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KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni A.ır matbaasında baaıhmştır. 

ltalyan _gazeteleri ateş püskürüyor== 
Gürültü 

-·-Uray savaşı 
Gevşetti mi? 

İç bakanlığı, halkın istiraha
bna say1ı1 göstermiyen sabcıla· 
nn sokaklarda kopardıkları gü
rültülere karşı mücadele açılma
ıını l ildirmişti. Ankara, Istanbul 
•e Izrnir gibi büyÜk şehirlerde 
rezginci satıcılann kopardık
ları gürültüler hakikaten daya
nılır sınırı aşmışti. Daha tan 
Yeri ağarmadan sokaklarda 
flİğlı'dar koparılıyor. Ankara 
~~ayı \belediyesi) bu yakışıksız 
ışın önüne geçti. Ankara
lılar artık güneş doiarken 
koparılan feryadlardan kulak
l4rı ı d 'n'endirdi er. İstanbulun 

ap'(, ını bilmiyorum. Fakat 
de, l u mücadeleye, canla, 

La .ı atı mıştı. Biraz sokaklarda 
ess,zlık doğar gibi olmuştu. 

Ne oldu bilmiyoruz? Bu işin 
arkası bırakıldı. 

Uray tarafmdan g üdülmedi
ğini i'Ören satıcılar yine acı acı 
bağırınalarile halkı vaktinden 
ö.n~e uyandırmağa ve onları 
•ınırlendirmeğe koyuldular. 

Acunun büyük şeb rlerinde 
Yalnız sabahları gezici satıcı. 
lann bağırması değil, itece hal 
lcın uykudan aJıkonulmama.ı 
İçin •akıtaız eğlentiler yapıl ... 
lllası da yasaktır. 

Çalışan insanların dinlenme 
saatları ayrılmıştır. Bu saatlar 
da şehrin sessizlik içinde kal· 
~ li astnı te•ine uray ve po ı 
borçludur. 

Çizilen saatlerden sonra ev· 
ferde piyano, i'ramofon radyo 
çalrnak yasaktır. Haha apar· 
bnıanlarda yüksek sesle konu
fanlar bile cezaya çarptırılır. 
Ancak evlenme gibi günlerde 
Öze) izinler verilebilir. Bu da 
•kır vergilere bağladır. 

Ertesi gün hangi saatta ça
~ışnııya gideceii belli o)mıyan 
•nsanlaran akıamdan uyuya
bilmeleri için ihtiyaçları oldu
iu gibi herhangi saatta yat
bjl belli olmayan halkın sa• 
hahları erkeoden anlamsız bir 
gürültü ile uyandırılmaları doğ
ru olamaz. 

Bunlar o 1 adar basit haki
katlerdir ki üzerinde uzun boy· 
lu yazı yazmak gerekmez : 
Hele sayın ş rbn} ım z bütün 
bata ülkelerim do... ı .., bulun
duğu için oralarda halka karşı 
gösteri' en saygıyı ve halkın 
\stirahatı için alınan düzenleri 
çok yakından görmüşlerdir, bi
liyorlar. 

Gerçi bizim gezginci satıcı
Iarımız çok saygısızdır. Yasak 
... uyruğu kafalarına zor yerleşir. 
Fakat onlara saygı sınırına ge·· 
tirecek uraym bıkmak. usan
ır.al bilmiyen kovalaması ola
cn ır. 

Şarbaylık gec leri yatış 
n saat k abul ederek 

esela J 2 den sonra evle-rde 
ç gı çalınır.asmı ve sabah 
aat dokuzdan önce sokak 
aralarında gezginci satıcılarm 
bagnşmalarım yasak etmelidir. 
Yaıak kararı onaylamak yet

lllez. Bu işin önemle arkasını 

• • Karadeniz kıJılarında .:...! 

Uçler konferansına doğru Yeşil Gireson büyük bir 
lngiltere barış yoluyle meseleyi Fındık merkezidir. 

Halle çalışıyor ı ·~ ... ~ ... ~............................... Onu ~:;.r;~i~~n ~=ğ~;z:::~~:.ındık 

JJay . .\/us.~oliui • 
Londra, 15 (Ö.R.) - ltalya· dunun hiç bir zaman gönderil-

nın Habeşistana süel sevkiyata memiş bulunduğunu da ilave 
devam ediyor. Süveyş kanalı ediyorlar. 
istatisklerine göre Haziran ayı lstanbul, 15 (Özel) - Lon-
içerisinde 81500 ve Temmuzun ~radan bildirildiğine ğöre iş-
ilk haftası içinde de onbeş bin sız kalan eski lngiliz zabitl•ri 
asker geçmiştir. lngiliz gazete- Habeşistana gitmek için Habeş 
)eri bu süel harekata göz önün- e~çiliğine müracaat eylemişler-
de bulundurarak Italyan~arın dır. Son haberlere göre harp 
Eritre ve Somali bölgelerınde tehlikleıi azalın ş sayılıY,or. 
iki yüz bin askerin t.oplandıj'~nı ~vru~anın bu ümitli gö-
yazıyorlar ve bu ~·k~arın gıt- ruşlerıne rağmen Romadan 
tikçe arttığmı ve şımdıye kadar gelen haberler bu ümitleri tak-
Afrikaya bu kada~ m.üke~mel viye edici olmaktan uzektadır. 
silahlarla techiz edıJmış bır or- .~oıtıt ;ı 1111rn .wı!lfcıtl<ı -

-
Bisiklet yarışları çok 

Heyecanlı oldu 
İlbay K. Dirik yarı~ları t :lkip etti. 

Elde e 'ilen neticeler 

n .. klefçiler çıı lŞ 1101dasrnda 

Bisiklet federasyonu tarafm- biraz önce mıntaka birinci baş-

d mıntakalarm tertip edilen kana ilbay General Kazım 
an . D 0 'k h k bisiklet koşularının lzmire aıt ırı are et yerine geldi ve 

kısmı Pazar günü Torbalı yolu saat tam sekizde federasyo:ı 
üzerinde yapıldı . Müsabakalara mümessili bay Cavidin verdiği 
garbi Anadoluda gezgiye çık- çıkıt işareti ile yarış baıladı. 
mış olan Ankara bisikletçileri- Daha hareket anından itibare 
le Fethiye bisikletçileri iştirak öne geçen üç Ankara biıik-

&KM 7 inci aalıifeih 

p aris Eğlence, içki ve kumar hastalığı 

Y e:r:nd.en oynadı 
14 Temmuzda görülme
mİş nümayişler yanıldı 

Paris 15 (Ö.R) - 14 Tem
muz ulusal bayram bütün en
dişelere rağmen sükunetle geç
miştir. Büyü geçit resmi çok 
mülcmmel olmus yüzlerce tay-

Jı1·a11~anm llitleJ'i olmak istiyen 
Lö K olouel dö La Rok 

yare Paris üz,rinde uçmuştur. 
Günün en mühim nümayişini 
sol cenah parti(erinin cumhuri-
yetçi ve f aş;st aleyhdarlarmın 

hmıt fi mci sahıede -

Giresoudat• 
Fırtınadan sığındığımız Vona 

limanın.la 24 saatımızda çok 
eğlenceli reçti. Çocuklar oyun· 
lar tertip ederek vaktı öldür
dük. Karşıdan dağlar fibi yük
seldiğini gördüğümllz dalgalar 
bize dokunmayınca aeviniyor• 
duk. Fakat karşıda karada ge
zinenleri de imrenmiyor de
ğildik. Vapurda çok neş'eli 
gençler vardı. Karadeniz kö
pürdükçe onlar hep bir ağızdan: 

"Karadeniz karadeniz 
Gelen düşman deiil biziz,, 
Ulusal ıarkıyı söyliyerek yol 

istiyorlar ve gülüşüyorlardı. 

bit· ma 11z ıra 
Gece yansına doğru Karadeniz 
gençlerin bu dileğini onaylamıf 
olacak ki uyudu. En küçük bir 
sallantı bile kalmamıştı. Uykuda 
olduğumuz için vapurun ne za• 
man kalkbjmı bilmiyoruz. Sa· 
bahleyin uyandığımız zamaa 
denize uzanan b•r buruna yas• 
lanmış bir tehirle karıılaşbk. 

Çok erken uyanmıştım. Kayık· 
çılardan birisine nerede oldu

ğumuzu sordum. Kendisine 
mahsus ş vesile .. Gireson .. da .• " 
dedi. 

- Sonu ,, H<'• sayfada -

On Lira için ... 
iki genç öldürüldü. Katiller telefon 

Tellerini de kestiler 

Aziz 

wıda · Katille1· Rôz111ı t'C Jbraltim 

Pazar günü akşamı saat on 
buçukta Burnavanm Naldöken 
köyünde iki k .tinin ölümü ile 
neticelenen feci bir hadise ol
muştur. 

ÖJen Naldöken köyü muhtarı 
bay Feyzinin kardaşının çocu{[11, 
otuz yaşlarında ve köyün Muh
tar vekilliğini yapmakta oJrm 
bay Zeynel ile yine ayni köy 
halkından on dokuz yaşır.da 
Azizdir. uldürenler de yine bu 
köyden Kazım ve lbrahim auını 
taşıyan iki kişidir. 

Pazar gecesi tam saat on 
buçuk ıulannda pathyan ·ki 
tabanca •e•i köy halkım telife 
d6firmlf vak'a mahalline kot .. 

turmuştur. Dün sabah Naldöken 
köyüne giden muharrirlerimiz
den biri vak'a hakkında şu 
malümah toplamıştır: 

iki delikanlının ölümile neti
celenen bu acıklı hadise on 
lira gibi değersiz bir para yü
zünden olmuştur. Kö,- bekçisi
nin katil Kazıma yüz lira bor
cu varmış. Doksan lirası öden
miş on lira kalmıf.. Geri kalan 
bu on lira borcu da ödemeği 
Zeynel Ozerine almıı.. Kazım 
dtin Zeyneli rastlayınca: 

- 1 O lirayı İ•tiyorum, ver 
diyor. 

Zeynel de: 
- Bir iki güne kadar vere· 

cegım, sabret diye ricada bu
lunuyorsa da Kazım: 

- Hayır şimdi isterim, 
yoksa ciğerlerini alınm diyor. 
Zeynel, bu tehditten ürkerek 
amcası bay F e zinin dükkanına 
gidiyor ve orada bir az kalı
yor. Nihayet evine gitmek üzere 
kapıdan çıkıp sokağı kıvrıla
cağı sırada arkadan ablan bir 
silahın kurşunile sağ böğründen 
yaralanıyor. 

Zeynel SO - 60 Metre kadar 
batırarak yllrfünüş ve iılemeci 
Mustaf anın evine girdiği da ki· 
kada yere düımüş ve "' beni 
Kazım ile il.rahim vurdu de-

- ,.;oııtc u et ıuılıifcde 



Yamanlar 
Suvu lzınirde dama

<'ana ve şi::elerle 
Satılacak 

Yamanlar suyunun lzmirde 
de damacana ve şişelerle sa
tılması için Şarbaylığa birçok 
müracaatlar vukubulmuştur. Bu 
müracaatları nazarı dikkate 
alan Şarbaylık Alaybeyinde, 
Bergama şosesi üzerinde ve 
lzmire en yakın kısımda ltir su 
doldurma istasyonu tesis etme
ğe karar vermiştir. Buradan 
lzmire damacana ve ıişelerle su 
sevkedilecektir. -----•• 

Olüm 
ti(alp durmasından imiş .. 
· Tepecikte Zeytintarla soka
ğıııda mübaıir bay Mehmedin 
evine misafir olarak gelen da
yı zadesi Emin oğlu Kadir, 
gece bahçeye inmiş ve orada 
yere yuvarlanarak ölmliftür. 

Yapılan muayenede, Kadirin 
kalp durmasından öldüğü an
laşılmıştır. ······-· Azılı hırsız 
Dün Celaleddinin ya
tağı da tevkif edildi 
İzmirde yirmi yedi evı soy

muş olan Mudanyalı Celaled
dini hakkında yapılmakta olan 
tahkikat bitmiştir. 

Tahkikata göre Celileddin 
aon defa polis elinden kaçtık
tan sonra dört ev daha soy
muıtur. Bunlar; eczacı Kemal 
Aktaşın baldızının evi, komiı
yoacu Bekir, kuyumcu Adil ve 
avukat Bekirin evleridir. Eşya
lar tamamen zabıtanın eline 
&'eçmiş ve sahiplerine geri ve
rilmiftir. 

Celaleddinin kaçtığı zaman 
!tir kaç 2ece evinde saklandı
fı ve ona yataklık ettiti anla
tılan arabacı Halil Çorakkapı
daki evinde bulunmuş ve tev
kif olunmuştur. 

Tahkikat evrakı bugünlerde 
adliyeye verilecektir. 

l(iiçük Haberler: 
CC/.A/L,i 

CeçMI' olsun 
Bir müddettenberi hasta bn

lunan jandarma kamutanı bin
başı bay Lütfi iyileşmit ve 
dünden itibaren vazifeaine 
ltatlamıştır. 

Ödemi• uray doktoru 
Ödemiı uray (belediye) dok

torluğuna atanan doktor bay 
Hüsnüye 35 lira maaş verile
ceği Sağlık bakanlığından 11-
ltaylığa bildirilmiştir. 

İzin alanlar 
Defterdar bay Kenan Yıl

maza Finans Bakaalığınca bir 
ay, Torbalı Kaymakamı Muzaf
fer, Urla Kaymakamı B. Na
zıma birer ay izin verilmiıtir. 

Malullere, yetimlere 
Paralar nasıl dağıtılacak 

Harp malilllerile ehit ye-
timlerine 1485 numaralı kanu
na göre 1935 yılında tevzi 
edilecek beyiyye üçte birlerine 
ait havalelerin, ziraat bankası 

.,. bulunan mahallerde bankalara 
ve bankası olmıyan mallerdc 
mal sandıklarınca emanet he
sabına alınmağa ve emanet he
sabından tediye edilmek üzere 
mal müdürlüklerine göndcril
mcıi :iraat bankası genci 
direktörlüğüne yazıldıgı finans 
bakanlığından alakadarlara bil
dirmiştir. 

Bu havalelerin vurmlunu 
müteakip. timdiye kadar ol-
duğu ı:-ibi askerlik ıubelcrin
den verilecek muaaddak def
terler üzerine tevzi komiıyoa . 

!arı marifetile nisbctlere ıöre 
dai'ıtılmasma başlanacaktır. 
T cvziatın lıitamıncla kalan pa
ra oluı Ja bankaya geri veri-
1 1 •• 

ŞEHİR DABBRLERİ 
-

ilbay 
Teftişlerine devan1da 

Vali general Kazım Dirik ' 
dün Kilizman ve Narlıdere köy
lerini gezerek köy işlerini teftiş 
etmiş ve oradan Yamanlara 
2eçerek geceyi orada geçir
miştir. 

Bravo Ege çiftçilerine 
. 

Hava tehlikesi karşısında 
Tem iz yürekli üretmeni erimiz ürünlerinin 

onayladılar 
yüde 

Üçünü üç yıl 
.., . 

vermegı 
Yamanlarda elli kişilik bir 

Yurdseverlik işlerinde daima valarının savgasını namus borcu bcrrüler, taahhütler devam et-çocuk yurdu kurulmaktadır. 
ön safta yürüyen lzmir ve iz- bilen ve bunu her vakıt ve her mektedir. Bunun için icap eden hazırlık-

) b l mır çevresindeki altı İlbaylı- vesile ile gösteren Egenin te- Aldığımız habere göre bu 
ar itiri miştir. 1 ı k d · k J 

g• ın özveren çiftçilerinin hava miz yürkli çiftçilerinin ( yurd u usa aynaşma an gerı a -
ilbay bu sabah Tirenin Fata- M · dd 1 tehlikesini önleme yolunda mıyan usevı yur aş arımız 

Eğridcre - Paşa yaylası ve Ay- havadan tehlikededir) işareti arasında da büyük bir faaliyet 
dm arasında yapılmış olan bü· Adanalı çiftçi kardesleri tara· karşısında hava kurumuna gös- başlamıştır. 

fındanverilen kararı aynen ka-
yük yolu teftiş edecek ve aynı terdikleri bu yüksek ilgiyi tak- Avukat bay Amado, Avukat 

d Ç 1 T 1 bul ederek üç sene için ürün- d" l k k bay Alber Feridun doktor zaman a ata - ire yo unu ır e arşılar ve endilerini 
görecektir. !erinin yüzde üçünü hava ku- candan kutlularız. bay lsrail ve ı:-omclden teşek-

- rumuna vermek taahhudunda kül eden faal komite hareke-
Kabul edildi 1 d ki · ı h b - Hava tehlikesi kar•ısın-bu un u arını sevınç e a er Y tc geçerek Müsevi yurddaşlar-

1 · b 1 d" · · 935 ı ld k da temiz yüreklı lzmirlililerin zmır .t e ıyesının yı.ı a ı · dan henüz tebbcrrü ve taah-
bütçesinin sağlık kısmı sağlık Alnının tcrilc suladığı verimli hava kurumuna gösterdikleri hutte bulunmıyan aileleri üye 
bakanlığınca kabul edilmiştir. topraklarının, saf ve temiz ha- ilgi günden güne artmakta, tc- kaydına başlamıştır. 

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

Makinesiz fırınlar bir 
Ay sonra kapatılacak 

Fırıncılar cemiyeti bir çok şikayetler 
Doğuracak bir karar vermiş 

lzmirde fırınların makinelcş
tirilmelerinc şarbaylıkça önemle 
devam olunmaktadır. 

Makine için fırıncılara veril
miş olan son müddet bir ay 
sonra sona erecektir. Bu müd
detin hitamında makinesiz fı
rınlar kapatılacak ve bir daha 
makine koymak isteseler bile 
müsaade verilmiyccektir. lzmir 
ihtiyacatı için 60 fırının yete
ceği anlaşılmıştır. Halbuki iz
mirin muhtelif semtlerinde 143 
fırın vardır. Bunların şimdiye 

-

kadar 73 ü makineleşmiştir. 

Fırıncılar çemiyeti şarbaylığa 
müracaat ederek mahallelerde 

merkeplerle ekmek satışının 

yasak edilmesine karar verdik
lerini bildirmiştir. Geçen yıl
larda cemiyet böyle bir ışe 

teşcbblis etmiş bir çok şika
yetlerle karşılanan iıelediye bu 
kararı tatbikten cemiyeti vaz 
geçirmişti. Yeniden canlanan 
bu fikre belediyenin iştirak 

etmiyeccğini umarız. 

Yeni sayım hazırlıkları 
....... ~+ 

İstatistik yar genel direktörü geldi, 
Teftişlerine başladı 

istatistik yar geael direktörü 
Bay Selim Sabit bölgemizdeki 
nüfus sayımının numarataj iş

lerini ve sayımın diğer hazır

lıklarını yakından görmek ve 
kontrol etmek üzere e\•vclki 
akşam Afyon ekspresile şehri
mize gelmiştir. 

Bay Selim Sabit dün sabah 
istatistik direktörlüiüne gelmiş 
ve İzmir ilbaylığı sayım işleri 
hakkında malumat almıştır. 

Bay Selim Sabit ilbayı da 

itirazlarda 
Aranmar;ı lazım 

noktalar 
Takibata tabi tutulan maz· 

nunlar hakkında verilecek lü
zum muhakeme kararlarına, 
varsa müşteki ve ya müddei 
şahsilcrin de men'i muhakeme 
kararlarına yapacakları itiraz
ların kanunun tayin ettiği beş 
gün içinde ypılıp yapılmadığı, 

kararların kendilerine tebliği 
tarihi ile itiraz arzuhallerinin 
verildiği yerin en büyük mül
kiye memurluklarınca kabul ve 
kyıt tarihlerinin tesbit edilmesi 
lazım iken bir çok yerlerde 
buna ri"eyet edilmediği görül
müştür. 

iç Bal<anlığı ilbaylıia gön
derdiği bir bildiriktc Devlet 
şurasınca bunların istenmekte 
olduğu ve !tundan sonraki iti
razlarda nazarı dikkate alın
ması bildirilmiştir. 

İşe başladı 
Ziraat mücadele müfettişliği 

sekreterliğine atanan Bursa 
mücadele memuru bayan Hik
met Ra,id gelmiş ve işe !tat-
'- ·-··-

ziyaret için aramışsa da ilbay 
Urlaya gitmiş olduğunılan gö
rüşememiş yalnız şarbay Dr. 
Behçet Uzla görüşmüş ve şarın 
numarataj işleri hakkında ken
disinden malumat almıştır. 

Yar genel direktör dün me
nemen ve Foça ilçebaylıklarının 
sayım ve numarataj işlerini 

teftişe çıkmıştır. 

Kendisi bölgemizde on gün 
kadar kalacak ve bütün kaza
ları teftiş edecektir. 

