,. 
, .. ' .. 

.\ ' 

2~.7.935 

24.7.935 
24.7.935 
26.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

Eksiltme 
5.7.935 

5.7.935 
8.7.935 

15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
24.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

• 1 
(ı I•"' 

1 

. ,, . 
. .,. ' 

S.s.16 ~ 
15 , 1 .lf r>ı 

S.15 " 
s.ıı ..,. .. wf 
S.i5 AP 
..- • "I • • 

tarihi 
S.15 
S.14 
S.t5 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

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

• 
... t ' · 

.· 
. . 
•• fl 

•• 1 

S.15 

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

tarihi 
S.15 

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

,. 

• 
• 

" • .. 
" .. 
" .. .. 

I 

Aplı 

" kapalı zarf 
Açık 

•• tekli 
Açık 

" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
• 



Haydarpaşa Emrazı sariye hastanesi 

Cinsi 
Ekmek 
Dailıç eti 
Kuzu eti 
Sade yağı 
Tere yaiı 
Sabun 
Toz sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
GünJük yumurta 
Mutbak yumurta 
Beyaz peynir 
Katar peyniri 
irmik makarna 
Sehrive 
Un 
Patates 
Çah fuulva 
Barbunya fasulya 
Tosya pirinci 
Soran 
Yoğurt 
Kase yoğurdu 
Süt 
Enı-inar 
T aae bezelya 
Semi:ı otu 
Tue bakla 
Kaltak 
Pucar 
Hıyar 
Taze bamya 
Domates kır 
Taze biber 
Patlıcan 
Do'malık ltibcr 
Do malık tomates 
Ycsil salaf.a 
Kumızı turp 
Ispanak 
ffayuç 
Kök kereviz 
Salamura yaprak 
Lahana 
Prasa 
Karnı bahar 
Çalı f asulya 
Ayşe kadın 
Taze barbunya 
Kriple maden lcö•ürü 
Kek lcömürü 

miktarı 

Çoğu Azı 

2ö.OOO 
12.500 
1.500 
2.000 

600 

2B.OOO 
15.000 
2.000 
3.000 

800 
1.500 

400 
1.500 

400 
73.000 
35.000 

1.100 
~00 

1.200 
350 

2.500 
2.'JOO 
1.200 

500 
4.)00 
3.000 
3.000 
7.000 

12.000 
600 
300 
450 
'100 

1.500 
200 

1.800 
450 

1.800 
300 

12.000 
600 
100 

7.000 
800 

2.'iOO 
~~nn 

800 
200 
700 
700 
300 

1.500 
1.000 
1.000 

160 
50 

1.200 
300 

1.000 
300 

40.000 
20.000 

900 
250 

1.000 
250 

2.300 
2.000 

800 
300 

3.500 
2.500 
1.800 
3.500 

10.000 
400 
200 
300 
700 

1.200 
150 

1.600 
350 

t .fiOO 
200 

1 t .000 
500 
250 

5.000 
700 

2.000 
250 
650 
150 
600 
600 
200 

l.000 
600 
600 

ton 
toa 

muhammen teminat 
fiatı Muvakkat 

9 189 
47) 
47) 
85 

140 
28) 
23) 
38 

1"20 
5 ) 
1.75) 

45) 
70) 
25) 
25) 
11 
7.50 

16) 
10) 
24 
5 

20 ) 
7.5) 

12 
8 

15 
15 
1() 

05 
07 
02.50 
30 
03 
12 
Hl 
ıo 

07 
01.25 
01.25 

7.50 
OB 
10 
25 
04 
05 
15 
11 
12 
10 

1450 
1950 

599.25 

1 g l.25 
84 

39 

42.75 

304.65 

52.88 

29.07 

20.03 
14.117 

18.15 

85 
ı 1.25 

84.38 

ıos 

104,22 
174 
73.ı5 

TASHiH 

EksHtme 
tarihi 
5.7.935 

5.7.CJ35 

8.7.935 
8.7.935 

10.7.935 

10.1.935 
10.7.935 

12.7.935 

12.7.933 

15.7.935 

15.7.935 
17.7.935 

17.7.935 

17.7.935 
19.7.933 

22.7.935 

22.7.935 

22.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

Saatı 

15 

14 

J5 
15 

ıs 

15 
15 

15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 
15 
13 

Eksiltme 
ıekli 
Açık 

kapalı 

Açık 

" 

" 
.. 
•• 

.. 

.. 
,, 
" 

" 

" 
il 

" 

Açık 

.. .. 

