
• 

No. &98t KIRKINCI SENE ( 

•• -:1azl Bulvarı - IZMIR - •• 
İmtiya~ sahibi : ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

• 1 Haraççı 
KARDEŞLE 

Mamulatı Sandal_! 
yelerini Her Yerde / 

.A.EIC>~ Ş~İTi: 

Devamı müddet ürkiye için ariç için 
: Senelik ~-:-:. -.- · Iiıoı)-- :!WO 

ı:ıoo 
- -·1----

700 Allı mılık. 

TELEFON: 2697 
Ar~~ı~ız. ___ I 

a 
Yunanistan ve 
Yugoslavyada 
Değişiklikler --Yunanistan ve Yuı1:oslavyada 

iki kökoel ( cezri ) değişiklik 
karşısında buiuouyoruz. E•en 
kom~ularımız siyasal rejimlerini 
değiştirmek üzeredirler. Son 
Hçimde kazanan partilerin hep
si krallık yöne vinde toplanmış
lardır. Bu gerileyişi haklı gös
terırek için ileri sürülen se
bepler üzerinde durmak bize 
dü~mez. Sadece şuna inancı

mız var ki, Yunanistanda re
jim meselesi ne yolda kotarı· 
lırsa kotarılsın, bu memleketin 
dış siyasasında temel ödevini 
gören Türkiye ile dostluk ve 
Bali an andlaşmasına bağlılık 
idesi bundan üzülmiyecektir. 
iç sirada, birbirinin taban ta
b!ln:ı tersinesi olan düşünceler 

Yunan dostlarımızı ikiye böl
düğü halde, dış sıyasayı ilı1:i

lendiren bellibaşlı meselelerde 
ayrılık yok gibidir. Hükumet 
partileri kadar ayrış partileri 
de Türk - Yunan bağlaşım 

(ittifakını) memleketlerinin u'u
sal siyasası olarak benimsemiş-
ndir. 

Yugoslavyadaki değişikliğe 
ılince, Balkan andlaşmaaınıa 

ıratıcıları arasında yer alan 
evtiç kabinesinin çekilimi 
sel bir iş olmaktan ileri ge
•mez.Bu değiıikliği gerekli kı• 
n durum, Yuıoslaoryanın birlik 
•neyini ( cephesini ) yaratmak 
.eğinden doğdu. Y eftiç ka
n esinde Finans bakanı olan 
ılan Stoyadinoviç, Aleksand 
l ölüaünden ıonra kurulan 

kabinenin ıeçimi orgı1:nize et
mek, parlamentoyu iş baıına 
çaiırmaktan ibaret olan ödevi
ni ( vazifesini ) görmüş bulun
duğunu, artık erkede ( iktidar 
mevkiinde ) kalmasına sebep 
elmadıi'ını ileri sürerek çekilmi
ni (istifasını) vermişti.Bu şekilde 
başlıyan kabine buhranı Stoya
dinııoviçia kabineyi kurması ile 
kapandı. Böylece Yuıoslav 
dostlarımızın iç durumlarında 
ulusal birliğe doğru önemli bir 
adım atıldı. Yeni kab:nede ay
rış ( muhalefet ) parti1erind"n 
dört hırvat, bir Sloven, bir 
Boşnak, (dördü radikal, ikisi 
demokrat ve ikisi partisiz ol· 
mak üzere) sekiz Sırp bakan 
vardır. Görülüyor ki, MaÇekin 
başkanlığında olarak seçime gi
ren( Maçek - Pribiçeviçin ) köy
lü - demokrat, ( Davitioviçin ) 
demokrat, (Yovanoviçin) agrer, 

'"fshonua) müslüman partisi 
ne ~aşıyan eski tarihsel par-

Birliii kısmen yeni kabi
nede ( temsil ) edildiler. 
Fazla olarak seçime girmemiş 
ofan Klerikal Sloven partisinin 
başkanı olan Kroşeç tc iç ba

kanlıiını üzerine aldı. Yugo
slav birliğinin düşmanlarını bir 
kez daha umusaya (inkisarı 
hayale) uiratacak olan bir duy
gu ve iş bilgi kuruldu. Şimdi 
siyasal durum, normal şekilde 
gelişiyor. Ayrıt partileri demok
ratik rejime dönmeyi, parla
mentoaun geniş kontrolu altıa
da çalışmayı, Yugoslavya bir· 
liğini kuran Sırp ~Hırvat, Slo
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Gezintisi 
Başbakanla Dış işleri bakanı 
Dün S. 15 te Adanadan geçtiler 

inceleme • • 
KIZILAY HAFTASI 

G ençlik derneklerinin 
T ezahüratile sona erdi 

Adana 1 (A.A)- Baş
bakan İsmet İnönü yanla-
rında dışişleri bakanı T ev-
fik Rüştü Aras ve diier 
zatlar olduğu halde dün 
saat 15,35 te şehrimizi 
şereflendirmişlerdir. Baş
bakan Yenice durağında 
ilbay, şarbay ve C.H.P. 
başkan vekili ve saylav
larımız tarafından karşı

lanmışlardır. 
Başbakan, tren durur 

durmaz binlerce halk ve 
karşılayıcıların sürekli al
kışları arasında inmişler, 

asker ve bandonun ve 
türlü kurumloırı orun ta yan 
karşılayıcıların önünden 
geçerek güler yüzle se
limlanıışladır. 

Başbakan •e yanında
kiler duraktan çıkarak 
otomobillerle ıehre in
miıler, Şarbaylık bahçesinde 
bir müddet rahat • etmişlerdir. 

Sevimli konuğumuz cadde
den geçerken halkın coşkun 

Sehirde bir saat kadar kaldılar 

• 

alkışlarile ve yaşa se3Jeriie lrar

şı.anmıştır. Bahçede yarım saat 
kadar kalındıktan sonra dura
ğa dönülmüş ve konuklarımız 

burad:ı da halk tarafın
dn alkqlanmışlardır. 

Tren, :am saat 16,35 de 
bandonun güzel havala
rılc ve içten kopan al
kı şlıır arasında hareket 
etmiştir. 

Ankara, 30 (Özel) -
Doğu illerinde incel~me 
gezisine çıkan Başbakan 
kendisini uğurlıyanlara 
"Arzularınızı yerine ge
tirmiye gidiyorum.,, De

miş ve başbakan Abdül
halik Rendaya dönerek: 
"Sizin bildiğiniz ve çalış

tığınız çok yerlerden ge-
l çeceiim sözünü ilave et· 

miştir. Başbakanın yanın· Jüzılay lıa/tası geııçlik tualıiiratwılnı bir yvı·uıııı.-
da Dış işleri bakanı T. R· Kızılay haftası pazar akşamı halk tarafından büyük teza-
Aras, saylavlardan Tah- sona ermi,tir. önceden ha- hürat yapılmıştıştır. Saat 9 da 
sin ve Bekir Kaleli ile zırlaa•ış olan proı1:rama ıöre Bahribabada Halkevinde, Baı-· 

pazar günü sabahleyin Cumhu- manede Çocuk Esirgeme Ku-
l. andarma genel komu- · t ı d A - kü b rıye a anın a tatür "n ey· rumu önii•de ve Alsan cakistas 

tanı General Kizmı ve baş- k ı· d K 1 ı e ı önü e ızı ay iiye eri l'e Sonu 6 ııui salııfcılc 

bakanlık ile dış bakanlık özel !============================ 
kaleıiı direktörleri bulunmak-
tadır. 

Demirağlar ilerliyor 

Türk denizciliğinin bayram günü 
Coşk_u_n_bı_· r_se_v_in_çle kutlulandı .. - -

1940 yılında Erzuruma 
varmış bulunacağız .. 

Ankara, 1 temmuz (Ôzel)- ya iltisak hattının da inşasıaa 
başlanmıştır. Bu hat 937 de 
bitecektir. Bay Süleymanın değerli söylevi 

Kapotaj hakkı- 1""''7'7l'il!r-.....,,.---~""'""' .... ~!'!5";:F,..,.._m:;:~M't'C'l!~'!'<'!:"""'.;":~ı-,:ı:=:-;: 
nın Türk gemile
rine verildiği gü
nnü onuncu yıldö
nümü dün yurdun 
her tarafında bü-

Sivas - Erzurum hatbnın inşası 
çabuk ilerliyor. Bayıadırlık ba
kanlığının bu hat üzerinde 

Anayordu demir ve çell,k 
ağlarla örmeği ülkü edinen 

yük şenliklerle b''l.lf(\.i""i""'l'' 
kutlulandı. Şehri- !ilr~ 
mizde yapılım bay ! 
ram da büyük ala- . 
ka uyandırdı. Bu 
münasebetle li-

yasal bakımdan denkliğin ger
çeklenmesini istiyorlardı. Yeni 
kabine, memleketin iç siyasa
sını aonnalleştirmek için ilk 
önce bu isteği sağlamış (temin 
etmiş) gibidir. Bu görüm (bu 
müşahede) önemlidir. Zira Yu
goslavyada durluğun(istikrarını) 
sünomal (fevkalade) tetbirlere 
baş vurulmadan da kendini gös· 
terebileceğine en ııyi tanıttır( de
lildir). Stoyadinoviç kabinesinin 
bu alanda değerli başarımlar 
(muvaffakiyetler) elde edece
iine inanılabilir. Yeni hükfımel 
ulusal birlikten kuvvet aldığına 
ıöre, başat etkelerini (muvaffa
kiyet unsurlarını) elinde tepla
ııııf de•ektir. 

Düıı/ı,ü deııizcilik şeııtikleriııdeıı bfr intiba 
---- ---

Sübaylarımız gilııi, dış siyasada, Yu
goslavyanın bütün dostlukları
na sıkı sıkıya bağlı kalmak 
dölenindedir. (azmidedir). Yeni Muvaffaklyetten muvat-
başbakanın İsmet İnönü ile T. faklyete koşuyorlar 
Arasa telyazıları bu dölenin Viyana, 1 (A.A) - Viyaaa 
parlak bir anlatımıdır. (ifade. yüksek atlama şampiyanasında 
ıidir)Yugoalavya ile bağlaşımız Saim Yalçıa adındaki atıyle 2 
(ittifakımız) Yugoslav birliği'll metreyi lıatasız atlıyarak birin-
yapan Sırplar - Hırvatlar - sıf')- ciliği almııtır. 

• yaptırdığı etüdlerden hattın 
42 milyon liraya malolacağı 
anlatılmıttır: Hat 936 ıeneıin
ıle Devriğe, 1938 ıenesinde 
Erzincana, 1940 Hnesiade de 
Erzuruma varacaktır. 140 kilo
lometre uzunluğundaki Malat--

ıiyasamızın bu yüksek verim
leri Türkiyenin bayındırlık ala
nında ne kadar inanla ve dö
lenle yürüdüğünü ı1:österiyor. 
Sulama siyasa•ızın ı1:eniş ve
rimlerini vereceği ırilnler de 
yakın sayılmaktadır. 

T rakyamızın Nüfusu 

On yılda bir buçuk 
Milyona varacaktır ..• 

• 
' 

venler ve boşnakların mem e- 27 Haziranda Prensojen kud-
ketimiz hakkındaki içtem (u· ret müsabakasında Saim Yal- Güzel Bılinıedcıı /Jıı· ııuı·ıiıwş 
mimi) sevgisine dayanıyor; kuv- çın ve Fekan atlarıyle dördün- Ankara, 30 (Özel) - İç ba- Yurdlandırma bölgeleri 
vetini bu arı kaynalı:tan cil olmuştur. Bu suretle iki mii· kanlığı, nüfus genel direktör- Yurdumuz 2510 sayılı yurd-
alıyor. Balkan andlaşmasının, kafat kazanmıştır. lüğü için beş yıllık çalışma )andırma kanununa göre üç 9öl-
anlatmağa çalıştığımız bütün bu Ayni gün Site F efanspam programı hazırlamıştır. Bu pro- ıreye ayrılmı,tır: 
değişiklikler karşısında bile müsabakasında 7-ci ve 9-cu jenia "yurtlandırma - kültür" 1 numaralı bölge: Türk kül-
deierinden bir zerresni kaybet mükifatları almııtır. Arkadaş- gibi çok önemli iki konuya türü ve nüfusunu• sıklaşmuı'la 
memesi, Balkan uluslarıaıa ha- 1 - b ka d d - b h dil k .ı yatiy uııilarına ~ e kerte UJ· ar musa a _sın_ a. a yuz aşı asre en ısmın .. aa, bet yıl- istenen yerler. .ıe sol 
sındı.~uvımlmuş ebedi dosHuk- [1.!at dörıluncül gtı almıt ve lık ralışaıya teıııel olan i ce- 2 numarelı bölge: Tür :ıstle t 
.tP• h~'·• .. troi'!~t· kei'1ctit": '&a ıe 1

1"dün <:'o gı ).;ı;.,,.; ol • k ç 
• • ----..... •umr vıı: •• f'1i'i; mediklerini gö erdi~ ..• 

••iıııı••••••---------~-~ı_u~r İyebilirler. 
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Kırk dördUncU llste 
1 - Müşahede - Görüm 

Tarzı riıyet - Görüı 
Örnekler: 1 - Son Almanya 
gezis"ndcki görümleriniz 
hakkında bir konferans vt:· 
rir misiniz? 
2 - Bu meselede görüşlerı
miz ayrıdır. 

2 - Mecmua - Dergi 
Öı·nek: Niçin bizde fikir 
dergileri az çıkıyor? 

.3 - Mazannei su - Karalı 
Örnek: Dün tutulduğunu 
yazdığımız adamın karalı 
takımından olduğu saptan
mıştır. 

4 - Muaf - Baiışık 
Muafiyet - Bağışıklık 
Örnek: Gazete kiiıtlarıaın 
gümrük bağışıklığı kall..tı. 

5 • Muayene - Bakı 
Örnek: Evlenecek olanlar 
doktor bakısındu geçerler. 
Kırk beflncl Usta 

1 - Muhabir - Aytar 
Muhbir - Duymaç 
Örnekler: 1 ·Tan gazetesi
nin Londra aytan bildiri
yor. 
2 - Gazetelerin ıehir duy
maçları vardır. 

2 - Mukavemet - Dayanık, 
dayanım 

Örnekler: 1 - Bu kayığın 
bu katlar yllke dayanığı ol
duğundan ılipheliyi•. 

2 - Düşman, büyük bir 
dayammla harbetti. 

S • Müvezzi ..-- Dağıtmaç 
Teni - Daiıtım, dağıtma 
Ôraekler: 1 - Gazete dağıt
aaçlari açık~ö:.: olmalıdırlar. 
2 - Türkiye ıazeteleri ken• 
di aralarıada, bir dağıbm 

örgutü yapmak fikriade
dirler. 