Şirketler 
Yalnız beyaname 

verecekler 
Anonim, limited, kooperatif 

ve sermayesi sehimlcrc ayrıl
mış komandit sosyetelcrin 
ödünç para vermek için ızın 
alma usulüne tabi olmadıkları 

ve bu gibi sosyctclerdcn yal
nız beyanname alınması Eko
nomı Bakanlığından Ilbaylıia 
bildirilmiştir. ____ ... 

Urla cinayeti 
Hakim Ziyayı öldürmekle 

suçlu olanlar 
• Urla hakimi bay Ihsan Zi
yayı öldürtmekle maznun dava 
vekili bay F chmi ile arkadaş
ları hakkında Urla müddeiu
mumiliğince yapılmakta olan 
tahkikat bitmiş ve dava evrakı 
Urla karar hakimliğ-inc veril
mişti. Hakimlik tahkikatı bi
tirmiş ve müddeiumumilikçe 
de suçlular hakkında esas id
dia scrdcdilmiştir. Buıünlcrdc 
karar hikimi kararını vere
r .. L-t;. 

Askerliğini yapmj yan 
gençler memur olanıaz 

.. , 

Vekiller Heyetinin Kararı Geldi 
Yüksek mektcb mezunların

dan askerlik vazifesini yapma
mış olanların muhtelif bakan
lıklarda memuriyete alınmama
ları hakkında Bakanlar Heye
tince verilen karar Ilbaylığa 
gelmiştir. 

Bakanlar kurulu kararı şu 
şekildedir : Askerlik tecilinden 
istifade ederek askerliğini yap
mamış bir çok taliplerin devlet 
hizmetine alındığı ve sonra as
kere gitmeleri üzerine devlet 
hazinesinden uzun müddet ken
dilerine tediyat yapıldığı anla
şılmıştır. 

Hakimler kanununda hakim 
namzetliğinc kabul için asker
lik fili hizmetini yapmış veya 
askerliğe elverişli olmadığının 

-

Panayıra J 

Müracaat çoğaldı 
Yeni pavyonlar 
Arsıulusal lzmir panayırına 

müracaatlar gün geçtikçe çoğal
makta ve hazırlıklarda hummalı 
surette bitirilmcğe çalışılmakta
dır. Panayır sahasında mevcut 
160 pavyondan 102 si düne 
kadar satılmıştır. 

Pavyonlar adedinin arttırıl

masına zaruret hasıl olacağı 

kuvvetle umuluyor. 
Şarbay doktor Behcet Uz dün 

panayır verine giderek son ha· 
zırlıkları gözden geçirmiş saat
larca orada kalmıştır. Dostumuz 
Sovyet Rusyanın yeni yıl için 
yapacaiı tesisatın planları ha
zırlanmıştır. Yakında uzmanları 
gelerek tezyinat işlerine de 
başlı yacaklardır. 

anlaşılmış olması lbımgeldiğin
den bu sebeple aılliyeyc intisap 
edemiyenler di(cr bakanlıklara 
müracaatla vazife aldıkları ve 
netice itibarile adliye kadrosu
nun da bundan müteessir ol
du(ru ileri sürülmüı ve bu mua · 
melenin bütün. bakanlıklarda 

muttarit bir şekilde tatbiki için 
bir karar Yerilmesi istenmiştir. 
Yüksek mekteplerden çıkan

lardan askerlik hizmeti gelmiş 
olanların müeccelen hizmet ara
masına yer bırakılmaması için 
derhal hizmete ça(rılması ve 
bu işia tanzimi, askerlik hiz
metini yapmamış olanların dev
let memuriyetine alınmaması 

onanmıştır . 

Suiistimal 
Muhakemeye 
Başlanıyor 

Dikili hususi hesap işleri sui 
iıtimali davasına dün Ağırccza 
mahkemesinde başlanmıştır. 
Suçlular Dikili muhasebei hu
susiye memuru .bay Süleyman 
Naci, sandık emini Ahmed 
Hamdi, Bergama muhasebei 
hususiye memuru Hüsnü, lzmir 
muhasebci hususiye baş katibi 
Hilmi ve lzmir merkez tahak
kuk memur muavini Süleyman 
mazaun mevkiinde bulunuyor
lardı. Bunlardan yalnız Süley
man Naci mevkuftu. 

Suçlulardan eski Dikili mal 
müdürü bay Ahmed gclmcmi4 
bulunuyordu. Onun getirilmesi 
için muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

Sürüyü almışlar Sokakta 
Başıboş köpek Sahibini de yaralamışlar 

Dün Tepecikte Beşaret soka
ğından geçen posta müvezzii 
bay Fevziyi başıboş bir köpek 
bacağından ısırmıştır. Köpek 
belediye memurlcrı tarafından 
zehirlenmiştir. -
lkiçeşmclikte 

()lü bir çocuk bulundu 
Evelki gece saat 23 de iki 

çeşmeliktc Rumkuş mescidi ci
varında yeni doğmuş ölü bir 
oğlan çocuğu bulunmuştur, 

Kokmağa yüz tutan bu ölü ço
cuk hastaneye kaldırılmış ve 
kimin tarafından bırakıldığıaın 

tahkikine baslanmıştır. 

Bucalı çoban Salibi mavzerle 
yaralamak ve 55 keçisini alıp 
çiftliğine götürmekle suçlu Sey
diköyün Sarınç çiftli(i sahilti 
bay Kemal ve bu işte kendi
sınc yardım cttii'i anlaşılan 
bekçi Şemseddin tutulmuşlar 

ve adliyeye verilmişlerdir. -· Korkutmak istemiş 
lkiçeşmelikte Kahraman so

kagında oturan Abidin oğlu 

Mustafa yolda rastlaığı Ahmed 
oğlu Aliye: 

- Ne için kayın biraderim 
İımaile benden para istemesini 
şöyledin.. Diyerek korkutmak 
istemiş ve tabancasını çekerek 
liç el ate~ etmiştir. 

Aklıma geliverdi 
Dün akşam otururken baş•· 

boş birkaç saat geçirmiştin, 

Bu sırada aklıma geliverdi. 
Basın işini ben elektrike ben· 
zetiyorum. Bakıııız nasıl: 

Yazıcılar hergün kafasında 
bin fikir dönen bir elektrik 
dinamosu gibi; mürettiplere 
cereyan veriyorlar. Mürettipler 
de nakıl bir tel.. Bakırdan da 
var, demirden de var. Hani 
cereyanı olduğu gibi değil de 
tağıtıp, telef edip, yalan yan
lış götüren demir veyahut ekli 
teller misillu... Onların içinde 
de yazıyı şeytan çarpmışa dön
dürenler bulunur. 

Hele ~ükür bizim matbaada 
bu yok... Söz aramızda yok 
deyişime inanmayın. Var dir
sem mürettipler gücenecek de 
benim yazımı kuyruğu, kulağı 

belirsiz bir şeye döndürecek 
korkusile böyle söylemiyorum. 
Sahiden bu böyle, isterseniz şu 
yazımda bir mürettip hatası 

arayın bakalım. Ha ne diyor
dum mürettipler nakiltcl olun· 
ca musahhih de bir nevi re-

. zistans oluyor demektir. Pek t" 
benzemez ya ne ıse .. 

Gazetede bir ampul. Alır. 

şimdi size bir elektrik tesisatı. 
Beğendiğiniz kadar ışıklanın. 

Lakin bunu böyle düşünür

ken hepsini de aynı kuvvette 
nur veren bir ışık kaynağı san
miı orum. Kimisi bin mumluk, 

kımisi beşyüz, yüz, elli, kırk, 

mumluk. Kimisi de cep feneri 
gibi on kurufluk pille yanan 
ışıklardan .. 

Hcpsınin temeli yazıcıda, ya
ni dinamoda ... Hoş onu döndü
ren makinenin de tesiri var ya .. 
Hani bu dinamo düpe düzgün 

dönerse muntazam ışık ve
rır yok eğer gıcırı bükme, 
estenkarı ağır ağır döner
se ışıklar ölü gözüne ben
zer bir de bunun aksi var

ki oda dinamonun delicesine 
dönmesidir. Bu halde ya ya
taklarını yakar, ya kayışını 
koparır, ya taban tahtası gı· 

cırdar yahut ampülünü yakar, 
atar, kopuverir. Bazıları ela 
kontak yapar da etrafına za
rar verir .. Hemen tanrı böy· 
lelerinden saklasın. 

Tokdll 
.. ..._ .......... ~-· 
Şaşalda 

Kıymetli bir öntUk çıktı 
Şaşa! havuzunun içindeki 

yüksekliği tesviye ederken Ro
men devrine ait olduğu zanne
dilen mağara şeklinde bir la
ğım görülmüştür. Bu mağaranın 
üzeri büyük taşlarla örtülüdür 
ve kazıldıkça derinliği ilerile
yor, derhal tetkikata başlan

lanmıştır. 
Müze müdürü bay Salahad· 

din hasta bulunduğu için ista · 
tistik direktörü ve Asarı atika 
muhipleri cemiyeti sekreteri 
bay Nazım bugün mahallin• 
giderek Ilbaylığın emrile tetki· 
kat yapacaktır. 

Hafriyat muvakkaten durdu
rulmuştur. 

ı 1 • •••• , .. 

Eski bir dava 
Şahitler gelmedi 

Hüdaverdi motöründe Recep 
kaptanla Cemal ve Halil adında 
iki tüccarı paralarına tama ede
rek öldürmekle suçlu Osmaıı 
kaptanla Çipinoz Ahmedin mu
hakemelerine diin Ağırcez• 

mahkemesinde devam edilmiş• 

tir. 
Dünkü celsede şahit sıfatile 

dinlenmek için davet edilmif 
olan gümrük muayene memur" 
bay Şükrü ile Ômer kaptaJI 
gelmediğinden muhakemeniP 
devamı başka bir güne hıra· 
kılmıştır. -
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Aydın hattı üzerinde 
Önemli değişiklikle ~ 

LJ,,t t elden Afyonkarahisarına / 
ı--: " ez b.. l. 1 

Sina ya konuşmaları sona geldi Teklifler 
Bağlanacak - İzmirin ~~ ı1ğ ın1anı 

Toz Ye tiincller ıneselesi iizcrinde 
b 1 t yerine kum ve çakıl 

Devlet de.niryo!!arında tatbik a as b ık· cuz'uk 
kul!anmaları - e ı u 1 

• 
olunan h~ l.k ticaret biletlerinin b. ·· ktır 

~ bakımından - ır gorenc 
Aydın hattına teşmili kararlaş: denilebilir. eski sosyete Aydın 
tırılmıştır. On!, iine kadar yenı deıniryollarında bu tarzı bile 
tarife!er ve buna clair buyruk- b. tarafa bırakarak rayları 
1 k . ır . ı 
ar ge!ece tır. toprak tesviye üzerıne yer.eş-
Aydın hattı üzerinde incele-

b. k .. tirmiştir. . 
melerde bulunarak ır aç gun Trenin giderken bır toz bu-
evvel Ankaraya dönen Devlet lutu içinde ilerlemesi d~ işte 
demir yolları genel direktörü bundan ileri gelmektedır. 
bay İbrahim Baybur lzmirdeki 1 

Biz bu kt!!ülüğü, en toz .. u 
ve hat üzerindeki araştırmaları bölgelerden başlıyarak bu-

hakkında demiştir ki: tün hsttı balasla pekiştirmek 
" - Haziranın birinde dev· 

il Suretiyle yavaş yavaş or-
lete geçen Aydın demiryo an 

d 1 t tadan kaldıracağız Çok zaman 
bir temmuz tarihinde ev e . A 

d . t' n bu iş bitınce y-
hesabına sekizinci işletme a ı ıs ıye d "t k' 

dın hattı üzerinde e, 0 ~ • ı 
altıncla çalışmaga başladı.Hattı d~miryollarımızda olduiu gıbı, 
baştan başa g· ezdim. k 

t toz kalmıyaca tır. . 
Yapılışı eskidir' ngiliz sos- _ A dın hattı üzerınde 

yetesi elinde iken ha- y gidiyordu 
trenler hem yavaş . 

kımı uzun zaman sav· h de tarifeler yüksektı. 
•anmış olduğundan pekiştiril· ve_e~ralar halkının bu iki 
ınesine lüzum vardır. Bu işi, 

1 
üzerindeki sızıltıları 

yavaş yavaş yapacağız. Bun· mese e 
d b k haksız değildi. 

an başka yapım tarzı a ı- Biz trenlerin hızını he· 
ınından da türellerinin geniş· men arttırabileceğiz .. Bundan 
liği ve duraklardaki rıhtımların başka Karakuyu ı e Af: 
biçimleri ana hat gereçlerinin K ahisar arasındakı 
b . yon ar . . 

U yollar üzerinden ıı-eçmesıne d" emesi işi bıter bıtHlez, 
~ngel olmaktadır. Rıhtımları ray oş d k' b··ı k Denizlinin doiusun a ı o -
düzeltmek kolaysa da güçlü . Ankara Istanbul, Adana 
tünellerdedir. Mesela bin metre !:t:ir'le ola~ ilgilerinin ana 
ıızunlıığundaki Aziziye tüneli bin hat gereçlerile Afyon üzerin
de yirmısekiz nispetinde yokuşlu den yapılması i~kanını araya-
•lduğu için işletme bakımından cağız. Bir de Ödemiş - Tire -
güçlükler göstermektedir. ~u Nazili, Aydın'la Izmir arasın-
tiinelin genişletilerek düzeltıl- daki yolculuğu modern yaraç· 
ınesi mi, yoksa kuzayınd.an ge: )arla kısaltacağız. 
çecek 30 kilometrelik hır var 

f 1 kulla· Tarifelere gelince; devlet 
Yant yapılmak sure ıy e k demiryollarının tarifelerini ya-
nılınayıp bırakılması mı gerçe • vaş yavaş, bu hat' da da yeri-
tir? Bunu araştırıyoruz. . terek halkın dileklerini yerine 

- Satın alınan gereçler ışe ? getirmeğe çalışacağız. 
Yarıyacak halde midir . . = Aydın demiryolları ıçın 

" - Hattın işler ve ışletır başka bir diyeceğiniz var mı? 
•gereçleri şimdiki ihtiyaca yete- _ Bence bu hattı satın al-

k Z t Devlet 
ce kadardır. a en, kla yapılmış olan en önemli 
Deıniryollarının durnıa~sızın ?'a lun İzmirde bitim nok-
genişliyen örüsü için yenı g.e- ış, yod k' Alsan~ak doldurma 

d d tasınaı . 
reçler alınırken Ay ın emır· boşaltma durağına sahıp 
yolları gereçlerinin de yavaş :~nıaktır. Bu durak. büyük ve 
yavaş yenilenmesi düşünü· k 'k . b'ır eserdır. Antre-
) e zı sız 1 ecektir. 

1 
. kele ve hangar arı 

d . il üze po arı, ıs . b 1 d 
- Aydın emıryo arı - ile Türkiyede Istan .u a 

rinde yekuluk edenler tozdan h b katılmak şartıle bu 
esa a 

sızlanıyorlardı? kadar iyi cnstakısyonu olan 
- Evet, halkın haklı sızl~- bir bul da hesaba katılmak 

nışlarından biri de trenler gı· t'le hatırlamıyorum. Yaptı-
derken çok toz kaldırmalarıdır. ~;: 1 

incelemelert! göre İzmir'in 
Bu kalkan toz o kadar çoktur tabiiğ limanı burası ol'.°ak ge-
ki Türkiyenin en zengin ve ktir. İzmir'deki tecımerlerle 

. . b. bo··ıgesi olan re f'k' d d' cennet gıbı ır . yönetmenler de bu ı ır e ır-
buralarda "eziye çıkmak ın· ler. J.iman buraya getirilecek 
san için :evk değil yürek ..,{ursa üretmenler ve tecimer· 
acısı oluyor. Sebebine ge- !er birçok paralar harcamaktan 
lince , Ingilizlerin ~~{~;~ kurtularak büyük fkydalar elde 
dışındaki yerlerd• yerı 1,,öre epeceklerdir. ,. 
demiyorlu yapım tarzına ;, 

1
, 1 , 1 ıs 

anlaşmalar Yeni 
malumat istiyor 

biran evvel Türko-Türk.ofis 
1 - Yunanistanla yeni bir 

ı ecim anlasmasının müzakere-
' le,ine yakında başlanacaktır. 

Türkofis başkanlığı Yunanis

tanla iş yapanların bu hususta

ki dileklerini tesbitle tez elden 

merkeze bildirilmesini şehrimiz 
Türkofis direktörlüğünden is
temiştir. 

Acemlerle 
2 - Acemistanla aktedile

cek klering ve ticaret anlaş· 
ın:ı.larında alakadarların dilek

lerinin tesbit edilmesi Türkofis 

başkanlığından lııildirilmiştir. 
3 - Romanyada bloka ala

cak'arı olan t ecimer ve vapur-

1 
cularımızın 

fis merkezine, şubelerine veya 

T. t odalarına mürac:ı.atla 
ıcare 

alacaklarını hangi tarihte satı-
lan mala veya navluna ait ol

Juğunu, paranın cinsini, . mik-

d Romanyada hangı ban
arını, 

kada bulunduğu bildirmeleri 

Ankara Ofis merkezinden ıs-

lenmiştir. 

Özür dileriz 
Yazıların çokluğundan "Halk 

şarkılı1rı" yazımızı koyamadık. 

Hasıl olan şüpheler tamamen dağılmıştır.. Küçük 
itilaf Otto gelirse silaha sarıl~cal{ .• 

Tetkik ediliyor 
lstanbu', 15 (Ö7.el) c~:! 

niz yolları iş!etme idaı'c ;i 

Kon dil is iJc 
Istanbul, 15 \Özel) - Sina

ya konuşma!an bitmi~fr. Ro
manya kralı Karo! ile Yugos
lavya na ı p krn!ı prens Pol kii
çük itilaf ve Ba'.lrnn andla '1l -

sını a!akaclar eden butün me
seleleri gözden geç'mıiş:crd::. 

iki devlet reisi konuş•J keıı 

telefonla dış meml(!ketlerden 
bazılarile de müzakerele.- ol· 
muştur. B. Titülesko müzake
relerin hitamını müteal.:p neti
celerden çok samımiyetle mem
nun kaldığını söylemişt:r. 

Siyasiğ çevrelerden temin 
edildiğine göre, S:r Samoel 
Hor'un nutku Sinaya görüş
melerinde çok iyi tesirler uyan
dırmış, l!omanya Ye Yugos
lavya, İngilterenin Fransız 
dostluğna sadık kaldığını Tuna 
Şark misaklarına taraftar bu-

konuşulacak ıııeseleler nelerdir? 
Jur.duğunu memnuniyetle mu
talea eylemişlerdir. 

Londra, 15 (Ö. R.) - Tay
mis muhabirine göre, ltonuş

ma'arı sona eren Sinaya mü
lakatı Sir Samoel Hor'un nut
kundan sonra bütün şüphe ve 
endişelerin kal ı mış bulundu
ğunu memnuniyetle görmüştür. 
Ş meli de B!et şehrinde Pol, 
General Kond!lisi kabul ede
cek ve bu konuşmalara Yu
gus'avya lıi.ikumet erkanı da 
iştirak eyl:yecektir. 

Bu müzakerderin neticeleri 
s;m· yada verilen kararları sağ
lamlaştıracaktır. Sinayada alı 
nan kararların en mühimmi 
Avusturya ya Habsburgların tek
rar dönüşüne küçük itilafın si· 
13hla karşı durması yolunda
kidir. 

Zannedildiğine göre General 
Kondilis bu görüşmeler arasın
da sabık Kralın tekrar Yuna-
nis:ana muhtemel dönüşünü <' e 
ileri sürecek ve efkarı yoklı
yacaktır. 

Londra, 15 (Ö.R.) - Alman 
nazırlarından Goering'in Bel· 
grad ziyareti bazı siyasal çev
renlerde Yugoslavyanın eski 
dostlarını bırakarak Alman
yaya döneceği rivayetlerini 
çıkarmağa sebebiyet vermişti. 
Sinaya konuşmaları bu şayia
ları kökünden yıkıp yok et
miştir. 

Belgrad, 15 (A.A) - Başba
kan ve Dış bakanı Stoyadino
viç diin Belgrad'da Yunan as
başbakan ve sü bakanı general 
Kondilisle uzun uzadıya görüş
muştür. 

tarafından yaptırılacak 14 ye .ıi 
ni gemi için E-lo!landa, Danı· 
marka İngiltere ve Almanyadan 
gelen teklif!er tetkik edilmek
tedir. 