Gazetemizin 21, 23 ve 27 haziran 935 tarihli nüshalaruıda çıkan İstanbul aıhhi müeaauele.r ar
hrma eksiltme komisyonunun çocuk hastanesi içi• mubayaa edeceği süt miktarının azı '29,000 
çoiu 30,000 olacak ike• sehven azı 2,900 çoğu 3,000 tt1arak yazılmıştır. Tashihen ila• ıecleriı. 

Cocıık hastane.sinin süt ihtiya.cıaın a7ı 29,000 çoğu 30,000 dir~ 
21 - 24 - 27 - 30 (1761 3353) 

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

fZMfR KiBRiT SA TJ- 1 Doktor 

cıLARıNA ıLAN A. Hiza Uneln 

~ı·~ .... · ...... _. . " ';. 

1 - 1 temmuz 1935 tea itibaren Büyük kutu kibritler elli 
paraya küçük kutu kibritler kırk paraya satılacaktır. 

2 - Ellerinde kibrit buluna• satıcılar 29 haziraa 1935 cumar
tesi günü ôile vaktine kadar kibritlcriai ataiıda gösterilen 
yer'ere geri vereceklerdir. R. Bu tarihten sonra vukuhu1acak 
her haa.ri bir talep veya müddeiyat lcatiyen nazarı itibare alın
mıyacakhr. 

3 - 1 temmuz 1935 ten itiharcn perakende satıcılara Ten

Jecek beyiye ve ıkramiyeler aşağıda srösteri miştir. 
Büyük kutu içia sandık başına dört lira beyiye 

Küçük kutu için sandık haşana 250 kuruş beyiye ve 2SO ku
ruı ikra•iyc o uak beı lira 

Türkiye kibrit we çakmak inhisarı b:•ir aceatahit 
Mlracaat yerleri ; 
Alsancakta 
Baıturakta 
Hisarönüade 
Hapisane kartısmda 
HaJimaia kartıııada 
Tilkilikte 
Efref pafada 
Güzelyahda 
Karaıdioada 
Karşı yakada 
Bornovada 
Buca da 
Kordoada 

Aydınlı Mehmet 
Zehra, Makbule 
Raif, Eyyup 
Kadri 
Neı'et 
HaUUI Sait 
Kahraman, 
İbrahim 
Nezir 

Şükrü 

Nuri, Sabri, 
Hüseyin 
Abdurrahmaa 
Hasa• Tah•İn 

i L A N 

Yusuf 

1 temmuz tarihinde• itibaren baıhyacak yeni kibrit fiatları 
Büyük kutu 50 para Küçiik kutu 40 para 
1 - Halea aJtmıı paraya satılmakta olan büyük kutu kibrit

lerin bir temmu:ıclan itibar•• eUi paraya Ye haJea elli paraya 
satılmakta ola_n .ktçük btu kibritlerin <la kırk para.ya sahlacaiı 
illo ye fazla utiyea sahcdann derlaal acentalığımıza bildirmeleri 
rica olunur. 

2 _ lzmircleki perakende aabcdana kibritleri 29 h · 
. ah ~-..1-- azıran 

cumartesi riblt ••" aaca • ._ laalkı• kibritsiz kal•amalan 
içi• bir kaç plllk ilatiya,lanaı ıimtliden temi• 

· ki1trit •e km 

Kestelli ca.ddeai No. 62 
Doktor Ali Riza ltnlen 
DOBUM VE CERRAHI 
KMJIN NASJ'ALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 -

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye MütehasSlSI 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağmda 65 numaraya 
nakletmiftir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\ -7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Zayi 
Izmir Esnaf •e Ahali ba•

kasa Alqelair ,ubesindeta satın 

aldığım 7454 defter sıra nu

marasmda kayıtla 11-1-931 ta
rihli 1.69-9 aumaralı 25 lirayı 

muhte•İ bir adet hisse makb.a

zumu zayi etti•. Ziyaındaa ye

nisini alacaiım. Gaip olan eski 

makbuzun hükümıüz olduiunu 

ilan eylerim. 

Ala~hiria sarı göl nahiye

sinden Şerif •i• zade 

Ali Ulvi 

Sahife• 

Bek:lam dei"ll hakikat 
Yeni çıkan, 

..- Kula m.ensueaı 
Fabrikası kumaşlarını 

Alırsanız Bir daha Avrupa kumaşı 
aramazsınız. Katiyen kırışn~az. Sizi sık sık 
elbise ütületmek zahmetinden kurtarır. 

