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Cıınılmriyetiıı Ve Oumhut·iyet Eseriııitı Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyası Ga;ıeledir 

araççı 

KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 

"ı. Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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[ı{~~";d;~i;i~·3 limanı Ha· Tecimer 
Söz birliğini koru
yamıyacaklaı mı? 

Bir iki yıldanberi ihracat 
llrün (mahsul) !erimizin dışa 
atılması işi üzerinde büyük 
gürültüler koparılmaktadır. ih
racat tecimer (tüccar) !erinin 
sebepsiz yere fiat kırdık
ları aralarındaki çirkin re
kabetler n ulusal ekono-
mimize zarar verdiği ileri 
sürü ! .nüş ve birçok delil-
ler de ortaya atılmıştır. Biz 
bazı kim~elerin düşündükleri 
gibi yabancı ülkelerin herne 
suretle olursa olsun ürünleri
mizi alıb kul!anma~a borçlu 
bu'ıı :ı du'd:ırına inananlardan 
deği lı z. Gen l bakı,l:ı, ürünle
rin cl eğer:erini çi•en arsıulusal 
bir piyasanın varlıiı"ını asla inkar 
edemeyiz. Herşeyden önce tecim 
işlerinin sonuğa ( arz ) , isteğe 
bağlı bulundu&"unu biliriz. Fa
kat bütün bu hakikatler kar
şısında denemelerle öğrendi
ğimiz bir şey daha vardır ki 
o da ihracat tecimerlerinin çok 
kazanmak, çok satmak hırsile 
davrandıkları ve zorla piyasa
yı düşllrdükleridir. 

Ekonomi bakanlığının resmiğ 
İfyar ( memur ) !arının yaptık
lan incelemelerle de bu haki
kat alana vurulmuştur. Türk 
basımının, Türk çiftçisinin hak
larını korumak yolundaki a;ır 
yazılarile devletin ulusal e
tonoınimizi korumak yo -
!unda almağı düşündüğü ka
rarlar bir aralık ihracat teci
merlerini ürkütmüş ve arala
rında bir birlik kurmağa zorla
mıştır. Ekonomi bakanlığının 

oyu ( reyi ) de birlik olmak 
üzere kurulan bu kurumun 
İyi sonuçlar verecejfini um
muş ve sevinmiştik. Fakat 
birliğin timdiye kadar değerli 
biç bir iş kurtarıp ortaya at
madığını söylemekle acı duy
maktayız. Yalnız bir kaç ay 
Önce idi ki; birlik dışa karşı 
•Öz birliği etmek kararını aldı. 

Bu karara birçok tecimerler 
karşı gelmek istediklerinden 
uzun aytışma.ar (münaka~ar) 
oldu. Fiat birliği özel asıgla
rına (hususi menfaatlerine) uy
gun bulmıyanlar ayrışmak yo
lunu tuttular. Bu yol üzerin
deki çalışmalardan o!acaktır ki 
~ ~vre üzüm satış fiatiarı iki, 
ıkı buçuk kuruş düşürüldü. 

Birlik önceden bu düşürmeyi 
arsı ulusal kaynakların rekabet 
fiallarından doğduğunu yay
mıştı. Halbuki dün Berlin Türk 
tecim odasını.lan gelen bir ra
porda Türk ihracatçılarının se
bebsiz fiat kırmalarına şaşıl
dığı ve bu durumun Alman 
tecim erlerini b i J e korku 
içinde bırakarak alış verışı 
bir müddet için kesmeğe zor
l?dığı bildirilmektedir. 

Bu iki duyumdan hangisinin 
doğru olacağını kestirememekle 
beraber lzmirin değer kırma 
yolunda ötedenberi öncülük 
ettiğini, göz onune getire
rek Berlin Tecim odası
nın yazılarını daha doğ

ru ve daha yerinde bulmak
tayız. Üzüm işinde rastlanan 

Italya - Habeş 
ziran, temmuz, agustos 

- -15 Ağustostan ev el patlıyacaktır 
ve Jtalvan oazetel~rin · n 
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Is tan bul, ] O (Ö.R) - Habeş !aşmak teşebbüs:inden vazgeç-
işine uluslar kurumunu karış- mek arzusunda o!duğu, çünkü 
brmak isteyen lngiliz siyasası· böyle bir teşebbtsiin hiçbir 

~nın sonsuz kalması üzerine faydası olmıyacağı düşüncesin-
ltalyan gazeteleri Habeşistana de bulunduğu söylenmektedir. 
karşı harp açılacağını artık Herşey İtalyanın süel harekat 
gizlemiyorlar. Yalnız hemen bu ile istediğini elde etmek niye-
günlerde askeri hareketlere tinde olduğunu göstermekte 
başlanması ihtimali olmadığını, old· ~u gibi uzla ştırll!l'. korn," -
zira Habeşistanda yağmur mev- yr u görüşmelerinin kesilmiş 

r ıaaı da münasib an sayıl-
aimi bitmedikçe harp hareket- 1 ıktadır. 

!erine filen imkan bulunduğunu Bazı mahafil süel harekata 
ve zaten ltalyanın, girişeceii Habet _ ltalyan uzlaşm:ızlığ•nın 
harekette tam muvaHakıyet uluslar sosyetesi tarafından tet-
elde etmek için başladığı ha- kik edileceği tarih olan 15 
zırlıkların daha bitmediğini ya- Ağustostan evvel başlanması 
zıyorlar. göstermektedir. Bu suretle ulus-

Londra, 9 (A.A) - Royter lar sosyetesi bir emri vaki kar· 
Romadan öğreniyor: şısında kalacaktı. 

ltalyarun Habeşistan ile uz- Sonıı ;ı iitıcıı ~. alıi{aılıı -

Türkiye- Fransa ecim 
Görüşmeleri Başladı 

Celal Bayar Sovyet Rusyaya Türki
yenin Sevgilerini Götürmektedir 
lstanbul, 10 (Ö.T)- Ekono

mi bakanı Celil Bayar, mem
leketimizin endüstri gelişimi 
ü:ı:erinde büyük etkisi olacak 
ve Rusya ile ekonomik ilrile
rimizi sağlamlaştıracak olan 
Rusya seyahatine bugün çık
mıştır. 

Bakan, beraberinde iş ban
kası genel direktörü B. Muam
mer ve Sumerbank genel di
rektörü bay Nurullah Esat ve 
bakanlığın birçok inspektörleri 
olduğu halde Sovyet bandıralı 
Çiçerin vapurile Odesaya doğ
ru İstanbuldan ayrılmıştır. Ba
kan ve arkadaşları vapurda 
hükumet ve Istanbul ili adına 
birçok kimseler tarafından se- Gel al /Ja ya,. 
lamlanmış ve Rusyadaki etüd Paris, 9 (A.A) - Tecim ba-
seyahatlerinin faydalı ve ha- kanı Türk • Fransız tecim gö-
yırlı olması dileklerile uğur- rüşmelerinin açılması töreilinc 
lanmıştır. Sonu 4 üııcii srıııf(ldcı .........................................•.............................. ~ .••..•.••..... 
kötüdür. incir ihracatçıları meyveciler birliği ile Türkofir:n 
Alivre satışlarda söz birliği elele vermesini, memlehet ürün-
şöyle dursun, yaptıkları işleri !erini ulusal ekonomimizi koru-
bile çok ;ı-izli tutmaktadırlar. yaı:ak düzenleri kurmalarını 
Bize göre ürüıı elde edilip, bor- dilemek yersiz bir istek sayı-
saya indirildikten sonra kopa- lamaz. Doğunun ve batını• bir 
rılacak gürültülerin faidesi çok yerlerinde kurulan Türkofis 

çok azdır. Yangın bacayı sar kurumları esasen bu amaca 
madan bu işleri bir düzene varılmak için yapılmış bir or-
koymak gerektir. ganizasyon değil midir? 

Bundan dolayıdır ki kuru ~akkı C>oak.oi!;ıu. 

açık yazıları .• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~il tere 
• 

ış sıyasası 

1 Bugün ~ aşılacali 

ı Londra, 10 (Ö.R) - Bütün 
~iyasal çevrenler hükümetin dış 
siyasası hakkında yarın avam 
kamarasında yapı!acak olan 
müzakereyi sabırsızlıkla bckle
yorlar. Bu müzakerede, başba
kan B. Stanley Baldvin ile dış 
bakanı Sir Samüel Hoare hü
kümetin dış siyasasını anlat
mak için söz alacaklardır. 

Başbakan Baldt'iıı 

Umumiyetle iyi haber alan 
Londra siyasal çevrenlerinde 
B. Baldvin ile Sir Samuel Ho
ore'ın lngiliz dış siyasasının 
son teşebbüslerinden doğan 
yanlış anlayışları dağıtmağa ça
lışacakları ve üç Şubat tarih
li Fransız - lngiliz tebliğinde 
ilan edilmiş olan prensiplere 
bağlılıklarını bildirecekleri •Öy· 
lenmektedir. 

ltalyan - Habeş ihtilafı kar
şısında Ingilterenin haltı hare

- Souıı 3 iitıcil srı11facla -

Bu güzel kıyılarda yaşıyanlar hayat
larını çok kolay kazanmıyor1ar. 

INEBOLUYA BİR BAKIŞ ..• 
" Aksu ,, vapuru akşam saat 

on ıeki:ı:de Zonguldaktan ay
rılırken vapurun güvertesinde 
toplananlar şehrin hariçten gö
rülmekle doyulmıyan genel 
manzarasını seyre dalmıtlardı. 
Baştanbaşa yeşillere bürünmüş 

yamaçların üstünde yalnız kır
mızı kiremitlerini ve biraz da 
yandan pencerelerini gösteren 
köşklerin güzelliği hakikaten 
duyulacak manzaralardan de
ğildi Yolcuların birçoklarınıll 
dudaklarından dökülen kelime
ler hemen hemen aynı oldu: 

- Cennet gibi yerler.. Şu 
ağaçlar arasındaki köşklerde 

yaşanmaz mı? .. 
Şehre çıkıpta elbiıesini kir

letenlerde bu düşünceye fC>yle
ce iştirak ediyorlardı: 

- Evet çok doğru. Fakat 
bu güzelliği vapur gövertesin
den seyretmeli. İçeri girmeğe 
bakma!. 

Böylece başlıyan hasbıhaller 
Karadenizin ııirintili, çıkınblı, 
sahilleri etrafında bir çok mü
nakaşaları doğurdu. Bu gü:ı:el 
sahillerde gemilerin bannacak 

Ukıizlerlc gen·i/eriıı çekilişi 

bir tek limanı olmaması acına
cak bir durum olarak ileri sü• 
rüldü. Bu sırada Kara denizli 
bir yurtdaş atıldı : 

- Kim demiı ki Kara de
nizin limanı yoktur? Kara de
nizin üç büyük limanı vardır. 

Haziran, Temmu:ı:, Ağustos .. 
Bu güzel latife hepimizin ho

şuna gitmedi değil .. 
Hakikaten de 

öyle imiş. Bu üç 
ay müstesna Ka 
ra denizde va
purlar daima se 
ferlerini yap
makta müşküla 
ta uirarlar, en 
az saatlerce dal 
galarla boğaz• 

laımağa mec
bur kalırlarmış. 

Karadenizin 
enginleri o d e n 

.Soııu 6 inri sayfaılrı 

Yar n Hlak şarkıları ha lıyor 
Okurlanınızın bu mühim eser üzerine 

Nazar dikkatlerini celbederiz. 
~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ 

Okuyucularımıza bedii zevkler sunacağından şüphe etmediğimiz halk şarkı
larını yarın tefrikaya başlıyoruz. 

Bu zamana kadar üzerinde işlenmemiş, uğratılmamıf bir kültür kaynaiı olan 
"Halk şarkıları,, bütün okuyucularımıza merak, zevk ve neş' e verecektir. 

Bu eser yalnız bununla kalmıyacak Rus musiki profesörü Veprik'in bir yazı
sında dediği gibi musiki inkılabımızda, musikinin halk terennümlerine de yer 
vermesine ilgi uyandıracaktır. 