4 - Nckahat - Eytselik 
Örnek: Bay . . . . eyiselik 

vr'ni geçirmek üzere Ia
tanbula ıitti. 

5 - Namzet - Aday 
Örnek: Gelecek kurultay 
seçiminde adaylığınızı ko
yacak mısınız? 

Not: Gazetemize gönderile
cek yazılarda bu kelimeleri• 
Oamanlıcalan kullanılmamasını 
rica ederiz. 
.......................................... 

Buğday 
••••• 

Fırıncılar narkın 
Yükseltilmesini 

Isteyorlar 
Muhtelif yerlerden piyasaya 

önemli miktarda buğday gel

•eie ba lamı,tır. Dün borsada 

iki vagon ve 384 çuval buğday 
ntııı olmuştur. iki vagon 240 

çuval olduğuna göre dün bor 
aada satılan buğday miktarı 

624 çuvaldır. Fiatlcr 5 - 6,375 
kuruştur. 

Ziraat bankası dün buğday 
satııı yapll'lamışhr. 

* .... 
Fırıncılardan mürekkeb bir 

heyet dün Şarbay doktor Beh

cet Uz'u ziyaret ederek ekmek 
narhmm arttırılmasını istemiş

ler ve bunu icab ettiren zaru

retleri anlatmışlardır Bu mes
ele bugun Şarbaylık daimi lrn
rulu da ııörüşülecek ve bir ka
rara bağ!anacaktır. 

Evde esrar 
S'aeklide 98 numaralı evde 

lbrahim oilu Oamanıa 
urar satbp zabıtaca 

Bakım y rdları 
Bir çok il 1 rde cç Edı 

Seferihisar ve Çeşme i'ç ieri 
müstesna o mak üzere ilin bü
tün lçelerinde çocuk yurtları 

açılmış ve çclims'z çocuklar 

bu yurdlarda muntazam bir 

yaşayışa tabi tutulmağa başla
mışlardır. 

Karaburunda inecik köyün-

de, Tirede kaplan çeşmesi mev
kiinde, Urlada Çeşme altında, 
Foçada. merkezde, :Oergamada 

aşağı beylik köyünde, Bayındır

da falaka köyünde iki yerde, 
Dikilide, Çandarlıda, Kemal

paşada, Dercköyünde, Kuşada
sında, Aziziyede, Ödemişte, 
Bozdağda, T orbahda Dağkızıl
ca nahiyesinde ve Menemende 
Göktepede çocuk yurdları açıl
mıştır. 

Seferihisarda Benler köyünde 
ve Çeşmede münasip bir ye;-dc 
yakında çocuk yurtları açıla

caktır. 
• C:FwtO&I a •ı• 

Bornova da 
Hava tehlikesi 
Hava kurumu Bornova na

hiye merkezi, hava tehlikesini 
bilen üye yazmak için çnlışma-
lanna devam etmektedir. 

Belediye başkanı Fehmi Yi
iin 20, hayat müskirat fab
rık2sı sahibi Behcet Naro 20, 
değirmenci Süleyman 20, tarap 
imalathanesi müdürü Halit 20, 
imam lsmail 20 Mustafa ince 
20, fabrikatör Abdi ve Rüştü 
kardeşler 20, Bakkal Hasan 
20, Manav Mustafa 20, Mco-
nav Ali 20, Mehmed oğlu 
Riza 20, Pınarbaşı köyünden 
Ahmed oğlu Ismail 20, Bay
ram oğlu Tahir 20 lira taah
hilt etmişlerdir. _ ... _ 

Gediz köprüsü 
Kabul heyeti 

Bilyük Gediz köprüsünün 
muvakkat kabul keşfini yap
mak için Bayındırlık bakanlı
ğmce atanan ve şehrimize ge
lerek keşfi yapan fen kurulu 
üyelerinden bakanlık şs::c ve 
köprüler ec binalar yarbaşlrn

aı bay Emia düzgün ıle köp
rüle..':' ıı:ühennisi bay Seyfi An
karaya dönmüşlerdir. 

Temmuz maaşı 
Resmi daireler memurlarına 

temmuz maaşları dağıtılmıştır. 

Bütün memurlar hava tehli-

kesini bilen üye yazılmıştır. 

Bütün memurlar hava tehli
kesini bilen üye yazılmış ol
duklanndan aylıklarının tutarı 

üzerinden yüzde iki üye hissesi 
kesilmiştir. 

Yamanlar suyu 
Nihayet halka verildi 

Karşıyakalılar uzun zaman
dan beri bekledikleri Yaman
lar suyuna nihayet dün sevinç 
içinde kavuştular. Yapılan en 
son tahlilde su fevkalade temiz 
ve içilmeğc elverişli olarak gö
rüldüğü için belediyeye abone 
kaydedilmiş, t~ İc;atını ikmal et
miş ve saatların! taktırmış olan 
yurttaşlardan ~ 7 kişiye su ve
rilebilmiştir. eydt:rpey saatla
rını tal ... tıran ' . t \'erilecektir. 

Talebe 

Yeni Aetr 

-E 
Aydın demiryol art 

le • 
arı 

1 
Aydın dcmiryo'ları dünden 

itibaren dev'et idnres:n\.! gc-ç
miş ve bu hat da devlet de
miryollar şebel .. esine dahil ol
muştur. 

Hattın te.-Iimine memur edil
miş o'nn üç 1 · ;ı k fen heyeti 
başkanhf'.,ına nmınan Hay-
dar P. :ı !im"'n i!şeri direk-
törü ba)' Ta s·n şehrimize 

gclmis ve işe ba,. ~mıştır. B11y 
Tahsin Devlet DemiryolJarı 
sekizinci işletme as espektör
lüğüne ananını tır. 

Ma} ıstanbe:-i Devlet Demir
yolları hes.ıbma işliyen Aydın 
demiryollart dünden itibaren 
ayni teşkilatile doğrudan doğ-

a Karıya 
Kızılay haftası 
Kızılay haftasının sonu mü

nosebctilc gençlik dernekleri 

Karşıyaka parti evinde topla

narak idare heyeti üyelerin 

den Avni Ozanın söylevini 

c\inlediler. Cumhuriyet ve İstik
lal marşlarının çalınmasını mü

taakip geçid resmi başladı. So

ukkuyuda Atatürk'ün validesi-

nin kabrmda saygı 

alındı. 
Kızılay haftasında 

vaziyeti 

Kızılay 

ıçm en ıyı y :ı:ı yazan Fevzipa

şa mektebi t !ebesinden Tür

kanın yazısı okundu ve alkış

landı. Geçid resmı çok 

h rarctli oldu. Hafta içinde 

Karşıyahıda Kızıl ... ya yeni ya

zılan üyeler do1rnz yüz kiş;yi 

bulmuştur. 

Dün akşam I"' arşıyaka gazi

nosunda Kızılny haftası şerefi e 

bir gardenparti verildi. 

§ - Dcdebaşı pazarında 
başöğretmen bay Necati Kızıl
ay haftası hakkında bir söylev 
vermiştir. 

,._. -ı=s= 

Şehir gazinosında 
hazırl1klar 

Verem Mücadele Cemiyeti

nin 6 temml'Z 935 akşamı Şe
hir gazinosunda verec~2'i büyük 

gardenparti için şimdiden Şe
hir gazinosunda hazırlıklara 

başlanılmıştır. Mevsimin en bü
yük gardenpartisi olacak bu 
iece için büyük surpirizler ha
zırlan•aktadır. -
Özel hesaplar 

Direktörü 
Şehrimiz özel hesaplar direk

törlügüne atanan Balıkesir özel 
hesaplar direktörü bay Adil 
şehrimize 1?'elmiş ve dünden iti
baren yeni vazifesine başla

mıştır. 

Bay Adile hoş geldin deriz. 

Tayinler 
Varidat tahakkuk direktör

lüğü 2 numaralı nevahi tahak
kuk memurluğunu yapan ka
zanç yoklarua memuru Bay Ali 
Kemal l" ara taş maliye şubesi 
tahakkuk baş memurluğuna ta
yin edilmiştir. Bu vazifeyi yap
makta olan Bay Hikmet de 
oaun vazifesine ıeçmiştir. 

izin 
C;>netiın 8&f 

ruya Devlet Demiryollan 
h ,::ıbına işlemeğc baş-

lamı tır. Teslim ve tesellüm 
işinin on beş gün kadnr sür
me i muhtemeldir. 

Ondan sonra yolcu ücretlerile 
e~ya taş ma tarifelerinde esaslı 
indirimler yapılacağı söyleniyor 

büt 'n hat güzergahındaki te
ciım: r ve üretmenler Aydın de 
mir yolJannın Devlet idaresine 

geçmesin kn fevl.alade sevinç 
içindedirler. Yakında bayındır
lık bal anı Bay Ali Çetinkaya· 
nm ehrimize gelerek Aydın 
demiryoll&rı tesisabnı baştan 

başa gezeceği haber alınmışbr. 

Hava gazı ····-Mesele bugünler
de bitecektir 

Hava gazı fabrikası ile bil
cümle tesisatının belediyeye 
devri meselesinden şirketle be
lediye arasında bazı ihtilaflar 
çıkmış ve bunların halli husu
sunda bayındırlık bakanlığıma 
hakemliğine müracaat edilmiş
ti. Bakanlık uzayıp giden bu 
meseleyi sonuçlandırmıştır. ih
tilaf teferruata ve stok malze
menin satın alınması keyfiyeti
ne t ittir. Dün bakanlıHan il
bay ğa ~c\;n bir hHdirimde 
belediye ve şirket delegeleri
nin Ankaraya gelmeleri bildi· 
rilmiştir. Bakanlık delegeler 
rridince hakemlik hakkını kul
lanacak ve mukavele teunfeyn
ct. imzalanarak tesisat beledi
yeye devredilecektir. Haber 
aldığımıza göre, şirket delege
sinin de iı;ıtrakile burada bele
diye bavagazı komif;yonu son 
bir toplantı y parak teferrüata 
aid ihtilafı burada halledecek
ler ve yalnız mukave!enameyi 
imza için Ankaraya gidecek
lerdir. 

.. ııuıı 

işanlanma 
Kulalı Necip oğullarındnn 

Yiizbaşı merhum Bay Osmanın 
kızı Bayan Zehra ile gazetemiz 
Dizmenlerinden Salih Özkara
bayın Nişnn töreni dün Aydınlı 
Bay Rcşadın Göztepedeki Ya
lısında yapılmıştır. 

Yeni Nişanlıları kutlularız. 

Bahribaba par
kına radyo 

Halkevi Bahribaba parkının 
belediyece münasıp görülecek 
bir yerinde pavyon şeklinde 
bir kitap sarayı yaptırılacak ve 
istiyenler burada muhtelif eser
leri okuyabileceklerdir. Bunun 
jçin halkevi başkanlığı tarafın-
daa şarbaylığa müracaat edil
miştir. 

Ayrıca Bahribaba parkında 
münasip bir yere halkevi tara
fından bir radyo konacaktır. 
Halk bu radyodan istifade ede
cek ve hall·evinde verilen kon
feranslarda bu radyodan dinle
nebilecektir. 

•• 1 ...... 

Yar'"'E::ımu; 

Finans l{adrosu 
Finans dairesi lzmir teşkilatı 

kadrosfl yıllık olnrak finans 
bakanlığından ilbaylığn gelmiş

tir. Yeni kadro geçen yıl kad
rosunun aynıdır. Y nlmz pu! 
tetkik memurluklarından biri 
lağ\•edilmiş ve pul tetkik me
muru bay Nusret Ay
dın defterdarlığı pul tetkik 
memurluğunn atanmıstır. 

Yeni Finans teşkiJatına ait 
knnunun Kamutayın Eylül içti
ma devresinde çıkarak tatbika 
başlanacağı haber alınmıştır. 

Kültür kadrosu 
Kültür direktörlüğünün yeni 

kadrosu dün kültür bakanlı
bakanlığından gelmiştir. Kül
tür dairesi memurları haziran 
ve temmuz aylıklarını dün bir 
arada almışlardır. ---
As 

• • Dersleri ıçın 

Kültür bakanlığı ~enel kur
may başkanlığının askerlik 
dersi yoklaması hakkındaki bir 
yazısı İzmir kültür direktörlü
ğüne bildirilmiştir. Bu yazıda 
deniliyor ki: 

1 - Muntazam ve sürekli 
bir tahsil görmedikleri halde 
Orta Mp. ve Lise yoklama ta· 
limatnamesi mucibince hariçten 
Lise veya Orta Mp. bitirme 
yoklamalarına gireceklerden 
askerliklerini yapanlar için bi
tirme yoklamalarında ayrıca 

askerlik der~inden yoklama 
yapılmasına lüzum yoktur. 

2 - Askerlik bilgileri genel 
bilgiler sırasında olduğu ve 
bu bilgileri haiz bulunmadıkça 
Lise veya Orta Mp. den me-
zun sayı!amıyacaklarından As
kerlik yapmamış olanlar için 
atideki şekilde hareket oluna

caktır. 
A - Bu gibi okullar noksan 

gördükleri veya hiç görmedik
leri askeri ders veya kampları 
için yazı ile Ko. K. lığına mü
racaat ederler. 

B - Talim kıtası bulunan yer
lerdeki okurlar oradaki ta
lim kıtalarına bulunı.:ııyan 

yerlerde de K. larma tayin ede
ceği kıtrlarda yalnıı gündüz
leri olmak üzere noksan olan 
talim ve derslerini yeni (60) 
sayılı talimatnamenin 30 mad
desine kıyasen yaparlar. 

C-Kendi tahsil derecesine gö
re ders ve talimleri muvaffa
kıyetle bitirip ehliyetname alan
lar ehliyetnameyi mektebe ib-

raz etmek suretile askerlik 
dersleri lıtakımından diploma 
almağa hak kazanmış olurlar. 

3 - Bu yolada if yapılma
sını dilerim. 

4 - Ko.K. lstanbul K.İzmir 
müstahkem mevki 20 müs. Tüm 

yazılmış ve bilgi için M.M.V. 
ve Maarif V. ne arz edilmiştir. 