Halis yün 

Cazip renkler 

1 Zengin çeşit 
Teninizden bu fabrikanın 

• • • 
kumaşlarını ısteyınız. 

Umumi satış yeri : 
Çolak zade haJı 

TELEFON: 

Aça' havada 
Bırakıl••t 

Birinci Kordon 
limited şirketi 

.2360 

l(ELVINATORDA . 
saklanmış bir gıdanın 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK, yediğiniz bütün yemeklerde ınik· 
roplar doğurur. SOOUK, bu mikropları öldürür. Bunun için bif 
elektrik soğuk hava dolabi satın almalısınız ve bun11 alırken • 
<'yfsini ~çmcfüıiniı. 

Bu sigortayı tenıin eder. 

Fiyat - 180 liradan itibaren tediyat -18 ay vade 
Satı, yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBİNİN SESİ ) Samaniıkeleai 

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

Emlak Ve Eytam Bankasından : 
Esas No. 
8. 2 

Yeri Sayısı Ci•ıi 
Ödemitte ca•İİ cedid •ahalini 99 Si11ema " alit ve moDil-
Aziziye sokaitnda yesile beraber ,. 

Pey akç 
1 

Yukanda yazıla ıincmaaın 16 .. 7 - 935 ten itibaren hir nnelik kirası kapalı zarfla arhrm 

kenuI.uttur. İhale 10 - 7 • 935 Çartamba fÜDÜ saat ondadır. İstekli olanların yüz lira depozit 

•czae•ize yatırarak alacaklan mak9uıu teklif •ektubuna bailamalan •• ihale ıaatındaa t 



• 

• 
• H. Van Der 

Zee Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE UN1E 

MORF.A Yapan 24 laui· 
,............,_. r/llmnna 
kadar Aaven, Rotterdam,Ham
ltarg ve Bremen Jimanlanna 
yük alacaktır. 

AVOLA •• .8 emmuzda 
be l temmuza kadar 

l--ııtiı-...n, 'Rotterdam, Hambmst 
e Bremen limanlarına y&k 

alacalrbr. 
SEROICE DIRECT DANUBIEN 

Tana hatb 
DUNA vapanı 30 hasinnda 

bekleniyor. Budap.,e, Bratia
laft ve Viyanaya )'ik alacaktır 

Vurat taribhlrPYe vapmlann 1 
iliilıllli~._.. •uiiJ,'et a• 
bul edilniez. 

N. V. 'il. F. Haıpi Van Der 
~ 

Kemeralb Şamh sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki baçuktaa albya kadar 
hutalannı kabuJ eder. 

alebe velileri 

~ ir E tanes· 
fabli 

fMlıllbl•llİll ıe•elik ibtiyacmtlaa yevmıye 1 ill 30 kilo ılt ile 
20 kilo yofwt, 1 ili 25 kilo et, 1 ili 40 kilo ekmek, 1 ili 

taze sene Ye meyve ile aeaelik ~5 to1t kok kömlrü 
.kUıo pirincia -'5 ebiltme ıaretile ve 600 kilo aabıqa, 5000 1 

kepek, 3000 kilo arpa, 3700 kilo aaman, 500 kilo ıoda, 
~ pker, 300 kilo hajday •u, 150 • piriDÇ' unu, 100 
zeytin, 400 kilo kuru ,_.,., 10 ton od-. 200 kilo merci- ı 
, 200 kilo nohut, 2000 kilO ataç k&mllru, 25 kilo çay, 100 
domal aalçua 3G8 kile tm. 300 kilo makarna pazarbk ıu

aaba alnlacaimdea iateldileria teraiti anlamak &zere her,an 
-.:ikte Emrazı _"Sariye butaneai idarelİne ve ıllt yojurt et ._ak taze aeba kek ili_. ile pirinciD kat'i ibale ~ olan 

emmuz 935 Sah ~ aaat 10 de ve .. bun IOİI• feker, un, 
anu, zeytin, kara füulye, mercimek, nohut v·~IN'J.-
a 935 Sala~= aaat 1 O de ve k!Mk. od'nu 
kl•tkll fi' .. tıara•nm 16 Tem-

JU W .... mt 1 de h:mir Sdabat müdür!qjü binaaanda 
kOIDİlyoaa •lracaatlan. 12-t7-22-r27' J1Qt °'20) 

~ ...... ir iman ışlen alım $alım 
i von adar: 

Alaaacak aakeleaiae .._,. etmit •• IİmaDID h~ hanp bir 
r;:ıfmne iemirlcnq • .,. lt•i'rç it geilailimlen ho..,ıt.alaa" ve 

ıuMJue yiiktetilecek malı n klmlrlerinm - .......... -~ » 
iti ekııttme moddeti hUil'anm yinbi .-ıcGıad 2uma glnll 

ena bcfar uat+ıPJbr. latekWerin komiıyona gelme;eri bil-
. 20-27 (828) 

..... li emlak 

·1U119aJka AJayH, Siren• s. F.ild tt"-14 taı 12 
!3, 25 llNtre .... bltaı ana 

(~·:aıııD91Yaka Ala1ltey Zafer S. 116 ....... .,......,. 
141 panel .......ı. 86 •etre araa. 