Genç denizciler 
30 günlük geziye 

çıktılar 
lstanbul, 15 (A.A) - Deniz 

Tecim Okulundan bu yıl dip
loma alacak gençler (Sogutls) 
okul gemisile 30 gün sürece~ 
bir geziye çıkıLışlardır.Bu gezı 
Marmara ve Eğe denizinde 
olacaktır. 

ispanyada 
Yeni seçim 

Paris, 15 ( Ö.R. ) Isp~nyada 
Bilbao şelırinde reısıcumur 
Azana 45 bin kişi önünde 
önemli bir söylev söyliyerck 
yeniden seçim yapılması lüzu
mundan bahseylemiştir. .. ı~·giı·ı·~·~~· .. ·ı;~~~ş .... y~ı~·yı~ ... ry~~i ...... J;~a~·;~~·· .... p·;~J~~i 

eseleyi aile çalışıyor 
-Il•t • lrımfı 1 iııcı .%lıifcdc 

Deyli Telgraf ganetesi bu mes
eleye dair diyor ki: 

İngiltere, ltalya - Habeş me· 
ıelesiniu barış bozulmadan hal
li ümidini kaybetmemiştir. Bir 
anlaşma zem;ni bulunması için 
Fransa, lngiltere, ltalyadan mü
rekkep üçler konferansını top· 
lamak niyetindedir. Bu konfe
rans 25 Temmuzdan evvel top
lanmalıdır ki uluslar arası ku
rumu top!antılarından önce 
mesele halledilmiş bulunsun. 
Böylece hem ltalyanın u!us!ar 
arası kurumuna gitmemek yo
lundaki arzusu yerine getiril
miş, hem de uluslar arası ku
rumunun perestişi kornmuş 
olacaktır. 

Roma, 15 (Ö.R) - lngiltere 
hariciye nazırı Sir Samuel Ho
er'in söylevinden sonra Avrupa 
matbuatının neşriyatı meselenin 
uluslar arası kurumunda mese
lenin halli keyfiyeti bütün Ital
ya gazetelerini yeniden hare
kete getirmiştir. Gazeteler is
tisnasız Habeşistana karşı ateş 
püskürtüyorlar ve hemen bir· 
birine benzeyen yazılarında di
yorlar ki : 

- ltalya hükumeti hiçbir 
şekilde Italya - Habeş mese
lesinin uluslar arası kurumuna 
verilmesini onaylamıyacaktır. 
ltalyan hakları Habeş dü•ünce
sile o kadar çarpışıy~r ki 
bu meseleye uluslar arasını ka
rıştırmak Cenevreyi çok fena 
bir vaziyete sokmak olur. Esa
sen Habeşlilerin Cenevreye 
müracaatı bir manevradan baş
ka bir şey değildir. Habeş im
paratoru bu yol ile mesuliyl!t· 

Maksirrıos 
Uluslararası kuru .. 

• muna ınanıyor 
Atina, 15 (Ö.R)- y,..,i Yu

nan dış bakanı B. Mab.simos 
Avrupadaki siyasal karşılıkları 
ileri sürerek düşüncelerini öğ
renmek istiyen gazetecilere: 
"Benim Uluslararası kurumuna 
karşı inamın tamamdır.,, de
miştir. 

Bir tayyare 
Düştü 6 ölü var 

Paris, 15 (Ö.R.) - Amster
damdan Malmo'ya giden bir 
yolcu tayyaresi düşmüş 6 kişi 
ölmüştür. 

1 
!erden kaçmak istem şiir. Fa
kat ltalya buna asla müsaade 
etmiyecektır. Bu mesele ancak 
Afrikada hallolunabilir. Eğer 

ltalya söylendiği gibi yalnız 

ekonomik assığlarını düşün-

müş olsaydt bunları 1907 
senesindeki mukavele dahi 
!inde elde edebilirdi. Bugün 
mesele yalnız bundan ibaret de
ğild:r. Habeşliler hareketlerile 
esasen dolu olan barda •ı ta
şırmışlardır, Biz yine çok ba
rış seven bir milletiz. E&-er 
Çinliler Habeşlilerin ltalyaya 
yaptığı hakaretlerin yüzde bi
rini Japonyaya yapmış olsa
lardı. lngiltere ve Uluslararası 
kurumu kımıldamıya vakıt bul
madan Japonya bütün Çin 
toraklarını ateş içinde bırakır
dı. Biz ne yaptık? Hiçbir şey .. 
Fakat artık sabrımız son had
dini bulmuştur. 

Roma, 15 (A.A) - ltalyan -
Habeş anlaşmazlığının barışçı 
bir şekilde kotarılmilsı için 
yabancı ülkelerde ortaya çıka
rılan kombinezonları çozeleyen 
Stampa gazetesi diyor ki: 

ltalyanın herhangi bir siyasal 
veya hukuki alanda olursa ol
sun Habeşistan ile karşılaştı· 
rılması ltalya için menfur v~ 
kabul edilmez bir durumdur. 
Habeş ırkı için lüzum olmadığı 
zamanda bile kuvvetin ve yal
nız kuvvetin değeri vardır. 

Londra 15 ( Ö. R) - Nev
york - Taymis muhabirine be
yanatta bulunan Habeş impa
ratoru demiştir ki: 
Habeş topraklarına karşı vu

kubulacak en küçük tecavüze 
silahla mukabele edeceğiz. 

Felaketler 
Korkunç teprennıe, 
Seylap ve sıcak1ar 

Londra 15 ( Ö. R. ) - Hin
distanda iki hafta ıwvel kirk 
bin kişinin ölümüyle neticele
nen Keta şehrindeki teprenme 
bugün saat 11 de tekrar ol
muşlur. Bu defa ölü ve yaralı 
yoktur. Yalnız on beş saniye 

. süren zelzele esnasında şehrin 
etrafındaki tepelerden toz bu
lutları ve dumanlar yüksel
miştir. 

Londra 15 ( Ö. R. ) - Çin 
de seylaptan otuz bin kişinin 
boğulduğu tesbit olunmuştur. 
Amerikada sıcaktan ve seyllp
tan 120 ölü vardır. Maddi za
rar yekunu elli milyon doları 
g~çmektedir. 

Motörsikletli jandarnıa alayları kurulacak 
Ankara, 15 (Özel) - iç bakanlığında hazırlanmakta olan yeni 

jandarma teşkilat kanunu ikmal edilmiştir. Projeye göre 1941 
senesinde memlekette jandarmanın sayısı 37 bini bulacaktır. 
Yeni kanunla motosikletli jandarma alayları kurulacaktır. Kanun 
projesi kamutayın açılışında hemen konuşmıya sunulacaktır. 

lrlandada ihtilal var 
ihtilalciler yakıyorlar; yağına yapıyor:aı 

Londra, 15 ( Özel ) - Şimali lrlandada Cuma günündenberi 
müthiş karışıklıklar oluyor. Şimdiye kadar birçok ölü ve yaralı 
vardır. ihtilalciler birkaç eve ateş vererek yangınlar çıkarmışlar 
ve birçok mağazaları da yağma eylemişlerdir. Hükümet kuvvet
lerile ihtilalciler arasında müsademeler devam ediyor. 

Belfasda durum biraz eyileşmiş gibidir. 

Avusturya Başvekili 
Memleketi hastaneden idare edecek 

Viyana, 15 (Ö.R) - Başvekil Şuşingin bir otomobil ı<azası 
neticesinde yaralanması ve karısının ölümü bütün Avtısluryada 
genel hır açı uyandırmıştır. Şuşning Viyanaya getirilmiş tedavi 
altına alınmıştır. Uzun müddet tedavi altında kalacaktır. Bun~ 
rağmen hükü111eti elinden bırakmak niyetinde değildir. 

Avusturyanın yaşadığı şu müşkül dakikalarda onun idaresir.e 
muhtaç bulunduğu kanaatı umumi olduğundan yerinde kal~.-
caktır. 

F ransada bugün çok m ·· 
him kararlar verilecek 

LA•- . 
23 kararnamede n,:1er var. A ven ol 

Parise geldi, konuşuyorlar 
Paris, 15 (Ô.R) - Yarın 1 rar canlandırılmasını istihdaf 

(Bugün) Pariste Nazırlar mec- eyliyor. 
lisi üç önemli toplantı yapa- Bu 23 kararnamenin metni 
çaktır. Bu toplantılarda hükfı- hakkında büyük bir ketümiyet 
metin parlamentodan aldığı muhafaza olunmaktadır. Karar-
salahiyete binaen kanun ma
hiyeti haiz kararnameleri mü
zakere edecektir. Kabul edi
len kararnameler ertesi günü 
sabahı meriyee konacaktır. 

Nazırlar meclisine sunulan ka
rarnamelerin onbeşi büdçe ta
sarrufuna aid olub muvazene te
mini içindir. Sekiz kararnamede 
hayat bahalılıiına karşı müca-

nameler yarın akşam gazete
lere verilecek, ertesi sabah da 
tatbik olunacaktır. 

Paris, 15 (Ö.R.) - Uluslar
arası kurumu genel sekreteri 
Avenol buraya geldi. B. Lava! 
Ingiliz nazırlarile yaptığı ko
nuşmalar h::kkında izahat verJi 
ve Fransız hükumetinin noktai 

deleyi ve iktısadi hayatın tek- nazarını sordu. 

20 TEMMUZ 
CUMARTESi AKŞAMI 

Şehir gazinosunda 
Büyük Eğlenti Gecesi 
oans müsabakaları ve 

......... 
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. Suikastlardan Sonra 
Scotland 
Delilerle 

Y ard Dağıtılamıyordu 
Uğraşılan Günlerde ... 

lrlanda anarşıstlerile müca
de!e ettiği gün, lskotland yard 
teşkilatını ortadan ka 1 dırılması
nı; yahut ta bu teşkilat kuvve
tinin küçültülmesine kıuar ve
:ilmek üzere idi. Fakat baş 
gösteren yeni hadiseler, hele 
Londrada bulunan Hindu tale
belerin faaliyetleri neticesi ola
rak Sir Kürzon Villi'nin öldü
rülmesi bu teşkilattan vazge
çilmiyeceğini gösterdi. Zaten 
bir yanda Hintli talebeler faa
liyette bulunurken öte yanda 
Sufrajetler sahneye girmiş bu
lunuyorlarrlı. Bu Ingiliz bayan
lar, zabıtayı, kotarılacak en zor
lu davalar karşısında bulunduru· 
yorlardı. Bu parmakları mani
kürlü dudakları boyalı bayanlar, 
adam öldürmiyorlardı amma 
kiliseleri yakıyorlar. Venstister 
kilisesinde lngiliz Kral arının 
taç giydikleri yeri bomba ile 
uçuruyorlar, tarihsel eserleri 
ateşliyerek Bergent Street cad
desindeki büyük mağazaların 
bütün canılıkiarını parçalıyor; 

ve büyük Derbi atkoşularında 

yarışa iştirak eden Kralın atını 

devimıeğe çalışıyorlardı. Bu 
gö$terişlerile isteklerin ve di
leklerinin özel mabiyeni unuta
rak heme şekilde olursa olsun 
ıilrilltü çıkarmağa ehemmiyet 
veriyorlardı. lskotland Yard'ın 
iyi görenler çevresinde Sufra
jetlerin bu azgınca faaliyetleri 
nasıl başlaırışsa öyle biteceği 
kanatı vardı. 

içlerinden bir kaçı yakalan
mağa başlayınca feryatlar yük
seldi. Açlık grevi yapıldı. Bu 
mücadele, belki ıle deha sıcak 
bir safhadan geçecekti. Fakat 
hiç beklenmiyen bir hadise, 
harp herşeyın rengini değiştir
di. 1914 ağustosü•un beşinci 
günü İngiliz batvekalet binuı· 
nın büyük aynalarını kırmaktan 
bulunan üç Sufrajet tevkif edil
mışti. Aynı günde bir Sufrajet 
heyeti dahiliye nazırını ziyaret 
ederek arkadaşlarının serbest 
bırakılmasını istediler. Harp 
ilan edilmiş bulunduğuna göre 
kadınların da ulusal ülküye 
hizmet için bütün enerjilerini 
sarfedecekleri kanaatile üç suçlu 
serbest bırakıldılar. Bu dakika· 
dan itibaren Sufrajetlerin mı:sai
leride memleketlerinin müda
faasına hasredilmiş bulunuyor
dı. Bu bakımdan hizmet gören 1 
bu kadınlar tamamen masum 
bulunan bazı kimseleri ihanet- ı 
le suçlamak itiyadına saptık
larından birçok kötülüklere ı 
de sebebiyet veriyorlardı. j 

Amef"lkalıların 
Hoşnutsuzluğu j 

Harbin başlang•cında uwn 

boyiu bir Amerıkalı Carlton 
oteline inmişti. Kayseri ziyaret 
için bir yat satın almak niye
tinde olduğunu söyliyordu. Bu 
garip Amerikalıyı büroma da
vet ettim. Altı kadem boyuu
da idi. Odaya girerken şap· 
kasını bile çıkarmağa bile 
lüzum ğörmemişti. Ayakta du
ruyor, sigarasını dudakların
dan ayırmıyordu. 

- Şapkanızı çıkarın, ve 
oturunuz, dedim. 
souk bir cevap verdi .. 

- Ayakta durmayı tercih 
ederim. 

- Burada sigara içilemez. 
- Ben sigara içmiyorum. 
Dudakları arasında söıımü~ 

bir sigarayı tutuyordu. 
- Bir yat satın almak ni

yetinde olduğunuzu söylediler. 
Yatla ne yapacaksınız. 

- Bu benim bilebileceğim 
bir iştir. Size karışmak düş
mez. 

Bu sırada Amerikalı gibi çok 
uzun boylu olan arkadaşım si
nirlerini yenemiyerek ayağa 
kalktı. 

- Amerikalı kaşlarını bile 
çatmıştı. Bir heykel gibi souk 
ve hareketsiz duruyordu. 

Onu burada daha fazla sor
guya tatmaktan bir fayda çık
mıyacağını düşünerek oteline 
dönmesini ve bir tarafa çıkma
sını tenbih ettim. 
Akşam vakti Amerika elçili

ğinden bir zat, beni zıyaret 

ederek çok zengin, fakat aklı
nı oynatmış bulunan bir ada
mın Liverpola çıktığını, ailesi 
tarafından merakla geriye gön
derilmesi beklendiğini bildirdi. 
Eşkalinden aranan delinin bir 
yat satın almak isteyen Ame
rikalı olduğunu anladım. Ken· 
disini Amerikaya dönmeğe 

kandırmak için davet ettim. 
Çağırdığım saattan çok evvel 
geldi. Bu defa etrafıma dik
katle baktım. Tavsiyelerimde 
ihtiyatlı bulunmak isteyordum. 

- Yarın sabah New Yoı-ka 
giedecek oir vapur vadır. Kay
bedecek vakit yoktur. Yarın 

hemen hemen hareket ediniz. 
Yoksa pek geç kalacağınızdan 
korkulur. Gözlerime dikkatle 
bakh biç cevap vermeden çıktı 
gitti. iki saat sonra, New Yor· 
ka hareket ettiğini, oteldeki 
bagajlarını almadığını öğren
dim. 

O günlerde böyle casus di· 
ye arkalarına düşülen, hare
ketleri etrafında koskoca tah· 
kika~ dosyeleri hazırlanan de
liler az değildi, Bir deli, ha· 
zan Scotland Yardın en tec
rübeli hafiyelerini arkasına 

takıyot, i~gal ediyordu. 
<;·onrı ror 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3t51 TELEFON 3151 

B U G U N 
iki büyük kahkaha filmi 

- Cennette bir gece 
Anny Ondranın iki saatlık kahkaha kumkuması 

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

unutulmaz yıldızı Marie Glory'nin büyük komedisi 
SiNEMA 

Her gün seat 16 da cumartesi günleri 12,30 da pazar 
crünleri 14 de baslar 

Romanyadan heyet ge 
omanyadaki Türkler anavatana 

Geliyorlar - Yapılan anlaşma nedir? 

• 
1 

Türkler ayrıca da hayvanc dır
lar ve gayet güzel bir cins Af 
yetiştirirler. 

,. .. 
Bilinmiyerı:::::::::::: ı ............ ş l ............ ey er 

Alabildiğine 
- ~·.,.._ 

Büyüyen adam 
2,ao ilk bir boy 

Istanbul, 15 (Özel) - Ro
manyadan anavatana gelecek 
göçmenler çocuklarına mektep 
tedariki için Silistirı:nen bir 
heyet göndermiş'erdir. Şehri
mize gelen bu heyet bugün 
Kültür kakanlığı ile temas ey
lemek ü-ı:ere Ankaraya gitmiş· 
tir. Heyet başk:ını gaıetelere 
beyanatında Romanyada dört 
yüz bin Türk bu1unduğun ı ve 
bunların yüz e:li binin;n müs
lüman ve ıki yüz elli bininin 
hıristiyan olduğıı u söy'.emiştir. 

luk çekmeksizin beraber ana
yurda getirebilir. Başkaları 

için bu hususta çok a:ır ka
yıtlar vardır. Türk gö>meni bu 
göçmeni bu kayıtlardan kur
tarılmıştır. Yalnız götürdüğü 

malın hayvanın, paranın ken
disinin olması ve bu işe bir 
yo'suz'.uk karışmaması n 
tedbir alınmıştır. 

Romanyalı Türk her bakım-
dan örnek bir insandır. 1 

Hıristiyan ve Müslüman bü
tün bu Türkler daima sözle
rine güvenilir, çalışkan, namus
lu, erkek insanlardır. 

.. . ,. 
Romanya Tiirklerinin ana va· 

tanda yerleştirilmesi için içiş
leri bakanlığında Bay Şükrü 
Kayanın başkan:ığında büyük 
bir komisyon toplanmış\ı. Bu 
komisyonun kararları Roman
ya ile yapılan anlaşma hakkın
da salahiyettar bir zat dokuz 
dileğimizin onaylandığını söy· 
lcmiş ye gazetdere şu malu
matı vermiştir: 

Dileklerin hepsi Romanya 
hükumeti tarafından kabul edil-
miştir. Dokuz maddeye ayrılan 
bu dilekler, göçün bir bozgun 
halinde olmamasını, gelen ve 
gelecek kardeşlerimizin müm
kün olabildiği kadar paralarını, 
mallarını beraber getirebilme· 
leri ve bütün haklarının esir 
genmesi için lazımgelen çareleri 
hazırladı. Bu çarelerin neler 
olduğunu size birer kelime ile 
söyliyeyim: 

1 - Göçmenler pasaport al
mazlar .. Pa•aport almak çok pa
ra ödemek!,., elde: edilir birşey idi 
ve bu Tür - köyl'isü için ağır· 
dı. Bu kaldırıldı. 

2 - Eski vergile aranmıyor. 
Göçmeye kalkan bir aylenin 
bilmem hangi yıldan ka'mış bir 
vergiyi ödemesi zordu. Bu broç 
var mıdır.? Aaraştırmıya vakıt 
yoktur. Yanlış ise düzeltilmek 
İçin vakıt geçeçektir. Bu 1orluk 
düşünülerek geride kalmış, 

ödenmemiş verğilcr aranmıya

caktır. 

3 - Göçeceklerin silah al· 
tında olan çocukları özgür 
bırakılır ve bunlar hizmetin 
bitip bitmediğine bakılmaksızın 
ailelerinin yanlarına gönderilir 
ve hepsi beraber göçerier. 

4 - .Romanya hükumetinin 
hizmetinde bulunan Türk as
lından işyarlar (memurlar) dev
let sandıklarına emeklik (teka
üdiye) hakkı olar.ak neyi bı

rakmışlarsa bu paralar kendi
lerine yola çıkmadan geri ve
rilir. 

5 - Romanya devleti Dob· 
ricede toprağın sahibi tarafın· 

dan bir başkasına satılmadan 
önce kendi müsaadesi alınması 
için bir kanunla elde ettiği"hak
kı hıyar,, Türk halkına kolay
lık olmak için terketmiştir. 

Yalnız Türkler topraklarını 

orada sıyasal umylar (emeller) 
güttüğü sanılan kimselere sa
tamazlar; bu yasaktır. 

6 - Arabalar Köstenceye 
geldiği vakıt bunlardan "ayak 
bastı,, parası alınması usul
dendir. 

Bu usul de, göçmenlere ko
laylık olsun diye kaldırılmıştır. 

1 - Her göçmenin yükü 
vapurlara rıhtım hamalları h· 
rafında.n yüklenilir ve bunun 
için ayrıca para ahnırılı.Çünkü 
liman hamallarının bir sendi
kası vardır. Bu hak onlara 
resmiğ olarak verilmişti. Hal· 
buki Türk göçmenine yükünü 
kendi taşıması, kendi yükle
mesi için izin verilmiştir. 

8 Göçmen kendisinin olan 
malı ha vanı znr• 

En önemli mesela 
9 - Şimdi size en saslı 

l bir maddeyi anlatayım: Ro-
: manrada müslüman Türklerin 

salı:p olduğu toprak mikdarı 
büyüktür. Her ayi!Pnin kendi 
top~ağına alıcı bulması zordur. 
tesadüfe b:ığlıdır. 