Genel Kurmay Başk;ını 
Mareşal 

Fevzi Çoıkmak ---
Yangın 

Namazgahta ikinci Sakarya 
çıkmazında 22 numaralı evde 
oturan İsak oğlu Pres evinin 

" üst katında taraçada bulunan 
kıvılcımdan yangın çıkmış ve 
söndiirülmekte il<en Pres elle-

Tilkihkte seyyar balık satan 
rile ayaklarından hafif surette 

Adem oğlu Nuri ile ayni yerde 
balıkçılık yapar 333 doğumlu l )anmıştır Ev sigortalı olduiu 

için tahkikata başlanmıştır. 
Şevki oğlu Muzaffer arasında l __ 
kavga çık111ış ve Muzaffer bı- Kibrit tı~tı 
ç~kla Nuriyi kalçasından ağır Dünden itibaı en kibritleri• 
•urcsM• Y••• "'' tsr. Yu.. ·,van büyi'k kutuları elli paraya, kü· ----

2 Temmu. uıa 

Y. lnız dağda, kırda, bayır
da yol kesilmez, lrnskocaman 

şehirlerde bile yol kesilir, adam 
çevrilir. Şa.mayın beJl hergün 

gözümle görüyor, kulağımla 

işidi) orum. Amma gel gör iti 
öfkeden canım burnuma ge-

liyor, şu anlatacağım dağda 

yol l .. esmiye benzemezse de 
yol kesmenin başka manasıaa 

delalet eder. Sız hiç odun pa
zarından geçtiniı mi? Geçme

diyseniz ben anlatayım size: 

işinize gidiyorsunuz, yaoıl
mış, yenilmiş karınızı, karde-

şinizi falan almışsınız yanınıza 
kazara da bu sokaktan ge
çiyorsunuz. Aman Allah sağlı 
sollu bütün dükkanların önü11-

de bir asker dizisi gibi 
çığırtkanlar sıravari ayaktadır. 

Birisi yolun ortasına atılır, bur

nuna sokulur, yılışık bir gülme 
ile: 

- Bizde var, buyurun. 
Öteden birisi: 
- Bir de bize uirayın. 

Öteden ~iı başkası kadının 
önüne dikilmiştir: 

- Hanım hele bir defa 2'İ
riniz bakımı, bizde var ... 

- Daha başka ltir teşpib 
bulurdum ama bir başka teşpih 

yapayım. Artık bu bir iki baı
langıçtan sonra birbirinin sesini 

işidip öteden horoslar gibi bu 
çirkin davet sıklaşır... Hani 

alış veriş etmek değil ya, o kü
çük sokağın semtinden geçmek 
için naıuh nüsuh tövbesi eder
sin. 

Alışveriş dediğin eğer lau 

ise, eğer böyle kazanılacaksa 
p ra, yazık o alışverişin haysi-

yetine • Çünkü onun bir vakarı 
vardır. Bu hadise bir aı değil, 

epi acı bir şey olduğu için tok 
söyliyorum ki: Bu11u yapanlar 

bir az fnkılmahdırlar kendileria
den.. Ayıp ayıp. 

Bu hal düpedüz bilgisizliktir. 
Ben istersem senden, istersem 

şundan alışveriş ederim veya
hut hiç etmem geçer giderim. 

Artık o sokaktan geçiyorum, 
yahut her hangi bir dükkana 

girdim diye yol kesmenin 
Rahatımı bozmanın lüzumu 
var mı?. 

Daha bunun üzerinde söyle
necek çok laflarım var. 

Bu hal arastada da eksik de
ğildir. Hele o gezici satıcılar: 

Sanki mutlaka bir şey almak 
zorunda imişiz gibi öne g-eçüp 

yol keserek metalarını satmak 
adetinden bir türlü vazgeçmi
yorlar. 

Arkadaşlar kafamızı elimize 

alalım, yaptıklarınızı bir düşü

nelim, vereceğimiz hükmün ne 

olacağı, nereye varacağı o za
man meydana çıkar. 

Dilerim ki buRu11 önüne ıeç
mek içı kendilerindea bir inti-

bah hasıl olsun da işe resmiyet 
karışmasın. 

Tokdll -·-BUCA 
Şarbayl ğı faaliyete 

geçti 
Buca, 1 ( Özel ) - 29-6-93S 

Tarihli Yeni Asırda, " Buca 
Şarbaylığından üç dilek ,, baı
lıiı altındaki " Bir Bucalı ,, ta
rafından yapılan çok yerindeki 
şikayet üzerine Buca Şarbay
lığı faaliyete geçmiş ve fırıncı
ları sıkı bir kontrol altında 
bulundurmaia başlamıştır, 

Hatta buıüa ( dün ), 25 kilo 
kadar bezuk ekmek •ÜAaden 
etaıiıtir. 
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Bu sırac\a kralın Fransız dok- - Bir tamim göndermekle 

toru içeri girmişti. O da söze her iş bittiğini sanan bal·an· 
k~rıştı. Güler yüzle: lık memurlarının sandıkhırından 

Artık in-:anm kurnaz bir bambaşka şekilde çalışılır müs-
J ayvan olduğu inkar edilemez temlekelerde . 
:, a! lstr:dye!crin bir hastalığı Kam!a, aile ocağında buluş-
ulan "inci,, ile şu Kokus Leko mağa giderken, Morga kendin-
hastalı2'ı ona .;ervet kazan- den evvel gc enlerin Mekong 
dmyor. sahillerindeki teşebbüs!erinde 

Tüccar ona takıldı: kaşılaşbldarı hayal su!;utunu 
- Hatta insan hastahklarile düşündü. Konserve tüccarından, 

zengin olan doktorları bile bu Drag makinesinin mevcudiyeti-
hesaba katmalı. ni ve ayRi zamanda lüzumsuz-

- iyi söylediniz, ruhumun Iuğunu öirenmiş bulunuyordu. 
taciri. (Sonra Morgaya dönerek iste bu istikbal için kötü bir 
ilave etti) Söyleyiniz bakalım, işaretti. Bununla berab~r Ba-
gramafondan bahsedildiğine tisti getirdiği maden damarla· 
ğörc sizi gramofonu, birkaç rını elbet bir yerde bulmuştu. 
plakla, bnna satar mısınız? O akşam, bu hususta met-
Bcnimkisi bozulmuştur. Say- resi ile uzun uzadıya gö-
gondan bir yenisini getirtmek rüştü: Laoslu kız, her defa 
iı~ altı aya bakar. gibi bu defa da mühendisi 

Mühendis gillümsedi: araşbrmalanndan vaz geçirmiye 
- Gra ofonları bu kadar çalıştı. Eakat bunun mevcud 

seviyor musunuz? olduğunu inkar etmiyordu. 
- Ben ondan nefret ede- Bilakis her sözü, onun akla 

rim, fakat işim için, evet, dok- sığmıyacak kadar zengin bir 
torluğum için elzemdir. hazine olduğunu gösteriyordu. 

Morga gözlerini fal taşı gibi Fak at onun fikrince bu hazine 
açtı ; o kadar kocaman bir şeydi ki 

- Hastalarınızı acaba mu- su tanrılarının pençesinden 
zikle mi tedavi ediyorsunuz ? onu koparmak insanlann işi 

- Yok efendim, fakat mu- değildi. 
Laosta evlenme 

Baker Şalvenyak'ın aracılığı 
ile, nihayet Iti'nin ana babası 
ile anlaşmışb. 

ziklc onları kendime çekerim. 
Bütün kraliyet içinde aşı yap
mak üzere devir seyahatlerine 
çıkarım. Bir köye geldiğim va
kit '' Beyaz sihirbaz " karşı· 
ıında herkes başını alır kaçar. 
Aileleri, milis askerlerinin mu· 
hafazası alhnda dipçik dar
besile gebertmektense, baş 
meydana gramafonumu kur
mağı tercih ederim. Herkes 
ıeri gelir. O vakıt, pek acı 
bir şey olmadığım göstermek 
içi , ilk önce bir ilis askeri-

i ;ışılarım. ondan sonra, sıra
ya devam etmekten bafka iş 
kalmaz. 

Mühendis vadetti: 
- Öyle ise giderken fonoğ

rafımı ize veririm. Fak t "..au 
satın aldığım vakıt doktorluğa 
yarayacağı doğrusu ya aklım
dan bile geçmemişti. Çok 
kurnazmışsınız. 

- Oh, bu kurnazlığı icad 
eden be değilim. Yerlilerin 
nüfus tahririne memur edilen 
bir memurdur. Onları bir türlü 
toplıyamıyordu. Lauslular hükfı· 
met siciline geçince vergi, an
garya gibi bir sürü belalara 
uğrıyacaklarını bildikleri için 
buna yanaşmak istemiyor, gidip 
orm nlara gizlaniyorlardı. 

Bizim nüfus memuru bir ak
şam, bütün halkın kaçtığı bir 
köyde aşçı uşağı ve yerli knrı
ısilc yapalnı r. ka!mıçtı. Can 
sıkıntısından fonografını iş
letiverdi. Vahşiler, çalırı sesi
ne ıre1cn yılan'ar gibi, koşuş
tular. Akşamı, nüfu tahriri 
bitmişti. 

Memurlar, doktorirr, vazife 
seyahatine çıkan bütün me
murlar yanlarına bir gramofon 
n 'malıdırlar. Bu, istatistik cet
vellerinden ziyade onların işi- ,. 
ne yarabilir. 

Bu hikayenin neticesini tüc- 1 
car çıkardı: 

Mülakat, bir Fransıza lüzu-
. munda hatırlatabilecek-bir hiz-
mette bulunmakla pek me -
nun olarak Lovg - Tu - bi'nin 
evinde oldu. 

Renuçi ihtiyar kaçakçının 
evine gelince; genç kız 

bir tarnfnıda annesi, bir tar -
fında da, yerlilerle Fransızları 
evlendirmekde kullanılan bir acu 
ze olduğu halde, hasır üstüne 
oturmuş, bekliyordu. Kızın en 
çok altın mücevherlerini, ayak
larındaki biletikleri. boynun
daki gerdanlıii, saç iğnelerini 
ödünç vermiş olan acuze idi. 

Müzakereler tam iki saat sür· 
dü. Acuze Itinin güzelliğini 
medhediyor, onun bazen bir me-

esini, bazen diğerini mey-
dana çıkarıyordu. Fakat ikisi 
birden değil, zira bu ahlaka 
aykırı bir şey sayılırdı. Nihayet 
genç kızın bakir olduğuna dok
toru şahit gösteriyordu. 

Aile 400 kuruşluk bir çeyiz 
istiyordu. Nihayet yarısı üze-
rinde uyuştular. Fazla olarak 
nişanlı İtinin evini tamir etti
recek ve ncuzenin verdiği mü
cevherlerden bazılarını da satın 
alacaktı. 

Evlenme, rahiplerin göstere
cekleri ilk "elverişli,, günde 
yapılacaktı. Buna intizaren, Re-
nuçi günün ve gecenin her 
istediği saatinde kızın evine 
kabul edilecek ve böylece ni· 
şanlısının usluluğunu kendi gö
züyle görebilecekti. 

•••••••••••• 
Banger böylece bağlandıktan 

sonra, Kam onu aşıkına ör
nek olarak göstermekten geri 
kalmıyordu. Arkadaşının henüz 
tanıdığı ve hiç şüphesiz sev-
mediği ltiye karşı yaptığını 
Morganm nylardan beri tanı
dığı ve derin bir aşkla sevişti
ği metresine karşı yapmama
sına imkan varmiydi? 

TAYYA E Si EMASI 
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Yeni Asır 

~-·-.o--
lstanbul, 1 (A.A) - lstanbul 

ilbay ve şaı bayı B. Muhiddin 
Üstiindağ bu sabah iznini ge· 
çirmek üzere iki aydanberi bu-

Paris, 1 (Ö R.) - Klermon siya"asımn her zaman en sıcak kullandığımız dili h kkile Junmakta oldu avrupadan şeh-
F cran şarınrlaki ekonomik pa- barış isteğinden ilham aldığını bilseydiler, pek aşırı bir lisan rimizc dönmüştür. 
nayırı açarken başbalcan bay söylemiştir. kullandığımıza hüküm edecek- alkevı·nde 
Laval söylevinde Fransanın d:ş lnrriltr.re i!e Almanya ara- lerdi. Şimdiki vahim şartlar 
siyasasını gözden geçirmis ve sında son zamanda yapılan de- içinde Fransanın vazifesi her M .. 
son ayların d:plomasi faaliyeti niz anlaşması dolayısilc kendi- şeye rağmen soğukkanlılığı usamere 
ile Roma, Berlin ve Moskova sinin Büyük Britanyaya karşı elden bırakmamak ve nizam Denizli, (Öze)) - Halkevi 
seyahatlarından, Marsilya kı- lazım gelen dili kullanmadığını siyasasından hiçbir suretle ay- temsil komitesi ikinci defa 
yım yüzünden Yugoslavya ileri sürerek sitem yapanlara rılmamaktır. Hiçbir engel bu olarak hnlkcvi selonunda 
ve Macaristan arasında çıkan verdig-i cevapta B. Laval de- doğru yolda ilerilemektc bizi d s 1 alıkoyamıyacaldır. (Tırtıllar) piyesini ver i. a-
an aşmazlığın giderilmesi için miştir ki: Son olarak B. Lavnl bütün ]on a2ız ağıza dolu idi. Bu 
:ransanın barış. sever arncılı- Eğer hükümeti böylece ten- Frnnsızlann iş birliğine yeni- meyanda köylülerde ekseriyeti 
gından bahsetmış ve Fran"ız kit edco'er, İnrriitereye karşı den müracaat e iştir. teşkil ediyordu ... 
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om en 
lgi 

gazetele i diyevi büy ·· 
i e neşretmektedir er 

Bükreş, 1 (A.A) - Ozel 
aylarımızdan: 

Romen gazeteleri Alatür
kün arsıulusal durum hakkında 
bir Amerikalı gazeteciye ver
diği diyevi büyük ilgi ile neş
retmektedir. 

Adverül gazdcsi bu ilgi ile 
yazdığı betkedc diyor ld: 

~ 

Cumhuriyet başkanının bu 

sözleri bizde de memnuniyet 

uyandırmışhr. Çünkü bu söz

ler ülkenin en canlı asığlarını 

müdafa etmek için arsıulusal 

yöneylerde güttüğü tezlerin 

temnmen haklı olduiunu gös
termektedir. 

ayranı Ista b lda nasıl geçi 
lstanbul, 1 (A.A) - Istqnbul Talat, şarbay yardımcısı HRmit 

denizdlcri kapotaj haklhnın deniz tecim direktörü Müfit, 
Türk bayr2.ğınn geçmesının liman genci direktörü Ali Rıza, 
onuncu yıl döniimü olan 1 Tem- Akay direktörü Cemil, ve da-
muıu büyük gösterilerle kutlu- ha bir çok kimseler bulun-
lamışlardır. Türk deniz lrnrum- muştur. 
Jarından heyetler bu sabah istiklal marşı çalınırken di-

reğe bayrak asılmış ve sonra 
onda Tophanede deniz yolları 

sırasiyle deniz yollarından Sait 
yönetgesi parkında toplanmış- kaptan deniz tecim okulundan 
Jar ve önlerinde muzikaları ol- Hayri birer söylev vermiş· 
duğu halde Taksimdeki Cum- lerdir. D niz tecim okulunun 
huriyet ambna doğru yola çık- ilk kurucusu ve en eski deniz-
mışlardır. Taksimde ıstanbul cilerden Hamid de kısa bir 
deniz kamutanlığı tarafından 
hazırlanan proğrama uygun 
olerak anıtın etrafı bir deniz 
bölüğü tarafında çevrilmişti. 
Deniz muz.ikası da orada bu
lunuyordu. 