~--kay Yqll malaallech bill numarala 363 •etre 

Lira 

38 

86 

Oliver Ve Şü • 
LllllTET 

Vap r Acentesi 
CENDEU HAN BiRiNCi 

KORDON TEL 2443 
THURSO '25 am; 

roda Httll, An, ers ve Lon
.t aaan gelip tahliyede bulu• 
nacak ve ayni ıamanda Londra 
ve HuU içia Jllr alacakbr. 

RO ELIA vapuru hazi
ran ıonunda Li•erpool Ye S•an
ıea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vlnt tarihleri ve 
•apurlarua iaimlen üzerine men' 
Jiyet kahuJ eclilm ez. 

iL 

Doktor 

Fahri Işı 
bmir Memleket Haat•neei 

R • •Mi tte•• 
Her evi RONTKEN 

Muarenelerl 
Ve Elektrik TedeaYileri 
y~..,_ ......... 

RAŞiTiK çocuklara UJtra -
Viole tatbık ve R•tken 
ile KEL tedaftleri yapdar. 
ikinci Beyler eokak fmn 

.,.... No. 2S 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

HER ~Q TUVALET ÇEŞITLERı 

Bamai asla et 

Sıhhat Eczanesi 

z acold 
IKideı. Kömürü 

0,10 yıkanmıf kömiir beher to.. ........ tealim 

Lira: 13 
Penakencı. ~ kilosu 1.5 brut 

Silindir •e her neYa fnial&de k&alrl p)nız 
Kestane pazannda Bardakçalar ~ No. 10 - 12 

Saçları döüıe.ler 
Komojen ıtnzufC 

Saç Eksiri 
SaçJ.rm clildlmeU.e ve kepeldeamcüe mui olur. Kıa•oi• 

aaçlann lc&lderini kuvvetleadirir Ye bealer. Komojeiıa ~ 
pluıdır. Tabii renklerini bozmaı, IAtif bir ra,liua ftfthr. Ko
.. jen Kannk uç eıkliri maruf ecanclerle driyat mai•zalanada -··· 92 60 

lzmir Milli Emlak 
32 

üdürlii-
ğünden; 

28 lGaraatiaa ••pm iakelelİ ~ 
Klprl vapur iakeleai :iO 

tos $elaitler aJbn ...-;.ada Jl/25 No. ev 95 
61 • • 33/27 .. cllkkla 36 

11191.._• ili-N~' ..... ia fi'!& Be 1c1 .... ek Yakanü 1Udl al 24 • 6 - 955 tarilaWea itibuu bir •J 
w, ı .. "'we. 4.7.935 r..,...a.e ......_.. puarWda icara erileaıldir. Tdpleria •_..elet ur-

'1,,~ ....... MIWlll•-..... •'l.k •WlriJetiD 

Ç ocağanuz zayıflıyor 
Zira m..-. .adi kAfi lleiildir 

Yardımcı bir gıda lazımdır 
Bay ektor Ali Vat.it ..._t hazırladı;. .atll 

una takdim e•yor 

LAK l 
Sltl& -

ÇGCakta aaa, iMal, lm-İllllllk _ •• lr-alar ,,.,.. ...., 

lalultaz ehmJU pcuklar için 

• 
Bay Dr. Ali Valait tarafnadaa aareti ........,_ ~ 

- et m1u .....a..k, IMnlye -- ı.a.a1tat n1u1 
,-lniwla piyuaya çı~. 

U•umi tlepe: 

Lütfi Krom 

her kutusu SO k Nl•r 

"MA 

Eczacı başını yeni 
ve pek mükemmel bir 
sanat eseri. 

" TAFSiLAT 

Nasırdan tikiy t 
Eczllcı Kem 1 

v 
Hilil Eczan • var 

Namol K .. aı ( 3) tünde na11n•111 fok etler. !O br111iıJ. 