Size Dobrice ve bunun çok 
tanınmış bir parçası olan Deli
orman Türklerini insan güzelliği 
nin kusursuz örnekleri olarak 
gösterebilirim.Çoğu uzun boylu
dur ve çoğu kumraldır. Son 
bir yolculvğumda asker ıube
sinde yedi yıl çalışmış olan bir 
Romanyalı sübay, Bulgar genç• 
!eri ve Bulgar delikanlılarile, 
Türk delikanlıları arasında be
den bakımından bir kıyas yap
tı. Bulgar delikanlısının sağ· 
lamlıgını, kuuvetini, ırk ola
rak ~ençliğini kaydeitikten 
sonra butün o yıllar sırasın
da sayısı on beş bine varan 
Türk delikanlısını gözden ge
çirdiğini söyliyerek bana dedi 
ki: 

Bu iş bir cl\izen altında ol
madığı için nasıl olacağı ve 
nasıl bir sonuç vereceği de 
tabiiğ kestirilemezdi. Hükume
timiz, Romanya devletile, Türk 
topraklarının, Türk mülklerinin, 
Türk evkafının, Türk cemiye
tine ait mülklerin satın alın
ması için anlaşmıştır. Devlet 
bütçesine her yıl konacak bir 
para ile bu toprak ve mlilklerin 
karşılığı ödenecektir. Ödeme 
tarzı şöyledir: Yarısı para ve 
yarısı devletin almakta fayda 
göreceği petrol, tahta, benzin, 
mazot, tohumluk ve saire gibi 
şeyler .. 

"Çepkenin ve şalvarın içinde 
daima üç, dört bin yıllık Yunan 

l mermerleri çıkıyor.,, 
Doğrusu, orada on iki çift 

olarak güleşen Türk delikanlı
larının yapılarını ve bedenle
riııi anlatmak için Romanyalı 
sübayın cümlesinden güzel bir 
anlatış bulunamazdı .. 

Göç be' yılda bitecektir 
Hükümetimiz göç süresini 

dört ve son olarak beş yıla ayır- ı 
mıştır. Müslüman Türklerin göçü 
en son beş yılda tamamlanacak
tır. Oradaki Türk topraklarının 
ise dört veya beş bölgeye ayrılma 
sı kararlaşmıştır. Her yıl bir 
bölgenin halkı göçecektir. Göç
menlerin toprak ve mülklerile 
evkaf ve cemiyetlere ait mülk· 
!erin parası çok önemli bir ye· 
kündur. Bu para veya satın alı
nacak her türlü mal, anayurd
daki göçmenleri yerleştirme işi-
ni kolaylatacak değerdedir. 

HUkOmettmlzin gönder
diği lşyarlar 

Hükumetimiz bu ağır işi iyi 
bir tarzda yürütmek için ay
rıca kedilerine güvenilir işyar
larını (memurlarını) seçip Ro
manyaya göndermektedir. 

iki işyar daha önce gelip 
lazımgelen araştırmaları ve ha:. 
zırlıkları yapmıştı. Şimdi yeni
den yollanacak iki vı: va üç 
işyar da öncekilere katılacak
lar ve göçük düzenini hazırlı

yacaklar; göçmenlerin gelişini 
kontrol edeceklerdir. 

Romilnyada ne kadar 
TUrk var 

Size bu işi her Türk gibi 
yakından benimseyen bir yü· 
rekle bildiğim kadar anlathm. 
Fakat, Romanya topraklarını 
1910 danberi dört kere gezmiş 
ve her sefninde Türk halkile 
çok yakından değette bulun· 
muş bir adam sıfatile diyebi· 
lirim ki, Roaıanyadan ıelmiş 
ve gelecek Türkler anayurd 
toprakları için son derece fay
dalı insanlardır. Evvela sayıları 
hakkında size bir fikir vereyim: 

Bunlar dört yiiz bin kişidir. 
iç bakanı B. Şükrü Kaya beş 
ay önce Kamutayda bir diyev
leri sırasında bu sayıyı ulusa 
çok doğru olarak öğretmişlerdi. 

.Şimdi geçeceklerinden bah
setiiklerimiz sayıları yüz elli 
bin o.an müslümnn türklerdir. 
Gene Romımyada Dobrice ve 
Besarabyada yaşayan 250 
bin sayısında hıristiyan Türk
ler vardır. Din ayrılığı 

1 
bunlar arasında ahlak ayrılığı 1 
çıkarmamıştır. Bütün Romanya 
Türkleri ekinci kimselerdir. 
Yalnız Besarabyadaki hıristivaı:ı 

Romanya TUrklerl 
Hakkında anılar 

Romanyalı Türklerin arasına 
kötü adeUer biç yayılmamıştır. 
Aile bağları çok kuvvetlidir. 
Evlerini, hısımlarını, çocukları
nı çok severler. Yoksullaşmış
lardır. Fakat asal adamlar ol
duklarını her halde görürsü-
nüz. Bilgice, malca, paraca düş
kündürler. Fakat ruhlarında biç 
bir düşkünlük bulamazsınız. 

Bir Avusturyalı gazeteci on
ların arasında ilri hafta dolaş
tıktan sonra İstanbul ve An
karaya gelmiş ve bana demiş
ti ki; 

"- Erkinliğini kaybeden bir 
halkın bu kadar yüksek başlı 
kalınası, başka bir yerde tesa
düf edilecek bir şey değildir. 
Bunların arasında dolaştığım 
zaman Türk devletinin bili 
orada hüküm sürmediğine bir 
türlü kendimi inandıramadım.,, 
O kadar kendilerini sayar va 
saydırırlar. 

Ulusumuz, bir Fransız tarih
çisinin çok doğru olarak söyle· 
diği ıibi, büyük felaketlerde 
meyus olmıyor, ruhu kırılmıyor; 
onu çok sevindirecek başarı
lara, yengilere kavuştuğu vakit 
şımarmıyor, başını kaybetmiyor. 
Dobrice ve Deliorman yolların
da bu düşünce sizi terketmez. 

Gagauzlar: Arıkan 
Türkler 

Gök Oğuz kökünden olan 
Romanyalı Gagauzlara jl'elince, 
bunlar her bakımdan Türk 
seçkinlerini ilgilendirmeye çok 
değen bir halktır. 

Gök oğuz aileıi, evinde 
Türkçeden başka birşey ko
nuşmaz, başka bir dil öğrenirse 
o~ulda öğrenir. Yahut, başka 
bır halk onun komşusu ise, 
beraber ayni köyde yaşıyorsa 
onun dilini öğrenmesi tabiiğdir. 

Bin altmış beş yılından 
beri Romanyada yerleşen Ha· 
Hazerler, Kumanlar, Peçenek
ler; eski orta asya türkleri ve 
hatta osmanlılardan, selçuki
lerden önce Anadolu türkleri 
gibi yüzbinlercesi hırıstiyan di
nini kabul etmekle berabnr aııa 
dillerini hiç bir vakitunutma 
mışlar ve onabağlı kalmışlarır. 

Müs;üman olmadıkları için 
bizim Arapçasını bildiğimiz bin
lerce kelimeyi onlar ancak eski 
Türkçe ile söylerler. Çoğu eski 
Türk ııyle ad nı saklamışlardır. 
"Şikayet" yerine "size acılarımı 
anlatacağım., der. "Şikayet et
mek,, yerine "sızlanmak,. der. 
Mesela: "Benden size sızlandı 

? d. m . ., ıye sorar .• 
"Sarf., kelimesini bilmezler. 

·i~tanbııla 2itmck ıçın kac 

Beş yıldanberi alabildiğine 

büyüyen, bu Saad Muhammed 
Gazi adlı adamı görüp te bir 
ürperme geçirmemek imkası:z:

dır. Yirmi yaşında bir delikanlı 
iken bu garip hadise başına 
geldi. O zaman babasının ya· 
nıoda mütevazı bir boyacı ola
rak çalışıyordu. Karısı ve üç 
çocuğu ile bahtiyardı Şimdi 
bir kaç yıl oluyor ki, bahtiyar
lığını bozan, kendisini yatağa 
seren bu garip dertle malfıl 

bulunuyor. Hadise şöyle ol
muştur: 

Saad Muhammed bir gün 
üzerinde çalışmakta olduğu üç 
metre yüksekliğindeki bir i~ke· 
leden aşağı düşerek hafif su
rette yaralanmıştı. Yaralı has
tanede bir hafta kalmış ve ta
mamen iyileşerek çıkmıştı.Kaza 
vuku buldukunda boyu bir 
metre yetmişti. iki sene: sonra 
iki metreyi buldu. Fakat bu 
vakıtsız boy uzamasından o 
kadar zayifledi ki hasta düştü. 
Dostları kendisini terke başla
dılar.Mahallede herkes onu cin· 
ler çarpmıştır,diyerek yanından 
kaçıyorlardı. Bir sene sonra 
boyu daha 40 santim büyüye
rek 2,40 ı buldu. Mısırın eı 
büyük doktor'arı bu anlaşıl· 
maz hadise etrafında Avrupa· 
nın maruf profesörlerile temasa 
girdiler. Bütün doktorluk alemi 
hadiseyle ilgilendi. Fakat bu 
büyümenin sebepleri bir türlü 
bulunmadı. Saad Muhammedin 
boyu şimdi 2,80 dir. Ve boy 
atması durmamıştır. Bu gi· 
dişle bir iki senede Ü\ 
metreyi de geçmesi muhakka~ 
sayılıyor. Hasta yatağından kal· 
kamıyacak haldedir. Şimdi oııL 
Avrupaya getirmek istiyorlar 
Avrupa ve Amerikalı bir çok 
alimlerin talebi üzerine Mu· 
hammed Gazinin sinemada fo
toğrafları alınmıştır. Hasta ka
dere bel bağlamıştır.Kendisine 
üç metre boyunda üzel bir 
karyola yapılmıştır. Kendisini 
ziyaret edenlere bütün bunlar 
için "alnıma yazılmış, değiş• 
mez,, diyor. ...... ···································' 
para ödiyeceğ'im,, der. "Cahil,, 
kelimesi anmadıkları bir keli
medir. Sorduğunuza karşılık 
veremezse: "ben karanlık ada· 
mım. bunu bilmiyorum." der. 

Hiç bir zama "rica,, keli~e
sini onun dilinde görmezsiniz. 
rica yerine yalvarırım kelime· 
sini kul!anır. Dil savaşımızda 
gök oğuzların, müslüman ol· 
mamak do!ayısile dillerinde 
sakladıkları, binlerce te1T1İZ, 
güzsl Türkçe kelime bilginleri· 
mizin el uzatacakları çok zen· 
jl'in bir haznedir. 

Yeni harfler çıktığındanberi 
Hıristiyan Tıirk kaybettiği ki· 
ta:,a kavuşturmuşuı". Anayurd 
gazetelerine abone oluyor, ki· 
tab getirtiyor, lııgat getirtiyor 
ve dil bi!ır:s:ni de. inleıtiriyor, 
büvültüyor. _ 
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DUğUn gecesi ze g f içinde yüzecektiniz. 
b. k şan ve şere l . 

~n11t A':nanın sarayı ırço . . di e kadar Roma preM en-
't.ı va d _rebeyliklerinin evlerı Ş'.m b'yl akıllarından geçireme-

ı.. da nın ı c ) k !P .i .. n.ş pahçelerin ortas~n d"kleri genliğe (refaha avu-
ıd. Bahçe asırlık büyük agaç-

1 ktınız Şövalye siz bunların 
lar a b en~isti. Arka tar:ıfı şhaca .. a~ag-ınızın ucile tepe-

. d O k- ep .. ını , .. l • 
ge ış parka çıkıyor u". -~·•n rek Borjiynların du;ı:ıa.I' ıgını 
Şaın Primver ya!'ındakı b .. ınez kininı üzerınızc al-
,1( d ' d. · · l z bı- ve son ·ı hku-m a .ııa ken ısını ya !' d mı: Ölüm cezası e ma 
raKına.arını söyledi. Yavaş 1a- ~iidiniz ve b 'tün bunların 
~aş c pi edeki büyük mermer c . · bana karşı düşman ol-

. k n hepsını B k z aıerd ven erinden inıp p.ır ı k için y ptınız.. ıı ını 
ıçine daldı ince uzun dal.arı malmb.

11
• • yüksek lig-ini an :ıta-

• . kn mızın . d 
Y~rlere kadar uz nan buyuK ak ve ona taptığımı ıfa e 
bır süğüt ağacının altında e~a- cd k bir k lime bulamıyo• 
t, k .. , . r- e ece 
ır ahramanı Hergu •• ın m 

k . n't rum. d' tef mer heykeli yanında ı gra _ Mııdam! Ken ımce şe 
taşından yapılmış kannpe- dıg-ım bir düşünceye uyarak 

say · öy-
ye oturdu. bir fedakarlık yaptı~ ı~e. s 

Perimever bn parkın gönül lediğiniz sözler benım ıçın en 
avlayıcı eşsiz güzelliğine öte- b"yük mükafattır. 
denberi tapardı. Bu yer ken u_ Sonra babamı kurtardı-
disi için çok değerli hatıralar Size açıkça söylemezsem 
da saklayordu. O çocukluğunda nız.d' · b·'yük kalbinize layık 

1 d ken ımı u f k 1 
annesinin yanında bura ar a saymıyacağıın. Beni zayı a p-
lcoşturmuş oynamıştı. Çocuk- li tanımanız bana çok acı ge-
luktan bugüne kadar tatlı .~e . B bam Kont Alma vatanı-

! z lır. a s· t ıdı-•cı bir çok hatıra arı go. - na ihanet etmişti. '.~ a~ _ 
leri önünde canlandıran derın _ ım namı ebediyen sıhnemıye 
dll;üneelere dalmıştı. Adeta g k bir lekeden kurtardınız. 
kendinden geçmişti. Bu sıra~a ce Ragastan derin bir heye-
hafif ayak seslerini müteakıp 
b canla: M _ 
İr gölge karşısına dikildi: _ Taşıdığınız namı mı a 
- Madam! Emrinize uyarak dam ? Dedi. d 

iste geldim. p . bu sorgu karşısın a 
rımver . 

1
. b. 

Perimver derin bir düşün- titredi. Bu sorgunun gız ı ır 
ceye dalmış bulunduğundan anlamı vardı. Primver onu an-
anıııın kulağına gelen bu ses.- lamışb. Benzi sarardı. Fakat 
deıı titredi fakat Şövalye Dö yine souk kanlılığını tophyarak 
R.aırastanı ~anımak için ıözle- cevap verdi. 
riııi kaldırmadı bile... - Evet tanıdığım namı. · · 

1. de d 1 Ragastan fapkasını e ın Yanlış bir düşünceye ama• 
tutarak kanapeden iki adım yınız. Alaa'larla Manfredi'le· 
Uzakta ve ayakta duruyordu rin aynı soydan olduğunu bil-
Duruşunda darj'ınlık anlatacak ıniyorsunuz sanırım. Kont Al-
hiç bir şey de göster•iyordu: manın ko.çmasile her iki aile-
I<a!bini büken ve ezen sevgı nin hayatında derin bir yara 
acısını saygı ile örtaıeğ• çalı- açılmıştı. Bizi bu yüzkızarıklı-
şıyordu ğından korumak için hayatınızı 

Prenses Manfrediye karşı tehlikelere koydunuz. 
kötü bir hareket yapmakla. ne Perimver son kelimeleri söy-
kazanaçakb? Ve nihayet Prım- 1 rken heyecandan nefes ala-

t c 1 . 
vere karşı dargııılık ıöı e~- ınaz bir vaziyete ge mış ve 
mere ne hakkı vardı? Likın birdenbire susmuştu. . 
Priınver iler şeyi görüyor ~e Madaml Borjiyaların hızme-
&eziyordu. Onun ne büyilk bı.r ti' • terkederek kont Almayı 

b Dl t' k 
ıstırap içinde kıvrandığını , ı- kendi memleketine ıe ırm.• 
liyordu. Bir kabahat işlemiı gılll size ufak bir hizmet olmuş fıs_e 
YllzUnün kızardığını duydıı. benim için ne büylik şe~e t~r 
Kendisini dllşünceler• daldıran Çünki sözümü yerine getır•ış 
durumlardan Şövalyenin tered- oldum. . . d h k 
düda düımesini istemediğind~~ _ Söylediklerinızı a a açı 
arada hiç hir şey yokmuş ııbı · h edemez misiniz? 
davrandı. Şövalyenin davete ıza - Madam! Hani dere k~~a-
gelmesini teşekkürle karşıladı: rında bir zeytin oraıanın'.n 1~1~: 

_ Size teşekkür etmek is- .ıe size rastlamıştım. lhtıma ı 
tiyorum. Mösyö Şövalye. ı:ıer bu küçük vakayı unutmuşsu-
kesin önünde bu ödevi (vaz'.f~) nuzdur bile... . . 
yerine getiremiyeceğim ıçın Perimver gözlerını yumdu, 
sizi ı.uraya çai'ırdım. . _ mırıldandı: 

Ragastan hiç bir kelıme ag- - Unutmadım. 
k kafasını Öyle ise o vakıt size 

zıııdaa çıkarmıyara -
sölediklermi de unutmamışıı-

yere eğdi. • b' 
Primver ise tutamadııı ır 

heyecanın altında çırpınıyordu. 
Yine söylendi: 

- Evet! Amaçım (hedefim) 
size teşekkür etmekti. Burada 
başbaşa bulunduğumuz ıçın 
yapmış olduğunuz fedakarlık
ların derecesini de anlar ve 
ölçebilirim. 

k 1 k dedi-- Bir feda ar 1 mı 

Giz madam? 
Bu kelime şimdiye kadar 

bundan daha iyi bir yerde 
~ullanılmış değihlir.Yine çaıır
ınaklığım üzerine Roma mez~r
lığına gelerek Borjiyanın sız! 
Özel (hususi) işlerinde kulla• 
nacağını 1:öyledikleri akşam 
~er şeyi tamamiyle. . ~n!ı
Yamadığıma inanabılırsınız. 
Yoksu! oldugu· nuzu va Papanın 

b .. ük oğlunun size kartı uy 
bir se gl ıöıterdifini öğren· 
ınt;tim. Bu parlak teklifi k~bul 
" "ek elinizde idi. Yokıul ıken 

• · ek 

nızdır. ) . 
Gerekirse ( icap ederse sı-

. . · kanımı dahi dökece-
zın ıçın . 
_. . ve daima hayatımı hız-
gıaıı - .. 1 
metinize bağlıyacagımı soy e-

miştim. d 1 I te görüyorsunuz ma am. 
Siz! 0 gün verdiğim söziın dı
şında hıç bir harekette bulun-

madım. 
Her ikisi de susmuşlardı. 
Ragastan doğruldu. Gece

. karanlığı çöküyordu. Şo· 
nm d·'k"I 

1 . ag-zından o u en va yenın . . . 
sözler Primverin kalbını tıt-

retiyordu. 
Beatris Raıutanın bü_YÜ~ 

ve temiz kalpliliğinden ılerı 

ld. _. . sandığı heyecanla 
ge ıgını • ö 

.. - "unün kabardıgını ve ı z-gogs _ h' 
l . . yaşla doldugunu ısse-
erının 

1 
d . idi Heyecaııının ası 
ıyor · . d . 

hakiki sebebini ta~~ı~ e emı-
du Bir dakika ıkısı de ıa-yor • 1 ri bir ateşin tesile suste ar. 

p -Sonu Var -

:6 -
b .. ""kb" lOL"raıçı 

uyu ır ı·k. • · ~ici.. ..ıd·· .d. ı genç o uru u 
ezı ır e - Başlar atı 1 rıcl >ulıı <de 

dikten sonra hayata gözlerini 
yummuştur. Onu çevreliyen dağlar tepeler fındık 

Bahçe eri ile bezenmiştir. 
Eğlence. içki ve kuınar hastalığı 

ı,ıı·r ~ııı/a,ı 

-- llaştaıc.•ı 1 ,, ıncı sahııede -

Demek çocuklukdan beri 
bir fındık merkezi olmak üzere 
tanıdığımız G:reson burası idi. 
Çabucak geyinerek karaya çık
tık. iskelenin hemen yanında 
deniz kıyı•ında yapılan güzel 
bir park şehir hakkında ilk 
iyi intibaları uyandırabiliyordu. 
Bu tabii güzelleme ilaveten 
yine iskelenin karşısında bir 
kaç banka binasile karşılaştık. 
Biraz daha içeriye doğru gi
rince fındık depoları, büyıik 
fındık fabrikaları buranın eko
nomik bakıl!'dan varlıklı bir 
şehir olduğu.ıu anlatmağa ye
tiyordu. Ça:şısı o kadar girin
tili ve çıkıntılı değil. Sağa sola 

fazla açılmaktansa ine.; uzun bir 
yol üzerinde dükkancılar birleş
meği tercih etmişler.. Çarşısı 

hemen biricik uzun ve düzgün 
bir caddenin üzerinde .. 
Sağda ve soldaki dükkan

lara bir göz atarsak Gircso
nun geyim bakımından ince 
bir zevke sahip bulunduklarını 
anlayabil:riz iyi tanzim edilmiş 
mağazalar, insanı çeken vit
rinler mevcut. 