Deniz teci okulu talebesi 
de muzikalarile kendilerine ay
rılan yerde bulunmuyorlardı. 23 
Deniz kurulundan gönderilen 
23 çelenk anıtın etrafına dizil
mişti. Törende ilbay yardımcısı 
Rüküneddin merkez ko'!lutanı 

söylev vererek denizcilerin 
Atatürke derin saygılarını sun
malarını önergemiş ve bu 
önerge alkı~larla karşılanmıştır. 

Bugün saat 13,30 da deniz 
yolları direktörü Saadettin, 
Akay direktörü Cemil, Şirketi 
Hayriye direktörü Yusuf Zıya, 
yapurculuk sosyetesinde Riza 
vo liman işleri genel direktörü 
Ali Riza ile kaptanlar sosye
tesinden Sai~ ve Hasan kap
tanlar Atatürke Türk denizci-

general Fehmi deniz komutanı liğinin saygılarını sunacaklardır. 

s z-
B. Titu eskon n Paris ve Londra 

Gezi er·ne Önem veriliyor 
Paris 1 ( Ö. R. ) - Roman- ket etmiştir. Orada İngiliz Dış 

dış işleri bakanı B. Titulesko işleri bakanı Sir Samüel Hoer 
Londraya gitmezden önce, bir ile küçük andlaşmayı ilgilendi· 
çok Fransız GeneraUerine Ro- :en orta Avrupa meseleleri 
men nişanları vermiş ve bu tö- üzerinde gorüşmeler yapacak 

•• gune a tıyor - Den·z ... işler günden 
cilik şe iği - Polis teşkilatı .. 

Ankara, 1 temmuz (Öz.el) -
Sümerbank fabrik lnnndaki 

işler günden güne artıyor. Ma
mulat miktarı fazlalaşmıştır. 
Fiatlann daha ucuzla ası için 
tedbirler alınıyor. 

lstanbnlda denlzclHk 
şeni ğl 

İstanbul, 1 temmuz (Özel)
Denizciler bayramı münasebe
tile bütün vapurlar donandı. 
Caşkun şenlik yapıldı. Deniz
cilerin yaptıkları geçit resmin-

rak 

İstanbul, 1 {Özel] Bağ-
daddan gelen haberlere göre 
lngilız petrol şirketi ,,Hıynre,, 
mevkiindeki petrol kuyuların
dan Ba2dad hattının son istas
yonu olan ,,Telköçek,, e kadar 
iı.ir demiryolu yapmak ve bunu 
Toros hattile b rleştirmek fik
rinde bulunmaktadır. Ancak 

Irak hükumeti bu hatbn Hı
yareden değil, vaktile Alman
ların Bağdaddan başlıyarak 
yaptıkları demiryolunun son 
istasyonu 11Baycı,, dan başla
masını istemekte ve oradan da 
Musula bir kol uzatılmasını şart 
koşmaktadır. 

lngiliz petr l şirketinin bu 
hattı yaptırmak istemindeki 
maksadı şudur: 

Hıyare mıntakasında bulunan 
petroUar, maddece kalın ve 
ağırdır. Bunun Musul petrol
ları gibi borular vasıtasi!e akı
tılması mümkün değildir. Bunun 
için petrollar şimendifer vası

tasile Avrupaya nakJolunacak-

o ··nist namze 
Yardımile 

de Cumhuriyet 1tbidesine çe
lenkler kondu. Gece elektrik 
ışığı içinde yüzen vapurlarda 
deniz eğlenceleri, şenlikler ya
pıldı. 

Polislerin kıyafeti 
değlşece 

Ankara, 1 temmuz (Ôzel)
Yeni polis teşkilat projesine 
göre mesken buhranı olan yer
Jerdc polis apartımanları yap
brılacaktır. Polislerin kıyafet-
leri de değiştirilecektir. Mo
deller hazırlanmışhr. 

tır bu bat en nş ğı iıç 

milyon Ingiliz lirasın 

caldır. 

Şirketin böyle bir hat ya a 
bileceği imtiyaz muka 
yazılı ır. Şirketin b ı 
nerleri, bu hat "a ıt •l 
ledilecek peı.rol .. rın 
hattı vasıta ile - 1 ' end n a 
depo edilerek orada de e 
gönderilmesi fikrind dırle • Dı-

ğer taraftan Irak hükümetinın 
( Ba;cı ) ile ( Tel köçc ) ara
sında böyle bir hat yappıl 
sıni isteme~i Basra v Ba da
dı - Haydar Paşad~ ki k .. çük 
bir deniz akterması mi" tesna 
o'mak üzere · resen Avrupa
ya bağlamak fikrinde buluıı· 
masından i!eri gelmektedir 
Zaten petrol şirketile al: kadaı 
bir lngiliz şirketi Boğaz içinde 
bir köprü Y• pmak için Türki· 
ye hükfımetile müzal~rcde bu· 
lunnıaktadır. Köprü de yapı
lırsa bu fikir tamamen tahrık
kuk etmiş olacaktır. 

i d·ğer so ların 
kazandı 

re dolayısile söylediği nutuk- ve lngilterenin görüşlerini iyice 
ta demiştir ki : öğrendikten sonra Parise dö- Paris, 2 (Ö.R) - Geçenler- sollar birliğine gırmış .an 

nerek Fransa başbakanı ve dış de ölen sosyalist liderlerinden bütün partilerin namzetleri 
"S. M. Kral Karol Franyasa k l h" 1 ic:leri bakanı B. Lavalle yeni- ve yeni kuruhın Fransa sosya- omünist namzet e ıne o a 

karşı bozulmaz sevgisinin ve "' k k"ld"kl · d v l d den görüşecektir. Bu konuc- listlcri partisi üyelerinden B. ra çe ı 1 erın en sag ar a 
TELEFON 315t TELEFON 31St şanl d b 1 d•v• ,. b" l k "k . k 1 or usuna es e ıgı say- alara siyasal çevrenlerde Rcnodel yerine yeni bir saylav ır eşere omünıste arşı,, 

B U G U N gmm bir belgesi olarak bu büyük ehemmiyet verilmek- d tek bir namzetle ortaya çıkb-
Iki büyük filim birden nişanları yermiş ve bunları, seçmek üzere Tulon 3 yapılan J F k ı k tedir. seçim çok ilgili olmuş ve so- ar, a at oy arın sayısı omü-

seı) l· ıı eiJ)İ llir kadın' .. r adınlar Fkransız generallerinin göğsüne konomı· Bakanı nunda komünistlerin üstünlü- nistin başta geldiğini göstermiş 
'"' endi elimle takmağa beni me- ve böylece parlamentoya · 

11Almanca operet,, "Fransızca komedi,, mur eylemiştir. iüle bitmiştir. b" k ·· · t J d h y nı İlk devrede bir çok partiler ır omunıs say av 8 a se· 
Lian Hayd - Szöke Szakall Jeanne Boikal - P.Richard Törende Fransız hükumetini G mllDden Bur..,aya gitti çffmiştir. 
Georg Aleksander ~ Willm - Lucien Baraux temsil eden deniz bakanı B. lstanbuJ, 1 ( Özel ) - Eko- ayrı ayrı namzet göstermişlerdi. u seçim h m komünislleria 

Ayr~ca FOKS dU ya havadisleri Piyetri Fransa adına te,ekkür nomi bakanı bay Celal Bayar Komünist namzedi en çok oy kuvveUendi2'ini, hem de sol 

Seanslar her gu··n saat 16 da başlar ederek Fransa - Romanya a ·a- Gemlikte bazı tetkikler..ı - bu- almakla beraber mutlak ek•e- k ·ı k ~ ı uc "' anat partı trinia omünistl l 
Cuma ~esi günleri 12.30 - 14 - 18 talebe seansları dır sında kurulmuş ebedi dosthlk- lunduktan sonra Bursa ya har~- riyet kazanamadığından ssçım · b" r v • k tı> ... h11 Jı. .. A+.ro1tt•~.. ket elti. Orada da tetkikler dil k"" p k l !ş. ır ııp yapma tan artık Çt· 

_ _ıPoa!!;z~alLJiııii.!iL .. .!!IP~İ ~s~a~a~t .. lt.;4~ıi.ıWıilılılılııı.--------==~=-~'..._...-=::.:~·:::·:.ı__~~==~=-========:::=:...:==~==~~n[!!:u~~aizÜ:a~r~alm~a~m~~ t~· ı1:1!:._ı.:~~~ed1klcrini gö terdivi · ~· 



s;; Casuslar kralı 

Lavransm 
Sergüzeştleri 
sayı: u 

Lavrans çöllerde 
Kaybolmuş bulunuyordu 

Yeşil gözlü bir şehin. Hazır
lıklarından bahsediliyordu 

Lavrans yatağı üzerine bir
den iyice uzandı. Odasının 
perdeleri inmitti. Dütiiameğe 
daldı. Fikren ae karar vermiş 
idi, bilinmez. Ansmn yerinden 
blktı. Sna Banna giti. LaY· 
raaı böyle umumi yerlerde 
ı&rmeğe alıflllamtf olan arka· 
clqfan kendisini seYinçJe kar-

tıtltJarak "Holle Lanus,. diye 
bağınıblar. Latifeciler, geyeze-

ler çokm. Biri •* 
- Gnç ilıtiyar, ailıayet kor 
~ bCScreai terkebaeğe razı· 
mı oldun? 

Bu SOrıaJU aoraa LaYraaSUl 
ençok aeYdiği arkaclqı Harry 
Stoau'ti. Casuı , gülmüyordu. 

- Beai dinle Harry, dedi. 
Gidi hWnette çahşmak arzu
sunda sabit misiniz? 

- EYet._ Seain yanında ça· 
hfmaktu. batka birşey iste· 
-.. 

- Şu halele arkadaflarma 
hirlikte geuaef• gideceii-izj 
tiyle Ye beni takip et ••• 
Batkumandanhiın yasağı ka 'ti 

idi. Hiç bir zabit, nasal bir ve· 
aile ile olursa olS1111, bqku
.-adanhğıa izni olmadan Ka· 
hireden dışarı çskmnth. 

Bu yasajın Lanansa ıumalll 
,okta. Zira o •aaifai iktizası 
olarak çok dalıa uzaklarda Ye 
içerilerde bile dolaşabilirdi. 
Şehrin cenap la-mclaki bek· 
çiler, muhafızlar Lavransla ya· 
mndalri arkadafllll ıGribace biç 
şa madılar, iki 8hari ıehri 
bırakarak Menfia iıtikametbade 
nzaklafblar. Bir daha da Ka
.lüı:ede priinmediler. Ba hldi
• brarıihı mmımide eadip· 
ler ilyaacLrlb. kaybolan zabit
_..,. arumu1 içia müfrezeler 
gkanldı. 48 saat sonra bqh
pn bu aramalarda Nilia sat 
ahilincle Lavransla, Harry Sto
na w.clikleri atlann cesetleri ........ 

Akhabalar cesetlenlea fazla 
W'rfeJ hanılnnanuflanla. Bot 
lııirpk koYaalar u iki azılı 
alUIUD tecarize uğrayarak 
a.dileriai aiclafaa ettiklerini 
.WCriyordo. 

Ç6ller yağmakerler Ye bay
.tatlarla dolu olduğundan mü· 
tecavizlerin kim olduğu biline
mezdi. Belki yapacdarch, bel· 
ld de Ingiliz düşınanlan .. 

Arafbrmalar daha ilerilere 
te~mil edildi. Çok uzaklarda 
Lavransın kasketi bulundu. 
Fakat asıl hayrete şaya• olan 
,., iki zabitia de ces~tleri 

yoktu. Askeri h&kiimet iki za
bitin müdafaa imkanı kalma· 
chjını g&rüoce esir edildikle· 
.ıine hükmettt. Yahut ta Nile 
ablmalan muhtemeldi. Bu tak
mrde boğulmuş olduklan yüz
de yüz sayılabilirdi. Araştır
malara burada son Yerj)erek 
ıki zabitin de künyeleriae düş
man cephesinde kayboldular 

areti ~erildi. Ve bir daha 
i>andan bahsedilmedi. 

ırakla ve farkta 
Harbaa ea kaab ııünlerinde 

JMahaiaul-ı7ordu. Çarlık ordıuaa 
Ü• ~t 6a 

1 

ı 

radenizin en güzel şcbir!er
den biri olan Trabzonu da al
mıştı. Türk vatanı büyük acılar 
içinde kıvranmakta idi. General 
Allenbinin Mısır ordusu da 
Cemal paşanın hazırlıklarından 
iSace teçavüze sreçerek bu cep
heden de Türk ordusunu taz
yik etmek istiyordu. Fakat 
Rusların ileri hareketlerine 
rağmen Iraktaki Türk ordusu 
önemli bazı mavaffakıyetler 

elde etm.eğe başlamışb.General 
Tavsendin kumanda ettiği ordu 

adamakıDı bir bozguna uil'a
blmış, Tavıead ordusu ile 
Kutülemarede muhasara edil
mişti. Tavsentlin günden güne 
teslim olması bekleniyordu. 
Tavsend, bu ordu mukavemete 
muktedir olamıyarak teslim 
olursa Türk ordusunun Mısır 

seferine başbyaçağına kani idi. 
Lort Klçner 

Londrada bulunan harbiye 
başkanı Lord Kiçner, Lanan· 
11• takdirkirı idi. Entelijen 
Servisin bu en cür'etki? casu· 
ıunun ortada• kaybolduğundan 
haberi de yoktu. Amiral Reji· 
nald Hall ile srörilşürken : 

- Lawau yalnız batına bir 
ordu kıymetindedir tlermiş. 
Hatta claha ileri giduek eğer 
omt lraka göaderirsek benim 
topçularımclan, s6varilerimden 
Ye sizin donaamanızdan daha 
aüessir olabilir mütaJnsım ila
Ye etmit-

Ba ıözler hep amiral Re· 
ginald Hall'ın hatıralanadan 
aaldedilmiftir. 