"Halk ,arkaları" nı yarından itibaren gazetemizde takip edi
niz ve saklayınız. Çok beöenecekslnlz •• 

~~~~-..==,,,...~=-""""=-'...,,,.ı_ ........... 1111!! ...... ~~~~ 

Çok yakında mühim bir tefrika daha 

'' Birgiyi nasıl aldık ,, 
Aydın oğuHarından Bay Mehmedin kahramanlıkları 

zevk\: heyecanla okuyacağınız bir eserdir 

, 



Atina 
Ataşekommersiyalı
nıızııı şehrimizde 

Tetkikleri 

llay Naci 
Atina ataşekommersiyah bay 

Naci dün lstanbulan lzmir va
purile şehrimize gelmiş ve ak
şam üzeri aynı vapurla Pireye 
hareket etmiştir. 

Bay Naci ticaret odasında 

allkader tüccarlarla i'Örüşerek 
kendilerinden Yunanistandaki 
itleri hakkında bazı notlar al
mıtbr. 

Bu toplanbda Tmkofia ma. 
dürü bay Ziya ve ıehrimizde 
bulunan Kara Türkofis ıubesi 
mftdürü bay Naim de hazır bu
lunmuştur. 

Bay Naci bir aralık şarbay-1 
lığı ziyaret ederek doktor bay 
Behçet Uz ile lzmir panayın 

etrafında göriitmiit ve Yuna• 
niatanda yapılması rereken it· 
ieri üzerine almııbr. 

----Bay Yahya 
Beş yüz lira verdi 

Şehrimizde yol müteahhidi 
bay Yahya bava tehlikesini 
bilea üyeler aruına yazılmak 
için hava karumuaa bet ytiz 
Bra tebt:rrli etmİf ve parayı 
tediye eylemiştir. Bu yurdse-
"' vatandatı•ızı takdir ederiz. 

Bütün kaylerimizde de bava 
kurumumuza önemli bir şekilde 
yardım için hava tehlikesini 
üy~ yazımı bararetlenmiıtir. 

Bu mühim durum ilbaylıktan 
yüksek makamlara telırafla 
bildirilmiştir. --·-mit 
B. Cemil Şerif 
hmir Memleket hastanesi 

nbık operat6rlerindea değerli 
Arkadaşımız doktor bay Cemil 
Şerif serbest doktorluk yapmak 
kararını vermiı şehrimize gel
miıtir. Bir kaç gün içinde has· 
talarıııı kabule batlıyacakhr. 
Muvaffakıyetler dileriz. --· Meydanda 

Silah bırakılır mı? 
Dün kara bailarda Sütçü 

Eaadın evinde bir kaza olmuş-
tur. Esadın beş yaşlarındaki 
çocuğu Nesrin dedesinin Çifte 
tiifengini kurcalarken ateş al
dırmıı ve yaralanarak hasta
neye kaldırılmıştır. 

. .... .......... t.rı ......... 

Gelen ~aylavlar 
Aydın saylavı Topçu oilu 

bay Nazmi ve Konya saylavı 
bay Ali Riza dün İzmir vapu
rile lstanbuldaa şehrimize ıel
•İştir. ---Küçük Haberler: 

İzin verlldl 
İlbaylık mektupçuluğu kalem 

başı (mümeyyizi) bay Emine, 
bir ay izin verilmiştir. 
Yevmiyeler verilecek 

Nüfus sayım işleri dolayısile 
Şarbayhkça yevmiye ile çahı· 
tırılmış olanların ücretlerinin 
verilmesine başlanmak üzere
dir. 
Dlkkatsız bir arabacının 

Marifeti 
Dün Tepecikte Kağıthane 

catldesindeki boş yük arabası 
dikkatsizlikle beı yaıında Re
cep adında bir çocuğa çarp-
mıı çocuğu yaralamıı ve ara
bacı tutulmuttur. 

ŞEHİR B.&BERLE-İ 

Şaşal aldı yürüdü 
Sarfiyat artıyor 

İlbay ve Şarbayın teftişleri -----... --Dün ilbay General K. Dirik 
ile şarbay doktor Behcet Uz 
Şaşalda birkaç saat kalarak 
kaynaklardan suyun doldurul· 
ma işlerini kontrol etmişleı dir. 

Şaşa! suyu araba ve knm
yonlarla günde dört yüz ile 

iki günden beri işe baş lamıştır. 

Bu su için yakın günlerde 
Ankara, Istanbul ve Mısır gibi 

önemli yerlerde satış merkez
leri açılacaktır. H er yerle oy
<laşılmıştır.(mutabık ka:ınmışhr) 

Devlet demiryolları 10 ton 

• ·a~ alda ilbay sular111 cioldw·1llma s1m fel l.-ik c•dt:ı·lie ıı 
beşyüz damacana arasında İz- üzerinden indirimli tarifeyi ver-
mire ve çevredeki ilçe ve köy- miştir. Suyun en büyük önemi 
lere düzgün bir çalışma ile te~i?liği v~. ~-e~~rl?r ko~p .. e-
sevkedilmektedir. Su taşıyan ratıfın her turlu tıtızlıklc butun 
kamyon ve arabaların sayısı damacanala~ı kaynaklar ba~~n.: 

da ve kendı memurlarının gozu 
gün geçtikçe artmaktadır. Gün- - .. d d ld t e u"' hürle . .. . . . onun e o ur ması v m 
de en az yedı yuz ellı bın lıtre kapatmasıdır. Bu suyun önemi 
au veren Şaşal kaynakları hakkında Türkçe ve Fransızca 
son haftalar içinde en güzel bastırılan raporlar t.eryere ya-
bir park haline gelmiştir. Bu- yılmaktadır. llbaylık genel ku-
rada tcmizliie titizliğe önem rultayı bir iki aya kadar şaşal 
verilmektedir. yolunu yaptırmağa başhyacak 

Şaşal sayesinde binlerce ve kaynaklara kadar döşeme 
rahatsız kimse iyileıtiği gibi ıosa yolu yaptıracaktır. 
binlerce kimsenin de sağlık Yolun böylece yaz ve kıs 
düzeni yoluna girmiştir ve gir- suyun taşınması için en büyük 
mektedir. Bu yüzden pek çok kolaylığı verecektir. Sudan 
aile de kazanarak geçinmek- daha çok damacana i şi önem-
tedir. Şaşal işini en çok lidir. Yakında Paşabağçe şişe 
hızlandıran memurlar koo- fabrikası ihtiyace yetecek da-
peratifinin bu ışe canlı macanayı yetiştirecektir. 

bir şekilde ilgilenmesidir. Suyun radya aktevitesi yüz-
Günde 180 damacana taşıyan de 12-15 tir. Lityomu bol, mik-
iki katlı Şevrole kamyoneti yası ma derecesi 2.7 dir. •••.•.• 14• 

•• 

20 temmuzda Universi-
teliler şehrimjze geliyor 
Genç]erinıiz nünıune köyl~rini gezecekler 

Birhuçuk ay köylerde kalacaklardır ... _. ______ _ 
Üniversite rektörü ilP. ilbay- yerlerde konferanslar verile-

hk arasında konuşulmuş ve cektir. Ondan sonra gençler 
örnek köylerine gelecek üni- konuklıyacakları köylere gön-
versitelilerin hangi köylerde derileceklerdir. 
kalacakları tesbit edilmiştir. Hepsinin yerleri en küçü ih 
Köylüler genç üniversitelileri tiyaçlarına kadar anıkJanmışbr. 
kendi aralarında öz konukları Türk genci Devletin varlık te

meli olan köylü içinde bir bu-
olarak görmekle sevinecekler
dir. Dün flbaylığın g enelgesi 
(talimatı)bütün kazalara gönde 
rilmiştir. 

Üniversiteliler geldikleri gün 
şehrimizdeki büyük okullardan 

birinde konuklıyacaklar ertesi 
gün General Kazım Diriğin 
baıkanhğı altında kamyonet
lerle üç gün örnek köylerini 
gezecekler, Bergama, küçük 
Menderes bölgelerinde önemli 

çuk ay kadar kalacak, dönüşte 
arsıulusal lzmir panayırını gö
recek ve sonra Istanbula dö
neceklerdir. Buna dair bir proğ
ram da hazırlanmıştır. Gençle
rimiz bu gezintileri ilerde ya-
zacakları tezlere iyi bir temel 
olacaktır. 

20 Temmuzda örnek köyle
rimizde konuklayacak olan üni
versiteli gençlerin köy tetkik
leri filime çekilecektir. ., ..... 4• 

Bekçi 
Bir çobanı yaraladı 
Seydiköyüne "bağlı Sarnıç 

çiftliğinde keçilerini otlatmakta 

olaa Bucalı Müminin çobanı 

Cemal çiftlik sahibi bay Ke

mal ve bekçisinin hücumuna 

maruz kalmış ve neticede bay 

Kemalin bekçisi çoban Cemali 

mavzer kurşunu ile yaralamıı
tır. Ce•alia yarası a(ır de
tildir. 

Bir deli kaçtı 
Fakat Bahri baba 
Parkında yakalandı 

Memleket hastahanesinin akıl 

hastalıkları koğuşunda müşa
hede altında bulunan mahkum· 

)ardan Armutlulu Abdurrah
man nasılsa hastahaneden kaç
mağa muvaffak olmuı ise de 
Bahri baba parkında ağaçlar 

arasında saklandıgı yerde po
lis tar~ndan tekrar yakalan
IDlfbr. 

400 köylü çocuğu bakım 
Yurtlarında besleniyor 
Alınan neticeler çok iyi 
dan bunların adedi 

olduğun
arttırılaca k 

lımir ilinin on beş 
yerinde çam orman 
lan içinde zaif köy 
çocukları için ço
çuk bakım yurdları 
açılmıştı r. Bunların 
resimleri ve çocuk
ların tartıları, yaşa
yış~~rı hakkında bir 
ltcç güne kadar il
bay'ırrn malümat [;e
lec~'ttir. 

Böy!ece tam dört 
yüz çocuk sağlık

hırmı ve neş' clerini 
kazanıyorlar.iki haf 
taya kadar ikinci 
postada1'i çocuklar 

da çıkacak ve hepsi 
sekiz yüzü bula-
caktır. 

Zayif, cılız, yor
gun ve bakımsız ka
lan köy çocuklarının 
böylece köylüsü-
nun bağrına yas- J'fre ba'krnı yıo-dunda 

lanarak kurtuluşu derin bir sal gövdesine en uyıun olan 
minnet uyandırıyor ve bütün bu obalar gelecek yıl daha 
köylüyü sevindiriyor. Köylüler çok ratacaktır. Bütün ilçebay-
azat günlerinde bu obalara gi- lar çocuk yurdlarmın durumu 

hakkında her üç günde bir 
dip çocukları ve onların yer- telefonla rapor alıp ilbaylığa 
!erini, bol yiyeceklerini, oyun- bildiriyorlar. Çocukların hemen 
larını seyredip akşamları dö- hepsi bir buçuk.ili iki kilo ara-
nüyorlar. Türk köylüsünün soy- sanda şimdiden almışlardır. 

ihracatçılar fiatları 
Sebepsiz düşürmüşler 

Berlin Türk ticaret odasının rapo
runa göre vazi}'ete acımak gerektir -·-·-·· Bertin Türk Ticaret odası nunla beraber ıimdiye kadar 
şehrimizdeki alakadarlara gön- önemli miktarda alivre satış 

derdiği bir raporda lzmirde 
kuru meyye ihracatçılarının 

alivre üzüm satış fiyatlarını se

bepsiz düşürdüklerini bildirmiş
tir. Hatta bu rapora göre lzmir 

olmuştur. 

Üzüm rekoltesinin yüzde on 
beşinin şimdiden satıldığı tah
min edilmektedir. Geçen yıl 
piyasa açıldığı tarihlerde yapıl
mış olan alivre satışların nisbeti 

ihracatçıları aralarında verilen 
karardan daha az bazı fiatlar rekolteye nazaran yüzde 14 

idi. Piyasadan yaptığımız tah-
teklif ettikleri için son günler- kikata göre şimdiye kadar 
de alivre üzerine muamele dur- alivre olarak sekiz yüz bin kutu 
muş gibidir. Çünkü Almanya- üzüm sabJmıştır. FiatJerin ge-
daki ithalatçılar kendilerine çen seneye nisbetle bu yıl 
teklif edilen muhtelif ve ten- yüzde otuz az olduğu söyleni-
zilitlı fiyatlar karşısında iş yap- yor. Maamafih mahsulün çok-
maktan çekinmektedirler. Bu- luiu bu zararı telafi edecektir. 

••••• 
Buğday 

-···· Düşmeğe başladı 
Dün borsada buğday satışı 

hararetli olmuş ve 834 çuval 
buğday satılmıştır. fiatlar 4,5 -
6,5 kuruş arasındadır. Fiatlar
daki tenezzül satış muamelele
rini hararetlendirmiştir. 

4 ••••••••• 

Halkevinde 
Bugün konser var 

Cuıvhuriyet gazetesi ulusal 
musiki musabakaımda birin
ciJiii kazanan Çanakkale orta 
okul musiki öğretmeni beıte-
kar bay Faik ve lzmir Kız 
öğretmen okulu musiki öğret
meni bayan Süzan Naymaa 
tarafından bugün saat 21 de 
Halkevi salonunda bay Faikin 
eserlerinden kurulmuş ulusal 
bir konıer verilecektir. 

Halkevi salonu umuma açık
tır. Herkes bu güzel konseri 

-rmekle istifade edebi ce · 

Cinayet 
20 Yaşında hir deli
kanlıyı ö)diirdüler 

Seferihisar - lzmir şosası üze
rinde bir cinayet olmuştur. Se
ferihisarın Türabiye mahallesin
den Sığacıklı Mehmet oğlu 20 
yaşlarında Ali Seferihisara 17 
kilometre uzakta ve lzmir şo
aası kenarındaki bir çukurun 
içindetabanca kurşunile başın
dan ağır surette yaralı oJarak 
bulunmuştur. Ali iki gün evvel 
müteahhit kasap Vahidin iki 
sığırını lzmire getirmek üzere 
yola çıkmıştı. Kendini yeırah
yanın kim olduğu henüz anla
şılamamıştır. Hadisenin tahki
ki için Seferihisar Müddiumu
misi ve jandarma kumandanı 
derhal vak'a yerine giderek 
söz söyliyemiyecek derecede 
baygın yatan yaralı Aliyi bir 
kamyonetle Seferihi...;ara ğötür-
1ıiüşler ise de zavallı genç al-
dığı kurşun yarasının tesirile 
ölmüıtür. Tahkikata devam 

emmuz 1esa 

' I<()Ş~~Ml.)EN 1 
Siz ne 

bu 
dersiniz 
akJa 

Hepimiz de goruyoruz, he
pimiz de biliyoruz ki, caddele
rimizde arabacıların hayvan 
pisliği hiç eksik deiildir. Bu, 
belediyenin kabahatı mı 1 
Haşa .. . Belediye şimdiki temiz
lik işleri amele kadrosunu en 
misli, yirmi, m sli yüz, beşyüz 

misline çıkarsa yine bu, yine 
bu. Bunun çareıi belediyede 
değil, hayvan sabiblerinde. 

Kimdi bilmiyorum birisinden 
işitmiştim : 

·- Bir zamanlar dedi btle
diyenin ileri gelenlerinden bi
risi hayvanların kıçına torba 
diktirmeği düşünmüştü. Fakat 
tatbiki kabil olamayınca kaldı 
gitti. 

Temizlik amclelerini görüyo
rum, elinde bir süpürge sabah
tan akşamın geç vaktına kadar 
boyuna pislik süpürüp toplı

yor. Başa çıkar iş deiil bu. 
Anadoluda harman sürer

lerken dügen dedikleri alta 
çakıl taşile döşeli bir tahta 
vardır, ona at, eşek, öküz, 
manda ne: olursa koşarlar yere 
serili buğdayın, arp;mm üstün
de vira dönerler. Mahsulün üs
tüne tabii hayvan pisliği dö
külmesini istemedikleri için 
yanı baılarma ökse ça-
nağı dedikleri bir çanak 
koyarlar. Can taııyor amma 

hayvan akıl ve dil taşımadığı 

için nerde olursa olsun ilerisi-

ni gerisini düşünmez. Böyle bir 
hal oldu mu hemen palas paa-

dıras çanağı hayvana yanaşb
rırlar. Yere hiç pislik düşmez. 

Hani çocuklara yapıldıiı gibi 
bir şey.. Ben düşünüyorum: 

Arabacılar böyle bir mecburi
yete tabi tutulsalar fena olmaz, 

işin önüne geçilir likin bunun 
da tatbiki meselesi beni biraz 
düşündürdü. 

Nasraddinin: 
- Karla ekmek yimeği ben 

icat ettim amma ben de be
ğenmedim. Dediğine benzedi 

bu akıl... Bunun en kestirimi: 
Taşı yanların candan de;il, 

makinadan olmasıdır. Bunun 

böyle olması, zamana, paraya 
bağlı birşey .. 

Her düşündüğümüz, her di

lediğimiz yerine gelecek ol
saydı dünya cennete dönerdi. 

Tokdll ·-
Panayır gazinosu 
Bay Murad tarafından 

İdare edilecek 
Panayır komitesi dün top

lanarak arsıulusal lzmir pana
yırı ı:-azinosunun icara verilmesi 
işini sona erdirmiştir. 

Gazino Şehir gazinosu sa
hibi clay Murat Türkmenoğluna 
verilmiştir. Geçen sene panayır 
iazinosunu idaresinden bir çok 
şikayetler vuku bulduğu için 
bu yıl bir çok şartlrla intizam 
temini bay Muradın deierli 
eline bırakılmıştır. .......... ,. 
Balçova ılıcaları 

ihtiyaca cevap verecek 
Bir şekle getirilecek mi? 

İlbay general Kaum Dirik 
bugün beraberinde mimar Nec-

•ettin olduiu halde Ağamem
nun ılıcalarını teftişe gidecek
lerdir. Bu ılıcada modern bir 
otel açmak ve oraya yeni bir 
hız vermek düşünülüyor. Bu
rada halkın ihtiyacına cevah 
verebilecek konforlu bir yaşa
ma temin olunacaktır. 

Bu iş hakkında hazırlanacak 
rapor ilbaylıkça genel kurul
taya sunulmak üzere ıimdiden 
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Almanyada Yahudi 
Düşmanlığı artmaktadır 

Paris, 10 ( Ö.R. ) - Berlin
den bildiriliyor: Seriinin Şimal 
ve Şimali Şarki mahallelerinde 
Yahudiler aleyhinde şiddetli nü· 
ınayişler olmuştur. Gençler ya
hudi mağazalarının camlarını 
kırmışl~r ve yahudilere küfre
:len afişler yapıştırmışlardır. Iç 
hakanlığı muhtelif sınıf memur
ları, ecdatları arasında yahudi 

1 
ın'in yeni buyuruk tesiri altın
da kalacakları ve artık Alman 
perdeleri üzerine çıkamıyacak
lan kaydedilmektedir. 

Deniz silihlarında Türk kuşu 
Bu ınecburi ispat tedrici ola

rak Almanyanın bütün memur
larına yayılacaktır. 

----------------------------------~----------------- Rusyada çalışacat 
Planörlerimiz Alman r üstünlük kazanı}1orlar 

bulunmadığını isbat etmeğe 
ınecbur tutan bir buyruk 
hazırlamaktadır. Bu isbat 
ilk önce sefaret ve konsolos
luklar işyarlarından aranacak· 
br. Bu yüzden bunların ara
ıında büyük deği~iklikler bek 
!eniyor. Bir çok oyuncuları as
len yahudi olan sinema ale
minde de ayni suretle ha
reket edilecektir . Bilhassa 
Eınii Y anings ile Brigitte Hel· 

• 

Berlin 10 (Ö.R) - Milliyetçi 
sosyalizmin idareli ekc.nomi 
prensiplerini t~tbik ~~vkiine 
koyan yeni bır tedb'.rı karar 
altına alınmıştır. Besım ba
kanı neşrettiği bir buyurukla, 
şekerle ilişiği olan bütün tecim 