Genel bakın.dan ummadığım 
bir vaziyetle ·karşılaşınca ya-

nımda bulunan bir arkadaşım 
bana dedi ki: 

" - Gördüklerin şaşılacak 
şeyler değildir. Giresonlular 
giyimlerine ve eğlencelerine 
düşkün adamlardır. 1925 sene
sinde bu memlekete on iki mil
yon Türk lirası girmiştir. O 
tarihlerde Girosonda dört ta
ne bar vardı. Halkı paralı ol
dukça yaşamanın yollarını da 
biliyor. Fakat ne yapsınlar ki 
bugün ellerinde avuçlarında 
birşey yok .. ,, 

itiraf edeyim ki, arkadaşı
mın bu sözleri üzerimde fena 
bir tesir uyandırdı. Girsonlu
ların ekonomik bakımdan biraz 
hesabsızlıkları gözlerim önünde 
canlandı. lzmirin de eline çok 
para geçtiği yıllar olmuştur. 
Fakat böyle dört sefahet oca
ğını yaşatmamıştır. Nüfus iti
barile lzmirin üçte biri kadar 
bir şehirde dört barın yaşa
ması pek de iyi bir not olmasa 
gerektir. Eğlencenin yemek, 
içmek kadar kuvvetli bir ihti
yaç olduğunu kabul edenler
denim. Hayatta kazanmanın 
zevki kadar para yemenin de 
zevki vardır. Fakat hesaplı 
olmak ve şuurlu hareket etmek 
şartile ... 

Giresonda buna ilaveten ku· 
mar ve içki iptilası da olduk
ça ıeniş mıkyasta imiş. Filha
kika fındık piyasasının geçir
d.ği buhran yüzünden o sefa
het yerlerinden eser kalmamış, 
lakin ufak büyük kumar ipti
lası sürüp gidiyormuş. Bizce 
yaşı çok ilerilemiş olanları bu 
yollarından çevirmek biraz 
güçtür. Fakat gençleri bu yola 
dökülmekten alıkoymak ulusal 
bir vazifedir. Bilhassa Halkev
leri, gençlik teşkilatı bu mevzu 

bll' 1, fllı-lfl'(I 

üzerinde üneınli bir vazife 
ile karşı karşıya bulunuyor
lar. İçki ve kumarın sosyal 
hay atımızdn açacağı rahneler 
bütün vasıtalarla yayılmalı, kon
ferans!ar verilerek, broşürler 
bastırılarak mücadeleye girişil
melidir. Belki de bu yolda ba
zı çalışmalar vardır. Fakat ge
lip geçici bir yolcunun bunları 
hemen örrenebilmesine imkan 
tasavvur edilemez. Bilhassa 
halk bol!uk yıllarının değerini 

bilmiyerek israf eylemenin tu
tumsuzluğun acısını çekmekte 

bulunduğundan iki devir ara
sındaki farkı canlandırmak ko
laydır. Bu yolla sefahat ocak
larına tevcih edilecek mücade
le kolaylaşabilir. Gerçi bugün 
1325 in on biri sayılacak bir 
durum yoktur.Fakat bu yokluk 
yoksulluktur. Yarının herlıı.n
gi bir varlığı yeni bir hareket 

uyandırabilmek istidadındadır. 
Bugün de biraz varlıklı olanların 
bir ayıığı lstanbuldan ayrılmı
yormuş. Bu itibarla iençleri şu
urlu ekonomik bir terbiye ile 
kuvvetlendirmek zarureti vardır. ., 

" . 
Gireson demek fındık de-

mektir. Hemen şehrin kıyısın

dan başl.ımak üzere sağa ve 
sola geriye uzanan dağların, 
tepelerin, l amaçların üstleri 
hep fındık ağaçlarile doludur. 
Otomobil ile iki saat, üç saat 
fındık bahçeleri arasından se
yahat etmek mümkün; Fındık, 

meml~ketin biricik varlığı sayı
lıyor. Fındık alışverişinin bu 
kadar genişlediği bir yerde 
borsaya uğrayarak mahimat 
almak istedim. Eski lonca
ları andıran kapalı bir ye
rin içinde fındık bursasını 
buldum. Mevsim sonu olmak 
itibarile fındık borsasında me
murlardan kimse yoktu. Bor
sanın içinde kapının ağzında 

k:çük bir dükküneıdan fındık 
istedim. Süt fındığı denilen cins 
en iyisi imiş. Elinde de topu 
topu iki kilo varmış. Kilosuna 
otuz kuruş istedi. Aldım. O 
bana paket yaparken elinde 
torba ile bir köylü de fındığını 

satmağa getirdi. yabancı oldu

ğumu anlıyan fındıkçı herhalde 
benden fazla para almış ola
cak ki köylünün torbasını elin
den aldıkıan sonra onunla pa
zarlığa tutuşınadı. " Hele sen 
şöle dur,, didi. 

Aldanmak insanın en çok 
gücüne giden bir iştir. Bu defa 
ben köylüye fındıgına kaç para 
istediğini sordum. On beş ku
ruş dedi. Pazarlığa lüzum gör
meden onu da aldım. Fakat 
üzerinde fındık borsası yazılı 

yarı resmi bir teşekkülün içinde 
her nekadar mevsim sonu olorsa 
olsun satıştaki bu bir misil 
farka şaşmadım dersem yalan 
soylemiı olurum. Bu küçük 
z.kre değmez hadise borsa dı
şında olsaydı mesele yoktu. 
Fakat fındık borsasında ecre-

~ 

Zeynele atılan kurşunlardan 
biri

1 
de o sırada dirsekte ta~ 

ilstünde oturmakta olan köy 
halkından on dokuz yaşındaki 
A,zize isabet etmiş ve sol bög-
ründen ağır surette yaralan
mıştır. Gece Memleket hasta
hanesine getirilen yaralı s ba
ha karşı l>lmüştür. 

Bütün koy ha!kı va'·'a ~a
l allinde l.ıu acıklı b d <! r-

~ sında gözyaşı d 
ike!l o novaya v 1 yı 
fc ıla b.I ·, 1 teş !,·· 
, !es f ne , e v r ~ 
Çünkü t.11 r tel fon • rini 
de kesmişlerdi. 

Bornovaya Bekç" aönderil
miş ve j ndarmalar yctişer k 
tahkikata başlanmıştır. Katil
lerden lbrahim Bornovaya gi
derek hükiımete teslim olmuş 
ve arkadaşı da Mersin!ide 
jandarmalar tarafından yaka
lıınarak Bornovaya göndC"ril
miştir. 

Dün sabnh Müddeiumumi 
muavını bay Şevki hükumet 
doktoru Bay Esat Naldöken 
köyüne giderek tahkikata vazı
yed etmişlerdir. 

Çok halim ve selim bir genç 

olan bay Zeyneıin bu acıklı 

ölümü Bornovada ve köylerde 

derin bir tee~ıür uyandırmıştır. 

Zeynel ve Azizin cenazeleri 

bütün köylilleria iştirakile kal
dırılmııtır. 

Katil İbrahim ve Kazımın 
ifadeleri Burnavada alınmış her 

ikisi de cürümlerini itirııf eyle-
miştir. On lira için iki ıenç 
topraklara ğömülmüş ve iki 
ırenç te hapse tıkılmıştır. 

Berlinde __ .. _ 
Bir Iııgiliz heyeti ınc· 
rasiınle karşılandı 

Berlin, 15 (A.A) - 4 Sü
bay ve 1 askerden mürekkep 
bir lııgiliz eski harpçılar de

legasyoııu dün akşam buraya 
ğelmiş, İıtasyonaa B. Von 

Ribbentrop ve Kiffhaser eski 
harpçılar birliği başkanı tara

fından karşılanmıştır. İstasyon 
yöresinde bulunan 3000 kişiye 
yakın bir kalabalık İngiliz de
legasyonunu alkışlamışdır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yan etmesi biraz münasebetsiz 

sayılabilir zannındayım. 
~ . " 

Giresonda belediyenin çalış-
kan ellerde bulunduğunu so
kakların tanzimindeki faaliyet
ten tahmin eylemek mümkün

dür. Modern elektrik tesisatı 
da ıözden kaçmıyor. Şehir 

yukarıda da söylediğimiz gibi 

denize uzanan bir burunun her 
iki tarafına yaslanmış bir te
peciğin üstündedir. Daha doğ
ru tabirle şehrin umumi man
zarası ters çevrilmiş çorba ka
şığına benzetilebilir. 

Giresonu limandan seyreden
ler büyücek bir şehirle karşı
laştıklarında tereddüt edebilir
ler. Fakat vapurla ayrılırken 

burunu dönünce arkada kalan 
ikinci bir Giresonla da karşı
l&şırlar. 

Gireson bugün sönük bir 
haldedir. Fakat çiçc kte bulunan 
fındıklar biray sonra piyasaya 
indirilince büyük bir faaliyete 
kavuşacaktır hele busene re
koltenin çok iyi olması bekle-,, 
niyor. Fındık ihracatı yapan 
büyük ecnebi fırmalarda şim
diden Giresonda hazırlıklarını 
yapmakla meşguldurlar. 

H.OC!\KO LU 

__ .,. ........ ---
yerinden oynadı 

- Baştaıuıı bırlnc• salı .ede -
mitinri olmuştur. Öğledn 
sonra büyük F raasız ih-

tilalinin önemli meydanı olan 
Bastil' ede yüz binlerce 

halk toplanmış mavi, beyaz, 
kırm zı bayreklarla sok kları 

dolaşmı 'tır. Paris şimdiye ka
dar bu büyük ve kuvvetli 

hiç bir n ·· ma yiş gorınemişti 
Kaşen ve Deladiye tanın

mış devlet adamlarilc komü
nı,t ısyaliıt, rııdika' say

bel diye azaları ol
ha de insan kını 

rı 'lkakları d 1d r uş
ıay;ş saat 18 e kadar 

de a -a etmiş enternasyonal 
l!:ar.sey ı ve ihtilal şarkıları 
yüz binlerce insan tarafından 

söylenmiştir. Pariş halkı bu nü
mayişle cumhuriyete olan bai

lılığmı göstermiş ve faşistlere 
cevap vermiştir. Faşist teşki

liitı da başlarında alameti fa
rıkaları bulunduğu halde meç

hu: asker önünde nümayişler 
yapmışlardır. 

-~~-

ar ahan 
Avrupadan döndü 

lstanbul, 15 (A.A) - Mezu

niyetini geçirmek üzere Avru

pada bulunan Sovyet bilyilk 

elçisi Karahan bu sabah trenle 

şehrimize gelmış ve doğruc• 

Büyükderedeki Sovyet elçiliğin• 

gitmiştir. 

Topraktan 
Para çıkarıyordu 

Tepecikte Arslanlar 5okağın
da Rıza oğlu Feyzi, hazineye 
ait arsayı kazdığı ve gümüı 
paralar çıkararak, sattığı anla
şılmıştır. Feyzi hakkında tah

kikata başlanmıştır. 
Laf atmak ayıpl 

lsmail oğlu Osman, Mehmet 

oğlu Hamit adındaki iki kişi 

dün Gazi bulvarından ieçen 

kerim kızı Fatmaya durl Demek 

suretile laf attıklarından yaka· 
!anmışlardır. 

izinsiz ders verilemez 
Keçecilerde Şükran sokağın· 

da 22 numaralı evde oturan 
Muse oğlu Yusef'in izinsiz ço

cuklara ders verdiği anlaşıldı

ğından tahkikata başlanmıştır. 

'"7""' 
Bori'.ia llaberleri 

Dün Borsada 
Yapılan Satışlar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
94 AZ Ahmet 10 50 11 5€ 
39 Ş Riza Halef 10 11 
9 M J Taranto 7 50 7 SC 
5 S Süleymano 9 25 9 5f 

147 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
1335 Buğday 4 50 
1103 Bakla 4 12 

57 ton " 
22 Kumdan 5 75 

145 balye pamuk 50 
110 Susam 11 25 

5 75 
4 31 

7 50 
50 
11 75 

Para Piyasası 
15-7-1935 

Alıt Sabf 
Mark 50 25 50 75 
İsterlin 618 50 623 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 40 79 80 
Belga 21 12 21 62 
ltalyaa lireti 10 24 10 S6 
İsviçr• Fran. 40 9~ '41 20 
Florin SS 20 8S 50 
Kr. Çekoslo. 5 2{ S SO 
Austr. ilini 23 50 ı4 
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e e • • Mitsui'ler 
• e ya ız • 

1 li • • 
ıe 

• 
te donanması nasıl doğ 

apon Kızılayında Bambo or an arı yetiştirerek harp gemilerine karşı 
·· şler .Sonra anladılar ki bu gülünç tedbirdi 

• 
ın 

emleketlerini korumayı düşün 
I _,53 te, genç Amerikan fi. 

·'" ınun "Komodoru., Perry 
J ır-, n sularında demirlemiş ve 
ilk defa olarak şa~kınlık için· 

..,..,.. ... ,..,." 

• 

.J(lj)Uıt tlll/Htr<t ur l 

bİr harp gemisi göstermişti. 
Tokyo d~n;z bakanlığında top
la,, an memleket ayanı böyle 
bir Tem n n yarata~ileceği teh
lil:<!.er duşünülerek birçok ted
oirLr düşjnülmüştü. Bu :ırada 
olarak düşman kuvvetlerinin 
J.ıpon topraklarına çıkmasına 
ve ı:ahillerin tt:.zirli surette 
bombardımanına mani o.mak 
içın b.itün Japon :ıda arının 
Bambo ormanlarmdan bir ku-
ıkla sarılması düş.in lmüştu. 

llUnakaşaıar olurken 

ıçın, ticaret seksiyonlarından 

başka kömür madenlerini, ma· 
den, kimya ve dokuma fabrika
larının çoğunu kendi elinde 
tuttuğunu bilmek yeter. Bun
dan başka bir çok sigorta kum
panyaları, deniz inşaat tezgah· 
lan, hele 1673 senesinde kuru
lan Mitsui bankası h~p aynı 
firmaya b:ığlıdır. 

ltsulninl ba~y;:ı.,a~ı 
Devletin başyasasmdan baş· 

ka Mitsui finansal hancdıınm
da bir ba,yasası vardı. Bu caş· 

yasa 2Sa yıl önce Ha irobey 
fı'J;tsui tarafından yapıldığı gibi 
ır.ılafaz edilmiş olub handan 
pref ne diktatörlük teşebbJ.;

lerine meydan bırakmamakta· 
dır. 

Mlts, müzesinde 
Bu aıle başyasasının orijinali 

Tokyodaki Mitsi müzesinde 
teşhir edilmiştir. Müzeyi herkes 

eden Alman, Arsıulusal ipek 
piyaçasını çok iyi bilen bir adam· 
dı. Fakat bir çok meslektaş· 
laıı gibi Mitsui müessesesini 
ve ehemmiyetin bilmivo•du. 
O giinc kadar Av-
rupanın büyü!• t:c:ı.-
ret evleri, !la . -
burrr Eon .Jra ve 
P;:ris J ıpo ıy- '1 n 
ıhracatta bu una-
bilmelc im' ;;o • i 
ciddilikle kar ; .-
mı ·'<ırdı. Mli1<c ·-
mel Inı:( lizce bıl ı 
bu birinci J.ıpon 
kom;;nvoya jörün -
den sonra gene 
mJkemmel İr2'ii:z
ce bi!en diğer bır

kaç Japon daha 
Hamburga gelerek 
aynı acent<iya !.en
di evlerinin ipckle
rini de tem~ıl et 

kayi partisini tutmaktadırlar.Hiç 
kimse için gizli değildir ki Ja
ponyanın mukadderatını idare 
eden de askeri unsurlara da
yanan bu iki büyük partidir. 

, Mit suhibiler 
mü:nkün ol
duğu kadar 
çok mal satın 
a!mak ve sat
mak suretile 
ticari gelışimi 
istedikleri ci· 
betle barışse
ver bir inki
şafa taraftar
dırlar. Müba· 
delenin müs
takar şartlar

dan istifade 
etmesini is· 
terler. Mitsu
ilere gelince, 
bunlar sanayi 

ı: 

deki nufuzu ile Mançuri har

bını tahrike muvaffak oldular. 

Nihayet Mitsuiler yeniden zafer 

kazandılar. Mançuri eyaletleri

nin zaptı karar altına alınınca 
• 

Mitsuiler bir çok siparişler al-

dılar. Yen harbını kazandılar. 

Mitsuhibileri ikinci safa düşür· 
düler. Mıtsuhibilerin Minseito 

partisi Yenin değerden düşü

rülmemesini istiyordu. Fakat 

Burada da Mitsuilerin Seyukai 
partisi davayı kazandı. Yen 

değerden düşürüldü. Bu deva

devaülasyon da Japonyanın fi
nansal taclılarına yeni yem 
ümitler verdi. 

Bir suikast hlkc'iyesl 
5 Mayıs 935 de Mitsui hane

danının şefi olan T akuma Dam 

Mitsui bir suikasta kurban ol-

• 

1 

du. Fakat bu derebeyinin öl• 
dürülmesi Mitsui kurumunun 
faaliyetini bir dakika bile c\ur• 
durmadı. Aile erkanı toplandı· 
!ar. Yeni bir başkan, yeni bir 

Juııoıı ılış lıakaııı llil'olıı 

kurmay seçtiler. Bugün artık 
Mitsuhibiler birinci saftan kesili 

olarak bozulmuşlardır. 

Milsui hanedanı Japonyenııı 

bütün işçenlik ( faaliyet) alan· 

larında rakipsiz mevkiini mu· 

hafaza etmektedir. Arsıulusal 
siyasada da. Japon Dış işleri 
bakanlıgı vasıtasile son sözii 

söyliyecek olan odur. Mitsui 

ailesinin on beşincı baronu ha: 

nedanın banisi tarafından ku· 

rulan başyasada: "Altın topla· 

mak" için ileri sürülen tavsi· 

yelere garfı haıfına riayet et· 

Tokyoda münakaşalar o!ur
ken memleketin en zengin tüc
carlarınd n biri olan Mitsu· ai
lesine mensup meşhur bir re-

•':>ll ıı!Jlıtı!Jflllll lııı· ııw.ı·ııl'a l.uıcrat ;JJ'uki .Japoıı ıııelmNaıı lıiııası mektedir. 
sam Jimana rönderilerek Ame- ziyaret edebilir. Her!{eS 13 mad mesini istediler. Bu ikincilerin yapıkları, kimya, makine ve harp ······················································································( 
rikan zırhlısının bir çok eskiz- delik Mitsui başyasasını da teklifleri birinciden çok daha malzemesine ait istihsallerini Zabıta Haberleri: Bir talebe 
ler.ni, krokilerini yapmağa me- okuyabilir. Bundan Allaha ve elverişli idi. Mitsubishi mües· her ne paha na olursa satmak 
mur edılmişti. Bu krokilerin, Mikadoya ödevler (vazifeler) le sesesi Avrupa piyasasında geniş istihl~k sahaları bulmak Kadın kavgası 
ayla başkanı olan Baro Mitsui ailenin altın toplamak için na· Mitsuilerin karşısına dikilmek ihtiyacındadırla;. Buhranı or- Dün Karantinada Emel so· 
tarafından tetkiki, deniz bakan- sıl çalışacağı tespit edılmiştir. istiyordu. tadan kaldırabilecek olan mu· kağında Hüseyin kızı Fatma 
lıgı teknisyenlerince tasavvur Hanedan reisinin en önemli Hamburglu acenta için Mit- cizeli hal çaresi bulunmadığına İhsan ile Hilmi karısı Latife 
edilen Bambo ormanlarının ye· tavsiyesi lüksten ve israftan suı veya Mitsuhibi Hoca Ali göre istihlaki çoğaltacak vası- arasında bir kavga çıkmış, La· 
cistirilmesi böyle bir silaha çekinmektir. Çok eski olan Al" h kabı'lı'nden bı'r t ı b k 1 k 1 tife, Fatmayı başına bir bar· Mitsui ailesi bugün onbir kola veya ı oca a ara aş vurma yo u a ı· 
karşı kafi koruma vasıtası ola- d' S la t kl'fl · yor. Bu fevkala"de vasıta da dak kaynar su dökerek haşla-ayrılmış bulunuyor. Lüks hah· şey ı. onuncu rın e ı erı 
mıyacag· mı aöstermiştir. Mitsu· d h ı · ı· ld • k h t • sında Mitsuilerin telakkileri bi- a a e verış.ı o. uguna göre anca arptır. mış ır. 
4ıin bu fikrine nihayet Mika- zimkilere hiç de uymaz. DUkk8ncı uyuyunca 
donun etrafında olanlar da iş- ihtişam içinde hayat Tepecik caddesinde bakkal 
tiınk etmişlerdir. Tokyonun göbeğindeki sa· ~ Osman Kazımın uyumasından 

Bu ziyaretin iki mühim ne- rayları, ucu bucağı yok s.ını· istifade ederek dükkanına gi-

Acenta memurunu 
dövmüş 

Evvelki akşam limanımızdaıı 
kalkan Konya vapurunda, de· 

niz yolları acetası bilet memurıı 
bay Refiği talebe Mürtez• 

arasında bilet parası mesele· 
sinden dolayı bir kavga çıkmış 

Mürteza, Rıfkıyi dövmüştür. 