Bir batka pnde gene şu 
ı6zleri f6ylemit: 

- Lanansa hudutsuz sala
hiyet verilerek istediği gibi ha
rekette serbest birakalmalıdır. 

Fakat iıt• İngiliz harbiye ba
kanmın o kadar b6yük lbnitler 
bağladığı bu LaYran kaybol
muftu. 

Y &fil gözlU f&h 
Lavrans kaybolduğu günden 

beri iki ay ıeçmişti. Almanla
rı• Preyser adlı caıuslan da 
lnıiliz ordusunun harekatı hak
kında Türk istihbaratına önemli 
malumat veriyordu. Proyıer 

lnrilizlerin kabusu olmuştu. 
Her yerde. onu karşılannda 

buluyorlardı. Öte yandan Türk 
ordulan vaziyetlerini düzeltmiş, 
ltiitün cephelerde muvaffakiyet
ler kazanmağa başlamıştı. Ku
tularaare düşmüş, General Tav
ıe•d ordusu ile esir olmuştu. 
Hicazda kısmen lngiJizler eline 
sreçen Hicaz demiryolu düş
aandan temizlenmiş, Medinede 
mühim kuvvetler toplandığı 

gibi Süveyt kanalını tazyık 
edecek ordu dı! böylece tak
viye edilmişti. 

Lort Kiçner Rua başkuman 
daalığı ile görüşmelerde bu
lunmak maksadı ile ve Arkan
jel tariki i e Rusyaya ~itmek 
içi• Hampıhire gemisine bin
mek üzere idi. Kuaaadanla
nndan bozpn haberleri alı
yordu. Yalnız mareşal Al enbi
.len aldıtı bir fifre hayretini 
uyandır& Zira bnda lnpz 

,.,..,. a D 

Ssı:PPAFF"POSA .... AAAAFR.O'lltCRRRFAQR aart 

u o .... o ... ., an nen 

Denizlide önemli bir söylev 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Denizli saylavı Bay 
Necip Ali diyor ki : 

On yıla varmadan, 
Burhandan eser 

yurdumuzda 
kalmıyacaktır 

Deni7Ji, 1 (Özel) - Sayın 
say!avımız Bay Necib Ali ha k
evinde önemli bir söy ev ver· 
miştir. Haf p dünya buhramn
dan, buhranın uhıııı•ar üzer'ndeki 

B. Jı. ecip Ali 
tesirinden bahsederek şunları 
söyledi: 

"Arkadaşlar: Kriz umumidir .. 
Dünyada bir salgındır. Fakat 
emin olmalıyız ki krizden en 
az müteessir o1an Türk ulusu
dur. Krizden kurtulmak için 
sanayileşmek zaruruti vardı. 

işte bugun cumhuriyet hükfune
ti bunu yaptı.. Yurdun ufuk~ 

lannda görülen kumaş, bez, 
cam, kağıt, şeker ve emsali 
fabrika bacaları, buhranın yine 
yurt çevresi içinde boğulaca
ğım, on yıla varmadan bu ölüm 
rüzgarının yurt ufuJdanndan 
defolup gideceğini müjdeliyor. 

Ahdimiz refaha kavuşmak, 
krizden kuıtufmak, güven için
de yaşamaktır. Sanayileşme 
hareketinin refah üzerindeki te
siri meydandadır. Bugün fabri
kaların lrurulduğu yerlerde ha1k 
refah içindeair. Y nrın her taraf 
böyle olacaktır. Sonra fabrika 
istib salatı nispetinde halka ih
tiyaçlan ucuzca verilecek. İşte 
bugünkü ıeker ve tuz siyasa· 
mız bunun küçük bir ifadesi· 
dir ... " 

Bay Necib Ali kısaca yazdı
ğımız kriz üzerinde; etüd
lere dayanan daha birçok kıy
metmeli sözler söyledikten son
ra bu yıl köylü ve halk için ka
mutayda onaylanan önemli ya
salardaa bahsettiler. Bu meyan
da iskan ve köylünün toprak
landmlması yasa!annın da onay
landığını, çiftçi borçlarının birer 
senelik taksitlere bağlandığına 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yeıil gözlü şeh adı verilmişti. 
Bazan Sina yarım adasında ba
za• Yemen· taraflannda görü
nüyordu. Bahri ahmerde esrar
engi% bir yelkenli ile dolaşhğt 
söyleniyordu. Mareşal Kiçner 
derhal mareşal AJlenbiye şu 
şifreyi vermişti: 

- Bu haberleri verenler bir 
serap veya aldatma kurbanı 
olmasınlar ... 

O bir şeyler hissetmişti. Fa
kat kanaahnıa yeni iyzahatla 
takviyesini istiyordu, Esraren• 
giz yelkenliain mevcudiyeti mu· 
hakkakb. Son zamanlara ka
dar Sultani adını tatıyan bu 
gemi İngiliz casusluk teıkili
bnın dimaiı olan Lavranı elin
de çok İş görmüştür. Lavranı 
kendisi•İ saklamak istediğin
den fazla muvaffak olmuştu. 
Günün birinde denildi ki yeJil 
ıözlü şebin müclahaleıile Sul
buaı gemi.i adını Ha•asime 
dejiştirmiıtir. HaYasim, Tirk 

hatırlatblar. İç siyasamız kıvanç 
duymağa de~er. Köylüy yakın
da topraklandıracağız. Çiftçi· 
nin bankaya olan borçlan on 
beş sene vadeye Dağlandı. Köy 
lü medeni kisve ve bayat şart
ları içinde refaha kavu;;acaktır. 
Ded .er. 

nihayet dünya barışının bir 
pnnorama ını ç;zerek, ci ıan 
harbmm doj'urd.;ğu ağır şart

ları bu meyanda mağluplara 

kabul ettirilen ezici muahede
lere temas ettikten sonra cihan 
barısmm durumunu kısaca an
lattılar ve Türk devletinin iç 
ve dış poltikasınin çok değet li 
ve kıvançla anılır veziyette 
oldtiğunu i aret ettiler .. 

Yeni Tiirkiyenin Osmanlı 
devrinin En Haşmetli ve kud
retli çağlarından daha çok 
kudretli ve cihan siyasası 

yanında değerli mevkiler 
tutmakta oldu&-uou da bildir
diler . Daha sonra Türk 
politikasının yurd dışında hiç 
bir suretle empel"yalist bir si
yasa takip etmediğini, yurd 
içinde ve dışında daima ülkü
müziin " mutlak bir barış " ol
duğunu da alkışlar arasında 
söylediler • 

ilaveten fakat arkadaşlar 
sulhu seven Türk oldu; mu
kaddisahm, yurdunu yabaacı 

bir emelin uzandığını sezince 
yirmi milyonluk :ınüsellah bir 
kütle halinde savaş açar ... (Al
kışlar) .. 

Nıbayet bugünkü hava ku
rumunun öneminden, lüzum ve 
zaruretinden, dünya hava fi
lolarınm durumundan bahse· 
derek açılan hava seferberJi ... 
ğine her Türkün gönüllü birer 
er olarak ablmasını dilediler!.. 

- Fakat arkadaJlar .. Mane
viya .. ımızı bozmıyabm. Çüaki 
Türk ulusu yapıadır, kurucu· 
dur, f~dakirdır, faziletlidir. 
Çünki yurd seYerdir •.• 

Sözlerile söylevini bitirirken 
dinleyicilere teşekkürler etti Ye 

ha1kıu sürekli alkışlan arasın
da sahneden ayrıldılar. 

Tarhan Toker -
Denizlide 

Ekmek flatı bir kurut 
nu,ıu 

Denizli, 1 (Özel) - Ekmek 
fiah bu hafta bir kurut 
düştü .. 

Denizli, l (Özel) IJk 
okul ikmal imtihurları 26 ha
ziranda bitti. 

Denizli, 1 (Özel) - ilbay 
Fuat Toksal köylerindeki tef
tişleriai yaparak avdet etti. 

Denizli, 1 (Özel) - Halkevi 
nakış dikiş kursunda meyda· 
na ietirilen eserler bir sergi 
halinde teşhir edildi. Kurs 
mualli•ine teşekkür etmeyi 
bir borç sayanın. 

Buğday fiatların· 
da Düşkünlük 
Adana, 1 ( A.A ) - İki üç 

gündenberi ltuiday fiatlarında 
hissedilir bir düşkünlük vardır. 
Düıa bonada buidaylanmızın 
kiloau 3,25 - 3,50 karuttan 
satılmqbr. Dünden beri ekaelı 

MUHIM BiR HAVA FELAKETi 

Tangolar Kralı Bir· 
Hava Kazasında öldü 

"Ramona,, Şarkıcısile Birlikte Daha 
On Beş Kurban Var 

Orta Amerikada Boa-ota ile 
Panama arasında müthiş bir 
bava felaketi elmuştur. 

On beş - hatta bazı telgraf 
Jara göre on dokuz kişi - bu 
kazaya kurban gitmişlerdir. 
Kurbanlar arasında meşhur 

Arjantin tangolan t•rkıcııı 
Koorlos Gardel ile kumpan
yası da vardır. 

Uçak öğleyin Bogotadan 
kalkmıştı. Sako sisteminde bir 
üç motörlü idi. Panamaya iİ· 
diyordu. Koliye varmadan önce 
Kolombiya Cumhuriyetinde Me
dellin mevkkiinde durmuştu. 

Fakat boradan kalkar kalk· 
maz şiddetli bir rlizgir uçağı, 
yere inmek üzere olan diğer 
bir uçağa, bir Alman nç mo
törlusuna çarptırdı. Sako hava 
kumpanyası müdürü ile Ko
lombiyalı uçman Emesto Sam• 
per kurhanlar arasındadırlar. 

Karlos Garden 
Şarkıcı ve kltaracı 

Karlos Gardeli aliotbyaa 
hem~n bütün büyük prlar halkı 
arhk onu duyamıyacaklard1r. 
Sırmalarile çok göz alıcı bir ıe
kil alan goşo elbisesi içinde 
arbk onu göremiyeceklerdir. 

Fakat bunca Arjantin tu· 
golarını moda yapan, Ramova 
Adyoı Muçaçoı, El Koaretera, 
Kaainto gilti dünyama her k6· 
ıesine şölıreti yayıla• f&J'loları 
besteleyen ıan'atkir aaubalmı· 
yacakhr. 

Karlo gordel kitara ile kea· 
di kendine akompanimaa ya· 
parak pr kılaruu söyler ve ar· 
kası.dan diğer dört kita-

l racı da tana-olanna bir 
nevi fon yarabrlardı. Sesi, fl
zel olan yüzü, Arl'antinin all'a
nalannı belirten tanrlarile o, 
dlntiyenleri teshir ederdi. Sem 
birçok gramofon plaklan iize
ri11e geçmiştir. 

"Geleceğim, şarkı söy&ye
ceiim,, 

Karle• Gardelin hayab gl
zel bir ,arlndır. O ancak şarkı 
için ve ıarki ile yaşardı. Pa
riste büyuk bir Muzik • holde 
farkı söyJiyeceği uman repe 
tisyona çağırmışlardı. • Ne 
lüzum var! Temsil günti reler 
ceğim ve ıarkı söyliyec~mP" 
Diye cevap vermifti. Tiyatrc 
direktörü bir müzik - holün biı 
kamaraya benzemediğini söy· 
Jedi ise de kar etmedi. Niba· 
yet direktör bir hileyeye bıq 
vurdu. 

Sahnenin tenvirahnı 
ayar ediyorum. Sahne iizerine 
oturrmuıunuz? 
Korbeı Gardel oturdu.. Di· 
rektör kitarasını elleri ara11nı 
koyarak: 

- ilk Jarkıyı nasıl bitiriyor· 
ıunuz? Tiz bir uta mı kaim 
bir aota ile mi? tenvirat için 
soruyorum. 

Repehiyor yepmak istemiyen 
Korley Kordel böylece bOtUn 
fUkılarım söyledi. 

Muvaffakıyet onu ıarolış et· 
memiıti. Onun için artiltleı 
kendisini ~ok severlerdi. Aai 
ölümii, Holivuttaki Ce•ubi 
Amerika artistlerini çok sars· 
Dllfbr. Karlis Gardel orad• 
onlarla bir film çevirecekti. 

El Hacı Hedly öldü 
Londrada büyük bir cami yapacaktı ... 

Belki bilmezsiniz de bu lıaa 
kia diye sorarsnuz? Bu laacı 
bir lngiliz lordudur. 80 yaıında 
olarak ölümü haber veri· 
len Lord Hedleydir Ye lngiliz 
asılzadeleri•İ• ayıphyaa bakıf· 
lan önünde lalim olan biricik 
lngiliz uılzadesidir. 

Londra yakıaında Son Kea• 
aigton denilen yerde 1892 yı
lında bir seçim auvaffakiyet
ıizliğine •ğramaaı yüzBnden 
Lord, Hindiatanda taliini dene
meie gitmişti. Fakat hırüıtiyan 
dinini ancak 21 yal soara, 1913 
de reddetti. 

1923 te Mekkeye bacce gitti 
Banaa için acluua 6ntine tak
bğı El Hacı ilnYanını haıımaga 
•hic:len hakkı vardır 

Arnavutlar, islim olduia için 
•• düayada ea çok islim tebua 
olan hir devletin ~özae ricalin· 

dea bulunduğu içia ona üç defa 
AnaaYUtluk krallığını teklif et· 
mitlerdi. Fakat ihtiyar Jordaa 
başka bir tasavvuru Yardı. 
O Londrada. Teymiı nehri in· 
yısıada çok büyük bir cami 
yapmak istiyordu. Tasavwna 
gerçek olmadan aJdü. 

"Ad;;~~~~·~~b~~··;-~:±:::=~=~~=:~ 
hk

Atdana afa, dl (A.A) hn-I Şarbay: Gayrimübadillere Ziraat ban· 
r ııa an yap aa yem 

sebze hali tamamen bitmiş, kası tarafından yüzde yirmi 
içindeki dükkanlar kiraya ve- miktarında tevziat yapılacağa 
rilmiştir. Hil 2 Temmuzda tiS· bundan evvel yazılmıştı. 
renle aç.ılacakbr. 

Y 
Fak•t hükU.et Gayrimliu· 

abancı kral dillere yapılacak tevziab Zira-

lrlanda dlktallrU lnglllz at bankasından alara G. müba
krallnı böyle tavsif etti diller komisyonuua vermiştir. 