ve endüstri faaliyetine el uzat
mıştır. Bakanlık şe~~rc'.ler 
kartelinin tatbik edecegı fıat
leri ve istihsal derecesini tayin 
edecek ve bu endüstriye ye
niden ne kadar sermaye bağ
lanacağını da karar altına ala-

caktır • 

• 
Türkiye - Fransa tecım 
Görüşmeleri başladı 
llıı~ lam/• J iııci salıifede

başkanlık etmiştir. Bakan ya
nında bay Faik Kurdoğlu bu
lunan Suadın başkanlığındaki 
Türk heyetini selamlamış, ge
çenlerde Türkiyeye yaptığı ge
ziyi lıatırlaır.ış ve heyete Fran
sız hükümetinin bir uzlaşma 
elde etmeği dilemekte bulun
duğu hakkında inanç vermiştir. 

!erle yaptığımız emek birliği 
son zamanlarda çok güzel so
nuçlar vermiştir. 15 seneden 

l beri bu büyük komşumuzla her 
vakıt artan bir dostluk, çalışma 
birliği yllrüttük. Bunun eko
nomsal alanda belirmeleri de 
çok verimli olmuştur. Yeni kal 
kınına planımızda Sovyetlerle 
ayni şekilde el birliği edece· 
ğimize işkil yoktur. Sovyetlerin 
ekonomsal alandaki büyük ba
şarıklarını yerinde ve yakından 
görebileceğim için çok sevin -
yorum. Ayni kalkınma yolunda 
yürüyen uluslarımızın tanışış 
ve anlaşışlardan her halde fay
da görecektir. Türki)·eden ay
rılırken şimdiden birleşik cu
murluklara ve onların sayın 

yönetgerlerine sonsuz sevgiler 

Bu göretin siyasal •• • 
onemı var 

Istanbul, 9 (A.A) - Sovyet 
Rusyaya Türkiyenin sevgilerini 
götüren Ekonomi bakanı Celal 
Bayar hareketinden evvel Ana
dolu Ajansına aşağıdaki diyevi 
vermiştir: 

Bilyük dost memlekete git
aekten uuyduğum kıvanç çok 
derindir. Sovyet ulusuna Tür
kiyenin saygı ve sevgilerini 
eriştireceğim. Biliyorsunuz ki 
sanayileşme alanında Sovyet- yollarım. 
••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikalılar yeni garip 
Bir müsabaka yaptılar 
Amerikanın gara

betler diyarı olduğun
da bütüun dünya bir
leşmiştir. Hemen bü
tün tuhaflıklar bu 
mealekette canlandı
rılır. Son zamanlarda 
sıcaklar başlayınca A
merikalılar bu defa 
yeni bir müsabaka ya
ratmanın yolunu tut
muşlardır. 

Bükreş 10 (A.A) - Yugos
lavya naibi prens Pol'un hafta 
sonunda Sir>aya'ya gelecegi ha
beri resmiğ olarak teyid edil
mektedir. Prens Pol Sinaya'da 
üç gün kral Karol'un misafiri 
olacaktır. Şerefine verilecek 
öğle şölenine bütün hükiımet 
üyeleri çağırılacaktır. Yarı res
miğ çevenlerin fikirleı ine göre 
prens Pol Romaııyaya yapacağı 
bu göretle evvelce kral Alek
sandr tarafından bilhassa koyu 
diplomatik faaliyetlerinin cere
yan ettiği devirlerde takip edil
miş olan ananeyi yeniden diril
tecektir. 

Siyasal çevenlt!r Titulesko
nun iştirak edeceği bu görüş
menin Y evtiç kabinı-s:n n çe
kilmesi yiizünden beri geri bı
rakılmış olan küçük andlaşma 
kon&eyinin toplantısını tacil 
edeceği fikrindedirler. 

Paris, 10 (Ö.R)- Belgrattan 
sonra Biikreş te Romanya kralı 
Karolun yakında Belgrada g'
derek Yugoslavya krallık nai
bi prens Polla mühim görüş- ' 
melere girişeceğini teyit ediyor. 

Bu geziyi tehir eden Romen 
basını iki dev!et başkanının 
böylece iki memleketi birle~ ti
ren dostluğun sağlamlığı'lı ve 
küçük andlaşma ile Balkan 
ndlaşması devletlerinin görüş 

birliğini bir kere daha oıtaya 
koymak fırsatını bulacaklarını 
yazıyorlar. 

Kralın gezisine ayırdığı bir 
baş makalede, "Universul,, ga
zetesi Romen ve Yugoslav 
uluslarının Elen yazılarını el-

' 
• .. 

' . 

" . 

} tl!fOS / l' /J ll ıW ı b i /'l'C"'·' 1 'ol 
!erinde tutan devlet adamları-
nın ağzile küçük andla.şma ve 
Balkan andlaşması dev!etlerile 

yan yana haklarını korumağa 

hazır olduklarını bildirecek-
ceklerini yazıyor. 

" Konversul ,, gazetesi de 
kral Kıırol'ıın gezisini uzun 
uzadıya tefsir etmekte ve 
şunu bildirmektedir ki geç
mişte Avusturya - Macaristan 
birlrşik imparatorluğunun taz
yıkından acı çekmiş olan kü
çük andlaşma ve balkan and
laşması devletleri, muahede· 
!erle kurulan Avrupa muvaze
nesini bozabilecek bir vaziyet 
çıkarsa, lüzum görlilecek ted
bire baş vurmaktan da çekin
miyeceklerdir. 

Düne kadar içki 
yasağının lıülcüm sür
düğü bu rı em le' ı clte 

en çok bira içme'.> 
müsabakaları icadedil
miıtir. Resm;miz bu 
garip nıÜJab a ' ,a':ırdan 
birini gösiermek te
dir. Müsabakaya on 
bir mi ilet iştirak 
etmiş bira Jitrelerinin üzerlerioe mış!ır. 
kendi bayraklar:nı dikmişlerdi. Belki bu sıcak günlerde du-

l · dakları birbirine yapışan bir-
Almanların bira içiş erı meş-

b k Çok okurlarımız arasında ka-

Mussolini - Kondilis 
Mülakatı bir saat sürdü 

hur olmakla bera er re or 
A · zanmak değil amma böyle bir 

onlv.rda kalmamış ve rapıs-
1 S müsabakaya iştirak etme!< he-

tanı temsil eden Joe vage 
d ~ f't vesini gösterenler çok buluna-bir saat 35 dakika a on uç ı re 

bira i erek birinciliği kazan- bilir. 

Roma 10 (Ö.T) - Italyan hükümet başkanı ile Yunan Sü 
bakam general KondiHs arasındaki mülakat bir saat sürmüştür. 
Mülakattan sonra neşredilen bir bildiriğde iki memleketi ilgili
yen bütün meselelerin gözden geçirildiği bildirilmiştir. 

ç •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................. HER.AKŞAM-, Türk ustası 
Şehir gazinosunda . Bir Atatürk 

MÜKEMMEL ORKESTRA Büstü yaptı 
İstanbuldan hususi celp edilen mutena MUCUR 10 ( A.A ) - Mu-

san'atkarlar tarafından 
'/////////////////////(/(///////, _ curda bir Türk ustasının yap-

G .. 1 I · · ı•t'f denizinden ıstıfade etmek agaçlar tığı Atatürk büstünün açılış 
uze zmırın a 1 ki' b' geçirm k ve altında ül kokuları arasında zev 1 ır ~aman . . e töreni 14 Temmuz pazar günü 

aynı za!"anda mükemmel bir orkestra dınlemek ıçın yapılacaktır. Törene Mucur bal-

ş h. . osuna muhakkak gitmek lazımdır. kı ~mdiden büyük ilgi ile 
e 1 r gazın hazırlanm11ktadir. 

Adana da 
. 
llbaylık geliri 
yüzde 60 artmış 
Adana, 10 (A.A) -Yapılan 

bir hesaba göre ilbaylığımızın 
1934 geliri 12 milyon 100 bin 
liraya yükselıniştir. Bu rakam 
1932-33 yıllarından yüzde 60 

mı oluyor ? 
1 

yazıyorlar. Halbuki neşre

dilen Alman deniz progra
mı bunun böyle olmadığı

nı ve Alman hükümetinin 

lngiliz uzmanlarının umitlerini 
tahakkuk ettirmediğini göster
mektedir. 

Bu hususta 
htanbul, 10 (Ö.T.) - Halk 

partisi programına uygun ola
rak topraksız köylüye toprak 
dağıtılması için hükümetin tet
kikleri ilerilemekte ve yakında 
tedbirler alınacağı anlaşılmak
tadır. 

Köylüye toprak dağılması 
işile Tarım bankuı ilgilendi
rilecek ve yeni toprap sahip-

--· 
ISTANBUL 10 ( Ö. T.) 

Türk kuşu kurumunun hızlı ge

lişimi için Rusyada bilgilerini 

derinleştirecek olau Türk pla-

nörleri bugün " Çiçerin ,. va

puru ile Odesaya doğru yol

lanmışlardır. Rusyada çalışacak 

olan planörlerimiz sekiz kiıi

dir. Ekonomi bakanile birlikte 

!erinin girişecekleri taahhütler 
bankaya karşı olacaktır. 

İlk iş elarak lzmir mıntaka
sındaki 300,000 lira değerin
de olan büyük F otyadis çift
liği topraklarının orada ça
lışan veya yakınlarında yer
leşmiş bulunan köylülere da
iıtılmasına başlanacaktır. 

Yurdun içinde ve dışında 
lııava tehlikesine karşı durmak için 
'Çalışma sevinç verici bir durumdadır 

Ankara, 9 (A. r 
A) ~ Samsunun 
69 köyünün tü-
tün Ül'etmenleri • ' • 

•' 

.. . -

.. 

' 

bir toplantı ya
parak hava teh· 
likesini yoketmek 
için tütünlerinden 
her yıl yüzde iki
yi laava kurumu
na bırakmayı ka
rarla,tırmışlar ve 
bu karar bütlin 
tütün üretmenle- ( 
rinin uyması di- l 
!eğinde bulunmuş- /iıı• /ırııp lrt!J!]llıl'.~İr. 

0

11 l { I 

lardır. 

Ankara, 9 (A.A)- Hava teh
likesini yokctaek için memle

ket dışındaki soydaşlarımız 
arasında da çalışmalar başla
mıştır. İskenderiyedeki kardeş-

Halkım z 
Şeker 

)erimiz ilk topladılcları ikı yüz 
kırk Mısır lırasını Türk hava 
kurumu merkezine göndermış
lerdir. Y ıtbancı ülkelerdeki 
yurddaşlarımızın g&terdikleri 
duyganlık derin bir ilgi ile 
kar , ı l:ınmış~ır. 

• • 
ı ı o 
• y yor 

Ucuzluk sarfiyatı yüzde 20 artırdı 
Istanbul, 10 (Ö.T.) - Şeker 

fiyatında yapılan büyük azalt
manın akisleri ıizerinde Tekit
ler bakanlığı tarafından yapı

lan araştırmalar şimdiden çok 
ümit vericidir. Şeker ucuzluğu 
yeni başladığı ve tam tesirini 
birden gösteremediği halde 
şeker istihlaki şimdiden yüzde 

yirmi artmıştır. Yakında bu 
artışın çok daha nispetlere va
racağı ve halkımızın bu birinci 
derecede gıdadan tam manasile 
istifade edeceği anlaşılmakta
dır. Tuz üzerinde ucuzluc un 
istihlaki ne derece artırdığı da 
yakında tespit e:iilecektir. Bu
rada da büyük bir fazlalık ol
duğu şimdiden bilinmektedir. 

•• uzum standardizasyonu •• 

lzmir tecimerlerinin oyu sorulacak 
Istanbul, 10 (Ö.T) - Ticaret odaları kongresinde alınan ka

rarlara uygun olarak istandardizasyon hareketinin başında 
gelen üzüm standardizasyonu için ekonomi bakanlığınca bir ni
zamname hazırlanmağa batlamıştır. Nizamname haıır o!unca. 
tatbik yerine koıımıyacak ve ilk önce üzüm alıcıları Te ihracat
çılarının fikirleri ıorulacakhr. 
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Casuslar Avı 
• • 

BÜYUK 
VE 

HARPTA 
FRANSIZ 

INGILIZ - ALMAN 
CASUSLAR! 

:eı..r1:oc:l ~ısım 
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Yirmi iki casus 
Almanlar lngiliz seferberliği 
Hakkında birşey bilmiyorlardı 

Harptao önceki Alman ca
.usluk teşkilabnın bütün mezi
yeti böyle lngiliz harbiye ne
zaretine kadar sokulmayı te
min etmişti. Casus Alman za
bitleri alelade işçiler gibi asan
sörlerde, şurada burada çalışı
yorlardı. Çoktan beri biliyor
duk ki lngiliz tabiiyetine geç
miş olan Kari Gustav Ernst 
adlı bir berber, bütün logilte
reye dağılmış bulunan Alman 
casusların posta kutusudur. Al
manyadan aldığı mektupları 
elindeki deftere göre logilte
renin muhtelif vilayetlerinde, 
endüstri ve askeri merkezle
rindeki Alman casuslarına In
giliz postalannın pulu ile gön -
deriyor, bunların nazarı dikka
ti celbetmemesine çalışıyordu. 

Yirmi iki casus 
Gustav Ernstin idare ettiği 

muhaberat yirmi iki casusa 
aitti. Sulh halinde hüvüyyet
leri belli olan bu casuslara 
karşı tedbirler alınsaydı Al
manyanın uyanıklığı tahrik 
edilecek, bunlar yerine baş
kaları gönderilecekti. Zabita
nın sıkı kontrolü altında olan 
bu adamların çalışmaları İngi
liz menfaatlerine daha uygun 
düşerdi. Bunların tevkifleri 
için harbıo ilanı bekleniyordu. 
5 ağustos sabahı sivil polis 22 
casusu tevkif için emir aldılar. 

Yirmi biri tevkif edildi. Yal
nız biri yakasını kurtararak 
kaçmıştı. Bu ani hareketin ne
ticesi lngilterenin ıenel sefer
berlik hareketini saklamasına 
hizmet etti. Alman casusluk 
teşkilatı kötürümleşti. lngilte
redeki askeri hazırlıklar üze
rine ırerilan örtünün albnda 
neler ceryan ettiiini tahmin 
edemezdi artık ... 

Fmste gelinçe muhakeme 
edilerek yedi seneye mahküm 
oldu. 
Kolonel Nlkolayın kitabı 

Kolonel Nikolayin " Alman 
mütekabil casusluk teşkilatı " 
hakkındaki kitabını okurken 
gülmeden kendimi alamadım. 

Nikolay Alman erkanı harbiye
s· nin cimriliğinden şikayet edi
yor, Alman casusluk teşkilatı
nı adam akıllı organize etmek 
için icap eden pafayı ye;·medi
ğini yazıyordu. Halbuki Al
manların harpten evvel casus
luk için sarfettiklerini bir föni
ğe kadar kayd edebiliriz. 

lnglllz casuslarını 
Besleyen 

Hatta daha ileri ıriderek ba
zı Ingiliz casuslarını bile Al
r.ıan casusluk teşkilatının bes
lediklerini, en küçük bir şüp
he bile uyandırmadan kendi-

1 
}erinden bir çok paralar çekti· 
ğimizi iddia edebilir:m. Bizim 
Aiman teşkilabna verdiğimiz 
haberler kendi casuslarının 

verdiklerinden daha az doğru 
değildi. Rudyard Kipliiin de
diği gibi bu başka hikayedir. 

YUz blnlerca asker 
Gidiyorken 

Perde yalnız düşmanlanmızın 
gözüne değil, bize karşı bile 
çekilmişti. Cenup limanlarına 
her on dakikada bir büyük 
bir intizam içinde kalkan tren
lerin asker ve barp levazımatı 
taşıdıklarını, bunların vapurlarla 
binmeğe amade olduklarını içi
mizden kaç kişi biliyordu? Al
manlar bir lngiliz ordusunun 
varlığından bile şüphe ederken 
150 b!n kişilik bir kuvvet Al
manlara karşı seferber edilmiş 
bulunuyordu. 
Von Klu. lil bir mUl~kat 
Harbin başlangıcında Paris 

üzerine sarkan ve Mamda mağ
lüp olan Alman ordusunuıı ko
mandanı General Yon Kluk 
mütarekeden sonra bir lngiliz 
zabitine şu sözleri söylemişti: 

"Harptanberi görüştüğüm ilk 
lngiliz zabitis;niz. ilk rastlıya
cağım ıngiliz zabitine kafamda 
yer eden bir kaç sözü söyle· 
mek isterim: Fikrimce tarihin 
en yaman kuvveti ansızın ya
ratmağa muvaffak olduğunuz 
birinci ordunuzdur. 

Nazik dakikalar 
Harp ilanını takip eden na

zik hafta içinde düşman ajan
larından birinin seferberliği 
işkil edecek surette büyük 
köprülerden veya hatlardan 
birini uçurmalarından korku
yorduk. Zira büyük şimendıfer 
hatlanndan bir çoğunda bir 
yıırın ecnebi çalışmakta idi. 5 
ağustoıta harbiye bakanlığına 
gittim. Bakanla bu durumu 
görüşerek bütün yabancıların 
vazifelerine son verilmesini is
tiyecektim. Fakat Harbiye ba
kanlığında büyük bir karışıklık 
vardı. 

Şeflerden bir çoğu cepheye 
hareket etmişlerdi. 

- f)ıJHU l«Jr 

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

lngiltere Dış siyasası 
Bugün anlaşılacak 

llıı~/w·ııfı I ıAci salıifı ıfo 

keline dair olan bükiırnet di
y~vi de büyük bir merakla bek
lenmektedir. Uluslar kurumu 
genel sekreteri Bay Avenol 
kurumun bu işte takınabileceği 
tavru hareketi hakbnda yeter 
derecede izahat vermiştir. İki 
lngiliz adamı bunu avam ka
marasına bildireceklerdir. B. 
Ba!dvin'de bugün B. Avenol 
ile bu iş üzerinde görüşecektir. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 

B U 
iki büyük 

TELEFON 
G U N 
kahkaha filmi 

315t 

- Cennette bir gece 
Anny Ondranın iki saatlık kahkaha kumkuması 

2 - Beş kocalı kadın 
Büyiık Fransız komiği Raim'u ile "Küçük daktilo,,nun 

unutulmaz yıldızı Marie Glory'nin büyük komedisi 
SiNEMA 

ün seat 16 da cumartesi günleri 12,30 da pazar 

lzmir şanıpiyonluğu tahkikatı 
Sovyet Rusya sporcuları lzmire de geleceklerdir. 

Şimdiden hazırlıklara başlanacaktır ... 

Rus l\Jitıı Takırıu 

lzmir şampiyonluğu mesele- lzmir sporculuğunu ve spor se-
sinin geçirdiği safahat malüm- venlerini sevindirecek şu haber-
dur, Altınordunun itirazı üze- !eri vermiştir. 
rine Futbol federasyonundan Türkiye fotbol birincilikleri 
gelen mektuba istinaden Fut- bu sene Ağustos ayı içinde 
bol heyeti Altınerdu • K.S.K. yapılacak ve bitirilecektir. Bu 

bulunacaklardır. lstanbulda iki
şer temas yapıldıktan sonra 
futbolcular ile güreşçiler 

İzmire gelecekler ve ikinci 
temasta burada yapılacaktır. 
Buradan sonra Ankaraya gidi-

maçını yeniden yaptırarak ga- yıl garbi Anadolu grup müsa- lecek ve program hitam bula-
lib gelen Altınordu takımının bakalan Aydında yapılacaktır. caktır. Bunun için İstanbulda 