Mürteza vapurdan çıkarılmış 

ve hakkında tahkikata başlan· 
mıştır. 

ticesi oldu: b 1 ı lan parkları, küçük ormanları, ren ve azı eşya ar ça an, Esrar 
1 - Japon harp donanma- muhteşem geçitleri, sarayların işsiz takımından Ömer oğlu Park civarında Mustafa oğlu 

sınır. temeli atıldı. K · k J t bahçelerinde özenle yapılmış azım ya a anmış ır. Halilin üzerinde 4 santigraııı 
2 - Japonya gelişme yoluna Zorla -ve glrlllr mi? 

gölleri, minyatür bı:ılıçeleri, ih- • esrar bulunmuştur. Halil ihtisas 
girdi. tişam içinde yüzen dekoras· Dün Çorakkapıda Burc so· mahkemesine verilmiştir . 

Böylece Perry'nin ziyareti kağında Demir oğlu Mustafa, 
Japonyanın ekonomik emper- yonları, mozayikleri, milyonlıır b b Rakı başınsJa 

sahi i ulunduğu ve Sait kızı D · d S y:olızması a lıir baş!an.,ıç oldu. değerindeki kolleksiyonları,ha· H d k ün gece saat yirmı e er· 
_ "' acerio işgalin e i evin kapı· 

H<lrixalı ir iir a lıları Mitsuilerin gözünde hiç vilimesçitte Sadık oğlu adeııı, 
sını zorlıyarak açmış işgal et-

Nerede J pon tıcarctinden, bir fevkaladelik arzetmez.Bun- T Ali oğlu Mehmed Sadık ye 
miştir. ahkikat yapılmaktadır. 

J'apon Dumpinginin rakabetin- dan ötürü de lüks sayılmaz. T d b k Mustafa oğlu Tahir adında ÜÇ am a amına ıra mı' d 
den bahsedecek olsa Mitsui Hanedanın bugünkü şefi Baron .ıaı•uııııaııııı l·rolal;a :ıdılısı Evvelki gün Kahramanlarda kişi, Yusuf Celaleddinin evin il 

kuı umunun adı da ise karı ır. Takikimi Mitsui tarafından aile Mitsuinin mümessillig" ini hıra- Harp ve sulh taarftarları M f 1 K 1 d d b' rakı içerlerken kavga çıkarmış· · usta a oğ u ema a ın a ır 
[Lı ticaret evinın tam ünvaııı adına olarak verilen kabul tö- karak Mitsuhibilerin müm;ssili Mitsuhibiler sulh taraftarı adam, yoğurtçu Ali oğlu Tev- !ardır. 
•:.·arı'sı· ""lı'tsuı· Gomeı· K•yşha,,· renleri, göz kamaştırıcı balolar old M't h'b"l · k tı'ca e f' b' 1 Celal Sadığı ve Tabiri ya· 

- ıv ~ • u. ı su ı ı er, ıpe r • olduklarından bunların dayan- ığe ıraz evini gözet emesini 
~ı:·. Bur:tsı muazzam bir eko· eylenceler de lüks değildir.Bü- tinde Mitsui Banedanını yen- 1 • ralamış ve bekçi ile polisi tah• 

dıkları Miseito partisi seneler- &öy emış. d d k ~;,nik s .. rd;dır. tün bu törenlerden hiç biri mekle beraber ekonomik alan- F k T f k d kir eylemiş ol uğun an ya a· 
denberi genişleme, fütuhat si- a at ev i , o a kapısının 

Mitsui mei Kayşhanın ge- şahs adına verilmez. da birincilig" i Mitsuinin elinden k'I d' · k k b 1 lanmıştır. 
yasası aleyhindedirler. Mitsui- ı 1 ını sö ere azı eşya ar B ki 1 :ıel karargahında, Londra, Mltsuller ve Japonya alamadılar. Bu birkaç asırlık çalmış ve Gedizli İsmail sat- ıça 1 ar 

Nevyork, Liyon, Berlin, Afrika, Mitsui Hanedanının zenginliği, hanedanın saray, parlamento, ler ise, bilakis harp isterler. Kemerde silah araştırılması 
mıştır. 

Formoz, Malzya, Çin ve Habe· nüfuzu çok eskidir. Fakat Ja- ordu, donanma çevreleri ve hü· Mançurinin fethini ve Çinde Eşyalar elde edilmiş ve Tev- yapılarak, llyas oğlu Salih ve 
şistandaki bir çok büyük şube- ponyanın evrensel olan geliş· kfımet üzerindeki nüfuzu zerre genişleme siyasasını kuran bu fik te umumi hapisaneye gön· Hü~eyin oğlu Sıtkı da birer 
lere verilen direktifler hazırla- mesi ancak yirminci asrın ba- kadar eksilmiş değildir. grubun hi,naye ettiği Seyukayı derilmiştir. lnçak bulunarak alınmıştır. 
nır. Bu koskoca müessesenin şında başlar. Japonyanın kud- Seyukal ve Mlnseltc partisidir. Otomobil kazası Kasektl kapmış 
acentelerine gelince sayısızdır. ret ve kuvveti biıyüdükçe Miy- Asırlardanberi elde ettıkle:i Bir şatranç maçı Evvelki gün Kemerde Mey- Arastada Akskili Tevfiğiıt 
Rosya sınırları dışında olmak sui hanedanı yanında daha bir im iyazları ve hakları muhafa a 1 dan sokağında Ahmed oğlu sergı'sı'nden bı'r kasket çalaıt 

ki büyük parti arasındal·i üzere Asyanın bütün şarlarında çok finansal hanedanlar belir- eden Mitsuilerle yeni zengi .• • Mustafanın idaresindeki 3 nu- J 

Ş t 1931 d h geçmi•i bozuklardan Mehme" Mıtsui'inin acenteleri vardır. miştir. Ustalıkla idare edilen !er arasına geçen Mitsuhibiler a ranç maçı e son a-- maralı otomobil, yoldan geçer- ' 
Japonlar seyahat ve konjokturdan kuvvet alan arasında başlıyan çetin müca· dine varmıştır. O sırada M • ken 11 yaşında Bahri adında oğlu İbrahim kasketle beraber 

Ederken bu yeni finansal derebeyleri dele ve rekabetin neticelerini suiler buhran geçiriyorlardı. En bir çocuğa çarpmış, şoför ya- yakalanmıştır. 
Japorlar seyahata çıkarken Mitsui ailesine rakip kesilmiş· bütün Japon milleti duymuştur. yağlı parçalar parmakları a .ı· kalanmıştır. Zorla gUzelllk olur mı.ı? 

:..,,,ısolshanelerinc başvuracak· !erdir. Zira bu mu"cadele süel ve si- Sarhoş mu, deli mi? Karşı yakada Ali oğlu makin:st 
sından kayıyor. . 

'•rı yerde Mitsui Öf ise başvur- Otuz yıl önce mükemmel in· yasal alanlarda oldug· u gib: Dün İkiçeşmelikte Mehmet Riza, Zübeyir kızı Habibenııt 
Rakıpleri kazanıyorlardı. F-:- k ı k k d' · e --, .. ondan istedikleri mallı- gilizce- konuşan bir Japon Ham- ekonomik alanda da tesirlerin: oğlu Ahmet sarhoş olarak eline arkasına ta ı ara , en ı~ııı 

•uıt. aimayı t"rcih eclerl~r.Mit- burga çıkarak Avrupada Japon göstermiştir. ~ıat hipernasyonalistlerin baş- geçirdiği bir sustalı çakı ile öte- beraber gitmesini teklif etıriŞ 
""1t firmasının akıllara hayret ipeokıilerini satmak için bir acen· Mitsuhibi grubu, M:nseito kanı olan General Arakini kine berikine saldırmış ve ya- Habibe, ~itmiyerek karakola 
•c<en büyüklüğ~ii~n~ü--~ın~la~m~a~kt_l..:t~e;..!bu'uıl~muul.§.!l~u._l!ı;uı...!t~ek!tliliDfil..Jk~a~b~u~lLl_ıı~a~rtitın~inigii~MM.ii~ts~u~i..JtJr~u~b~u.ıJ:is~e~SS.Sel'.!!.u·:._,l...ı;Wi.z.a:b.QO~i....i.1:....;~ı:ıı.ı'-...lıı.cı~.ıı:..l..k.a.LııL11.11ııuh.ı:~ .... ------------~J..ııliİ.l'~·i.ıııM;..&li~JWlisii.ı:.. .................... .....J 
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•p . • l d ld g" u gibi badem erıler masa ın a o u I l 

Kabuğundan çıknıış sanı ıroı 
• kurtizanları ile do:u olan taver-

Kristiyan için Hollanda da nalardan tutunuz da \Vap-
daha faz '. a kalmadan kaçmak· . ,. karanlık sokskl:ırında 
t kt Zira pıng ın • 1c· an ba ş\; a çare yo u. Saint • Gilles izbe!erinoe ı en 
uınumhaneci kızların diline düş· bayağı insanların doldurdukları 
ınüştü bir kerre.. Şimdi dedi· eylence yerlerini dola şmak~a 
kodu büyüyecek, belki de Da· idi. Binbir sergüzeşt aradıgı 
nimarka sarayına kadar uzana- I e yarı-

bu gece yarış arına gec .... 
caktı. Ertesi günü Anveıs ve başlardı. Butun 
Brükselden geçerek Kal~~e sından sonra "k ti . 
gittiler. O tarihte bir lngılı~ gün seremoniler ve etı e e_~ın 
lim. nı o!an Kaleden, üçüncu yükseldiği yorgunlukları boy-
kral Jorjun kayın birade~i~i lece çıkarmağa çalışırdı . Ko~t 
alarak Dovra götürmek ıçın Holck kralın yanından a:r : 

1 K . t' hatta onu çok teh_l:kelı gemiler hazırdı. Kra rıs ıyan maz 
Dovrda bekliyen muhteşem sal· baz.' temaslardan, laübalilıkler· 
tanat arabasına binmiyerek den bile koruyamazdı. 
P d b. tut · Doktor Struense kralın ho· osta arabasın a ır yer • 

ki L d d a aı"den kadınları muayene-ına a iktifa etti. on ra • şuna ,.. .
1 

b · k 
hiç te eyi bir tesir bırakmadı. den geçirmek suretı e ~r ço 
Bir lngiliz edibi Kristiyanı tehlikelerin önüne g-eçmege ça· 

d b "T" bu ta· şöyle anlatır: lışmakta ise e u un 
"Kral o kadar küçük, o ka· k~yyütler içinde bu_ ~ayaıtı~ 

dar mini mini bir şey ki periler binbir tehlikesi ve saglıgı y p 
masalında olduğu gibi badem ratan mahzurları olduğu~u krala 
kabuğundan çıkmış sanılabilir. anlatmaktan çe!dnmez.dı: J:lel_e 
Küçüklüğüne rağmen vücudu· gittikçe düşen kuvv~tı_nı.' tt;-
nun yapısı güzeldir. Çehresi~in darsızlığını arttırma ıçın u -
rengi soluksa da ııhhatı yerın· !andığı ilaçların şiddeti<! aley· 
ıledir. Yanında Holck adını ta· bindeydi. Fakat bütü~ b_u tkav-
''.Y•n kendini beö-enmiş bu. dala i eler ve ihtarlar tesırsız a· 
b .. h 1 s y b" d' ır delikanlı var. Çe resı 0 - lıyordu. Kral h'ç ır şey ın· 
dukça güzel.. Bu gi~i~le tak!~ !emek istemiyordu. Zevk bar-
atınakta gecikmiyecegı muhak k d "h" ı· 1 
k d d""er dag"ını, ne a ar zı ır ı o ursa 
aktır.,, Horace Walpo e, ıg k d 

b olsun son damlasına a ar iç· ir yazısında da Krıstiyanı ~e-
viınli ve mütevazi bulmakta ıse mek istiyordu. Fransaya gezısı 
de şeref ve haysiyet anlamları bu fırsatı bir kat daha arttıra • 
ile ilgisi pek az olduiunu kayd· caktı. 

Parlsi ziyaret ediyor. 
Saint-James sarayıııd~, o~u 

görmeğe gidenlerden bır çog.u 
erkek. kılığına girmiş genç bır 
kız sanmışlardır. 

W :ılpod bu alaylarında d~
v am ederek diyor ki: " Danı· 
markanın büyük kralı 0 kad.ar 
küçüktü ki açık mai gözlerıle 
onu mahcup bir kız sananlar 
aldanıyorladı. Çünkü onun ru· 
hunda adi eğlencelere karşı 
yenilmez bir hırs vardı. Geziye 
çıkmakla orjinal bir iş yaptı· 
ğına inanmıştı. Bayağı eylen
celerden başka hiç bir şeyle 
ilgilendiği yoktu. Kadının da 
m azgınından hoşlanırdı. 
'.ondra halkı onu çılgınca al· 
ı:ışlamakta idi. Bu alkışlar . se· 
lıepsiz değildi. Zira kral, Saı~t
James sarayının pencerel~rı.n· 
den halka altın serpmekte ıdı." 

Deli Petrodan beri hiç bir 
şimal hükümdarı Fransayı zi
yaret etmemişti. Bundan ötürü 
Danimarka kralının gezisine 
çok önem verildi. Ondan çok 
bahsedilmiş, güzelliğinin sihıi 
anlata anlata bitirilememişti. 
"Bon ton,, adı verilen eylence 
kadınları da kralın gözüne eyi 

örünmek için hazırlanıyor, bu 

!aksatla daha şimdiden. bin~ir 
hileye başvuruyorlardı. lçlerın-
den bir takım atlı ar~bala.ra 
binerek kralı karşılamaga gıt-
·ı 8 . takımı da yedinci Kris-

tı er. ır .
1 

•. 
t . n misafir edı ecegı saray 
ıyanı 

k daki otellere taşındılar. ya ının . 
Bazı kibar kadınları bu ışte 
daha ileri giderek para kuvve
tile kendi portrelerini kralın 
özel dairesine, yatak odasına 
koydurmağa bile muvaffak ol
muşlardı. Oper2 artistlerinden 
biri cok daha cüretkarane bir 
teşebbüste bulunmuş; çınlçıplak 
bir minyatürünü krala gönder
mişti. Bu yığın yığın teşebbüs
leri anlatan hatırar.üvistlere 

öre, Paris kadııılarının krala 
g ı·ı .. t 'k hoş görünmek eme ı e gırış ı -
feri manevralar, modern Tele
makın usluluğu (!) karşısında 
suya düşmüştü. 

Londrada görülebilecek ?e 
varsa hepsi yarış adımlan ıle 
gösterildi. Westıninister sarayı 
Londra kulesi, tersane, Londra 
bankası, Sen Pol katedral~ .. 
hepsi hepsi güzeldi. Gala zı· 
yafetİeri, balolar birbirin~ ko· 
valıyordu.Fakat neşeden zıyade 
elmasların ve rengarenk ışık
ların parıldadığı bu balo!ard~~ 
çıkınca, Kristiyan, kıyafetını 
değiştirerek Ingilterenin gece 
yarısı taveranlarına, rezalet 
yerlerine koşardı. Saint-James 

sara ... y_ı-~mahallesinin asılzadeiİiiiİİ~iİii 
- ':!oorıu ı •ar -

V ı k Türk anonim şirketi apurcu u . .., . 
lzmir acentelıgınden : 

mir - lGtarıbul ekspres postalarını 
Haft:ılık muntazam ~z . makta olan Sakarya vapu-

. d" k d pazar gunlerı yap .. d"" •.. 
şım ıye a ar . . . . muhterem haikımızdan gor ugu 
runun yerine şır ketımız 

1 
k ·yeni satın aldığı vapur-

. k b 1 . şükran o ara 
sevgıye mu a e eı GUNEYSU vapurlarını tahsis 
lardan TARI, AKSU ve b b ··stirahat ve konforu 

. .. k h r türlü es a ı 1 

etmış ve bu lu s ve e b' . ile limanımıza gelecek ve 
d h r ırı sıras 

havi vapurlarımız an e , . K deniz seferine kalka-
ı ksızın ara 

lstanbulda aktarma em~ .. t ddit tek yataklı lüks, 
k .. k- vapurlarımızda mu ea .. .. ·· 

ca tır. mez ur . JduiTu gibi ikinci ve uçuncu 
d.. ···ı k aralar meHut o " . . kt o ı.u ıs am • . . . 'ht. ' "CI nisbetıncıe ço ur. 

ı ketımızın ı ıı " ka1L.ıraları da ınem e 5-7 ( S. 6 - 7 ) 

Bisiklet yarışları çok 
eyeca ı oldu 

:~. 

· ···~· 

.. 1 

1 

Güreşçilerimiz Bütün 
·· sabakalarıkazandılar 
Güreşler çok heyecanh oldu 

' 1 1 

Macarlar a ıık l<ar~ ı
laşmahrını Cumart si 
günü yap:ı ra •, 1 • 6 ga
lıp rre:cn u usa! takırr -
mız Pınar [l .; r. :i akşam 

üzeri il<incı müsabaka
yı da yapm ı ştır. Birinci 
mJsal akadaki güzel ve 
teknik görü ~meyi gören 
spor sev.e n le rimiz Pazar 
günü sta<lyoma akın et· 
tı ~ er. 

- ll<r~lrı rll' ı J ; .. c ı .w.Jıif ıle 

letçisi ile zrnirin l<ıy;r. etli bi
sikletç:si İzmirspo rl u Kazım ve 
K .S K.tan I~iri dönüş yerine ka

dar hep birlikte saatte vasati 35 
kilometre süratle gittiler 3 

üncü kilometreden dönüldük
ten sonra iki lti!ometre kadar 
bu vaziyette devam ettikten 
son• a Kazım ufak bir kaı.a 
geçirdi. düştü ve lastiği pat· 

ladı. Bu ara lık Anl<aralılar me· 
safeyi açtılar. 

Patlıyan lastiğini değiştiren 
Kazım Torbalı ile Cumaovası
nın birleştiği noktaya gelme
den rakiplerine yetişti. Riri 
her an biraz daha geriliyordu. 
Bütün ümit Kazımda .. Üç An
karalı ile çarpışıyor. Zaten 
Ankaralı bisikletçiler a•asında 
da rekabet var. Onlar da bir
birlerini geçmiye çalışıyor. 

Rüzgara karşı giden koşu
cular süratlerini k:ıybetıiler şim
di vasati 20 i!a 25 kilometre 

arasında ileriliyorlar. Bisiklet
çiler Seydıköyüne yaklaştıkları 
sırada Yusuf Orhar> düştü. 

Şimdi Kazımın iki rakıbi var. 
Talat ve eski Karşıyaka bi
sikletçilerinden Niyazi. Yarış 
bütün heyecanile devam edi-

Tenis 
Müsabakaları 
Prag 15 (A.A) - Tenis Da

vis kupası Avrupa bölgesi 
maçlarının sonuçları şunlardır: 

Alman Von Kraun Çekoslo
vak Manzel'i 612 614 4/6 5/7 
611 yenmişti. Alman iiaukel 
Çekoslovak Caska'yı 2/6 7/5 
614 6/0 yenmiştir. 

Bir karşı 4 sayı ile galip 
gele Almanya, Amerika bölgesi 
ulusları arasındaki turnavayı 
kazan ekiple karşılaşaktir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Takkeli ayrancı 

Bir beyaz takke giyerek 
yolcu salonunda ayran satan 
Giritli Mehmet oğlu Hasanın 

vaziyeti şapka kanununa aykın 
görüldüğünden tahkikata baş
lanmıştır. 

.w-. 1 
'61', 

yor. Zaten müsa!..aka yapan 
yalnız bisikletçiler değil hakem 
otomobilleri de içindekiler ne· 
ticeyi daha iyi görebilmek için 
birbirlerini atlatmağa çalışıyo r. 

Finala üç yüz metre kala bi

sikletçiler vitese kalktılar ve 
netice 72 kilometrelik mesa
feyi 2 saat 24 dakika 44 sa· 

niye ile Ankaradan Talat bi
rinciliği aldı. 