Londra 1 (A,A) - Dun Li- Komisyona henüz tediye 
rik'de verdiği bir söylevde B, 
Dö Valera kral Jorju yabana emri gelmediğindda tevziat 
kral diye tavsif ebniı ve eter yapalainamaktadır. Tediye em-
halk bir kral seçmekte özglr rinin bugünler içinde g~Jmui 
olsaydı bu krah seçmiyecekti belmilmektedir. 
demiştir. · 

B. Da V alua keadisi iktidar Albnordu - Buca mat;1 
mevkiinden çellilmedea enel Cumartesi pail yapdaa w 

bava tuınonauaın tiul ~ 
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Uşak- lzmir teliti 
Her iki taraf 1-1 Be ab- 11e kadılar 

Evvelce 1 ararlaltılan İzmir 
Üşak muhte iti ri maçı pazar 
günü Alsancak sahasında ya
pıldı. Muhte itimiz bu ma a 
Vahabın ha tahğı dolayısilc bu 
oyuncumuzdan noksan olarak 
çıkmıştı. Buna mukabil mi a
firler bilhas a bu temas için 
çok iyi hazırlanmış bir vazi
yette idil.,r. Hakem Bay Sabri 
idaresinde başlıyan bu maçın 
ilk kısmında her ikitaraf çok 
çalıştı. Misafirler 21 inci daki
kada sol içleri Melibin ayağı 

Funt yer·nde 
Sait t h r n 

nıyordu. Bu 
golü e 

oynamadı~ ından 

dense ':lozuk oy
ısım da b··v ce 

o 1-1 b -
rab rlıkle bit i. 

Halkımız misafir takımı cid-
den iyi bir şekilde karşıladı ve 
candan alkışlıyarak takdir etti. 
Son dakikada bir gollerini ha-
kem topun daha evvel Melih'e 
çarpbğını görerek muteber ad
detmedi. Misafirler dün sabah
leyin ıehrimizden hareket et-
mişlerdir. 

Kaptan 
ile ilk gollerıni yaptılar. Buna Manlsada 
ancak son dakikalarda Fuadın Lik maçlarına devam edildi. 
tahıi lıair hücumu ve golile mu- y ıldmm _ Salıhli arasındaki bu 
kabele edebildik ve ikinci kı- haftaki maçı bay idris idare 
aımda defansımız bozuldu. etti. Her iki tarafın canlı ve 
Buna mukabil misafirler 
iki ceaah haffarını de- çetin oyundan sonra takımlar 
iiftirdiler. Bu kısımda lzmir birbirlerini yenemiyerek 1 - 1 
epiy hikim oynadıi'ı halde gol berabere kaldılar. Önümüzdeki 
çıkaramadı. Bunda Nazminin haftalarda yapılacak maçlara 
ve iki bekin büyük tesiri oldu. ehemmiyet verilmektedir. , •........................................................•............................ 

150,000 den fazla 
imnast ve atlet 

L ni ı .rratta . )Or hayranıında ) er aldılar 

Birçok imler zarfmda, R s- geçitlerin a t i te bir ı,61Ç bel-
yanın eski payıtahtmda koca- ge: So!da Starnin bir resmi . - s 1d • d ma• jımnast ve atlet geçitleri goze çarp yor. . o. a, aşagı a: 
yapıldı. Spor bayramı şerefine, Cirid atıcılar delegasyonu. Sağ-
her yıl olduğu gibi, bu büyük da : Yül<S sütunun üzerinde 

ı k hala bir h ç duran büyük 
mem e etin her ucundan koşu- Uriçki meydanında kızlar ve 
cular, kürckçiler,jimnast ve es- kadınlar bir geçit resmi yapı-
krimciler gelmişti. Bu gösteriş yorlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz - Alman IRAN 
MUnasebab etrc.fında Bajidattan şapka ahyor 
Berlin 30 ( Ô. D. ) - Ber- Bağdat, - İranda şapkanın 

1 ner tageblattın Londra ınuha- mecburi s puş olarak kabul 
biri Büyük Britanya ile ynpı- edilmesi üze ine bir çok f ran 
laa deniz anla ması münasebe- tacirleri buraya g lerek p'ya-
tile Alman umumi afkirı•ı atı· sada bulunan apk ları sabn 
rı ~ır n~kb ·n iğe kapılmakt~a almışlar ve f ra~a göndermeie 

ınege davet ederek dı- lıaşlamışlardır. lran hükümeti-
yo~ k : . . nin yakında Tahran civaf18d& 

Denız anlatması lngiltere - bir şapka bnl ı yaptıracağı 
Almany• arasındak· müaase- işidilmiştir. 
betleri eyil-=ştirmekle beraber ......................................... . 
Büyuk Br tanyanın Fran a ile nea bu d nkhk 
• naseb kötüle•lf de- rafclarlan v rdır. 