şampiyonluğunu kabul ve tas- Bu grubu Balıkesir, Uşak, olduğu gibi İzmirde de bir 
dik eylemiştir. Manisa, İzmir, Aydın, De· kamp kurulacaktır. Bu kamp 

Fakat bu defa da Altay nizli v~ Isparta mıntakalan lzmirspor kulübünün sahasında 
meselede kendisinin haklı teşkil edecektir. Balıkesırin olacaktır. lzmir muhtelitinin 
olduğunu ve kararların karışık- başka gruba verilmesi de bu mzhim temasa tam hazır• 
lığını ileri sürerek itiraz varittir. lıklı çıkması için kamp bir ay 
etimişti. Bunun üzerine Futbol Ruslar geliyor sürecektir. 
Federasyonu umumi katibi bu Rus sporcularının bu yıl Tür· Muhtelite ayrılacak oyuncu-
meseleyi yakından tetkik ede- kiyeye gelmesi kat'ileşmiştir. lara iyi bir hazırlanma yapıla-
rek kat'i bir neticeye ulaştır- Bunun için lazungelen tahsisat bilmesi için bir ay mezuniyet 
mak üzere dün lzmir vapurile ayrılmıştır. alınacaktır. Bundan başka ya-
şehrimize gelmiştir. Bugün Rus sporcularını futbolcular, kında ve ikinci defa lstanbula 
mıntaka merkezinde bir top- güreşçiler ve eskrimerler teşkil gelecek olan Atina Muhteliti-
lantı yapılarak bu pürüzlü işin edecektir. Dost memleketin nin lzmire uğradılması ve 
halledileceğini sanıyoruz. B. Ke- kıymetli sporcuları T eşrinievve· Muhtelitimize karşılaşbnlma11nı 
mal Halim ile görüştük bize lin Ôrtalarına doğru lstanbulda düşünülmektedir. 

Güreşçiler 
Cuma günü 
Geliyorlar 

Bu hafta iki müsabaka yap
mak üzere şehrimize gelecek
lerini evvelce yazdığımız ulusal 
takımımızla Macar güreşçileri 
Cuma güuü gelecekler Cumar
tesi ve Pazar günleri Alsancak 
stadyumunda iki karşılaşma ya
pacaklardır. Istanbuldaki mü
sabakalarda büyük farklarla 
galip gelen güre~çilerimizin bu 
mbsabakaları da kazanmaları 
ihtimali yüzde doksandır. Spor
cularımız ve spor sevenlerimiz 
bu vesile ile hem ulusal takı
mımızı teşkil eden g~nç ve kıy
metli güre~çilerimizi ve heıİı de 
her vakıt görmek fırsatını bu
lamıyacakları ananevi sporumuz 
olan güreşin tekamül etmiş en 
ıon şeklini göreceklerdir . .;Bu 
hususa ait proğramı sonradan 
neşredeceğiz. 

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

Almanya da 
· Flazırlanan · tank-· 
lar ve poHs yasası 

Londra, 10 (A.A) - Deyli 
Telgraf gazetesi Alman tank
larının ilk fotograflarını neş
retınektedir. Bu fotogrııflar 
Berlin yöresinde Göbelitz kam
pıada alınmıştır. Alman tank
ları hafif ve son sistem olup 
iki mitralyöz ile mücehhez bu
lunmakta ve iki kişi tarafından 
idare edilmektedir. 

Berlin, 10 (A.A) - Polisi 
ordu kadrolarına sokan kanun, 
yatsüel bölgede bulunan polis 
teşkilatına teşmil edilmemiştir. 

Yarı resmiğ bir bildirik, bu 
bölgedeki polis;n eski şeklini 
muhafaza ettiğini bildirmek
tedir. 

F atmanın ölümü 
Yalnız attan düş

mekten Değilmiş 
Değirmendere nahiyesinin 

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

Karakuyu köyünde Fatma adın
da genç bir kadının attan dü
ferek öldüğü Müddeiumumiliğe 
haber verilmişti. Yarmüddeiu
mumi bay Şevki vak'a yerinde 
li:zuagelen tahkikatı yapmıştır. 
Tahkikata göre Fatma hasta 
idi. Durmuşun hizmetkarı Ali 
kadınıı. taarruz etmek istemi, 
ve zaten hasta buhınan kadın 
attan düıerek ölmüştür. 

ltalya - Habeş harbı 
15 Ağustostan evvel patlıyacak 

- Baştaıa11 11111,,ci saluııde 

Londra, 10 (A.A) - Deyli 
Telgraf gazetesinin Adis-Aba
ba aylarının verıliği malümata 
göre ltalyan kurmayı (erkanı 
harbiyesi) Habeşistanda süel 
hareketlere başlanması için en 
az dört yüz bin kişiye ihtiyaç 
olduğu fikrindedir Halbuki 
ş:mdi dl'ğu Afrikasındaki !tal
) an askerlerin:n sayısı 2 O bini 
bulmamıçtır. 

Ayni gazetenin fikrine göre 
Mussolini görüşmelerden kaç
makla beraber bu görüşmelerin 
uluslar sosyetesi dışında yapıl
masını istemektedir. ltalyanın 
amacı Fransanın Fast'aki kon
trolü gibi Habeşistan da tam 
bir süel kontrol kurmaktır. 

Londra, 10 (Ö.R) - La Ha
ye ltal)an - Habeş uzlaşma 

komisyonunun hiç bir son uca 
varamaması, önceden bekle
nilmekle beraber, İngiliz siya
sal çevrenlerınd~ derin endişe
ler uyandırmaktan geri kal
mamıştır. 

Bununla beraber " Taymis ,, 
gazete1i bir derece nikbinlik 
gösteriyor. Bu gazete Lahey 

· · m !erinin inkıtaı !tal an-

Jile halletmek imkansızlığına 
bir delil olarak kabul etmek 
istiyor. Her halde, diyor, lngi
liz hükumeti, andlaşmalar 

son sözü söylemiş olmadıkça, 
harbın öniinü almak için sarf 

ettiği gayretlerden geri kalmı· 
yacaktır. 

" Mominır Post ,, gazetesi, 
Italya - Habeş meselesinin 
ne renk alacağı hakkında bir 
mütalea yürütmezden önce ya
rın avam kamarasında lngiliz dış 
bakanı Sir Samüel Hoer 
tarafından verilecek söylevi 
beklemek rnünasip olacağ nı 

yazıyor. Bununla beraber, bu 
ırazetenin idindiği inana göre, 
eğer uluslar kurumunun hiç bir 
suretle Italyan - Habeş ihtila
fına müdahale etmek istemi
yeceği tahakkuk ederse, lngiliz 
hükumeti Afrikadaki ikinci 
derecede meııfaatlarını koru· 
mak için Avrupadaki yük
sek menfaatlarını tehlikeye 
koymaktan sakınacaktır. "Mor
ning Post,, son olarak fU hük
mü veriyor: 

"B. Mu!lolininin Habeşiıtana 
karşı harp işaretini vermesi 

Zabıta Haberleri: 

Dudu 
Sabıkalı yankesici imiş 

Su!uhandaki yerli mallar ma
ğazasında ahı veriş yapu 
Murat kızı bayan Hasibe çan· 
tasını mata üzerine koyduğu 

sırada yanında bulunan 4S yq

larında bir kadın tarafından 

içinde bulunan yirmi bet 
lirasının aşırıldığını ifade 
etmiştir. Zabıtaca yapılan tah
kikatta bu yankesicinin sabı

kalılardan Dudu olduğu anla
şılmıştır. 

Başı bo' köpek 
Alsancakta Mes'udiye cad

desinde binbaş bay Sadıkın 

başı boş bırakılan köpeği yol

dan geçen Hulüsi oğlu on yaş
lannda Zeki adındaki çocui'un 
üzerine hücum ederek karnıL· 
dan nırdı iddia edildiğinden 

tahkikata başlanmıştır. 
S.ermayenln yatafiında 

Kemerde Sürmeli sokakta 
55 sayılı genel ev sahibi Nuri

yeni evinde sermaye Ali kızı 

Emine Perihanın odasında ot
minder içinde 80 ıı-ram kadar 
esrar bulunmuş ve kanuni mu· 

Bazı şahitlerin sözlerine gö· 
re Ali. kadının üzerine yürür
ken Fatma korkusundan yere 
düşmüş ve hemen ölmüştür. 

Tahkikata devam edilmek· 
tedir. 

Bir Devecinin 
iki buçuk lirasını 

Zorla almışlar 
Bayındırlı Ha•an oğlu deveci 

Raşit develerile Kemalpaşa il
çesine Un ve Zeytin götlir
mekte iken Halkapınar civa
rında önüne çıkan Halim oğlu 
Hasan ve Bekir oğlu lsmail 
taraflarından zorla 250 kuruş 
parasının alındığı iddia ve şi
kayet edilmiştir. Zabıtaca ya
kalanan mamunlardan lsmailin 
üzerinde bir kama ile Alaiddin 
adına yazılı lıir nüfus cüıdanı 
bulunmuştur. 

KUçUk yaramazlar 
Karşıyakada Osman zadede 

Hasan oğlu 11 yaşında Hüsnü 
ile Arif of:lu aynı yaşta Recep 
ar'llsında ~ıgara yakmak mes
elesinden kavga çıkmış Hüsnii 
Recebi hafif surette yarala· 
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Rağastan kendisine uzanan 
eli büyük bir sevinçle sıkb. 
Diğer üyeler de Orsininin yo· 
!unu takip ettiler. Ragastan 
ltalyan sınırlarına girdiği gün
den bugüne kadar başından 
geçenlerin hepsini birer birer 
anlattı. Herkesi şaşkınlık için
de bırakan şövalyenin kendi 
yerine Sezar Borjiyayı zincir
lere vurması oldu. 

Üyeler şaşkınlık ile karışık 
takdir hislerini ııizliyemiyorlar
dı. Primvere gelin~e; o asla 

ttk kanlılığı elden bırakmı
yor, kendisini sıkarak Ragas· 
tanın anlatbklarını büyük 
bir dikkatle dinliyordu. Şo· 
Yalye sözünü bitirir, bitirmez 
uzun süren süküt Primveri çok 
ıarsmıt olacaktı ki vücudunu 
her tarafında bir titremenin 
•evcudiyeti ile sarsılmıştı. 

• • • 
Kont Alına ortadan yok 

olunca verilen kararlann hepsi 
reniden onaylandı. HatU Kont 
Prens Manfrediye Batkuman· 
danlıkta kalmaaını rica etti. 
Hatta ltir aralık mecliıin toplu 
bulunmasından istifade ederek 
Ragastan'ın Maiyet Askeri Ku· 
mandanlığına tayinini de ileri 
sürmüş ise de,şövalye Doragas• 
tan: 

- Ben serbest llir gönüllil 
ıibi kalmayi tercih ederim. 
Diyerek teklifi reddetmişti. 
Bunun üzerine Kont teessllr 
iuyarak dedi kiı 

Demek ki, bizi terket• 
aeği düşünüyorsunuz öyle mi? 

- Hayır kont 1 öyle değil. 
Buraya ielinceye kadar başım• 
dan geçenlerin ne kadar bil· 
yük olduğunu l.iliyorsuam. 
Gerçe bu hayat çok tehlikeli• 
dir, çok sıkıntılıdır, likin ISzel 
bir zevki taşıdıiında da şüphe 
yoktur. Bu yoldan vazgeçmek 
benim için çok gil9 olacaktır; 
Hatti şimdiden yann nerede 
bulunacajiıaı bile söyliyecek 
mevkide değilim. Hele Jan 
Maletista ile yapaçağım düel• 
lonun ne netice vereceği belli 
değildir. 

- lu düello yapılmıyacaktır. 
Kontun kat'ı sözilne prenı 

Manfredi tle ıuaları ekledi : 
- iki yiğit delikanlının bot 

yere kanlannı dökmeleri el· 
bette doğru değildir. 

Jan Maletiıtayı buraya ça• 
ıırıntz. 

Oraini dıprı fırlıyarak Ma· 
letista ile birlikte döndıı.Male· 
tista şimdi çok düşkün ve 
ıouk bir durumda idi. Prenı 
Jana hitap etti : 

- Azizim Jan siz şöv~lre 
dö Ragaıtana hakaret ettınız. 
Kuşkulandığınız şeylerin. he~-

~ sinin asılsız olduğuna daır eli· 
ınizde kuvvetli deliller vardır. 
Tedbirsizlik yüzünden bir fe· 
likete uğrıyan kont Almayı 
kurtararak bize ietirdiler ve 
kont Alma da eYvelce genel 
ıneclis tarafından üzerlerine 
verilmiş olan kumandanlıkları 
onaylıyorlar. 

- Kont hazretlerine boyun 
eimenin bir ödev olduğunu 
\Öylemekle şeref duyuyorum. 

- Çok güzel Jan! Şimdi 
şovalye Dö Ragaıtana da hak· 
sız olduğunuzu söyliyece~ kadar 
büyük kalbli ve yiğit bır aclam 
olduğunuzu göstereceiinizde 
şüphemiz yoktur. 

- Prens cenaplanl Size kar· 
ıılık veraedtn önce şovalyeye 
\zel iki söz ıöylemek isterim. 

- Pek aıa, öyle olsun. . 
J an Malatiıta bir pençerenın 

aralığına çekildi. Ragastan da 
onun yanına yanaştı. Bu 

arkasında 

seye sezdirmeksizin diğer bir 
pençereye yaklaşb. Jan Mala· 
tista önce söze llaşlıyarak Şo· 
Yalyeye dedi ki: 

- Şövalye! Sizi Roma me
zarlıiında gördüğüm dakika
dan başlamak üzere kahra· 
manlığınıza, cesaretinize tap
maktayım. Hakkınızda besle· 
diğim düşünce kont Alıaayı 
getirdiğiniz dalrikaya kad~r 
değişmemişti. Kont hazretlerı· 
nin namusunu size borçlu ol· 
duğuna da inanmaktayım. . 

_ Bay! Sizi temin ederım 

ki. .. 
_ Rica ederim bırakınızda 

sözümü bitireyim. Size söyle· 
mek istediğim şeyi biraz önce 
ağzımdan çikan hakaretin a~la 
düşüncelerime uygun olmadııı· 
dır. Yapbğım hakaı etler haya· 
!imden bile geçmemiştir. Sizi 
kızdıracak, zehirli sözler ara· 
dığım dakikada bile sizi ku· 
kandığıma, takdir ettijime ina· 
na bilirsiniz. 

_Evet fÖYalyel Size bu bay· 
)arın önünde tarziye yereceğim. 
Çünkü hakarete !Ayık olmadı· 
ğınız halde pek alçakça size 
saldırdım. 

_ Ben de sizin iibi bir asil-
zadenin küçülmesine meydan 
bırakmıyacağım. Şurada söyle· 
diğimiz sözler aramızdaki kız· 
gınlığı gidermiştir. Ortada ha· 
karet kalmamıştır. Hatta beni 
ıevindiren şu tözleri l.ile sizden 
l9itmek istemezdim. 

- Teşekkür ederim şövalye: 
fakat sözlerimi bitirmeğe izin 
veriniz. Şimdi size tarziye ve· 
receğim. Bu akşamki döellomu:ı 
olmıyacak, lakin gene döello 
yapacak ve çarpışacaiız. 

- Anlıyamıyorum. Ne de
mek istiyorsunuz? 

- Demek istiyorum ki; Çar· 

pıımamız, boğazlaşmamız ve 
ikimizden birimizin ölmesi la· 
ı:ımdır. 

- Ôyle olsua, sizinle buğa· 
ıı:ımı kesmeği bile kabul ediyo· 
rum. Çünkü haliniz, duruşunuz .. 

- Deli olduğumu anlatıyor 
demek istiyorsunuz. 

- Ne vakit vurutmamızı 

iıtiyoraunm? 
- Yarın, ortalık kararınca 

- Güzel nerede? 
- Kafada 
- Monte F orteyi henüz iyi 

bilmediğim için neresi olduğu· 
nu kestiremiyorum. Bunun için 
beni mazur görürsünüz. 

- Kale dışında geçmiş ol· 
duğunuz boğam ortasında iki 
yükaek kaya vardır buna dik· 
kat etmediniz mi? Bu kayalar· 
dan sağdaki hemen bir insan 
kafasına benzer. işte; bundan 
dolayi bu yere kafa demiş· 

!erdir. 
- Çok güzel; yarın gece 

kafa kay<lsında bulunacaiım. 
_ Teşekkür ederim. 
_ Öyle ise bir sual sorayım; 

benim iibi namuslu bir adam 
sebebini bilmeksizin sizin ıibi 
büyük kalpli, asil bir çocuğu 
öldürmeğe veya onun tarafın· 
da• öldürülmeğe razı olamaz. 
Niçin bu vuruşııııayı istediğinizi 
sorabilir miyim? 

_ Sebebi çok. basittir. Ben 

Beatrisi seviyorum. Sizi baksız 
yere hakarete beni. ~ürükliyen 
bu sevgidir. Beatrısın sevgısı 

benim aklımı başımdan a!mış· 
tır. Onun tarafından sevılma
diğim için ölmek istiyorum. 

Ragastanın benzi s~psa~ı 

k ·ımitti. Dudakları tıtredı, 
esı f d .. 

k. "Prenses Man re ıyı mı anca , . 
·yorsunuz? Bu ıeviı nere· 

sevı b·1c1· 
den ııeliyor?' diye ı ı. 

Karadeniz kıyılarında : 3 

Karadenizin 3 limanı Ha
ziran, temmuz, agustos 

fıır·l•olıııııtıı ı;afıi/ıleıı !Jııl'ıiııii:;ii 
- Ba~lt110/1 biııncı salıi"eae -

kopup gelen dalgalar daima 
bu kıyılan döver sahillerdeki 
kayaları bile parçalarmış.. Şu· 
rada, burada batmış gemilerin 
direkler ni görenler denizciler· 
den sayılı fırtınaların kurbanları 
hakkında izahat alırlarmış .. 

Böylece başlıyan konuşma 
Zoııguldağa, Ereğliye gelen kö· 
ıııür almak istiyen vapurların 
çektikleri zorluklara dayandı. 
Ulusal ekonomimizin bu yüz· 

den gördüğü zarar:arın üzerin
de acınarak duruldu. Nihayet 
yapılması düşünülen müzakere· 
!eri ilerileyen Ereğli limanının 

saat içinde genç ihtiyar, ço· 
luk, çocuk elbirliği ile boşal· 
tarak bunları top menzili ha· 
ricine çıkarmamışlar aıydı? 
Bil kelime ile lnebolu o karal 
günlerde Ankaranın en kuv· 
vetli nefes borularından biri 
değil miydi? 

Böyle tarihi bir şehrin ıçın· 
den geçip te içine girememek 
benim için çok elim olacaktı. 

Ben düşüncelerimi yanımdaki 
arkadaşıma anlatarak lnebolu· 
ya çıkamıyacağıma tasalandı· 

ğımı söylerken yol arkadaşım 
beni teselli etti.. 

- Merak etmeyiniz! dedi. 

1 ıı ı>lwl u ıı 11 ı ı ıt ııı 11 ııı i ııı a ıı zw·ı fö ı 
bu mıntakaya vereceği yeni Jnebolunun denizi bu sahillerin 
hayat ve faaliyet bir teselli hepsinden oynaktır. Buna mu· 
noktası olarak kabul edildi. kabil kayıkçıları bu denizlerin 

Bu sırada idi ki hafif hafif kahramanıdırlar. Bir kere çen· 
esen rüzgar biraz şiddetlen- gelinin ucunu vapurun kena· 
meğe başlamış Karadenizin rına iliştirdi mi? Üst tarafından 
sürprizlerinden korkanları oda- korkma.. Dalgalar metrolarca 
!arına kaçırtmıştı. Filhakika yükselse 0 çongeli bırakmaz. 
Karadenizin üç büyük limanı Yolcuyu vapurdan alır veya 
sayılan aylardan biri o!an ha- vapura verir. Bu kadar ma· 
ziranın sonlarında bulunuyor- birdirler. Bu derece ceaurdur-
duk. Fakat denize bilhassa lar. Ben bir gün kış ortasında 
Karadenize inanılabilir mi idi? bu sahillerde yelkenli ile seya· 
Nitekim dalgalar gittikçe llü- bata nıecbur kaldım. Gemiciler 