Üç bisiklet boyu ile Anka
radan Niyazı ikinci ve 15 ınet· 

re mesafe ile de lzmirli Kazım 
üçüncü, 6 dakika farkla da Riri 
dördüncü geldiler. 
Yalnız Ankara mm takas: bisik 

letçileri ile koşuyu yarı yerde 
brakan Fethiye bisikletçileri 
musabaka harici yarışlara gir
dikleri için Kazım birinci, Riri 
de ikind ilan edilmişlerdir. 
Akşam üzeri statyumda ya

pılan güreşler bittikten sonra 
sabahki koşularda derece alan 

bisikletçiler ile d:ıha evvel mın
taka bisiklet heyeti tarafından 
tertip edilen bisiklet koşuların
da birincilik alanlara madalya
ları mıntaka ikinci başkanı bay 
Reşat Leblebicioğlu tarafından 
verilmiştir. Gençleri tebrik ede
riz. 

Şampiyon geliyor 
21-7-935 papar günü lzmir 

Şampiyonu Altınordu ile Ma

nisa şampiyonıı Sakarya takı
mının A!sancak sahasında sa
at 17,30 da bir maç yapması 

her iki kulüpçe kararlaştırılmış 
ve kulüp murahhasları tara
fından bir anlaşma yapılmışrır. 
······~··································· 
Kafayı ç ekince ortalığı 

ayağa kaldırmış 

Dfın Tepecikte halkı heye• 
caııa veren bir hadise olmuş

tur. Hüseyin oğlu Çakır Ha

san namındaki bir adı<m, zil- r 
zurna sarhoş olarak; yolda ba- 1 
ğırmıya başlamış ve polis dü- j 
düğünü öttürerek ortalığı he· ı 
y?cana vermiştir. Sarhoş ya
kalanmış ve tahkikata baş· 

lanmıştır. 

; 

ı 
ı 

ı 

Müsabal~alaıa saat 17 
30 da bayrak verme 
merasimi yapıldıkn son
ra başlandı. Bu karşı· 

- !aşmaların sonunda ya
pılan tasnife göre ikisi 

sayı hese.bile ve beşi de 
tuşla olmak üzere bü
tün güreşler kazanıl

mıştır. 

Güreşler 

56 kiloda güreşen Ke
nan rakibi Duyo'bu 21 
saniyede tuşla mağlıib 
etmiştir. 

51 kiloda karşılaşan Pom 
Leyni ile Ömer 20 dakikalık 
zorlu bir güreşden sonra 
Ömer sayı hesabile galib ilan 
edi!mı ştir. 

j 66 ki!o hafif siklet güreşte 
Barayni ile Yusuf Arslan kar-

ı şıiaşmı ') tır. 14 dakika 12 sani
yede Yusuf Arslan tu~la ga
lib gelmişti r. Bu müsabaka çok 
çetin olmuştur İlk on dakikada 
galip vaziyette güreşen Yusuf 
Arslan ikinci on dakikada 
ayakta güreşmeği teklif etmiş 

, 4 üncü dakika kol kapmak su
retile rakibini yere vurarak 14 
dakika 12 saniyede Macarın 

sırtını yere ğetirmiştir. 
72 kilo güreşte Dobo ile Ya

şar karşılaşmış Yaşar 4 dakika 
5 saniyede tuşa g lip gelmiştir. 

).apfıfjı ınii .wıbnloa/anla lıiı; 
yeııilıııiyeıı Jıfııstııın 

79 kilo güreş Orduk ile Ad
nan yapmış ve neticede puvan 
hesabiyle Adnan galip gel
miştir. 

87 kilo yarı ağır siklette 
Toruk ile Mustafa karşılaşmış 
ve ıonunJa yaptığı bütün gü
reşlerde oldugu gibi rakibini 23 
saniye gibi kısa bir zamanda 
yere sermiştir. 

Ağır siklet: Çoban Mehmet 
ile karşılaşan Macar Bododa 
3 dakika 44 saniyede tuşla 

mağlüp olmuştur. 

Bu güreşler bittikten sonra 
Çoban Mehmet ile Mustafa 
serbest güreş gösteriş müsaba
kaları yapmışlardır. Çok zevkli 
geçen bu güreşleri hazır'ayan 
ve Izmirlilere seyrettiren gürtış 
federasyonunu tebrik ederiz. 

Manisada lik maçları 

Sakarya Gedis mıntaka 
• 

Si şampıyonu oldu 
Bir aydan beri devam eden 

lik maçlarının en ehemmiyet
lisi ve final maçı bu hafta Pa· 
zar günü Sakarya - Yıldırım 
spor ;ırasında yapılacağı için 
bu maçı bütün Manisa halkı 

sabırııızlıkla bekliyordu. Her iki 
kulüp idarecileri daha sabah
tan telaşa başladılar. Takımla

rını en kuvvet:i bir şekilde çı

karıp şampiyon olmak için 
çalışıyorlardı. Maç zamanı 

yaklaşınca Sakaryanın en 
kuvvetli oyuncularından Şeref 
Şerif ve Salahattin ortada yok. 
Sakarya idarecileri bu oyun
cuların ne olduğunu ararken 
idare heyetine bir mektup ge
liyor ve oyuncu'arın imzalarını 

taşıyan bu mektupta maça 
gelmiyecek!eri bildiriliyor Sa
karya idare heyeti bu mektup 
üzer;ne derhal toplanmış oyun
cuların yasaya uymıyan hare
ketlerinden dolayı kayıtlarını 
silme kararı vermiştir. 

Bu oyuncuların yerine genç 
oyuncuiarla iki senedenberi 
futbolu bırakan Amcabeği ala
rak takımı sahaya çıkardı. Bu 
maçın galibi şampiyon olacağı 

için saha çok kalabalıktı. Sa
at tam 18 de İzmirden getiri
len hakem bay Sabrinin ida· 

resinde maça başlandı. Her iki 
takım da galib gelmek i_çin 
bütün enerjilerini sarfediyor· 
!ardı. Yetm ş beşinci dakika· 
ya kadar golsüz geçen oyunda.? 
sonra Sakaryanın tehlikeli bir 
hücumunu Yıldırım beki elle 
tutarak durduı du ve hakem 
penaltı verdi. Sakarya sai içi 
Kiimüran sıkı bir şütle gole 
tabv;J etti. Bu gol Sakaryalı 
seyircileri çok sevindirdi ve ikı 
dakika Kamüran alkışlandı. 
Bundan sonra oyun her ikı ta
rafın hücumları şiddetlendi. 

0-1 birinci davre bitti. İlıincı 
devre başlar bailamaz Yıldırım 
bu golü çıkarmak için çok ça
lışıyor, fakat Sakarya canlı 
müdafaası karş sında gol yapa· 
nııyordu. İkinci haftaymın 15 
inci dakikasında Sakaryanın 

orta hafı Muharrem so!iç Nev
zatla çok yerinde bir pas ver
di. Nevzad bu pası plase bir 
vuruşla gol yaptı. Bu gol b."ı

tün Sakarya!ıları çıldırttı ve 
şapkalar havada gezdi. Bu 
golden sonra Yıldırınıspor ~i
nirlcndi ve bozuk oynaın:ığa 

başladı. Bundan İ•tifarle l'dcn 
Sakaryalı:arın Keınıınnının •alı 
o8İ gayreti!.. üçüncü gollerini 
yaptı ve şampiyonluğu kazan· 
dılar. Hakem bay Sabri oyııııu 
cok güzel idare etti. 
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Sandalya hırs·zları 
Şehir gazinosunda, Turkuvaz

dan masa, sandalya çaldıkları 
iddia edilen, geçmişi bozuklar
dan Sait oğlu Mehmet Ali, 
Mehmet oğlu Mehmed ve Ab-

durrahman oğlu İbrahim yaka
lanmışbr. 

Telefonu ne yapaklar? 
Kançe~mede kapalı bulunan 

Fransız yetimler mektebinin 

telefon makinesinin iki gün 
evvel çalındığı bekçi lbrahim 

oğlu Süleyman tarafından ha

ber verilmiştir. Araştırılmağa 
baş1anmışbr. 
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l''ULAK, BOGAZ ~ 
BURUN ŞEFİ~ 

ikinci beyler sokağı ~ 
Beyler hamamı karşısında ~ 

No. 41 ~ 
TELEFON 3686 :-.; 
10-26 (924) N 

f/../////// 7/7///77.L/.L7../JhqJ 

İzmir Şarbaylığından: 
1 - 4850 lira bedeli mu• 

hammenli Gündoğdu mevkiinde 
doktor Mustafa caddesinde 62 
ada sekiz arasa üzerindeki 
piyango için yapılmış ev ihale 
bedelinin biriııci taksiti peşin 
olmak üzere on sene taksitle 
baf sekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 26-7-935 cuma günü 
saat onda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
364 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

2 - 1660 lira bedeli mu
hammenli Kahramanlar mahal
lesinin Çayırhbahc;e civarında 
94 ada, 37 arsa üzerine piyan
go için yapılmış ev ihJt!c be
delinin birinci taksiti peşin 

olmak üzere on sene taksitle 
baş sekreterlikteki şartnamesi 

veçhile 26-7-935 cuma günü 
saat onda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. 

lştirak için 125 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

3 - 4900 lira bedeli mu
hammenli sokak tenviratı için 
12500 adedi 25 vatlık, beş yüz 
aded altmış vatlık 1500 adedi 

.. 
2617 /935 Cuma günü saat 1 O
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 için 
34500 kilo meşe odunu başsek
reterlikteki şartnamesi veçhile 
26-7-935 cuma günü saat lOda 
açık eksiltn~e ile alınacaktır. 
iştirak için 24 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar komisyona gelinir. 

12 - 1662,50 lira bedeli mu
hamıneneli 115 bin kilosu mer-
kez tanzifat ve 18 bin kilosu 
Karşıyaka tar.zifat hayvanları 
için cemen 133 bin ldlo saman 
başsekreterlıkteki numun ve
şartnamesi veçhile 26-7-935 
Cuma günü saat 1 O da açık 
eksiltme iıe almaca dır. iştirak 
için 125 lira muvakkat temi
natla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

13 - 375 lira bedeli mu-

l)ol .. tor 

A. 
' •• 

el 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza unlen 
DOGU VE CERRA 1 
KADIN HASTALIKLARI 

yüz vatlık olmak üzere ccman 
ıP 14 bin beş yüz adet elektrik 

ampülü baş sekreterlikteki 
şartnamesi veçhiJe 26 - 7 - 935 
cuma günü saat onda açık ek
siltme ile alınacaktır. iştirak 
için 368 lira muvakkat temi· 

hammenli Karşıyaka tramvay 
hayvanları için 30 bin kilo 
saman başsekreterlikteki nümu
ue ve şartnamesi veçhile 26 
-7-935 cuma günü saat 10 €la 
açık eksiltme İl\! alınacaktır. 
İştirak için 29 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar komisyona gelinir . 

14 - 1280 Jira bedeli mu-
hammenli Mesudiye Celal Ba
yar caddesinde 65 adanın 320 
metre murabbamdaki 80, 82 
sayılı arsalarının peşin para 
ile satışı baş sekreterlikteki 
şntnamed veçhile 26-7 -935 
cuma günü saat 10 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için 96 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate~ kadar komisyona g .. linir. 

natla söylenen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

UTEHASSISI. 
Telefon : 2987 

pta~::!E'S!'Jlmk::tZ:::;;J 

4 - 1350 lira bedeli keşifli 
Tepecikte umumi pazar yeri 
yaptırılması işi baş sekreter
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 

• 

u 

Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göz 

mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 

Beyler sokak numara 80 
T clefon: 3828 

20-26 

kadar komisyona gelinir. 
5 - 640 lira bedeli keşifli 

Eşrefpaşa Kamilpaşa cadde
sinde 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· 

15 - 441,88 lira bedeli mu
hammeneli Gündoğduda 58 
adanın 353,50 metre murabba
ındaki 6 sayılı arsasının peşin 
para ile satışı baş sekreter,ik
teki şartnamesi veçbile 26 - 7 -
935 Cuma giinü saat onda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
İştirak için 34 lira muvakkat 
teminatla söylenen ğün ve sa
ate kadar komisyona gelinir. 

r:.:::u::ıc::z=:.m••~-m•• vakkat teminatla söylenen gün 
16 - 467,50 lira bedeli mu

hammeneli Gündoğduda 53 
adanın 374 metre murabbam
daki S sayılı arsasının taksitle 
sabşı baş sekreterlikteki şart

namesi veçhile 26 - 7 935 Cuma 

Her Sabah 
DAHA GENÇ 

Hemen bu akşamdan 

Siz de bu tedbiri tec
rübe ediniz 

ve saate kadar komisyona 
sıelinir. 

6 - 413 lira bedeli keşifli 
lsmetpaşa mahallesi ikinci sa-
karya sokağında lağım ve ye 
niden adi döşeme yapılması işi günü saat 10 da açık artırma 
baş sekreterlikteki keşif ve ile ihale edilecektir. İştirak 
şartnamesi ve,;hile 26-7-935 cu- için 36 lira muvakkat teminatla 
ma günü saat 10 da açık ek- söylenen gün ve saate kadar 
siltıne ile ihale edilecektir. komisyona S?elinir. 

İştirak için 31 lira muvak- 11, 16, 21, 24 2074 (954) 
kat teminatla söylenen gün ve 1 _ 1800 lira bedeli keşifli 
saate kadar komisyona gelinir. ve 2336 metre murabbaı saha 

7 - 246 lira bedeli muham- üzerinde ve gümrükler karşı-
menli pamuk, gaz bezi, sargı 
ve sair ilaç baş sekreterlikteki sındaki büyük hangarın üze-
liste ve şartnamesi veçhile 26 ritıdeki oluldar, saç ve keres-
7-935 cuma günü saat 10 da teler ve saire ve 300 metre 
açık eksiltme ile alınacaktır. murabbalık saha içindeki kar-
İştirak için 19 lira muvakkat gir bir katlı binanın kiremit, 
teminatla söylenen gün ve sa- kapı, pençere, süve gibi bil-
ate kadar komisyona gelinir. umum teferruatı r.ıüteahbidine 

8 - 310 Jira bedeli muham- aid olmak üzere bu binalar sö-
menli hepsi 450 ki!o!uk for- külüp zemini tesviye edilmiş 
mol, asitfenik kristalize, siyah olarak teslim edilmek kaydile 
asitfenik ve kükürt baş sek- buradan çıkacak enkaz mü-

Bu şayanı hayret keşif sa- reterlikteki liste ve şartnamesi teahhide aid olmak üzere bu 
yesinde buruşuklukları hemen veçhile 26-7-935 Cuma günü iş açık arttırmaya konmuştur. 
tamamen izale etmek ve cildin saat 10 da açık eksiltme ile Arttırma 23 Temmuz 935 salı 
taze güzelliğini bulmak imkanı ihale edilecektir.İştirak için 24 günü saat 10 da belediyedeki 
basıl olmuştur. Jira muvakkat teminatla söyle- arttırma ve eksiltme komisyo-

F en; yüz buruşukluklarının, nen gün ve saata kadar ko- nunca yapılacaktır. Bu iş için 
cildin bazı anasırının yıpranma- misyona gelinir. 135 lira depozito akçasile bir-
sından husule geldiğini keşfet- 9 _ 459,60 lira bedeli mu- likte komisyona gelinir. Şart-
miştir. Bu kıymetli cevherler, hammenli zührevi hastalıklar name ve keşifname belediye 
hali hazırde (Biocel) tabir edi- muayene ve tedavi evi için 8 baş sekreterliğindedir. 
len ve Viyana üniversitesi pro- kalem ilaç baş sekreterlikteki 2 - 686 lira bedeli keşifli 
fcsörü doktor Stejskal tarafın- liste ve şartnamesi veçhile Eşrefpaşada kapani zade so-
dan meydana çıkarılan müstah- 26-7-935 Cuma günü saat lOda kağında lağım yapılması işi 
zarla yıpranmış unsurlarla ye• açık eksiltme ile alınacaktır. belediye başkatipliğindeki ke-
nileştirmek kabildir. ( Biocel ) iştirak için 35 lira muvakkat şif ve şartnamesi veçhile 23 
ise şimdi cildin unsuru olan teminatla söylenen iÜn ve saata temmuz 935 salı günü saat 
pembe rengindeki Tokalon kadar komisyona gelinir. 10 da açık eksiltme ile ihale 
kreminin terkibinde mevcut 10 ·- 170 lira bedeli muham- edilecektir. iştirak için 52 lira 
olduğundan bu kremin istimali meneli çocuk yuvası için 200 muvakkat teminatla söylenen 
ile buruşmuş bir cildi pek az metre yerli gri renkte pamuk gün ve saata kadar belediye-

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 

molozları kaldı:::-ılarak yolun 
açılması işi belediye başkatip-
liğindeki keşif ve şartnamesi 

veçhile 23-7-935 salı lrünü saat 
1 O da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için 41 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediye
deki komisyona gelinir. 

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

büyük kapısnıdan Şükrü Kaya 
bulvarına kadar temizlenmemiş 
yerlerin molozlarının kaldırıl

ması ve hepsinin iki taraf 
yaya yol ve orta partellerine 
adi taşla kordon çekilmesi işi 

belediye ba~katipliğindeki ke
şif ve şartnamesi veçhile 
23-7-935 sa!ı günü saat 10 da 
açık eksiltme i'e ihale edilecektir .• , 
iştirak için 37 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 1 
kadar belediyedeki komisyoaa 1 
gelinir. 

5 - 654 lira bedeli keşifli 
ilbay Kazım Dirik okulasma 
çıkan yolun bir kenarında 57 
metre uzunluğundan koruma 
duvarı yapılması işi belediye 
başkatipliğindeki keşif ve şart
namesi veçhile 23-7-935 salı 

günü saat 1 O da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için 50 lira muvakkat 
teminatl3 söv!enen gün ve saata 
kadar belediyedeki komisyona 
gelinir. 

7-11-16-20 2014 (937) 
Bayındırlık sahasınc\aki 40, 

71, 75, 82, 86, 89, 92, 97, 100, 
77, 73, 67, 41, 72, ve 76 sayılı 
adalar üzerine tesadüf eden 
üç yüz altmış bin metre terbi
indeki Kültiir parkı yerinin ve 
bu adalar arasındaki yolların 
molozlarının mahallinc!e tesvi
yesi ve bin araba nebati top
hık getirmesi işi Belediye Baş
sekreterliğindeki şartname ve 
keşifname ve kroki dairesinde 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Yapılan işe mukabil istihkak 
raporu verilerek bu istihkak 
raporu ile Müteahhit belediye-
den arsa almak suretile bedeli 
tesviye edilmiş olacaktır. Bu 
işin bedeli keşfi (14880) lira
dır. Bu işe girmek için yüz
de yedi buçuk nisbetinde ya
ni (1116) lira muvakkat 
depozito akçesi İş bankası
na yatırılıp makbuzu kapalı 
zarfla mektup içinde ayrı bir 
zarfa konmak suretiyle teklif
name ile l.irlikte ihale günü 
olan 26 Tem muz 935 Cuma 
günü saat 10 da Belediye Baş-
kanına veyahut Muavinine ve
rilir. İhale ayni günde saat on 
birdedir. Bu saatta taliplerin 
belediyedeki ihale komisyonun
da hazır bulunmaları lazımdir. 

5-10-16- 24 2005 (927) 
1 - Sıtma ve frengi ilaç

ları için kanun 
2 - Tababet ve şubeleri 

sınıflarının tarzı icrasına dair 
kanunun ikinci maddesinin de
ğiştirilmesi için kanun 

3 - Polis vazife ve selahi
yet kanununun beşinci madde-
sinin (A) fıkrasını değiştiren 
kanun 

4 - Vakıflar kanun.ı 
Yukarıdaki yazılı kanunlar 

belediyedeki ilan tahtasına 
asılmıştır. Herkes okuyabilir. 

2138 (994) 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alımz 

• ldul ıofuk hava dolıbı 
• OllrAlıOıQı ve lhliuuız 
• Bııon alatı en eıcak ınemleketlere 

mah11uı olarak yapılmııdır 
• Aegırl ElelılJ'ik Sarfiyalı 

• fiyalı llO lludarı ltibarea 
• T edlyıt il •Y vade 

Nureddın •e Şkl. Ankara 
S•tış rerlerl A Yeller lzmlr 

•u~ftlll Snı ırerk12l e.,ıı;ıu Gılıll Sır1r 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTE.R [ SAHıBİNİN SESİ ] Samaniskelesi 

Ya nız. irkaç dakika içinde 

st b yef e neş'e ! 

Bu mucize değil, 

G i i 
in her gün binlerce 
mustarib insan üze
rinde yaphğı deği-
şikliğin ufak bir 

Örneğidir 

~ 

1 
En şiddetli baş, diş adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kınklığa 

karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz! 
GRiPiN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mü

tehassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 
vardır 7,5 kuruşa satılır. 