bu.~ teb&~ 

"'enı ASIP 

Türk de izci ıgı in bayram g··nü 
un sevinçle kutlula dı .. ş 

~~~~-".._,.----~---

Bay Süleymanın değerli söylevi 
I a ı rıı/ı buı .cı eıl , bile verilmeıi demek olmuştur. 

1 

loyu kabiliyet ve kifayetleriyle 
idare eden gemi adamlarımız. 
ve bütün denizcilerimiz tama
miyle l!umhuriyetirnizin malıdır. 
Cumhuriyet hükümetim·z her
gün deniz tecim · şlerinde e-

yapılacak büyük tören ıçın 

denizciler ve halk Kordon-
da deniz sporları urdu a-
pısında toplanm Burada 
tören i f rnk ed re b 
htıa om 
da~ıtıldı. 

r 

ilbay General K. Dirik ile 
C. H. P. il kurulu başkanı 
Yozgat saylavı bay Avni Do
ğan b~şta oldukları halde dc
nizc·ler ve halk süel muzika ile 
hareket ederek Birinci Kordonu 
takiben Cumuriyet alanına gel
mişlerdir. 

Denizciler. bilhassa deniz. 
işçiler birliğı üyeleri ellerinde 
bayraklar olduğu halde büyük 
kafile halinde bulunuyor ardı. 

Türen başlay nca 
Saat 9 otuzda muzikanın çal

dığı istiklal marşı ile Törene 
başlanmıştır. Saygı ile dinlenen 
marştan sonra Atatürkün hey
keline deniz mensupları adına 
müteaddit büketler konmuştur. 

Daha sonra heykel önünden 
İzmirin eski merkez ve deniz 
kumandanı mütekait deniz bin
başısı bay Süleyman Doğu tara
fından denizciliğin tarihçesini, 
geçirdiği devirler ile bugünkü 
yükselişini anlatan bir söylev 
verilmiştir. 

Ço J ayın bayanı r ve 
baylar ve denizci ıwrka
daşl rsml 
Şu mavi gök ve parlak gü-
eş altında istiklal ve h"kimi

yetimizi tem il eden Atatüı: kün 
heykeli huzurunda sizle i se
lamlarım a1iz arkadaşlar; 

1 Tem uz 193 · · top· 
landı v ımı:r. hn u 1 
mıyan m z·n·n b"zlere ter .et
ti.i meş'u a mir slar r· den 
biri ol kap aj ha u ı

zın bayrağımıza terkedild · v · · n 
onuncu yılını idrak e el le 
bahtiyar z. Bundan b y!e de 
her s nenin 1 T e uzu 
Tü k denizc"li~"nin b yr m 
g .. nü rak k bul ve 1 u u
lanacaktır. 

Bu ebebledir i : 
1 Temmuz gününiın T rk 

deniz tec·m işlerinde ne demek 
olduvunu anlıyabilmek için ha
tıralarımızı bir z geriye do v ru 
çevirerek geçm · ş z m 1 rı 
gözlerimiz. önüne et rmek la
zı d r· 

r : 

1 y Z cı lJ 

v lar aş yor ardı bu 
cı \ pur rın kapt nları, ç k
çı!arı, cm· cileri hcb yabancı 

ulusların s yundan 2'elme in· 
sanlardı. bunların kıyılarımız
da istedikleri gıbi insan ve 
ve eşya taşımaları, sayısı çok 
az. olan Türk vapurlarına iÖZ 
açtırmamaları Türk denizciliği-
n· n ilerlemesine mani o.uyordu. 

Yüzlerce seaelerdenberi her 
ergin ulus deniz işlerinden ge
len kazançlarını yalnız kendi
ne hasrederken Türkiyenin bu 
deniz ecim kazançlannı yaban
cı uluslara peşkeş çekmesi se
beplerini saltanat devrinin akla 
sıimaz. dalgınhğı doğurmuştu. 

Osmanlı saltanatı ta eski 
zamanlardanberi ecim iılerileuğ
ra an riaya veya yabancılara bol 
bol tecimel imtiyazlar vermekte 
beis görmemişlerdi. 

Saltaaatın en kuvvetli dev·r.: 
)erinden ıtibaren bahşohnaaa 
bu imfyazlar (kap tolasyon) 

ı albnda • tlak bir esaret 

Arkadaşlar: 

Kaputaj hakkı denen şey 
nedir bilir misiniz? Kapotaj 
ha kı demek, b · r ulusun kendi 

ı ı arında insan ve yolcu ta-
şı a hakkını yal ız kendi bay
rağına hasretmesi demekt;r. 

ilk kapltölasyon 
Hal uki, Osmanlı sultan an 

bu hakkı ecnebi bayraklı ıe
milere vermiıler ve ta cumhu
cumhuriyet devrine kadar ec
nebi bayraklı gemiler bu hak
tan bol bol istifade ederek 
istedikleri kadar para kazan· 
mışlardır. 

Aziz yurddaşlar: 
Türk u u unun bu mukaddeı 

hakkını yabancı ara veren ilk 
kapitülasyon 1535 tarihinde 
onuncu padişah Süleyman ile 
Fran a kralı birinci Fransova 
arasında ve o zamanki sefir 
(Jan Dölafore) delaletile akdo
lunmnş bir mukavele ile baş

lamıştır. 
Bu mahut mukavelenin ikinci 

maddesiade (her iki hükümdar 
tebaası birbirlerinin memleket
lerincle her türlü emval ve em· 
tiayı denizden nakletmekte 
serbesttirler) denilmektedir. 

Bu muahededen sonra her 
padişah değişmesinde imtiyaz· 
larım sağlamlamak istiyen ya
bancılara bilahara uçuncü 
Murat ile 1581 de, üçüncü Meh
met ile 1597 de, yedinci Ah
met ile 1604 te aktettikleri 
muahedelerde bu imtiyazlarını 
sağla la~tırmışlardır. 

T ·r ün cebine girmesi lazım 
ge n kazancı yabancıların ce

· nc akıbn bu imtiycı:lıır aon 
zaferimizle, Lozan mu hede ile 
orta an kalkmıştır. 

Loz ndan sonra 
At turkün ana yurda erginlik 

ver n ıava~ıni ve zafer'ni Lo
zanda toplan n d ·nya m' l tle· 
ri kabu e mecbur oldukları za-

n kapu aj hakk mızı da ta 
nı kt başka çare g rme-
mi .erdir. 

şte Lozan muahedesile ya· 
ba c Jara tanıtbrılan bu hak-

ı ız 1 Temmuz 926 t rihın
den · ·b ren cereyana ba amıı 
ve b 0 zdc de her er "n yaban
cı u us gibi deniz erimizde ve 
1 anları ızda kendi tecim iş-
lerimizden ge en tazançlar ken

f i e hasro unmu"tur. 
l ad ar; 

u ı ·b rladır ki, 1 tem uz 
yıld ·n 'mü biz deniz
r ı o a ak k tlu ayo

mh r ·· ·zin b0 ze ka-
andır gı bu büyük g · den 

sonra Turk ulu unun dcn·zcilik 
i ler·nde bir geni eme hasıl 

olmu tur. 
Filomuzun llerlleylşl 

1926 senesine bir kısım pek 
köhne olan gemilerle ( 68901 ) 
tonilato olarak giren Türk te
cim filosu ogünden itibaren 
eskisine nazaran hem y~nilen
mcğ başlamı' ve hem de ıu su
retle artmııtır: 

1926 senesinde 
1927 .. 
1928 " 
1929, 1930 .. 
1931 .. 
1932 .. 
1933 .. 
1934 .. 

tonilatodur. 

76507 
80744 
88069 
98051 

101869 
101924 
110744 
115686 

Son yı da, yani bu 1935 
senesinde 115686 rllıum to

makinah 

ni yeni adımlar atmaktadır. 
Pek yakın bir a ide deniz te
c· m i leri de büyuk ba$arıklar 
göstererek dunya denizleri 
üzerinde kahraman atalarımız 
gibi Türk bayrağını gezdire
ceğimiz muhakkaktır. 

Türk ulusu a tın kaynaiı olan 
denizlerde kendi h·sses'ne dü
şen k zancı e de edecektir. 

Bize bu ünleri gö terenlere 
bin minnet ve ükranlar. 

Yaşasın Atatürk ve onun 
kıymetli arkadaşla ı. 

Alkışlar arasında devam eden 
bu söylevden sonra Törene 
iştirak eden denizciler ve halk 
Birinci Kordonu takip ederek 
hükumet konaiıaa gelmişlerdir. 

Alay geçerken 
Alayın geçtiği sırada bütüa 

vapur ve romorkörler düdük 
çalmak suretile Töreae iıtirak 
etmiılerdir. 

Hükmet koaağı avlu!kında 
yer alan denizcilerin arasına 
yarılbay Sedat Erim ele gelmiş 
ve burada da bay Süleyman 
tarafından bir söy ev verilmiş-
Bay Sedat Erim gösterile• te
z hürat sebebile denizcilerimizi 
tcbr

0

k ve takdir etmiş, tezahü
r t alayı; kumandanlığı veparti 
başk nlıklannı z·yart ederek 
dagıl tır. 

Ô leden onra aat onbe te 
Kar ıyakada iske e ya nd -

i çucuk a·çes· kaş n a 
Çankaya vap u i e a 
t nde yüzl rce seyi ci o ünde 
den·z yarışma arı yapılmıştır. 

Bando muhterf par lar çala
r k denizc0 ler n en iği i arthr-
mı tır. Den·z kum oda • n ne
z retinde deniz por kuı·· p e-
r'nin yelk nl', e . kayık 
y rı al ı v yiı e, yailı di-

mü alt kaları ap ş, ya-
r r 19,30 da b·t · tir. 

G cekl t z 1 urat 
Saat 21 de K ak i ke e

Çanka a 
n k ıs

ı er ne ugrayarak Kar ıya
kaya itm · §, evv ce d iıtılmış 

olan husu ı bi et ri a arak 
görf z içinde g zintiler yap
ını tır. Vapurda yüzlerce halk 
neş' e içinde eğlenmi , hava fi
ş ki eri yakılmıştır. 

Salon kayık v sandalların-
dan mürekkep b0 r fener alayı 
da tertip ed lm"şfr. Deniz 
sporları yurdunda bir garden 
parti verilmiş ve a-eç vakte kadar 
eylenilmiıtir. Acontcler binaları 
iJe iıleri binaları, vapur İske-
leleri bayrak ve elektriklerle 
süslemiştir. 

Saygı telyazlları 

Denizciler bayramı münase
betile denizciler tarafından bü-
yüklerimize şu saygı telgrafları 
çekilmiştir. 

AtatUrke 
Anaynrda erginlik veren bü

yük savaşın zerresini teşkil 
eden kaputaj hakkımızıy onun
cu yılını kutlayan lzmir deniz
cilerinin minnet ve şükranlkn
n n kabulünü rica ederim. 

Tertip heyeti başkanı liman 
reısı ZÜHTÜ AKHAN 
Batbakan ismet lnönUne 

Başkanhğınızla tebeyyünü, 
dünyaca tanınan Loz.an muahe
deaiain hediyesi olan kaputaj 
hakkımızı tes'id eden biz lzmir 
tleaizcileri ibedı minnetlerini 

Kızı 
Hafta 

1 

yonu önunde toplanan Kızılay 
ırençlik dernekler üyeleri ile 
mektepliler başlarında muzi
ka ve öğretmenleri eldugu 
halde iıç koldan hareket ede
rek Cumhuriyet meydanıaa ıel 
mi lerdir. 

Kultür dırektoru bay Hikmet 
Türk ile mektepler direktör 
ve baş öğretmenleri, ilk tedri
sat esp ktörleri, halk ta hey
kelin önünde toplanmışb. Saat 
tam onda süel muzikanıa çal
dıgı is ·ki" J marşı ile Törene 
ba landı. Sayrı ile dinlenen 
marştan sonra Erkek Lisesi 
soa sınıf talebesinden bay 
Feridun, ondan sonra kız 
Lisesi on sınlfından bayan V •
cihe ve erkek öğretmen mek-

1 
tebi son sınıfından bay Enver 
birer söyle• verdiler ve çok 
a kışlandılar. Söylevlerde Kı
zılayın harp ve sulh zamanla-
rınde yurda ve yurdclaılara 
yardımlar ve halkımızın ba 
önemli kuruma yapmıt olduğa 
yardımların büyüklüğüail veciz 
ifadelerle aalatıyordu. 

Daha sonra ilk tedrisat 
ispektörlerinden Bay AlllD 
kiiltür ile -avukat bay Halit 
Tevfik de birer söylev ver-
diler. Alkışlarla sona erft 
bu söylevlerden sonra mek
tepliler ve halk Atatürkibı 
heykelini sa;Iarına almak su
retiyle bir ıceçiş resmi yapb
lar ve yine uç koldan gel
dikleri tmtlere hareket ede
rek daiıldılar. Kızılay haf
tası içinde İz.mirde ıefkat ku
r muna mühim miktarda Oye 
yazılmı tır. 

Hafta iç"nde ne kadar ye 
y z ld ı muh lif komıtelerin 
faa "yet e cele "ne ad r por
lar b z ı old gun 
d n t pıt ed emem· tir. Bi 
k ç n içinde bu da teıpı 
edilecektir 

Yoksullara yardım 
Kızılay uru u hafta içiad 

Ka ıya Buraava, Buca, De 
ve To ah ıubeleri 

g der 
da kumq 
yoksullara 

.. ,. ... n .. a, Kara aı' Tepec:iJE, 
, T ılki k mu tle

r" nde i h am r yokıul hal
kı• ıst f ad ıne aç k bulun da
nı mu ve hak iıç giin bu ha· 
m mi rda parasız olarak yİ• 
kanını tır. Butün hamaalarda 
yıkanan yokıullann sayw biD 
beıy :ıu buldugu tesbit e.W
miıtir. 

Borsa Haberleri 
DU l Borsada 

Yapllan Salıflar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

5 Şer. Z Galip 9 75 9 7! 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
824 Buğday 5 
213 Arpa 3 
150 Bakla 4 25 
150 Susam 11 

50 Çavdar 4 
13 Mısırdan 4 50 

2195,5 kilo yapak 49 
134 K Palamut 240 

3000 adet Ku. deri 74 

6 37ı 
3 1 
4 

11 
4 
4 5G 

49 
420' 
74 

Para Piyasası 
1-7-1935 

Alıı 
Mark 50 25 
İaterlia ıs 
Fr. Franıı 8 28 
Delar 80 60 
Bera 21 12 

alyaa lireti 10 34 
Ylçre Fran. 40 95 

as 20 
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Dük D'Essesks Kraliçaya 
Hakaretten de çekinmiyordu 

o;~J: D'Essekse gelince o Sc
silın ölümünü büsbütün başka 
surette karşı!amışh. ilk önce 
kendini İngilterenin büyük ma
rcşah tayin ettirdi. Bir müddet 
kraliçanın kafasında yalnız ba
ıına hükümran olmak zevkini 
yaşadı. Fakat Sesilin oğlunu 
unutmuştu. 

Babasına Baha Serber adı 
verilmişti. Oilu Fleieton adını 
aldı. Serber kusursuz bir dev-

let adaını idi. Ulusal bir deha 
ıayılabilirdi. Oğlu FJegeton ise 
kin ve ihtıras ile dolgundu. 

Kraliçenin güzelliii ile kew· 
disini teshir ettiğini, onun fik-
rin· almadan hiç bir işe giri:}
mediğini söylerdi. Bu yıhıık 
aözler sayesinde Eli:ıabetin te-

1Teccühünü kazanmakta gecik
medi. Her sabah ıUya krali-
çenin emirlerini almaia koıar· 
dı. Bu ziyaretler kinle dolu 
projelerini tatbike bir vesile 
.d. 1 ı. 

Raleigh gizliden gizliye ev
lenmiş bulunuyordu. Esseks 
aarhoştu. Robert Sesil, rakibi 
aleyhinde binltir yalan uydur
makta id. Bunlar tesirsiz kal

'mıyordu. Elizabet aynı sözü 
tekrar ediyordu: 

- Essekı ıarboş mu oluyor? 
- Majeste yalnız bu kadar 

olsa... Bunda• daha kötUsü 
nr. 

Sesil bu kadar yetiyor, aıa
ğısını kraliçanıa hayaline bıra
kıyordu. 

Elizabetle e11ekıin arası iit
tikçe açdmakta idi. Gürültülü 
kavgalar sıklaşmıştı. Bir sabah 
Robert Sesil bir saat gecik
mişti. 

- Ey hükümraa ırüzel, diye 
llSze başladı. BuiÜn 1aelki hiç 
de gelemiyecektim. Bu altmıf 
beı yaşlık sıüzelin artık yüzü
nü kızartacak kudret yoktu. 

- Sakın bir kaza sıeçirmiş 
olmıyasınız, dedi. 

- Bir kaza değil, Majeste .. 
Vahim bir hadise... Çok say
gılı Kont D' Eısekı yeni 
bir borç yapmışlar. Alacaklı
lar 'bu sabah, Kontun bir re
cede borçlandığı sekiz bin 
sterlini aramıya geldiler. Eğ
lence yerinde bir rezalet te 
olmuş.. Kraliçenin maiyeti bu 
kabil şerefsiz dedikodulardan 
Te taleplerden uzak olmalı de
ğil •idir? 

- Gene mi borç? .. Bu çap
kın beni mahvediyor.. Öldü
riyor .. 

- Hazinenin de bir ödeme 
kudreti vardır Majeste.. Her 
teY pahalıdır. Geaçliğin eylea
mek hakkıdır amma, bu zevk 
ancak bir mükafat mukabili 
olmalıdır. Kont D'Ekssekse 
gelince bu son zamanlarda 
pek te mühim iıler iÖrme
miştir. 

Kraliçanın endişeleri gittikçe 

kabarmıştı. Bu•ların iki sebebi 
vardı : Bir taraftan kıskanç
lık .. 

Öte yaadan da ihtiyarlığın 
ilk alameti olan kuruntular, ti
tizliklerdi. 

Elizabct hayatından korku-
yordu. Geceler olurdu ki, Ma
rie Stuart'ın akibeti gözleri 
önünden kaybolmaz, bir sui-
kastla saltanabna son verilerek 
başının sahr altında kopanla
cağını düşünürdü. En çok ta 

Dük De Essesksin ıündcn gü

ne büyüyen Sopülarite'ıintlen 
korkuyordu. Kendisinin h~m 

piçi, hem de maşuku olan bu 

otuzluk gençten titriyordu san

ki... Kanbur Robert Sesil ya -
nında ne kadar yumuşak, 

berşeyi kabule amade görü

nürse görünsün, Dük D'Essek
sin yeıil gözleri onu büyüle
meye yeterdi. Bu sabah da 
böyle olmuştu: 

Sesilin ıaygılı bir dil perdesi 

altında korkunç bir kabus sıibi 

canlandırmak isiediği suçlama· 

lara raimen Esse kıi istedikle
rini veremiyecck kadar kudreti 
kendi nefsinde bulamıyordu.Bi
liyerdu: Ona küçUk bir serzc· 
nişiae nasıl şiddetle muamele 

edceğini, hatta aekadar kaba
ca hakaretlere uğrıyacağını bi-

liyordu. Sanki Kraliçe o değil 
de Dük D'Esseks lngiliz Kralı 
idi. 

Sesil Kraliçenin kaf asıadan 
geçen ihtiraz fırtınasını anla
mıyacak adam değildi. O dar