yüdü. Deniz köpürdükçe kö- İnebolulu idi. İçlerinden biri 
pürdü. Ben bir türlü güverteyi kendisini denize attı ve gemi· 
bırakmıyor, havanın alaca ka • nin yanından yüzıaeğe başladı. 
ranlık olmasına rağmen Kara- Sanki yelkenli ile yarış yapa· 
denizin dantenli sahillerinin caktı. Biraz yüzdükten sonra 
sonsuz yeşilliklerinden ayrılmak yine gemiye tırmandı. 
istemiyordum. Bıınun manasını anlıyamadım. 

"Aksu,, oturaklı, olur olmaz Kendisinden sordum. "Kış or· 
dalgalardan ürkecek bir vapur tasında bu deniz banyosuna ne 
olmamakla beraber sabahleyin lüzum vardı?.,, Aldı.R-ım cevap 
erkenden varacaiııııız lnebo- şu oldu: "Ben hanii ayda de· 
luya çıkamamak korkusu beni nize düşeceğimi bilmem ki "biz 
üzüyordu... Evet lneboluya çı- her mevsime, her aya göre 
kamamak korkusu.. hazır bulunmalıyız,, 

lnebolu .. Bıı isıni işitip onun Anlaşılıyordu ki İnebolular 
kahramanlıq-ını tanımıyar. içi· Karadenizin yenilmez fırtınaları 
mizde kaç kişi vardır. İnebolu.. ile boğazlaşarak hayatlarını 
İstiklal savaşının, milli mü- kazanmak mecburiyetinde ol· 
cadele tarihinin en önemli bir dukları için kendilerini her 
şehridir. İstanbuldan kaçanlar türlü ihtimallere karşı hazır· 
soluğu burada almışlardır. Is- lamış deniz kahramanlarıdırlar. 
tanbuldan kaçırılan silahlar ine· Sabahleyin iÜ•et ilk ziyala· 
boluluların omuzları üzerinde rını etrafa yayarken vapurumuz· 
taşınmış, buradan cephelere da lnebolu açıklarında demir· 
yollanmıştır. leınit bulunuyordu. Dalgalann 

lnebolulular düşman gemile· oynaklıj'ına bakııuyarak bir 
rinia bombardımunları altında motorla karaya çıkbk. Karaya 
c:e.Phue dolu ıı:emileri varım cıkan valıııı hiı deil:ildik. Sa· 

Bocanın ert erı 
-~~~~.--...... -.+--~~~~~ 

Su derdi - Şarkın monotor sesle-
rinden, Arabın yalelellilerinden 

Ne zaman kurtulacağız? ... 
lzmirde olup ta Bucayı tanı· 

mıyan hemen hemen yok gibi
dir. Buca havası ve natürel 
ıüzellikleriyle Jzmirin en güzel 
yeri sayılabilir. 

Fakat derin bir acı hissede· 
rek diyebiliriz ki Buca günden 
güne sönmektedir ... 

Evet, bu acı hakikat içimizi 
durmadan parçalayıp duruyor. 

Bu sönüşün başlıca büyük 
sebeplerinden biri son zaman
larda baş gösteren" Su ,, der· 
didir. Bucanın şiddetle suya 
ihtiyacı vardır. Bucayı söndür
mekte devam eden de hep bu 
susuzluktur .. 

Yıllarca önce yapılmış ve 
şimdi perişan ve primitif bir 

1 
Fakat ne yazık ki yalnız bu 

radyo değil istasyon ve bele· 
diye parkındaki radyolar da 
kulaklarımm, arabııı "yalelel· 
lari,, ile parçalayıp duruyor. 

Bu acaip sesler Bucalılara 

neş'e, hayat ve enerji değil 

miskinlik ve tenbellik veriyor. 

Artık şarkın bunca yıllar 

bizi miskinleştiren, ah vnh çek· 
tiren monoton seslerini daha 
din!iyecek miyiz? .. 

Müzik devrimine çok öneııı 

verildiği bir sırada arapça mü· 
ziğin melankolik ve karmaka
rışık seslerinden uzaklaşalım 

Şark musikisi ağlamak, mis· 
kinleşmek gözyaşı dökmek ah 
vah çekmek demek değil mi? 

t: ıcııılmı biı· ııııııızarn 

halde olan künk borularla ge- Niçin ah vah çekelim, nıçrn 

len sudan nasıl bir fayda bek- ağlıyalım?. 
!enir ? Artık yeter .. bu acaip seı· 

Hepimiz pek iyi biliriz ki !eri. "Alolım vahları" arabın 
" Su .. olmıyan yerde hayat "yalellileri,,ni duymak ve işit· 

yoktur!.. mek istemıyoruz!. Hele bele· 
Su Bucaya içi kireç tabaka- diye radyosundan asla! 

!arıyla daralmış künk borularla BUCALI 
bir iki saat uzakta olan Kangöl (;eri kaldı 
denilen yerden geliyor. Kay· 
nakta su çok boldur; ve Buca· 
nın ihtiyacına bol bol yeter. 

Sonra yol boyunca suya ih
tiyacı olan bir çoban veya bir 
kimse eline aldığı bir taşla 

künkü kırarak kendine su te· 
min ediyor: içiyor ve üstelik 
te elini, yüzünü yıkıyor. Sonra 
bu su Bucaya geliyor ve Bu· 
calılar da bile bile bu suyu 
içiyorlar!... lçmeıinler de ne 
yapımlar!. .. 

Zavallılar bu suya bile razı .. 
Bir teneke içecek su bulmak 

için sokak sokak dolaşıyor. 
Bazan buluyer hazan da bula
mayıp ister istemez yavan ku· 
yu suyunu içiyor .. 

Buca şarbaylığı artık Buca· 
yı bu büyük dertten kurtar· 
mak yollarını aramalıdır. 

Geçenlerde şarbaylık güzel 
bir radyo aldı. 

Niçin?. 
Elbette ieceleri Bucalılara 

neş'e ve can vermek için de
ğil mi ? 

bilde gördük ki bütün motor· 
!ar Ye yelkenlilerde karaya çık· 
mışlar veya çıkarılınışlar.. ilk 
bakııta gemilerin karaya sıra· 
)anmasını garip buldum.. Söy· 
lenildiği gibi Karadenizin dal
gaları mütemadiyen bu sa· 
hili dövdüğü için iş ha
ricinde deniz vasıtaları ka· 

rada bulunduruluyor. Hatta ilk 
iirdii'im caddede üç çift ökü
zün ağır bir cismi çekmekte 
bulupduğuna rastladım. Öküz· 
!er çekemiyor. Başlarıııdaki İn· 
sanlar onları inletfyor ve fakat 
ortada çekilenin ne olduğu da 
görünmüyordu .. 

Nihayet sormağa mecbur 
kaldım. Anladım ki öküzlerin 
çektikleri ipin ucu denizdeki 
tuz yüklü a-emiye bağlı imif. 
Gemiyi karaya çıkarmak için 
11ilratıyorlarmı~. Daima böyle 

Cumartesi akşamı Buca Spor 
kolu menfaatına verilmesi ka-
rarlaştırılan Garden parti bazı 
hazırlıkların tamamlanmaması 

yüzünden bu ayın yirmisine bı· 
r akılmıştır. 

Arabacı tevkif edildi 
Kemerde 3 yaşıoıia basri 

adındaki çocuğu boş yük ara· 
basile çiğniyerek ölümüne se-
bebiyet vermiş olan arabacı 

Hasan oğlu Osman hakkında 

üçüncü karar hakimliğince mev· 
kufen tahkikata başlanmıştır. 

Karışık bir iş 
Karataşda tramvay cadde· 

sinde oturan Liman işleri bo· 
ıaltma şef muavinı bay Şükrü· 
nün, hizmetçisi Nazif kızı Ati-
yeyi, komşusu Ekremle seviı· 
tiği bahaneıile, dövdüiü ve 
tabanca ile tehdid ettiği iddia 
olunduğundan zabıtaca tabki· 
kata başlanmıştır. 

gemiler, yelkenliler karaya 
çekilir yükleri orada boşal· 

tılırmış . Ôte yanda üç ki· 
şiyi birbirine bağlanmış iki 
direi"in uclanna dayanmif 
bir daire çizerek döner gör· 
düm. Bunlar da bir ipi dayan· 
dıkları direklerin altındaki çen· 
bere dolamağa uğraşıyorlardL 
Bunlar da boş yelkenlileri ka· 
raya çıkarmağa savaşıyorlardı. 
Denize inansızlık bulunduiun• 
dan liman da olmadığından 

küçük gemiler, motörler, yel
keuliler karay• çıkarılıyor bu
rada doldurulup boıaltılıyor •• 
Tabii orta çağları andıran bw
çaglara yakışan çalışma kar
şısında kalbimin lourkulduğıı•• 
sezmedim ıılerse• yalan söyle
mit olurum. Zavallı Kara de
nizliler .. Limanıızlık yüıllnde• 
nelere katlanıyorlar .. 

H.OCAKOGLU 
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Sahlfe e 

Jan Flandrda hapsedilmişti 
Kayın babayla damadın oyunu 

Bütun bu vaadlardan 
sonra Jan ancak Mayısla is
panyadan hareket ederek on 
Haziranda Brüksele varabildi. 
Kalp üzüntülerinin sonuna er
diğini sanıyordu. Halbuki orada 
daha büyük kederler ve acı
larla karşılaşacağının farkında 
değildi. Kocasının yanına dö· 
nüşüıı.de müthiş bir kıskançlık 
fırt nasına tutuldu. Bu kıskanç
lığı sebepsiz de değildi. Güzel 
filip saray fiy donörlerindea 
eşsiz sayılacak derecede güzel 
bir kıza tutkundu. Jan bunu 
his5edince içinden coşan fırtı
naları zorluklarla tutuyordu. 
Brüksele vardığından pek az 
sonra idi Bir gün sarayda ve
rilen bir tören<l e kocasının göz
desine okadar fazla sokulduğunu 
görmüştü ki kendini zaptedemi
yerek rakibinin üzerine atılmış, 
onu yerden yere vurmak suretile 
saçlarını kökünden koparmıştı. 
Bu skaadal, sarayda bir çok 
kimselerin ırözleri önünde ya
pılmıştı. Filip bu vaziyet karşı
sında karısına kaba sözlerle 
harekette bulunmuştu. Böyle 
bir sahne, sinirleri zaten bo
zuk olan prensesi çıldırtmağa 
kafi ırelebilirdi. O günden son
ra Jaıı keadini gelişi güzel asa
bının akışına terketmiş bulunu
yordu. Muhakemesi sonsuz bir 
denizin dalgaları arasında bo
iulup gidiyordu . 

Bu aralık ispanya kraliçesi 
izabe) ölmüştü. F erdinand der
hal hükiımeti ele almış, Kasti! 
tacını kızına terketmişti. Fakat 
kanun mucibince ömrünün so• 
nuna kadar saltanat naibi bu
lunacaktı. ]anın şuuru bozuk 
olduiu hakkındaki rivayetleri 
kısa kesmek için kocası Güzel 
Filip Jaaın elinden cıkan ıu 
mektubu Kortez meclisine gön
dermişti: 

"Krallığın ve yeryüzündeki 
bütün servetimin idaresini, ken · 
disini çok sevdiğim ve mezi
yetlerini takdir ettiğin kocam 
Filibe terkediyorum.,, 

Bu mektubun göııderildiii 
gilnden ıonra Jan kocası ve 
babası elinde bir alet olmak· 
tan başka birşey değildi. Kral 
F erdinandın bir mektubu ]anın 
o giinkü vaziyetini gösterir: 

"Filip, kızıma kendi elile deli 
olduğunu yazdırmakla yetme
miş, onu Flandr sarayında tev
kif etmiştir de.. lspanyolların 

kraliçeye hizmet etmelerini is
temiyoa. Flaman hizmetçiler 
yemeklerini ha:::ırlıyorlar. Kızı
mın hayatı tehlikededir.,, 

Filhakika F'ilip, Janı hapset
t ;rmeği, böylece istediği gibi 

harekette serbest olmayı düşün
müştü.İspanyanın ismen kraliçesi 
olan kadın kendisine ha
zırlanan korkunç talii bili
yor muydu? Evet o da bir ka· 
lede kapanmaktan korkuyordu. 
Bir ıabah saray halkı Sego
viye hareket ettiler. Bir köy 
kapısında Jan durdu. Uzaktan 
yüksek dıvarlarile kaleyi andı
ran bir ıato belirmişti. Bir 
hissikablelYuku ile köye gir
mek ist• medi. Bütüa yalvar
malara rağaen geceyi atı üze
rinde geçirdi. Şüphelenmekte 
haksız da değildi. Zira babası
da, kocssı da itlerine a-eldiği 
zaman onun deliliğinden bah
sediyorlardı. 

Saltanatı ve ıerveti ele ge· 
çirmek için kansının elinden 
biritiraf mektubu koparan Filip 
şimdi onu bu kale içinde ölü
me terketmek istiyordu. 

Hatta kayınpederle damadın 
elele verdikleri ıaatlar bile ol
du. Aralarında uyuşarak böyle 
bir beyanname neşrettiler: 

"Kral kayın babamla ben, 
Kraliçenin d~vlet umuruna mü
dahaleye teşebltüsü halinde 
onun şuursuzluiunu nazarı dik
kate alarak bunu önlemeğe 
karar verdik. Zira memleketin 
ıelimetine sadakatla çalışmı
ya yemin etmiş bulunuyoruz:,, 

Kayın baba, bu beyanname
yi ve damadı ile akdettiği bir 
muahedenin diğer hükümlerini 
kabul etmiş gibi göründüğü 
halde bunları maaevi tazyik 
altında kabul ettiğini, hakikat· 
ta damadının fikirlerine işti
rik etmediğini gizliden gizliye 
yayıyordu. F erdinand tevkif 
edilmiş olan kızını kurtarınca
ya kadar böylece harekette 
mecbur bulunduğu hissini ver
mekte idi. 

iki canbaz bir ipte oyıı.ıyor
lardı. Baba kızını kurtararak 
istediği gibi Kasti! tahtıııa 
hakim olmak emelindeydi. Fi
lipse karısının deliliğini ileri 
sürmekle onun yerine Kasti! 
tacını ele geçirmek istiyordu. 

-Sonu Var-
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

iki bildirim 
Kimlerden vergi 

alınmıyacak 
Finans bakanlığından alaka

darlara iki bildirim gelmiştir. 
Bunlardan biri kazanç maksatla 
kurulmamıt olan kulüblerin ka
zanç vergisine tabi tutulmıya
cakları, diğeri de umumi mü
esseseler tarafından kullanılan 
mlidür muavinlerile imza atma
ğa salahiyettar olanlara verilen 
yevmiyelerden üç lirasının mü
vazene vergisinden muaf tutul
ması lazım ıreldiği bildirilmiştir. 

L • . . ... • "'~· \ •• ~:. ::ı-oı: ~. • • 

Vapurculuk Türk anonim şirketi 
lzmir acenteliğinden : 

Haftalık muııtazam lzmir - lstanbul ekspres postalarını 
şimdiye kadar pazar günleri yapmakta olan Sakarya Yapu
ruaun yerine şirketimiz muhterem halkımızdan gördüğü 
seYgiye mukabelei şükran olarak yeni satın aldıiı vapur
lardan TARI, AKSU ve GÜNEYSU vapurlarını tahsis 

etmiş ve bu lüks ve her türlü esbabı istirahat ve konforu 
haYi yapurlarımızdan her biri ıırasile limanımıza gelecek Ye 
lstanbulda aktarma etmeksizin Karadeniz seferine kalka
caktır. Mezkür vapurlarımızda müteaidit tek yataklı lüks, 
dömilüks kamaralar mevcut olduğu gibi ikinci ve üçüncü 
kamaraları da memleketimizin ihtiyacı uisbetinde çoktur. 

1-7 ( s. 6 - 7 ) 

Birinin metres~ 
Atina, 9 (Ö. D.) -

Cumhuriyetçi Yunan 
gazeteleri, eski Yunan 
Kralı Y orgi ile karısı 
Elizabet arasındaki 
boşanma davaM üze
rinde uzun uzadıya 
duruyorlar. MEst:ya,, 
gazetesi diyor ); i: 

Plebisit krallık le
hinde netice verse bi
le, hükiımet karısından 
ayrı yaşıyan ve çocu
ğu olmıyan Y orgiyi 
krallık tahtına çıkara

bilir mi? Yoks' met· 
resinden olan çocuk
larını mı tahtın va
risi ilan edecek? 

"Aneksartihos,. gazetesi de 
şunu yazıyor: 

1921 de, o zaman veliaht 
olan Prens Y orgi ile güzel 
Romanya Pren~esi Elizabetin 
evlenmesi parlak bir surette ya
pılmıştı.OvakıtkiRomen velialıtı 

ve Şimdiki kral Karol da Yor
ginin kız kardeşi olan prenses 
Eleni ile evlenmişti. Bunlara 
büyümü yaptılar, ne oldu ? 
Hiç birisi karısile ıreçinemedi. 
" Aşık prens ,, diye anılan Ka
ro! vaktile karısını, çocuiunu, 
krallık hakkını, herşeyi bıraka

rak Lupesko adlıhir Yahudi kı
zının arkasından Parise kaç
mıştır. 

Kı·alit;c Wiwbet 
Kral Yorgiye gelince, Yu

nanistanda kalılığı müddette 
karısıyle geçindikten sonra, 
Romanyaya gittiklerinde ayrıl
dılar. Elizabetin Romanyada 
çok büyük malikaneleri ve 
serveti vardır. O, bun-
ların başında Skanovi adlı 
Yunan delikanlısile yaşıyarak 
Yunan tebaalığından da vaz 
geçti ve yeniden Romen tebaa
lığına döndü. 

Y orgi, evlenmezden evvel 
seviştiği bir lngiliz kızile bu· 
luşmak üzere Lundraya gitti ve 
ona lüks bir aparbman tuttu. 

Bundan üç çocuğu da oldu. 
Şimdi boşanma davasında kar
şılaşan eski karı kocanın vazi
yetleri işte budur. 

Iranda şapka inkılabı 
Kuvvetle ilerilemektedir 

Yerli şapka yapmak teşebbüsleri 
Tahrandan bildiriliyor : 
Şahinşah Hazretlerinin İran 

parlimentosunun onuncu dev
resini açmasından beri bütün 
İranlılar, " külahı pehlevi ,, )i 
çıkararak şapka giymeğe baş
ladılar. 

Herkesten önce hükiıme-t er· 
kanı eski serpuşlarını değişti

rerek ilk defa olarak meclise 
açık başla girmişler, parlamen
tonun açma töreni tamamlan· 
dıktan sonra meclisten şapka 
ile çıkmışlardır. 

Hükümet erkanından sonra 
devlet memurlarının hepsi de 
ayni yolda hareket etmişler, 

daha sonra bütün halk tabaka
ları bu cerayana uyarak " kü
lahı pehlevi ,, yi çıkarmıılar 

ve şapka giymişlerdir. 
Daha şimdiden yerli şapka 

yapmak içi• teşebbü,Jer yapıl· 
mış, ortaya çıkanlan yerli sap· 
kalar halk tarafından büyük 
rağbet görmüılerdi. 

Bu yeni kaJkınma İranı garp
lılaıtırmak yolunda atıla• adım
ların en mlihimlerindendir. 

lran matbuatı bu değişimi 
çok iyi karşılıyarak şapkanın 
sağlık bakımından, sosyal 
ve okonomik bakımlardan ve 

Şimendiferciler 
Dün Ankaraya döndüler 

Bir haftadanberi şehrimiz~'.! 
bulunan Devlet Demiryollıı rı 

Genel Direktörü Bay İbrahim 
Kemal beraberindeki zeva ~la 
birlikte dün Ankaraya gitmi~tir. 

Yangın yerlerinde 
Gazi bulvarında meşhur ve 

zabitaca müseccel kadınlardan 
Tatar Nazmiye yanında bulun
durduğu Naciyeyi Hasan adın
deki erkeğe satmış ve Hasan 