"A'7-"0/7.ZZ/./.Z7ZL///77L/.7LZ.i\ 

NGOZTEPEDE 
I~· İRALIK EV 
~ -
~ Göztepe tramvay cndde-

sinde deniz kenarında 846 
SARAÇOGLU ~ Numaralı elektrik, su; hava 

Memleket hastanesi '' 
Dahiliye Mütehassısı ~ gazı tesisatı ve mükemmel 

Muayenehanesini 2 nci Bey- sıcak banyosu olan ev 
ler sokağında 65 numaraya ~ kiralıktır. Gezmek, görmek 
nakletmiştir. Tel. 3956 ~ ve pazarlık için Göztepede 

Evi Kaiantina tramu·y cad- N 900 numaralı eve müracaat. :-.. 
desi No. 596 Tel. 2545 N 7-13 (903) 

imCPl;:%l~llml~~m.z:ıı:m::ı:::~~mt:I&:' ~r7'77.7L7ZZL7ZZZZZ/7.7..77.77-7YZZ.J;j 

ANKA A BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her · tarafında 
..A.N"~..A.R...A. Birası içilir 

ünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
• Her yerde araynuz kolaylıkla bulacaksınız (865) zaman zarfında gençleşmiş ola- iabardin baı aekreterlikteki deki komisyona gelinir. 

bilir. _ ••• _ _ ~- -M""v- •-:.~~~~~e .. ~~ p.rJ~m~~bilt; ._ .... J_.::_S40_lira bede::li~:::!A~iıl----
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Muallim 
1 >C>~~Ç?!!, 

u'iJLUSi/ALA AS 
.. .. .. cephesi shhiye reisi 

Eski Tıbbiye mektebi muduru, garp 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
lVı:"'CJT .A.ff.A.S'SISI 

r karşısında Şamlı sokağında 
Hastalarını Hacı Hasan ote 1 

muayenehanesinde kabul ede;Ol ~~ 

Saçları 
Koınojeıı 

__...:;::;:.-.'--

~ ,,~ 4-? 
/~\ ~~\~~j\ 
I ~ı(i ' '1 
~I \ 7·"' , . 

döiilenler 
Kanzuk 

! 
\ 

) 

Saç Eksiri 
. e kepeklenmesine mani olur. Komojen 

Saçların döklil~esıne ~I dirir ve besler. Komojen saçların 
saçların köklerinı kuvve e• • · · 'h d K 

d ki · · bozmaz !atıf hır rayı uı Yar ır. o-
<rı a d T b'" en erını • 0 

• sı ır. a 11 r ,_ .. maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
ıno ;en Kanzuk saç es .. sırı 
hu 1unur. 

ı) 

zong·ntdak 
l\:aden Kömürü 

arabada teslim 
O k ko"mu··r beher tonu 0,1 yı anmış 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu J ,5 kuruş 

"d k" - .. yalnız 
Silindir ve her nevi fevkala e . omu~o 1 O - 12 

Kestane pazarında Bardakçılar sol.ak . 
• • f. Perpınvanı 

Mağazasında bulacaksınız 
Telefon 3937 

························;·······················: ..................... .. :ı:~ : 
~"C.J":S N l 

V A p lf R D l J ~!. A 
.. L.. "CJ:K: c:;..c::> Z.,,.,,/ ..... J'~//-P //////) 

U-/.N'/.k//.d///~(..u'lmemiş derecede zarif 
Ş . d' e a ar gor URAK ımb!Y .. lük almak isterseniz BAŞT 

ve Huz Aır J;z D 1 N Ü Z H E T 

Sıhhat Eczanesı 
• yınız ne ugra 1111111 •••••••••••••••• ....•....... 'i"ıı•••········ •••••••••••••••••••• 

1 · Defterdarlığından: zm ır b . ~dab'ıl'nde hurdavatcılar 
. d' aliye fU esı • . 1 lzmırde Mahmu. ıye m M t fa Galip namına 932 malı yı ı 

20 numarada ma111faturacı us ha 
1 

kazanç vergisi temyiz 
. 30 . . .. . dea tar • unan 2734 ıçın O !ıra ıcar uzerın 

19 11_932 günlemeç ve sa-
komisyonunca ittihaz oluaan . ~ . . komisyon ur 17 -10-933 

1 k .. · tetkıkı ıtıraz 
yı ı na z kararı uzerıne .1 tasdik edilmiştir. Kendisinin 
2'Ünlemeç ve 1332 sayılı kararı 1 e ve adresinin de bilinme· 
t k. . d' I 'rde ltulunmaınuı . hl'" d' er ı tıcaret e ıp ı:mı ile ·k' ci ihbarnamesı te ıg e ı-
nıesi hasebiyle meı:kur karar k 

1 1~ • kanununun 142 inci 
lenıe iştir. Hukuk usul ııı.uha eme ekrı . !ınak üzere ilanen 

. 1. - kaDJJDa ıııın o. 
madde~i mucibince teb •ll nıa 2135 (995) 
tcbli· 

İzmir sicilli ticaret memur· 
luğundan; 

İzmirde birinci kordonda 
muamele yapan müseccel [Tür
kiye İş bankası İzmir şubesi) 
birinci müdürü Raif oğlu Fi
ruz ve müdür muavini Meh· 
med Emin oglu Osman Dar
dagana verilen salahiyetname 
ticaret kanunu hükfımlerine 

göre sicilin 1440 numarasına 
kay! ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

1: Salahiyetname 
lzmir sicilli ticaret memurlu-

ğu resmi mühürü 
F. Tenik 

Yevmiye No. 7890 
Muammer Eriş ve Fadıl Öziş 

Firuz Osman Nuri Ardağan 
Türkiye • lstanbul 

Bugüıı bin dokuz yüz otuz 
beş senesi Temmuzun altıncı 
günüdür. 

Cumhuriyetin yasalarına da
yanan ve aşağıdaki imza ve 
mühürle bu belıı-eyi onamlıyan 
ve lstanbulda yeni postahane 
kar~ısındaki dairede çalışan al
tın..:ı noter Galip Bingöl'ün iş 
başından ayrılacak durumda 
olmaması yönünden bana ver
diği izin ve vekaletle hareket 
eden ben daire iş yarlarından 
Ismail Özütek daireye yapılan 
çağrı üzerine kaldım. Türkiye 
iş bankası lstanbul şubesine 
gittim. Orada iş bankası na
mına hareket edeceklerini söy
liyen genel müdürlüğü namına 
vaz'ı imzaya mezun Muammer 
Eriş ile genel direktör ve 
genel direktörlük şubeler 
müdürü FADIL ÖZİŞ hazır 

• 

Elbise yaptırmağa karar ve!diğin:z zaman ? 

l3IFl :ECE.:Ft.Fl.E 
Kula ınensue· t 

·Fabrikasının çıkardıµ;ı eıı son 

.l\IodeJ kunıasları •• 
•• •• • • gorunuz 

Desenler, Renkler, fiyatlar ve 
bütün bugüzelliklere i.aveten 
ucuzluk ve sağ;amlıkları • • 

sızı 

mutlak tatmin edecek ve 
.f Şu sıcak günlerde dükkan dükkan kumaş 
~• aramak zahmetinden kurtaracaktır 

""' 

.. 

KU AŞLAR en saf yünden yapılmış ı 

olduğundan çok iyi iitü tutar kat'iyen 
~IFl.IS1VI.A..Z 

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

TELEFON : 2360 

~'''--lil!!llll~IJ!!lll!l!!!!l~~~l!ll!!1!"~~1111!!m."lllll'!~~llllllll!~~~ 
-;lilll!iw;~I' ~lijJi, ·~,IJ!ll~:1J11ııf··~ .::· .•· 

Pari• fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

1\ıluzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

i' 

1 Müfettiş namzetliği ve şef nam
zetliği için müsabaka imtihanı 

Turkiye Ziraat Bankasından; 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) müfettiş namzedi ve (5) 

şef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 

Ankara, Istanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imti
hanlarda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek sure
tile Ankaraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 

İmtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla müfettit nam
zetliğine ve diğer beşi de (130) lira aylıkla ıef namzetliğine 
tayin olunurlar. 

bulunuyorlardı. Benden resen 
bir vekalet kağıdı yaptırmak 
istedilderini söylediler. Baktım 
yasaya göre kendileri reşit er
gin ve olgundurlar. Adları san
ları aşağıda yazılı kişiler de 
bu işte gören bilen ve bildiren 
birer tanık olarak bulunuyor· 
!ardı. Bunlardan da yasanın 
aradığı ehliydi ve olgunluftı 
buldum. Bu vekaleti niçin ve 
nasıl bir iş için yaptırmak is
tediklerini sordum. Tanıklar 
önünde birlikte söz aldılar ve 
dediler ki : "Türkiye iş ban
kası şahsiyeti hükmiyesi na 
mına hec türlü emvali gayri 
menkule ferağ ve teferruğuna 
ve bunların keza bankanın şah
siyeti hükmiyesi namına tescil
lerinin icrasına ve müzayede
lere iştirake, ve her türlü ipo
tek ahz ve kabul ve fekkine 
haciz vaz'ına ve fekki hacze 
ve bu hususların icrası için 
memuru resmisi huzurunda 
takriri resmilerini itaya ve 
kal-ule ve her türlü ilmüha
ber istida ve sair icap ed~n 
evrak ve vesaike vazı imzaya 
salahiyettar olmak ve inde! 
kacce işbu salahiyetlerin kül
lisi veya bir kısmiyle aharı 
dahi tevkile mezun olmak üzere 
lzmir iş bankası şubesi birinci 
müdürü Raif oğlu Firuz 
ve müdür muavini Mehmet 
Emin oğlu Osman Nuri 
Dardağanı vekil nasp ve tayin 
eyledik,, dediler voe sözlerini 
bitirdiler bu sözleri ben and 
içen noter işyarı ağızdan çık
tığı gibi bu kağıtlar üzerine 
geçirdim. Sonra tanıklar önün
de yüksek sesle kendilerine 
okudum ve anlattım. Özenle 
beni dinlediler. Doscıloğru ge
çirildiğini ağız birliğile bana 
söylediler işte böylecP hazır
lanan bu resen vekaleti hepi
miz imzaladık ve mühürledik. 
6/Temmuz/935 

I"' Operatör 
3 - Müfettiş namzetleri iki sene stajdan sonra müfettişlik 

ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mü
fettişli(e geçirileceklerdir. 

Klişe Türkiye İş bankası 
İmza: Muammt:r Eriş 

İmza: Fadıl Öziş. 
Resmi mühür: T. C. lstanbul 
altıncı noteri Galip Binıı-öl 
Resmi mührü ve imza Galip 

Bi"göl 
Tanıklar: iş. B. lstanbul Ş. 

Hukuk müşaviri Avukat Fethi f 
Başaran. 1 

İş. B. lstanbul subesi havale ' 

Cemil Şerif 
BAYDUR 

Nomanzade sokak No. 5 
Muayene saatları : 9 - 12 

3 - 7 ye kadar. 
Telefon : 
Muayenehanesi : 3228 
Evi 3857 

2-13 (983) 

'-------ııı 
servisi şefi Adil Giray. 

No. 7890 
Bu suretle dairede saklı 6/ 

Temmuz/935 tarih ve No. lu 
aslına mutabık oldugu anlaşıl
makla bittasdik alakadarana 
verildi. Istanbul altıncı noteri 
~alip Bingöl resmi mührü ve 
ımzası. 

Umumi No. 6539 Hususi No. 
1/236 

işbu vd aletname suretinin 
daireye mühez aslına ve dos
yasında mahfuz ve mübrizi ta
rafından imzalı nushasına mu
tabakatı tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz beş yılı tem
muz ayının on birinci perşembe 
günü. 

11 Temmuz 1935 
lzmir İkinci noteri Mehmed 
Emin Mohrü resmisi ve na

•nına imza K. Kerağlı 

2132 (997) 

Ankarada umum müdürlük servisluinde çalıştınlacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajlarının sonunda ehliyet imti
hanına girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (siyasal bilgiler veya yük

sek Ticaret ve lktısat) okulasından ve yahut Hukuk fakültesin
den veya bunların yapancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulunmak ıı-erektir. 

5 - imtihan proğramını ve sair şartları ıı-öateren izahna
meler Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından elde 
edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 
26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat Bankası 
teftiş heyet; "tlÜdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle 
müracaat ef bulunmalıdırlar. 

-~. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 
2102 (986) 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--

Lüks Otel 
Biitiin lz111irliler burada buhı~urlar 

Tepebaşı Beyoğlu ==== 
Müsteciri: Bütün lzmlrlllerln teveccUhünU 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 15 tem

muzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, RGtterdam Amsterdam 
ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 16 
temmuzda beklenmekte olup 

yükünü boşalttıktan sonara 

Burgaz, Varna ve Köstence 

limanları için yük alacaktır. 

HERll/ES vapuru 27 tem

muzda ı:-elip yükünü boşalttık

an sonra Burgas Varna ve 

Köstence için yük alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNtEN 
VASLAND motörü 24 tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhaı:-e, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 1 ağus
tosta beklenmekte olup yükünü 

boşalttıktan sonra Rotterdam 
dam, Hamburg, Copenhage 

Dantzig, Gdynia, Oslo Gote

burg ve lskandinavya limanları 
için yük a 1 acaktır. 

•NATIONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir munt":zacı sefer . 
SERV CE MARITtM RuUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

PELEŞ vapuru 15 temmuzda 
gelip 15 temmuzda Malta,Mar
ıilya ve Barcelon limanlarıaa 

hareket ededektir. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında Fratelli Sperco acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Fenni 

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

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru 22 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen için yük ala
caktır. 

DERINDJE vapuru 5 ağus
tosta beklen:yor. 8 ağustosa 
kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Bremen İçin yük ala
caktır. 

ALIMNIA vspuru 10 ağustos
ta bekleniyor. Hamburg, An
vers ve Bremen limanlarından 

yük çıkaracaktır. 
SERViCE DIRECT DANUBIEN 

Tuna hattı 
TISZA motörü 31 temmuz

da bekleniyor. Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
yük alacaktır. 

BUDAPEST motörü \O ağus
tosta bekleniyor. Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 . ///////////////////////; 
Hususi muallim 

İkmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri süratle im- \ 
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltım;la An
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna miıracaatları 

5-10 
. '///////////////////////, 

f'////h Çol- ucuz'/////, 

Satılık dükkan 
Dar ağaç tramvay caddesin- \ 

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

v//////////////,5 - 10 '/////; 

Gözlük 
Üzerine her isteditinizi en ınce teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczane!'İnde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
çerçiveleri en maruf fabrika malı cam1ar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiFA ECZANESlNPE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Devl r-t Demiryollarından: 
Muhammen b •dellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı don 

yağı 19-7-935 Cuma günü saat 15 te açık eksiltme usulü ile 
Basmahanede 1 ı v'et demiryolları 7 nci işletme müfettişliği bi
nasında sntın a.ına caktır. 

Bu işe girmek istiyen!erin 15 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe manii 
kanuni Lıı unır.adığına dair beyanname ile ayni günde saat 15 e 
kadar komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Bu i ş e ait şartname . er işletme müfettiş iği kaleminde parasız 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELl HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVIGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru " l' so
nunda Liverpool ve Svansea

dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz-

da Hull, Anvers ve Londradan 

gelip tahliyede bulunacak ve 

aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül has

talıkları m&1tahassısı 

Kemer altı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. ' ., 

Göz He~imi 
MİTATOREL 

ANGORA vapuru 13 tem- 1 
muzda Hamburg, Brcmen ve Adres - Beyler Numan 
Anversten gelip tahliyede bu- 1 Zade sokağı Ahenk mat-
lunacaktır. baası yanında. 

NOT: Vürut tarihleri ve j Numara: 23 
• • Telefon: 3434 vapurıarın isim eri üzer:ne ınesu' (229) 

liyet kabul edilmez. o-----··-----·· 
E n. ak ve Eyta r Bankasından: 

Ta t• sitle ve kapalı zarfla 
Sat1lık emlak 

Esas No. Mevkii v-o Nev 'i 
• 

Teminat 
Lira 

1 B. Ödemişte Camii cedit mahallesinde aziziye 5650 
sokağında aletleriyle beraber Sinema binası 

54 C. İzmirde Ahmetağa mahallesinde ikinci Kordonda 7000 
Dudu sokağında yeni 10 - 13 Hki 1 - 10 - 12 
numaralı palamut hanı 

158 c. İzmirde ikinci Kordonda eski 4 yeni 13 5000 

numaralı dört katlı han 
Yukarıda yazılı mülkler bedelleri dört taksitte ödenmk eşartile 

satılmak üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 

1 - İhale birdir ve kat'idir. 24· 7-1935 Çarşamba günü saat 
on dörtte Ankarada idare meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu mülklerin bedelleri birinci taksit peşin olmak üzere 

dört müsavi taksitte ve üç senede ödenecektir. 
3 - Peşin ödenen birinci taksitten ıeri kalan üç taksit 

1 

yüzde dokuz faiz ve yarım komisyona tabi olarak lkrazat faiz 

ve şeraitine tevfikan senelik annüite usulile hesap edilir. 

4 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 

mufassal şartnamemizi okuyarak ihaleye tesadüf eden 24-7-1935 
Çarşamba günü saat on bire kadar şartnamede tarif edildiii 

veçhile teklif zarflarını Ankarada umum müdürlüğümüz7 veyahut 
burada şubemize vermeleri ve daha fazla tafsilat almak istiyen

lerin her gün şubemize müracaatları. 7 -16-23 1984 (933) -- --
1 1zmiı· vakıflar di re" törlü~ünden 

ı 
lcarei müecceleden tahakkuk etmiş olan 250 lira 66 kuruş 

borcunu bull'üne kadar ödemiyen ve paraya çevrilecek menkul 

1 eşyası da olmadığı anlaşılan Raşe! Aşele ait palancılarda 1/1 
! eski ve 3 yeni numaralı dükkanın icar at ve mukataatı vakfiye

' n.n memurini vakfiyece tahsili hatkındaki 20 temmuz 330 tarih

i li kanun uyarınca haczine ve satı'.masına karar verilmiş oldu-

ğundan almak isteyenler;n 25-7-1935 perşembe günü saat 14 de 

yüzde 15 depozito akçesile ~akıflar direktörlüğündeki satış ko-

misyonuna gelrr.e!eri bildirilir. 11 16 20 25 2066 ( 960 ) 

A amet ~ 
dağıtıimaktadır. 

Cinsi ve vasfı ~!iktar Muhammen bede ı 
kilo li beher kilosu , 

Don yağı Sudan madeni hamızlardan ve 
tahşi•attan ari olacak deri ve net aksamını 
ihtiva etmiyecek rengi beyazımsı acı ve 
fena kol: mıyacaktır. "Bu hususta şar t na-
mede daha fazla izahat vard.r ,, 9-16 - ~ 

kuruş 

700 28,5 

2010 (942) 

., eka etinden: 
1 - 2257 No:lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan dev

let alacaklarına 60 kuruştan alınmakta olan beher mecidiye 
gümüş fiatının tenezzülü hasebile 54 kuruşa indirilm '.; ve bu fi at 
üzerinden kabul edilmesi için rnals:.ndıklarına tebliğat yapıl
mıttır. 

2 - Cümhuriyet Merkez bankasında beher on gram safi mes
kük ve gayri meskük halis gümüşü 27 kuruşa satın alacaktır. 

16-19-21 2134 (996) 

Her nevi izahat ve krokiler ıçın aşağıdaki 

IZMI R ACENTASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

.. 
Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep keku ile uiraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son hatıra, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
• 

Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini a-östermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

Anneler, 

Artık müateriladirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir ııda bulmuşlardır. 

LA.KTiN 
Sütlü un 

Az zamanda çok rağbet iÖrmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu a-elmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden siztle İçmiyorsunuz -

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 kiş i ye ıençlik, ııhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki na 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideaini a-örmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

MUSABAKA IMTIHANI 
Türkiye Ziraat Bankasından; 
Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere müsabaka 

ile ve yüzer lira aylıkla on memur alınacaktır. Müsabakaya 
girmek için Liseleri veya Ticaret liselerini ve yahut Galatasaray 
lisesi ticaret kısmını bitirmiş olmak ve yirmiden aşağı, yirmi 
be§ten yukarı yaşta bulunmamak lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler aran d ığı ve neler 
den imtihan yapılacağı Ankara, lstanbul ve lzmir ziraat banka
larımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. Müsabaka 
1-8-935 perşembe a-ünü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstanbul 
Ziraat bankalarında yapılacaktır. 

istekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 24-
7-935 çarşamba günü akşamına kadar Ankarada Ziraat bankası 
memurin müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. 13 -16-19-21-24 (985) 2101 

··=·===-::= 
iz . ir def teıı darl ğ odan: 

I~sısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göte 
hazedilen hacı Ali caddesinde kain 77,3 sayılı fınn tarihi ilin· 
dan itibaren yirmi bir a-ün müddetle satılığa çıl<arıldığından pey 
sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelme'eri. 

7-11-16-20 2024 (936i 

' 