ile Naciye cürmümeşhut h-ı 
linde yakalanmışlardır. 

Üçüncü müstantiklikçe tah
kikata baılanmıştır. 

yenilenme yönünden faydala· 
rını anlattıktan başka Iranın 
medeni dünyadan herhususta 
geri kalmaması icap ettiğini 
izah etmiş, halkın ve bilhassa 
gençliiin bu değişimden isti· 
fade etmesi lazım geldiiini 
göstermiştir. 

Halk tarafından şapkaya gös· 
terilen rağbet üzerine yabancı 
şapkalar birdenbire bahalılaş
mış, onun için (İttilaat) gaze
tesi milli sermaye ile yeni bir 
şapka fabrikasının açılmasını 
ileri sürmüştür. 

Kültür bakanlığı maarif me
murlarının, muallimlerin aair 
memurlardan ayırt edilmeleri 
için kendilerine mabsuı bir 
kasket kabul etmiştir. 

Posta ve telgraf bakanlığı da 
aynı şeldlde kendine mahsus 
bir kasket yaptırmıştır. Bele· 
diye memurlarının kasketleri 
ise sarı beyaz iki şeridi ta
şıyor. 

lran tehirlerinden gelen 
malümata göre halk her yerde 
şapkaya rağbet göstermekte
dir. 

Gençlik, memleketin her ta
rafında herkesin şapka giymesi 
için önayak olmaktadır. 

Kaçakçılık 
Başbakanın söylevi 
Başbakan ismet lnönil tara

fından 932 yılında Ankarada 
yerli mallar haftası açılırken 

verılmiş olan söylevde kaçakçı
lığın yurda yaptığı fenalıklar;:ı 

ehemmiyetle temas edilmi şti. 
Bu söylev llbaylık köy biiro
suııca bastırılarak köy muh ':: r
larına gönderilecektir. 

Bir kaza 
Halkapınarda yün mensu .• 1t 

fabrikasında amele Hasan par
maiını aakınaya kaptırmıı Ye 

_zavıallının parmağı kopmuştur. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satıtlar 
~ 

uzum 

Bekçiyi fena dövmUş 
Karşıyakada Alaybey ma· 

halle bekçisi bay Şükrüyü 45 
pn işine mani olacak derece
de ve vazife sırasında döv
mekle suçlu Alaybeğinde otu
rur marangoz Adil hakkındaki 

Çu. Alıcı Fiat tahkikat evrakı üçüncü karar 
374 S Süleymano 7 75 12 hakimliğine verilmiştir. 
11-4 H Z Ahmet 9 50 13 , ________ , 

43 Y Talat 8 50 9 25 
32 Albayrak tica. 9 9 
21 Ş Riza Halef 10 50 1t 

584 Yekiin 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
834 Buğday 4 50 
282 Arpa 3 12 

25 ton Balıla 4 30 
15 Susam 11 

266 K Palamut 260 

6 50 
3 12 
4 40 

11 
260 

Para Piyasası 
10-7-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 617,5 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 55 
Belga 21 05 
ltaJyan lireti 10 30 
İsviçre F ran. 40 92 
Florin 85 07 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. ilini 23 50 

Satış 

50 70 
622,5 

8 30 
79 95 
21 55 
10 37 
41 27 
85 32 
s 30 

24 

Denizcilik dersleri 
Dün akşam toplantısını ya· 

yan denizcilik yurdu idare hey

eti, yurd azalarına denizciliğe 

aid dersler vermeğe karar ver

miştir. Bu dersleri eski deniz· 
cilerden ve deniz lisesi mual· 
!imlerinden bay Ali Sabri kap
tan verecektir. Hazırlanan pro· 
grama göre herhafta cumartesi 
günü akşamları saat 19 da 
derslere başlanacaktır. lık ders 
denizciliie yeni başlıyan her 
denizcinin öğrenmesi lizımge

len denize aid hnsuslardır. Na

zari dersleri ameli tatbikat 

takib edecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir nişanlı kızın 
SIRRI 

Bir erkek arzu eder 
Hakikatte ise kadının gayri 

kabili mukavemet cazibesidir. 
Güzel bir viicudunuz, miltena· 
ıip bir endamınız şık giyinmif 
olabilir, sevimli bir karakteri
niz ve iyi bir evkadını da ola
bilirsiniz. Fakat, teniniz ıilzel, 

beyaz ve yumuşak defilse te
hayyül ettiğiniz erkeğin yanın
da diğer biitün evsafınızı gös· 
terememek ihtimali vardır. Bir 
erkek, evelemirde kadıııın ca
zip ve muhteşem teni ile tes
hir edilir. Esaseıı. arkadaşları· 
ma söylerdim. Taze, yumuşak 
ve güzel bir tene malik olmak 
kolaydır. Senelerdenberi (yağ
sız) beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanırım. Kuvvetlen
dirici ve beyazlatdırıcıdır. Ay
nı zamanda milnbesit mesamatı 
siyah benleri ve yorgunluk bu
ruşukluklarını giderir. En es· 
mer cildi bilf beyazlatır. Emi
nim ki beyaz rengindeki bu 
Tokalon kremi sayesinde her 
kadın arzu ettiği erkeğe aail 
olmak için ea esaslı bir yar-
dımcıdır, 212 

Ondüle 
' 

lzmirin biricik diplomalı 

ondüle mutahassısı bay Sıt

kı son tetkik seyahatından 
avdetle müşterilerim kabule 
başlamıştır. Bir gün evve
linden randevu alınız. 

Keçeciler numara 122 
1-2 (556) Telefon 3101 

f/////7 //Q!IV.D'YW"f/ ry, 

Mauisa Sulh Hakimliğinden : 
Manisanın Beyazıtsani kö

yünden Sadık öğlu Sadık ta
rafından hazine aleyhine açılan 
9351180 numaralı davada ken
di köyünde gebeoluk mevkiin
de doğusu Kara Salih, batısı 
dere, poyrazı Mehmed oğlu 
Ramazan Kıblesi yol ile çevri
li yedi dönlim miktarındaki 
tarla yirmi seneyi mütecaviz za
mandanberi nizasız işgal ve zi
raati altında olduğundan tes
cili talep edilmiş ve bu husua 
hakkında iki tarafın muvafa· 
katile 14 - 7 - 1935 Pazar gü
nü saat 11 de mahallinde şa
hit ve ehlivukuf dinlenmesine 
ve muhakemesinin de 16 - 7 -
935 Salı günü mahkemde icra
sına karar verilmiş olduğundan 
bu yer hakkında her hanıri bir 
iddiada bulunacakların maliımu 
olmak üzere ilin olunur. 

. 2071 (957) 
~////7/7./.l'///7L/.///LTL>IJi; , 

Hususi muallim' 
İkmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna miıracaatları 

3-10 

' 
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Kültürün 
39 uncu sayısı çıktı 
Yalnız Egenin değil yurdun 

en ileri bilgi ve kültür mecmu
alarından biri olan "Kültür,,ün 
39 uncu sayısı çıktı. Bu sayıda 
Asım Kültürün bir Fransız 

profesörü ile konuşmaıına ait 
çok deierli bir yazısı var. Bu 
konuşma f&l'k ve ıarp zihniyeti 
arasındaki derin duyuş Te an
layış farkını göstermektedir, 
Profesör, sözünün bir yerinde 
şarkın Ye arap ulusuaun ye
rinde sayması onun araştırıcı 

ve mütecessis olmamasında, 

sonra cemiyet hayatında kafa
sını serbest fikirlere karşı ka
palı tutmasından ileri gelmek· 
tedir. 

Bundan ıoııra Nihat İribo· 
zun " Köyclilük ,, hakkında 
yazdığı makalelerin yedincisi 
ge•iyor. Burada, diğer yazılar
da olduğu ıibi köylü davası 
en doğru ve açık bir ııurette 
tahlil edilmektedir. Necati Ke
malin bizim mahalle yazısı kı

sa fakat çok iııce bir karakter 
tahlili damgasını taşımaktadır. 

Eyüp Hamdinin " Cemiyet 
ve kültür ,, makalesi çok kıy
metli bir incelemenin sonucu· 
dur. Bundan başka İstefan ls
veygiıı " cinsi hayat ., , Sabri 
Pateria büyük Alman filozofu 
Niçeye ait tetkiki, Asım Kül· 
türün halkevinde öğretmen

lere verdiği " plan ve mlişa

hede ,, konferansının sonu 
Efez harabelerine ait çok ırü· 
zel bir şiir ile Sovyetlerde 
okuma arzusunu gösteren bir 
yazı ve ismet ay Tekinin 
tahliline başladığı çocuk ka
rakterlerinden "Tahsin., hika
yesi ve koralinin hayatı tefri
kasının en heyecanlı, sürükle
yici parçaları vardır. 

Kültürü okurlarımıza hara-



ttTennnu teaez 
-----· -

kadına Aslanları 1 e 
Vali teessiir içinde 

Uğurlandı 

Korsikalı bir kız; Marta arslanları 
Kuzu gibi idare ediyor . 

a ı oları Denizli, 9 ( Özel ) - Vali 
bay Fuat Toksal şehrimizden 
teess!irle ayrılarak yeni vazife 
yeri olan Samsona doğru yol
landı Bntün denizWer kalpten 
saygılarını son defa olarak is
tasyonda sunarken iyi yolcu· 
luklar dilediler. 

• 
Pazar Panayırda 

ArH/1111 k11.ıı ıoençclerini .\farlamıı belhı• tlOlaJfO" 

Pazar güneşi altında Parisin 
Emalid kubbesi, meydanlıkta, 
panayır dükkanları arasında do· 
!aşan her renkte bir halk, eğ
lence yerleri, hayalet gemi, 
maymun - çocuk, kuşçunun ro
leti... Biraz can sıkıcı yüz eğ· 
lence yeri arasında bir de yır· 
hcı hayvanlar canbazhanesi 
var. 

Canbazhano arkasında 
Bir kadının, bir arslanı nasıl 

yendiiini öğrenmek istiyorum. 
Yırtıcı hayvanlar terbiyecisi 
Martayı tekerlekli sirkinde gör
ıneğe geldim. Yeşil çadırlar 
altında, belki pazar halkı şere· 
fine, müthiş göğremeler yük· 
•eliyor. Martanın yeşil araba
sına varmak için bunların ar
ltasında11 geçmek lazım. 

Tekerlekli ev 
Rulotun yarı karanlığında, 

ocak üzerinde kaynıyan suyun 
ıslıkları, masa üzerinde bir 
termos ve bir emzik Martaya 
soruyorum: 

Bir yavrunuz mu var? 
- Hayır, arslan yaHularım 

için. 
Bu arslan yavrularını emzi

ren de bayan Köpek. 
Marta şapkasını bir kenara 

atarak : 
- Onların yüzünden biraz 

ıeç kaldım. Onları em:ı:irtmeğe 
gitmişt m. Kusura bakıaanınız 
ya.. 

Albn saçlafı dalgalanıyor, 
hareketlerinde, gülümseyişinde 
bir kadın tatlılığı var. 

Inansızca soruyorum : 
-Sahiden siz arslanlan kor-

kutuyor muauaaı:? Başka bayanlar, bu saatta, Adem ıı.rslan kafosinin içine 
Gülüyor : nefis bir tuvaletle çay ve hav• girmiştir. O da bir artist, hay-
- Arslanlan, kaplanı, elbet yar masası başına geçerler. vana hiç acele etmeden, görü-

benim işim bu. Naaıl çahfbit· Yırhcllar araaında nüşte hiç yorulmadan hakim 
mı gördünüz mli ? Martanın kafesli çadırda yır- oluyor. Cesur adını taşıyan bu 

- Daha görmedim. bcı hayvanlarla nasıl karşılaş· koca arslan, gür sesinin üze-
Bu sırada pek yakından bir tığını göreceğim. ilk önce can- rinden, halkla eğleniyormuş gi· 

uluına duyuluyor. bazhanenin içinde Pazar günü• bi. Bir kamçı darbesi. Arslan 
- Bir köPeiiniı: mi var? nün halkına karışıyorum. Te- yere yatmıştır. Geriliyor, ken-
- EYet, ıu küçük salon kö· kerlekli evden gözüken bu ye- disine baktıklarını biliyor Yü-

peği, şil bezlerin altında otuz kadar zil saygı hissi veriyor. Fakat 
- Böyle glirleyeıa de o mu? yırbcı hayvan var. Kimi genç, gözleri ne çapkın ! 
- Yok canım• Küçük arsla· kimi ihtiyar. Asyadan veya Marta He kaplan 

nım Eros gökrüyor. Afrikadan gelmişler. On'.arla - Ben, Leopası idare ede-
Eros ehll arslan bizim aramızda sağlam demir ceğim. 

Gerçekmiş. ikinci odada . parmaklıklar var. . . Hem ne par!ak idare. 
Erosla tanıştım. Eros atkın ta Seyircilerin gürültüsü ıçınde Yırtıcı hayvanın kzrşı~ına 
kendisi. Bu küçük arslan yav- canbazın sesi yükseliyor Ye dikilmiş, onu hükmü altına alı-
rusu dünyanın en güzel gözle- hayvanlara bakan hademeye yor : 
rine, en duygulu bir yüze ma- bağırıyor: - istesen, istemesen de ita-

k 1• _ Dikkat etseniz a. Dişi at edeceksin yavrum haydi 
lik. Doğrusunu söyleme a· 

b. S kaplanlar leopor birleşecekler. bakalım, sehpaya çık, in şimdi, 
zıınsa henüz kocaman ır en 
Benıa'r köpeğinden daha bli· Canbazın sesini bir Ars anın tekrar çık. Sola, atla! Dur! 

d
"lik k f "bi gök. emesi kaplıyor. Mazi~i~ Otur! 

Yük demi. Şim 1 • a es gı d k b Kaplan, go""zlerı"nı· bu kadının 0 - K derinliklerin en çı mış gı ı 
bir ynyaya kapanmıştır. ap~-

E müthiq bir gökreyiş. gözlerine dikmiş, dinliyor. Göz-
iı yukardan açılıyor. ros zı- "' ? 1 

k · _ Bu Arslen çok kızgın mı. eri ateş püskürüyor. 
Yaretçilerin yanına gelme ıs· 

·ı k g" ı Dı"ye soruyorum. "Bilsen, demek istiyor, sana 
terse, kuvvetli ensesı e apa _ yok, bir şey değil! Es- ne kadar kızıyorum. Gözleri-
kaldırması kafi. Bereket ver- · b · k nlyor. mız enzeşıyor amma, ben in-
sin ki Eros insanlardan pe Hayvana kar•ı adam k d" · · d k T sanın ne en ısını, ne e a· 
hazetıniyor. Kafes içinde yuvar· Marta yırtıcı hayvanlar ça- dınını sevmem. Fakat itaat 
lanıp duruyor. dınnın kapısında gözüküyor. ediyorum. Sen kazandın. Şim-

Marta parmaklıklar arasından k 1 · d Baştan aşağıya ırmızı ar gıy· ilik, itaat ediyorum .. ,, 
elini uzatıyor: miş. Etine yapışık bir pant~- Ne kadar alkışlansa yeri 

- Roros! lon, çizmeler, küçük çapkın bır var. 
Roros bir kedi sevincile hır- ceket. Bu artık bir spor değil, bir 

lıor. Çok hoş bir tablo. _ işte hazırım ı dedi. sanat! 
- Sizi seviyor. Çok uysnl, Sank! sadece ormanda bir Sevgi mi, korku mu? 

ben de okşasam olur mu? _ gezintiye gidiyormuş gibi. Son- Biraz sonra Masta yeniden 
Elimi parmaklıktan uzatma~a ra, kendisi gibi hazır olan bko· kafese a-irecektir. 

hazırlanıyorum. Marta bana ıh· casının boynuna bir kov oy - En güzel numaram, on 
t:ır ediyor: atkısını sardı. arslanın arasında. 

). · · Fakat ? ö - Veriniz e mızı... __ Sıranız ieldi mi - On mu? nünüzde olan-
geri vermez ha!.. _ Hayır, ilk önce kocam lara diyecek yok. Fakat arka-

Dog· rusu Erosa karşı bile k nızdakileri ne yapacaksınız? 
ktu çıkaca • 

o kadar cömertliğim yo r. Sanalkir bir arslan - Hepsini görürüz biz. Bir 
Zaten bu sırada bayan Mar· _ Kocamın idare ettiği şu saniye bile bir tekini kontrol-

- _ _ ..._ ____ ta_y_ı_s~i .... rk .. e_ç;.a.;.ğı:.......rı_y_o_rı.carir:dcı~e~-ti·!m~I J__!a'..':r:sl:a:n:a_b:a:k:ı:n=ız~·-0--b-ir_sa_u_a_t_-JJs~uz~ btrakmıya ıelmu:. Yolı:aa la belinize çullamr. Onlan 

görmezsek, hissederiz. 
- Sizi seviyorlar mı, yoksa 

sadece korkuyorlar mı? 
- Her birinin ayrı huyu var. 

Mesela, kocamın idare edeceği 
şu dişi kaplana, evet, Jorjete 
bakınız. lrıanınız bunun gibi 
bir dev görmedim! 

Gülüşüyoruz. Herhangi teh-
like, Martanın neşesini kır-
mıyor. 

Akıam, 
ba~ayız: 

Hususiyette 
tekerlekli evde baş-

- Mesleğinizi nasıl seçtiniz? 
Cesaretiniz bu kadar fazla mı? 

Bir elini arslan yavrusu Ro· 
rosun başı üzerine dayıyarak: 

- Kendi kendiliiine oldu ı 
bu. Ben, kocamla teniste bu
luştum. O vakit binici idim. 
Atı çok severim. Tenis oyna· 
dık. Sonra Marsel benimle 
evlenmek istedi. Benim san'a 
tım onun işine yarıyamazdı. 

Zaten cambazhanede yapılacak 
çok şey vardı. Bir gün bana 
sordu: 

- Kafese girmek ister mi
sinin? 

Evet, dedim. 
- O da sizinle birlikte mı 

Frdi. 
- Hayır, arslanlarımızın en 

yaramazile beni ya:nız bıraktı. 

Sonra alıştım. 
- Onları idare etmesini 

de öğrendiniz? 
- Evet. Fakat yırtıcı hay

vanları idare etmek at kullan
maja hiç benzemez. Bunun 
kaidesi yoktur. Kendisi duy· 
malı. 

- Kafese her girdiiiniz de 
bir tehlikeli his duyar mısınız? 

- Yeni bir hayvaoı çalıtbr· 
mak lizımken, evet, Fakat bu· 
na pek ehemmiyet vermemiye 
mecburuz. Balamz, geçenlerde 
birav hastahanede yattim. Ni-

• 
çin mi? Dişi arslanlarımızdan 
birisi beni ağziyle kavramış, 
altı dakika -bayılmış olduğum 
halde- sürük!emişti de ... Kocam 

beni kurtardı. Hastahaneden 
çıkar çıkmaz aynı dişi arslanla 

işe başladım. Tekrar üzerime 
atı!d ı . Ş'md', çok güzel anla

şıyoruz, artık. 

l:'.rosun sevimliliOI 
Arslan yavrusu Roros tefsir· 

!erden pek hoş!aıımıyor. Kafe

sinde sabırsızlanıyor. 

Marta, arslanın boynuna zin· 

ciri geçirerek : 
- Onu dı~:ırı çıkaracağım, 

dedi. Onu meydanda gezdir
mek istiyorum. Burada kimseyi 
göremiyor. Fakat yağmur yarı

yor. Onun cigerleri de pek 
sağlam değil. 

Bakir ormanların geniş saha

ları, hatta sadece Envalid mey
danı yerine, sahibinin apartı· 

manı içindeki küçük gezinti

den de Eros son derece sevi
niyor. iki büyük pençesini 

Martanın omuı.!a_rma o kadar 
sevinçle atıyorki sanki minnet· 

tarlığını göstermek istiyor gibi 
kucaklaşıyorlar sonra, arslan 

fikrini değiştirmiş gibi, sivri 
dizlerini ve tırnaklarım göste

riyor. Kadm, bunau üzerine in· 

dirdiği bir kayış vuruşile, onu 

uslandırıyor. 

- Haydi, Roros ! 
Roros humurdanıyor, bir 

kaç saniye durıı-unlaşıyor, sonra 
ayni ısyan teşebbüsü yenileşi

yor. Hiç te affedilir şey değil 

Kalbinden a-eçeni okur gibi 

oluyorum. Martaya diyorum ki: 
- Eros sizi seviyor: ve ıizi 

yimek istiyor. 
Marta, iki kalın vuru~u ara

sında, bir arkadaşın yaramaz
lıklarına tahammiil edilir gibi, 

tevekkül gösteriyor: 
Ne yapmalı?... Gençlik! 

Kanı öyle kaynaşıyor kil.. 
Her gUnkU hayat 

Meydan köşesinde kocası 

Marselle buluştum. Elile bana 

veda işareti yapıyor ve başını 

çevirmeden göz ucile gözetli
yor beni, Kafes itiyadı. Geçer
keıı, ona yaklaşıyorum: 

- Ne kadar sevimli bir 

karınız var! Hem nede cesur! 

Tekrar ediyor: 
- Evet, sevimli ve cesur? 
Kapalı bir gülüşü var: 
- Ha, bundan mı bahsetmek 

istiyorsunuz? 
- Elbet! 
Omuz silkerek bana izahatı 

veriyor: 
- Fakat canbazhane hayatı, 

kafeste yapılan numaralardan 
çok başka şeydir. Ve asıl bu 

başka şeyler içindir ki cesaret 
lazım! Güçlükle, durmak bil
miyen iş, hayvanlarla birlikte 
bir değiştirmeler, fazla olarak 
ta günlük hayat. insan her va
kıt umduğunu bulamıyor. O 
vakıt, bütün işi gören - numa
raları da unutmıyan - Martı:dır. 

Şimdi onun, her korkuılaa 
uzak, çekici gülütünü duyuyo-
rum. 

- Haydi Rorosl 
Neşe belki de onun asıl ku•

vetidir. 

Gardenparti 
Halk partisi menfaatına sa

yın say!avımız doktor bay Ham
dinin başkbnlığı altında bele· 
diye parkında bir gardenpart 
verildi. Denizliier neşeli bi: 
geee daha yaşadılar. 

""ıcaklar fazla 
Bir kaç gündenberi fevkali!. 

de devam eden sıc~k dalgalar 
dayanı'.maı:. bir hal almıştır. 

Spor hareketleri 
Halkevi spor ve idman gru 

bu yakında uzun sürecek olaı 
bir bisiklet turuna çıkacak· 
!ardır. 

Ekmek ucuzhyor 
Ekmek fiatı yirmi para da· 

ha düştü. Mcyva ve sebze .. 
hala çok pahalıdır. 

Urfada 
Asfalt yol 

Urfa, 10 (A.A) - Urfa şaı · 
baylığı ilbaylık önündeki Ata 
türk bulvarını asfalt yapmağ 
karar vermiş ve işe başlan 
mı~tır. 

Köy yasası 
Safranbolu, 10 (A.A)-Kaz. 

va bağlı yüz doksan sekiz kö} 
de köy kanunu yürütülüyor.B 
köylerin 1935 yılı bütçeleri tL 
tarı elli bin liradır. Geçen y 
içinde ilçemiz köy bütçeleriyl 
yirmi yedi mektep, otuz yec' 
köy odası, iki yüz yetmiıt ki 
lometre yol ve üç köprü ya 
pılmıştır. 

Ş. Karahisar 
Kızılay çalışmaları 
Ş. Karahisar, 9 (A.A)- Bı 

güll saat 14 te kızılay üyeleı 
halkevinde toplanarak kurum 
fazla gelir getirmek duygıu 
ile haftanın ağustos ayı içiaıl 
yapılması ve hafta sonllll 
gençlerden bir kurul tarafındaı 
kızılay adına bir müsamere ya 
pılmaaı için bir program onay 
laadı. 

Yeni elçimiz 
Moskovaya vardı 

Moskova, 9 (A.A) - Yeıı 
Türkiye büyük elçisi Zeki 
Apaydın bupn Moslı:ovay: 
gelmiştir. 

Eti andacı 
Adana, 10 (A.A) - Ceyha 

ilçesinde Yılan - kale çevre 
r~sinde ve Sirkeli köyü yakı 
nında ırmak içinde bir Eti an 
dacı bulunmuştur. Bu bir kayı 
üzerinde Eti hakanının kabart 
masıdır. 

Yunıurta Bahnumu 
Şarkikarabisar, 10 (A.A) -

Geçen Haziran ayı içinde 2E 
sandık Yumurta 1 SO kilo bal
mumu dış pazarlara yollanmış
hr. 

Hükômeti 
Avam 
Suçlu 

Kamaras 
bulmadı 

Londra, 10 (Ô.R) - Avao 
Kamarası. hükümetin işsizlil 
meselesinde birşey yapmadı 
ğını bildiren bir sosyalist tak 
ririni 65 oya kartı 450 oyl: 

' redetmiştir. 
B. Baldvin, hükumetin siya 

sasını müdafaa ederek, iş pi 
yuasında durumu normal bi 
bale sokmak için biricik vasıtı 
olan istikrar ve a-üveni koru· 
mata çalıthi'mı söylemittir 
Hükumet mümkün oldukçı 
giimrük tarifeleri üzeriadı 
tedbir almış tecim andlaşma 
ları aktedmiştir. Sen söz ola 
rak batbakaıı bugün İngiltere Canbaz tekrar omuzlarını 

kaldınyor. Sonra, bu pehlivan 
omuzlarının çadırlar arasına 

ıömiildüiiinü g6rtiyorum. 1 
de işçiler duıumunun diğe 
herhangi bir memlekettek 
şaatlardan daha yüksek oldu
ğunu söylemiştir. 



Setille a 

İzmir Şarbaylığından: 
1 - 4850 lira bedeli mu· 

haamenli Gündoğdu mevkiinde 
doktor Mustafa caddesinde 62 
ada sekiz arasa üzerindeki 
piyango için yapılmış ev ihale 
bedelinin birinci taksiti peşin 
olmak üzere on sene taksitle 
baş sekreterlikteki şartnamesi 

veçhile 26-7-935 cuma günü 
saat onda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
364 lira muvakkat teminatla 
ıöylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

2 - 1660 lira bedeli mu· 
hammenli Kahramanlar mahal· 
lesinin Çayırlıbahı;e civarında 
94 ada, 37 arsa üzerine piyan· 
go için yapılmış ev ih11le be
delinin birinci taksiti peşin 
olmak üzere on sene taksitle 
baş sekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 26-7-935 cuma günü 
saat onda açık arttırına ile 
ihale edilecektir. 

iştirak için 125 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
sa<ı.ta kadar komisyona ırelinir. 

3 - 4900 lira bedeli mu· 
.hammenli sokak tenviratı için 
12500 adedi 25 vatlık, beş yüz 
aded altmış vatlık 1500 adedi 
yüz vatlık olmak üzere ceman 
14 bin beş yüz adet elektrik 
ampülü baş sekreterlikteki 
ıtartnamesi veçhile 26 • 7 • 935 
cuma günü saat onda açık ek
ıiltme ile alınacaktır. iştirak 
için 368 lira muvakkat temi
natla söylenen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

4 - 1350 lira bedeli keşifli 

Tepecikte umumi pazar yeri 
yaptırılması işi baş 9Ckreter
likteki keşif, plan ve şartna

mesi veçhile 26-7-935 cuma 
günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak 

için 102 lira muvakkat temi· 
natla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona a-elinir. 

5 - 640 lira bedeli keşifli 
Eşrefpaşa Kamilpaş.a • cadde
ıinde adi döşeme ve saire ya· 
pılması işi baş sekreterlikteki 
keşif ve şartnamesi veçhile 
26-7-935 cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için 48 lira mu· 
vakK.at teminatla söylenen gün 
ve saate kadar komisyona 
ırelinir. 

6 - 413 lira bedeli keşifli 
Ismetpaşa mahallesi ikinci sa
karya sokağında lağım ve ye 
aiden adi döşeme yapılması işi 

baş sekreterlikteki keşif ve 
şartnamesi ve.,:hile 26-7-935 cu
ma günü saat 10 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için 31 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
ıaate kadar komisyona gelinir. 

7 - 246 lira bedeli muham· 
menli pamuk, gaz bezi, sargı 

ve sair ilaç baş sekreterlikteki 
liste ve ş:ı rt rı>.mesi veçhile 26 
7-935 cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

iştirak için 19 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar komisyona gelinir. 
. 8 - 310 lira bedeli muham
menli hepsi 450 kiloluk for
mol, asitfenik kristalize, siyah 
asitfenik ve kükürt baş sek
reterlikteki liste ve şartnamesi 
veçhile 26-7-935 Cuma günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir.İştirak için 24 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

9 - 459,60 lira bedeli mu
bammenli zührevi hastalıklar 

muayene ve tedavi evi için 8 
kalem ilaç baş sekreterlikteki 
liste ve şartnamesi veçhile 
26-7-935 Cuma günü saat lOda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

İştirak için 35 lira muvakkat 
teminatla söylenen ıün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

10 - 170 lira bedeli muham
meneli çocuk yuvası için 200 
metre yerli gri renkte pamuk 

_ _. 

gabardin baş sekreterlikteki 
numune ve şartnamesi veçhile 
2617/935 Cuma günü saat 10-
da açık eksiltme ile alınacak
tır. İştirak için 13 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar komisyona gelinir. 

11 - 300,15 lira bedeli mu
hammeneli etüv makinaları iç;n 
34500 kilo nıeşe odunu başsek
reterlikteki şartnamesi veçhile 
26-7-935 cuma günü saat !Oda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

iştirak için 24 lira muvakkat 
tem:natla söylenen ırün ve sa
ate kadar komisyona gelinir. 

12 - 1662,50 lira bedeli mu
hammeneli 115 bin kilosu mer
kez tanzifat ve 18 bin kilosu 
Karşıyaka tanzifat hayvanları 

için cemen 133 bin kilo saman 
başsekreterlikteki numun ve· 
şartnamesi veçhile 26-7-935 
Cuma günü saat 10 da açık 
eksiltme ile alınacaktır. iştirak 

için 125 lira muvakkat temi
natla söylenen gün ve saate 
kadar komiıyona gelinir. 

13 - 375 lira bedeli ıı:ıu

hammenli Karşıyaka tramvay 
hayvanları için 30 bin kilo 
saman başsekreterlikteki nümu
rıe ve şartname9İ veçhile 26 
-7-935 cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
f~tirak için 29 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar komisyona gelinir. 

14 - 1280 lira bedeli mu· 
hammenli Mesudiye Celal Ba
yar caddesinde 65 adanın 320 
metre murabbaındaki 80, 82 
sayılı arsalarının peşin para 
ile satışı baş sekreterlikteki 
şartnamesi veçhile 26-7-935 
cuma günü saat 10 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için 96 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ati'\ kadar komisyona gdinir. 

15 - 441,88 lira bedeli mu
hammeneli Gündoğduda 58 
adanın 353,50 metre murabba
mdaki 6 sayılı arsasının peşin 

para ile satışı baş sekreter.ik
teki şartnamesi veçhile 26 - 7 -
935 Cuma günü saat onda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
İştirak için 34 lira muvııkkat 
teminatla söylenen ğün ve sa
ate kadar komisyona gelinir. 

16 - 467,50 lira bedeli mu
hammeneli Glindoğduda 53 
adanın 374 metre murabbaın

daki 5 sayılı arsasının taksitle 
satışı baş sekreterlikteki şart
namesi veçhile 26 - 7 935 Cuma 

günü saat 10 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. İştirak 
için 36 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saate kadar 
komisyona S?'elinir. 

11, 16, 21, 24 2074 (954) 

1 - 1800 lira bedeli keşifli 
ve 2336 metre murabbaı saha 
üzerinde ve gümrükler karşı· 
sındaki büyük hangarın üze
rirıdeki olu :dar, saç ve keres
teler ve saire ve 300 metre 
murabbalık saha içindeki kar
gir bir katlı binanın kiremit, 
kapı, pençere, süve gibi bil
umum teferruatı müteahhidine 
aid olmak üzere bu binalar sö
küllip zemini tesviye edilmiş 
olarak teslim edilmek kaydile 
buradan çıkacak enkaz mü
teahhide aid olmak üzere bu 

açık 

Arttırma 23 Temmuz 935 salı 
günü saat 10 da belediyedeki 
arttırma ve eksiltme komisyo
nunca yapılacaktır. Bn iş için 
135 lira depozito akçıısile bir
likte komisyona gelinir. Şart
name ve keşifname belediye 
baş sekreterliğindedir. 

2 - 686 lira bedeli keşifli 
Eşrefpaşada kapani zade so
kağında lağııı:ı yapılması işi 

belediye başkatipliğindeki ke
şif ve şartnamesi veçhile 23 
temmuz 935 salı günü saat 
10 ela açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için 52 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saata kadar belediye
deki komisyona gelinir. 

3 - 540 lira bedeli ke">ifli 
yanık yerlerde 61-42, 45-57, 
46-52 sayılı adalar arasından 
geçen 20 metrelik yolun 2 nci 
kordondan Şükrü Kaya bulva
rına kadar uzanan parçaların 

molozhrı kaldı~ılarak vo'un 
açılması işi be1ediye başkatip

liğindeki keşif ve şartnamesi 
veçhile 23-7-935 salı gün:i saat 
10 da açık eksiltme i'e ihale 
edilecektir. l ~tirak içi" 41 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediye
deki komisyona ge!inir. 

4 - 491,35 lira bedeli ke
şifli yaııık yerlerde 59-60, 62-
61 adalar arasından geçen 20 
metrelik yolun Gazi okulası 

büyük kapısından Şükrü Kaya 
bulYarına kadar temizlenmemiş 
yerlerin molozlarının kaldırıl

ması ve hepsinin iki taraf 
yaya yol ve orta partellerine 
adi ta~la kordon çekilmesi işi 
belediye başkatipliğindeki ke
şif ve şartnamosi veçhile 
23-7-935 aalı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için 37 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 
kadar belediyedeki komisyo.ıa 
gelinir. 

5 - 654 lira bedeli keşifli 
ilbay Kazım Dirik okulasına 

çıkan yolun bir kenannda 57 
metre uzunluğundall koruma 
duvarı yapılması işi belediye 
başkatipliğindeki keşif ve şart
namesi veçhile 23-7-935 salı 
günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için 50 lira muvakkat 
teminatla söylenen glin ve saata 
kadar beleaiyedeki komisyoııa 
gelinir. 

7-11-16-20 2014 (937) 

Doktor 1 

A.'Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

liıı::. ___ llCl3_fl%1• "': 

hmir üçüncü noterliğine: 
Dileğim: 

2-7-935 gününde lzmire ge
len ltalyan bandıralı "Bolsena,, 
adlı vapuru i 'e gelerek ithalat 

ı gürnrüı?'ünde çıkarılan "E.Z.E,, 
markalı ve 27 No. ;u poliçada 
kayıtlı 856-7 numaralı bara ait 
iki sandık pamuk mensucatına 
müteallik olup ziyaa ugrıyan 
ordinosunun ikinci nüshasını 
lzmir acentesinden istediğim· 
den eskisinln hükmü kalma
dığı malüm olmak üzere berayı 
neşir bir nüshasının lzın1rde 
münteşir Yeni Asır gazetesi 
idarehanesine gönderilmesini 
dilerim. 

lzmirde: Peştemalcılard:ı 4 
No. lu sokakta 14 numaralı 
mağazada manifaturacı Eyyüp 
zade Emrullah vekili Kadri. 

10-7-935 25 K.luk Pul 
imza okunamadı 

U.N. 6034 H.No 2-25 
Dosyadaki aslına uygun gö· 

rülen bu ihtar suretinin Yeni 
Asır gazetesi idaresine veril
meıi için tasdik edilmiştir. 

10-7-935 
lzmir üçüncü noteri resmi 

mührü imza okunamadı 
2072 (958) 

ST 
Birinci Sınıf --:mm 

Lüks Otel 
Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

=== Tepeba~l Beyoğlu=== 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

kazanmış ÖMER LÜTFÜ'dür 

I 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERi 

Hama.i Küzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

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

Türkiyenin her tarafında 
.A..::N"'~.A..:E't..A.. Birası içilir 

ünkü. içilecek biricik ulusal bira budur 
• Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

" Bir iki kaşe GRiPiN alırsa 
hic; bir şeyi 
kalmıya -
caktır!,, 

~ 

1 
l!!J 

1 
Üşütmekten mütevellit bütün ıstırapları dindi

rir. En şiddetli baş ve diş ağrılarını keser. Nez
Jeye, gripe ve emsali hastalıklara karşı bilhassa 
tavsiye edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Fiati 7,5 kuruştur. 

1 

Karahisar Maden Suyut 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

lstanhul Sıhhi IV üesseseler 
Arttırma ve Ek~iltme Komis

yonundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için " 60,000 ,. metre 

yerli amerikan bezi olbaptaki nümulle ve şartnamesi vcçhie ve 
kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

1 - Eksiltme işi : Cağaloğlunda sailık Direktörlüğü binasıa
daki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltme ırünü : 24 T ernmuz 935 Çarşamba günü saat 
14.30 dır. 

3 - Tahmini fiatı : Beher metresi 32 kuruştur. 

4 - Muvakkat ıı-aranti : 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak hastaneden alınabilir. Nümu

ne görülebilir. 
6 - isteklilerin cari seı ye ait ticaret odası vesikasile bu 

işe yeter muvakkat garantı makbuz veya banka mektuplarile 
belli saatten önce komisyona müracaatları. 

3 7 11 15 1941 (902) 

I~ınir l'w~i . li Emlak F' üdürlüğünden 
Birinci kordon pasaport vapur iskel~si karşısında yanık eski 

206 No.lu bina arsası içinde mevcut yüz lira muhammen kıymetli 
iki adet dökme direk ile takriben sekiz ton kadar potrel demir
leri 12-7-935 Cuma günü saat 11 de pazarlıkla mahallinde satı
lacaktır. Taliplerin o saatta Milli Emlik müdürlüğüne müraca-
atları. ?062 (951) 
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, Anadolu , 
Boya fabrikası 
İnşaatta kullanılacak Her 

türlü Boya Avrupa ayarında 
imal olunur 

Adres : Şirket bulvarı Yeni 
mlizayede bedesteni ı1 .f,.. arkasında No.20 '\ 

8-26 (905) 1 

.ndnnn ı. • 

E•bise yaptırmağa karar verdiğin1z zaman 

l3IFt ~~ı lFt.E 
Kula ınensn~at 191 

Fabrikasının çıkardığı en son 
1..(.1' //////////////////////;J';,/'A~ 

1 ı -_. 

Göz He~imi I~ 
1VI-c.JT ~:E):.A..S'SISI 

Model kunıaşJarı ~örünüz 
l. k ında Şamlı sokağında 

Hastalıorını Hacı Hasan ote ı arşıs 

eski muayenehanesinde kabul eder. ~--'!'S 
901 ıı: 

15 inci ULUSLARARASI 

Fizyoloji Kongresi 
MİTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat- ! ~ 
baa3ı yanında. ' ı 

Desenler, Renkl~r, fiyatlar ve 
bütün bu güzelliklere i aveten 

• • Leningradda, 9 ila 17 ağustos 1935 te, on beşinci uluslararası 
fizyoloji kongresi toplanacaktır . . . _ 

Kongre murahhasları ile ailelerine lazım olan hızmetlerı lntu 
rist mühim nisbette indirilmiş fiyatlarla yapmaktadır. 

Numara: 23 
Telefon: 3434

229
) 1 ~ 

.............. ıliiıiıii_.:~ 
ucuz uk ve sa·ğ~ am ıkları sızı 

mutlal: tatn in edecek Murahhaslar Leningradda 8 ağustos 1935 te .t~planacaklard~r. 11-------ı:ı:ıı:ımzıs:;:ı:: 
Konırenin işleri bittikten sonra murahhaslar ıçın S, S. C. Bır- DOKTOR· 

liiinde ıeyahatlar tertip edilecektir. . . . . h 
Kongreye iştirak etmek üzere aza bıl~tı te~~rıkı ve. seya _a~ 

llleaelesine ait bütün malumat için (lntnrıst) mueasesesıne aşagı 
dalı.i adrese müracaat olunması rica olunur. 

ıstanbul Galata Hovaglmyan han iKlncl kat 
Telefon No. 4250t - 42358 

Sa. Çar. (9 -11) (949) S.8 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
6-26 (924) 

rT/////FF/77//.//////////7/,.. 

ve 
Şu sıcak günlerde dükkan dükkan kumaş 

aramak zahmetinden kurtaracaktır 

KUMAŞLAR en saf yünden · yapılmış 

olduğundan c;ok ivi iitü tutar kat'iyen 
. ~ I Fl IS ıvı:..A. .Z 
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" GOZTEPEDE -l 

Toptan ve perakende satış yeri: Birinci Kor 
donda Çolak zade halı limited şirketi 

1.nı 

KİRALIK EV 
Göztepe tramvay cadde

sinde deniz kenarında 846 

Numaralı elektrik, su; hava 
gazı tesisatı ve mükemmel 
sıcak banyosu olan ev 

kiralıktır. Gezmek, görmek , 
ve pazarlık için Göztepede 
900 nnmarah eve müracaat. 

~T.//////E//J;;)J/7,,Z~/h 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka.antina tram't"ı? ı cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

• v k eczanesı müstahzaratından G H ~ •~=rzu 11 ı ı 

b~ r~eımin Eksiri . . oz e ımı 
Cildin daimi yumuşaldığıaı ve tazeliğini artırır. Yüzdekı çıl-

leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen y~k e~er. T ı;a~tant ~on; 1 
ra cı"lde la"t"ıf b" t l'k ve serinlik verır. czane ere ı rıya B •• h B 

- ır aze ı ur an engu 

ı;;~a~~::I b::~~İ ·-müesse~eler- ~rtır-1 Memle7:~t:::::~~si göz 

illa ve eksiitme komİf.}onu .. ,dan: 
Miktarı Tahmini fiatı 

Cinsi Azı Çoğu 50 
Dağlıç eti 20000 35000 45 
Karaman 4000 5000 50 
Kuzu 9000 10000 35 
Sığır 2000 3000 · · 935 mali yılı et B . biye hastanesının 

. . akırköyde aklıye ve asa . a ılan eksiltemede teklif edi-
ıhtiyacı için kapalı zarf suretıle Y ~d kapalı zarf suretile ek-
i ·ıd ..... den yenı en 
~n fiatlar fazla göru ugu~ ünü 26 Temmuz 935 Cuma günü 
sıltıneye konulmuştur. Eksıltm5e -~ k - dürlüğü binasındaki ko
,aat 14,30 da Cağaloğlunda ag 1 mu 

misyonda yapılacaktır. .. t 'imiştir 
M h fi 1 h. alarında ıcos erı . 

u ammen at er ız . 75 kuruştur. 
Muavakkat garanti 1938 !ıra k bT de hastaneden alınabilir. 
Şartname 130 kuruş berlel mu ~· ı ın et odası vesikasile 2490 

Ekailtmiye gireceklerin 935 yıb ı~~ t teminat makbuzu veya 
sayılı kanunda yaz~ı b~l~eleri, ~':;"a me:tuplarını eksiltme saa- ı 
banka mektupları ıle hırlıkt• te . etmeleri. 
t d l' kadar komısyonav ( 3) ın an bir saat evve ıne 

11
_15_19-23 2036 95 

Muayenehanesi ikinci 

Beyler sokak numara 80 

Telefon: 3828 

16-26 

ilan 
• 

Perşembe günleri şehit ye

timlerine, cuma günleri harp 

malullerine, pazartesi günleri 
şehit yetimlerine. 

Harp maliillerile şehit yetim
lerine haftada üç defa saat 

sekiz buçuktan on ikiye kadar 

mektupçuluk salonunda ikra
miye çekleri verilecektir. Gün
leri yukarıda gösterildi. 
3 • 3 Komisyon reisi 

Açık havada 

Bırakılmış 

ve 

KELVİNATORDA 
' saklanmış bir gıdanın 

mikroskopla görünüşu 

TELEFON : 2360 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,)·ediğiniı bütün yemeklerde mik· 
roplar doğurur. SOGUK, bu mikropları öldürür. Bunun için bit 
el<klrik soğuk hava dolabi satın almalı,.nıı ve bunu alırken eı 
t'yisini srçmelisiniı. 

Bu sigortayı tenıin eder. 
Fiyat - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 

................. ~~ ~·.~ .. r.~!!.; .... ~~ !~ .~ .. Xf: l!~~-.. J •• Ş.~~1.~.i.t:J. 1.1:'! ••• ~~.~!. l ... Ş~~~.~!~ ~~~ ~-. ~ ................ . 
,,,,,,,//J Çok ucuz ~ 

Satılık dükkan 
Darağaç tramvay caddesin

de dirsekte her işe elverişli 
müstakil kargir bir dükkan 
satılıktır. Taliplerin gazete
miz idarehanesine hergün 
saat 5 ten sonra müracaatları. 

:,.V//T.//..7'7...-A3 • 10 '////). 

lzmir vakıflar dire~ törlüiünden 
Icarei müecceleden tahakkuk etmiş olan 250 lira 66 kuruş 

borcunu bugüne kadar ödemiyen ve paraya çevrilecek menkul 
eşyası da olmadığı anlaşılan Raşe! Aşele ait palancılarda 1/1 
eski ve 3 yeni numaralı dükkanın icarat ve mukataatı vakfiye
nin memurini vakfiyece tahsili hakkındaki 20 temmuz 330 tarih
li kanun uyarınca haczine ve satılmasına karar verilmiş oldu
ğundan almak isteyenlerin 25-7-1935 perşembe gfinü saat 14 de 
yüzde 15 depozito akçesile vakıflar direktörlüjündeki satış ko· 
misyoouua gelmeleri laildirilir. 11 16 20 25 2066 ( 960 ) 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
SATU ~NUS vapuru limanı

mızda o up 4 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları 

için yük alacaktır. 
HERMES vapuru 10 tem

muzda gelip yükünü boşalttık
an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 13 tem
muzdan 18 temmuza kadar 
Anvcrs, Rotterdam Amsterdam 
•e Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 
VASLAND motörü 18 tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenha2'e, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SAMLAND motörü 7 tem-
muzda Hamburg, Copenhage, 
Danzig, Gdynia, Goteburg 
Oslo ve lskandinavya liman
larına hareket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 temmuzda 

hmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. 

Yo'cu ve yük kabul eder. 
SERV.CE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
gelip 15 temmuzda Malta,Mar
ıilya ve Barcelon limanlarına 

hareket ededektir. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
aliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil TabJiye şirketi 
binası arkasında FRA TELLl 
SPERCO vapur acenteliğine 
mliracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

n:=-• 
lzmir ithalat 

c~ Ürlüğünden: 

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

Zec & Co. 
WINFRIED vapuru 8 tem

muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

AUMNIA vapuru 8 tem
muzda bekleniyor. Hamburg, 
Anvers ve Bremenden yük 
çıkaracaktır. 
JOHNSTON V AREN LINES 

Ltd. Liv~rpul 

DROMORE vapuru 14 tem

muzda bekleniyor. Anvers ve 

Liverpuldan yük çıkardıktan 

sonra Burgas, Varna,Köstence 

Galaç ve Braila için yük a!a
caktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 1 
Tuna hattı 1 

DUNA motörü hilen lima-

nımızda olup Budapeşte, Bra

tislava ve Viyana için yük al
maktadır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 . 2008 

dF 

Satılık 
Mal1sulü) le incir 

Bahçesi 

--

Germenciğin Üzümlü ve 
Karaaiaçlı karyeleri civarın
da yüz seksen dönüm elli 
beş bin kilo mikdarında mah
sulüyle ve sergi aletlerile be-
raber sahhkbr. · 

Yirmi iki bin liraya talip 
olanlann Kırkaağaçh karye· 
sinde Vodinah Bay Abdür
raufa müracaatları. S. 10 

9- 10 ( 900) 

.. ·~'.ti.. .. 
gumrugu mu-

Kilo 
Hurda demir parçalan 121 
Hurda tuğla parçalan 38 
Hurda elek 1 
Saç levha 33 
Müstamel otomobil dıt lastiği 90 
Müstamel kayık küreği 3 
Hurda musluklu teaeke 3 
Hurda istor perde 5 
Hurda demir soba 196 
Müstamel sade ağaç ve camlı kapı 129 
Müstamel demir kapı 42 
Köhne yer halısı ve kilimi 131 
Müstamel hava gazı feneri 25 
Hurda demir karyola 183 
Müstamel demir baskül 29 
Müstamel pancur 325 
Hurda baskül 223 
Müstamel ağaç karyola 21 
Müstamel merdiven 18 
Müstamel muşamba minder 25 
Hurda baskül 112 
Hurda demır 276 
Müstamel bakır tulumba aksamı 31 
Yukarıda yazılı eşyalar Temmuzun 29 ncu Pazartesi günü sa-

blacağından taliplerin o gün sabahleyin saat 9 da lzmir ithalat 
gümrüğü satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

11-13 2047 (952) 
F 

lzn1.ir ithalat 
dürlüğünden: 

Pamuk dantela 
54 adet ipek şarpa 
1 pamuk kordela 
O, ipek şapka çiçeği 
10 ipek şapka püskülü 
Müstamel elbise 
Yünden müstamel elbise 
]pek ut teli 

.. .. "" .. •• gumrugu rrı~-

Kilo Gram 
55 

940 
245 

5 
20 

290 
11 445 

40 
13 040 

Yukarıda yazılı eşyaların alıcısl harice götürmek üzere 23 
1' emmuz 935 Salı 2ünü açık arttırma suretile satılacaiından 
o gün lzmir ithalat a-ümrüğü satış komisyonuna müracaat etme-
leri ilin olunur. 11-13 2046 (950) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GA TION Co. Ltd 
PETREL 8 temmuzda Lon

dra için yük aJacaktır. 
ELLERMAN LA YN Ltd 

RUNU vapuru 12 temmuzda 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda HulJ çin yük 
alacaktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz-

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül ha•

tahkları mıatahassısı 

Kemeralb Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

' 1 
Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Ken1al Çetindağ 
da HulJ, Anvers ve Londradan 
gelip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hnll ı 
için yiik alacaktır. Hastalarını her gün sabah 
DOYÇE LEVANTE LlNIYE I saat dokuzdan baş!ıyarak 

ANGORA vapuru 12 tem- Beyler - Numan zade S. 21 
muzda Hamburrr, Bremen ve numrah muayenehanelerinde 
Anversten gelip tahliyede bu- kabul ederler. 
lunacaktır. Telefon : 3921 

NOT: Viirut tarih'cri ve Cuma ve salı 8 den 10 a 
v~purlarm isim~er i üzer:ne mesu' l kadar meın;eket hastanesinde 
Jıyet kabul edılm ez. rrcm::wwrn•-wwsn•mil!--iml-

Fenni Gözlük 
Üzerine her istediğinizi en ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
çerçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESINllE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Zong·uldak 
l\:ideı.i Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende sahş kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 1 O - 12 

f 11 Perpinvani 
Ma&-azasında bulac~ksınız 

Telefon 3937 

• -.J - •• - " •• , -_.... • ..... ~· .. ..; fıı.ili:• :... .. 

Her nevı izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 

(7. D. G i Jl A S 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sqkağı No. 3 

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

lzmir Defterdarlıaından; 
ikametgahları mt!çhul Ahmet Hamdi, lsmaH Kemal ve Mustafa 

Zekinin lzmirde yeni maliye şubesi dahilinde on iki sayılı adada 
mutasarrıf bulundukları on iki sayılı arsaya tadilat komisyo
nunca takdir edilen 1914 lira kıymete bir itirazları varsa neşir 
tarihinin ferdasmdan itibaren bir ay zarfında müracaattan. 

?.075 (959) 

"Eczacı 

Kolonya 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatlmda 
hep koku ile utraşbm. 

işte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokulanmdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkimnı vermiyorum. 

ıZMıRLILER 
Şahidimıiniz değilmi 1 

Gönül, Babarçiçeği, Altmruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, AkşamgUneşi, Son babra. 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

İkincisi 

1 

·Hilal eczanesi 
. Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

Anneler, 

Artık müsteril:adirler. 

Yavruları ıancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 

kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir ~da bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Sütlü u• 

Az zamanda çok raibet ıörmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ~elmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce ki~iye ıençlik, sıhhat ve 
neş'e Yermiş olan 

Ki na Lfttll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini ııörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Enı.lak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. 

396 
Mevkii ve nevi 

Irgat pazarı lkiçeşmelik caddesi 
33/35 numaralı asri sinama binası 

Pey akçesi 
520 

Yukarıda yazılı sinama binasının 10-8-935 tarihinden başla-
mak üzere üç senelik kirası kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. 

1 - ihale 26 - 7 - 935 Cuma günü saat onda şubemiz satı~ 
komisyonu tarafından yapılacaktır. İstekli olanların şubemizdc" ı 
alacakları şartnameyi imza ederek depozito makbuziyle birlikte 
teklif mektuplarına iliştirmeleri ve ihale zamanından evvel şube 
müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

2 - Sinama binası şartnameye bağlı keşif mucibince tamir 
ve ıslah edilecektir. 

3 - icar müddeti üç senedir. Her senelik kirası dört müsavi 
taksitte peşin alınacaktır. Fazla malumak istiyenlerin şubemiz 

Emlak servisine müracaatları. 11-17-23 2065 (961) 

iz ir defteı darl ğından: 
Issısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

hazedilen hacı Ali caddesinde kain 77,3 sayılı fırın tarihi ilan
dan itibaren yirmi bir gün müddetle ~atılığa çıkarıldığından pey 
sürmek iıtiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

7-11-16-20 2024 (936) 