besini yavaş, fakat emin olarak 

vurmak iıtiyordu. Şimdilik ilk 
iti Esseks Kontu etrafında bir 

füphe çevresi uyandırmak, Kra

liçenin ona karşı sevgisi nispe

tinde şüphelerini de derinleı· 

tirmekti. 
Elizabet bir çocuk 2"ibi, Es-

&ekse kartı boyun eğdiğinin 
farkındaydı. SesHin getirdiK"i 
kötü haberler karşısında kıza

ran çehresinde bir gün önceki 
kaviasının acıları belirir gibi 
şunları da ilave etti: 

- Bilseniz bana neler söy
lüyor. Ben bunak bir kadın
mışım ... Artık hiç bir işe ya
ramazmışım ... 

Sesil riyakarane eğildi: 
- Majeste bunlara, bu küs-

tahlıklara kulaklarım inanmak 

istemiyor. Siz iÜzeller perisi, 

buna tahammül mü edersiniz? 

Elizabette yüzünü kızartacak 
kan da kalmamıştı. Yoksa Se-
silin kurlarından muhakkak ka
baran gururu ile birlikte yüzü
nün de kızardığını duyacaktı. 

- 1: Oitll t•ar -
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S Temmuz 935 ten itibaren 

MUHTEŞEM 
ORKESTRA 

NİŞANLISININ BURNUNU YEDİ -
Kadınların başını döndüren Habeş 

Güzeli zavallı Cenıileden 
Vahşi bir intikam aldı 

"Git de şimdi kendine bir koca ara!,, 
Parla 23 haziran 

Cenevre hukuk fakültesinde 
çikolata renkli ıüzel bir deli
kanlı erkekçe tavrı ve hakim 
bakışlarile bütün kızların k~l
bini çalıyordu. Doğduğu Habe· 
ıistandan az önce gc!miş olan 
Araya Selasiye Haile Habeş 

imparatorunun akrabası oldu
iunu söylerdi. Onun adını ta
şıması, romantik ienç kızlar 
nezdinde kendisine fazla bir 
sevim daha veriyordu. 

Habeşli nihayet Cemile El 
Hayati adlı son derece güzel 
bir Mısırlı kıza rastgeldı. iki 
genç hemen seviştiler ve artık 
onları birbirinden ayrı gör
mek imkansızdı. Bütün derslere 
beraberce iştirak ediyor, yan
yana ğidiyorlardı. Günün bi
rinde, evlenmeği düşündüler: 

Saadetlerini sağlıyacak olan 
projeyi uzun uzadıya münakaşa 
ettikten sonra, Adet yeri.ai bul
ıun diye, ailelerini haberdar 
etmek istediler. Yazık! Genç 
kızın babası bu delice ümitleri 
bırakmalannı emretti Habeşli
nin ne adı, ne güzelliği ona 
tesir etmiyordu. Yalvarmalar, 
yakarmalar. vaitler buşa gitti. 

Selisiye: 
- Ben hırstiyan o'dığum 

ıçıa böyle yapıyorlar, dedi. 
Çünkü Cemile müslümandır. 

Onun iddiasıaa bakılırsa 
genç Mısırlt kız, ailesinin sar
sılmak bilmiyen mümanaatına 

rağmen, aşkını muhafaza etmek 
için her şeye hazır olduğunu 
. ona yazmıştı! Onu bırakmak
tansa adını, dinini, memleketini, 
her şeyi feda edecekti. 

Cenevrell kızların 
"Umumi dUşmanı,, 

Fakat bu ıırada Selasiye bir 
çok genç ve güzel Cenevre 
kızlarını teshir etmişti. Son de
rece sevimli bir daktilograftan 
bir çocuğu bile olmuştu. Sevil
dikten sonra bırakılan kızlar 

birbiri ardınca davacı oldular. 
Bu davalar o kadar çoğaldı ki 
hükumet genç Habeşlinin umu
mi ahlak için bir tehlike oldu
ğuna hükmetti ve aman zaman 
dinlemeden omı hudut aşırı 
attılar. 

Goçen son kanun ayında 

acıklı bir ayrılış mülakatından 

sonra hukuk müdavimi Mısır 
güzelinden ayrıldı ve Fransa 
hududunu geçerelc Anmasta 
yerleşti. 

Anmast~.• mektuplarile, tele
fonlarile Cemileye rahat ver
miyordu. Günde birkaç defa: 

- Yalvarırım, gel, beklet
me beni çabuk gel! diye tek
rar ~dib duruyordu. Fakat aile
siniu emirine boyun eğen Ce
mile nasıl reddediyordu. 

Selasiye tebdidlere geçti. 
Cemile kulak asmadı. Bunun 
üzerine klasik bir çareye 
baş vurdu. Mısırlı genç 
kızın yanına bir memur gön
derdi. Bu _ adam aşıkının ne 
kadar keder içinde olduğunu 

genç kıza tasvir etti. Cemile 
acıdı, telefon etmeğe karar 
verdi ve Habeşli ile uzun bir 
mülekatta bulundu. 
Habeş imparatorunun akra

bası ona: 
- Ben şimdi hastayım, dedi, 

seıtin uzaklığın bana yaşamak 
zevki bırakmıyor. Kurtulmamı 

istersen gel! 
A•kın marhameU 

lir miydi? Kat'i ol•asını is
tediği aynlığa cesaret bul
mak üzere soa bir defa 
onunla buluımaia karar verdi. 

iki genç kırlara çıktılar. 
Kalplerini altüst edea fırtına
ya uyacak bir dekor aradılar. 
Son derece romantik bir de
kor içiwde soa bir defa karar
larını karşılaştırdılar. 

Münakaşa ilk önce tatlı idi. 
Sonra sertleşti ve Selasiye, bir
denbire ırkının bütün kızgınlı
ğının içinde kabardığını duya
rak haykırd.: 

- Seni öldüreceğim ! Sana 
karşı fena olacağım, fena, fena 1 

lsırıiia dönen bir 6pU 
Sonra yeniden tatlılaşır ıibi 

oldu. iki tal~be yan yana otur
muşlardı. Selisiye kollarını sev
gilisine doladı. Onu öpmek 
istiyor gibi eğildi. Cemile, ye
niden emniyet kazanarak, ita
atle tesli• oldu. 

Birden bire istirapla aürledi. 
Yüzü ka• içinde idi. 

KudurmUf bir hiddet inı 
içinde, Selasiye bir diş Turuşile 
güzel kızın bumunu koparmış 
ve azğın bir halde, kopard1iı 

et parçasını çiğniyerek yut
muştu: 

- Seain bumunu yidimt Var, 

git şimdi keadine bir koca 
ara! Diye alay etti. 

Vahfl bir aavlnç 
lstintakt: genç kız şu nok

tayı tasrih etti: 
- Vahıi bir seviaç onun

yOzüade ıııldıyordu. 
Bununla beraber, bu kadar 

bilyük bir aıka acıyan Cemile 
Selisiye tarafından nakledildiği 
klinikte bir kayadan düşerek 
yaralandığını söyledi. Aacak, 
cerrah buna inanmadı ve 7 Ni
saada Habeşli L~• Jülyen mah
kemesi taraf in dan bir yıl hapse, 
1000 frank para ceıasına ve tam 
mikdarı cerahi ekspertizden 
sonra tayin edilecek taD1inat 
mahsuben on bin frank ver
m eğe mahkum oldu. 

Selasiye hükmü istiaaf etti
ğinden yann Şamberi istinaf 
mahkemesi huzuruna çıkacaktır. 
Parisin meşhur avukatlarıadaa 
B. Legrand onu müdafaa ede
cek Te "Hukuk talebesinin 
ıösterdiği barbarca kızgıahğın 
medeniyet tarafından heniz 
tamamile boiulmamıı olan ec
dadına ait tabiatı• bir aralık 
ortaya çıkışı,, olduflıau s6yli
yecektir. Fakat bakalım hi
kimleri iaandıracak ve kandı
racak mı? . ...... .. 

Mısırda Son Durum 
------------------------------Bir saray kihyası 

Mısırda diktatör 
Nevyorkta çıkan " Kurrent 

Hiatori " mecmuası yazıyor : 
Takriben beı yıldaaberi, Mı

sırda ıiyaaal kudret ne parle 
mento, ne hükumet, ne de 
Kral Fuadıa deiil, Zeki El İb
raşı Pş. nın elinde bulunmuş· 

tur. Bu zat, munhasıran Kra· 
la kartı mes'uliyeti olan, saray 
erkanından biridir. 

Sözde " Kral malikanelerinin 
direktörü " olan lbraşı Pa
şa tahtın arkasındaki sıizli 
kudretti. Kral Fuat nezdindeki 
büyük nüfuzu şundan ileri ge
liyor ki hükümdann şahsi iş
lerini çok iyi idaresi sayesinde 
tahta çikarken fakir olan kral 
Fuadı şimdi ~ok zengin bir 
adam yapmıştır. Yalaız bu iş
lere kanmıyarak, İbraşi paşa 
kral üzeriadeki nüfuzundan is
tifade suretile, mürteci Te ek
seriya seciyeıi şüpheli dostla· 
rını en mühim hükô•et, dip
loması vazifelerine ve El Azhar 
müd~rriılikleriae geçirtmittir. 

Bir sene evvel, kral Fuat 
filen kötürüm bir adam oldutu 
zaman Ibraşi paşanın kudretine 
artık hudut kalmamıştır. Onun 
müdahelesi; Sıtkı paşa ve Yah
ya paşa gibi iki başvekilin is
tifasını tahrik etmiştir.Ekseriya 
hükumetin mes'ul r~isi saray-
dan gelen iradelerin kraha ar· 
zusu mu, yoksa saray kahya-
sının fikri mi olduğunu bilmi
yordu.Bin dokuz yüz otuz kanu
nu esasisinden beri hükümdarın 
kudreti diktatör mahiyetinde 
olduğu düşünülürse bunun 
ehemmiyeti takdir edilir. 

İbraşı paşanın fiili rolünü 
Mısır ıiyasal çevrelerinde bil
miyen yoktu. Halk tabakaları 
da buna vakıf olup bütün ae•-
leket bu sıizli nüfus sahibiaden 
açıkçe. •efret ediv.n&el·-•• ı; ter 

tiddetle müdaltele etmeseydi 
buaun kudreti daha çok deva• 
edcbilird·. 

lbraşi paşaaın inhitab ieçen 
son teşrinden baıladı. O sıra
da, İniİ iz hükiımetiain tazyi
kile, kral Fuat Nesim paşa 

gibi liberal bir başvekili kabu
le mecbur oldu. Onun ilk şartı 

iıe,İbraıi paşaaın müdahalesile 
tasavvur ettiği iılahabn akim 
kalmasına hükümdarı• mani 
olması itli. 

Bununla beraber geçen 18 
aişanda Nesim paıa ıarayın 
hüsumeti yüzünden iıinin o 

kadar güçleftiiini iÖrdti ki 
lbraıi paşa azledilmezse kendi
sinin istifa edeceğini bildirdi. 
Kahiredeki Insıiliz komiseri 
kralı tazyik ettitinden uray 
kahyası aihayet 22 niıaada 
istifaya ıııecbur oldu. 

Il1raıi paşanın çekilmesinden 
do;acak ilk netice Al Azhar 
darülfünun rektörünün azli ola
caktır. Bundan başka saray 
kahyaıının iltimasile tayin edil
mit bir çok diplomatlar ve yük
sek memurlar değiıecektir. 
Hasta kralla görüımek utiyen 
bakanlarıa, "Kral iıtirahata 

muhtaçtır,, diye saray kahyası 
tarafından - Sıtln paşaaın ba
ııaa geldiii gibi - geri çev
rildi~i artık görülemiyecektir. 

İbraıi paıanın çekilmesi ve 
Nesim Paşanın kuvvetleımesi 
ekonomik bir netice de ver
miştir: Hakem mahkemesi
nin kararını beklemiyea Mısır 
hükumeti borçlarını altın ola
rak ödemek kaydını kaldır· 
mııtır. Bu tedbir Mısır esha· 
mını taşıyan Fransızlan çok 
gü-::endirmiı ise de kıymette• 
düımüı olan parasile borçları
nı ödemeğe karar ve ... ekle, 

f Az söz 
Çok mana - Bir 
Mısır gazetesinin 
Yazısı 

El - Abram yazıyor: 
Dün Bayan Huda Şa'ravi ile 

yeni Turkiyenin uyand~rdığı 
duyuşlardan bahsediyorduk. 
Bayan Huda Şa'ravi, Tür
kiye Dahiliye Vekilinden dün 
aldığı bir mektubu 'bize gös· 
terdi. Türkıye Dahiliye Ve
kili bu mektubunda Mısır ka
dın Birliğini Türkiyede temsil 
etmiı olan Bayan Huda Şa'ra· 
viye ve arkadaşlarına takdiriıti 
beyan etmiş ve Huda Şa'ra
vinin Mısır •atbuatında Tür· 
kiye hakkında verdiği diyevden 
ye türkiye ile AYrupa devlet
leri araııncla yapbğı eşitlikler
den dolayı teşekkürlerini bil
dirmiştir. 

Bayan Huda Şa'ravi bu mek· 
tup dolayısile diyor ki : " Ben 
hakikati söyledim ve bu haki
kati aarahatle, sadece ve bii· 
tüa samimiyetle memleketimde 
anlattım. Bu beyanatım Türk 
ulusunda iyi bir tesir uyandır
dı, ve, bu iki ulusu bağlaya11 
ruh ve do!tluk bağlarıaı daha 
ziyade pekJeştirdi. ,, 

Baya• Huda Şa'ravinin be· 
yaaatı ba11a baıka bir hadiseyi 
hatırlattı. Bu da bir sefilin Tür· 
kiye aleyhinde baaa gönde:-· 
diği bir yazıdır. Bu sefil dai· 
•a uyuyaıı ve mezellet içiade 
yapyan ve ölealerdendir. Çüa· 
kü böylelerini• ruhları daima 
haset Te nefretle doludur. Bu 
şahıs diyor ki: "Türkiyeye sıi
dea bir kimse gavur sayılır.,, 

Bu şahıs Cafer Handan ay· 
rılmadı~ı halde Türkiyeyi iyi 
tanıdıiı iddiasında buluamak
tadır. Halbuki biz 1933 sene· 
sınde Tlirkiyeye giden Mısır 

dostluk ve muhabbet heyetinde 
"El - Abram,, gazetesini temsH 
ettik; Ye camilerde namaz kılaa
ların Mısırdan daha fazla elduk
larını gördük; ve Kahiredeki iİbi 
değil ıokaklarda kendilerini 
arzeden falıiıeleri, Mısır so
kaklarındaki sarhoşlar ile bar 
ve meyhaae)eri de bulmadık. 

Mısırda olduğu gibi göbek 
dansı yapan çıplak kadıaları 

Türkiyede ıörmedik. Kahire· 
deki adi çalgı ve çalgıcılar Tür
kiyede yoktur. Türkiyede yalnı:a 
bizde eıi olmıya11 bir hükumet 
ve bir ulus bulduk. Bunların 
bi:·biriae bağlı olduğunu ve 

m c•leketlerinin kalkıamasıaa 
çalıştıklarını gördük. 

Bu cahile ve buna mümasil 
olanlarına vereceiimiz en iyi 
cevab şudur: 

El - Abram iazetesi geçen 
ifinkü yazdıiı bir •akalede 
diyor ki; Türk ulusu - zeagin 
olmadığına rai••n - kendi bu .. 
kiımetiae lıtirçok tayyareler sa· 
tın almaktadır. Ve Türkiye Ve· 
killeri ve Saylavları birer ma· 
aılannı devlete hediye etmiı· 
!erdir. Bu hareket tarzıaı bütün 
Şarkta bulmak kabil değildir. 

IRAKTA 
İsyan bastırılmadı mı? 
Bağdat - Hükumet makaı.ı

larının nikbin bulunmasına raı • 
men iıyan ateşinin henüz sön
mediği anlaşılmakıadır. Kürt 
reislerinin hükumete karşı gös
terdikleri zahiri sadakata rağ
men alttan alta isyanı körük
ledikleri söyleniyor. Aşiretler 

arasında silah kaçakçılıiı git
tikçe çoğalmaktadır. Bunun bir 
ecnebi kaynaktan geldiğini id· 
dia edenler çoktur. Hükiı•et 
isyanı kökünden bastırmak için 
mecburi ukerlik 'kanunUJIU• 
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2 Temmuz t935 Yeni Asır 

Trakyamızı s 
Bugün 614 hindir. On yılda 

buçuk milyona varacaktır 

• 
ır 

"~ a11.ı1 1 ncı ;ahi ede -

. uı LJ o!m yan nüfusun yerl~!ti
r:lmc ve yurd!andırılmasına ay-. ' ruan yer,. er. 

3 numaralı bölge: Yer, sıh
.at, ekonomi, kültür, siyasa, 

ııskerlik ve yasav sebep-
lcrile boşaltı!ması istenilen 

r , 

!'urd !andırma ve eğle,me ka
nunla yasak edilen yerlc~clir. 

iki sayılı bölgede en fıızla ı 
kınav gösterilmesi gereken l 
Trakya genel ispekterli - i çer- j 
çevesi yani Tekirdağ, Çanak- 1 
kale, Edirne ve Kırklareli lı- 1 
baylıkları olduğundan bu yazı
mızda bet yıllık planın bu böl
g-e hakkındaki kısımlarını alı 
yoruz: 

J'nı/:ya Geıı el Jfiifeltilji ı·e t;nlısııın cıd. rı li 11~fnl'1 
nu biç olmazsa 55.8 e çıkar- ! !ardan boş yer!erden Meri~ ve 
mak için bugünkü Trakyanın Ergene sularından başka T-Trakyada yurdlandırma 

Trakyamn 1915 deki nüfusu 
timdiki Edinae, Kırklareli, T e
kirdai' ilbayhklarile, Çanakka
lenia Gelibolu, Eceabad, Çatal, 
ca, Silivri, ilçebaylıklarında 
652.636 kişi olup bu kısımların 
C>lçümü 22,865 kilometre mu
rabbaı olduğundan her kilo
ınetre murabbaına 28,5 yurdtlaş 
düşmekte idi. 

1934 yılında ayni ölçüm için
de 614,382 kişi olup kilometre 
!taşına 26,8 nüfuş düşüyordu. 
Bu rakamda, yıllardanberi ve 
en fazla Yunanistandan değiı 
suretiyle gelen Türklere sai"
lanmıştı. Bu nüfus toplanması 
yakın komşu Balkan toprak
larındaki nüfus çokluğundan 
yansıadan az elduiu görüldü
jj'ünden "Trakya yurdlandırma 
durumu,. bu sebeplerle doğ
muştur. 

Komşularımızdan Bulgaris
taıada nüfus topluluğu kilometre 
başına 57.7, Yunanistanda 49.1, 
Yugoslavyada 55.7 Romanyada 
61.7 yi bulmaktadır. Trakyamı
ıııı yanı baııntla olaa Yunan 
batı Trakyasında toprağın bir 
kısmı dağlık ve tatlık olduğu 
halde bu toplantı 105 e çık· 
maktadır. 

Bu durum karşısında koın.şu
larımız kadar olsun bir nüfus 
toplanma11 düzeyini bulmak 
için gözümüzü Trakyanuza çe• 
virmekle yurdlandırma iılerin· 
de birinci evrede olan bu böl
reyi doldurmak gerekli bulun
muı •e bu yolda oldukça ge· 
niı adımlar atılmaya başlan· 
mıştır. 

1 İkincikanua 934 tarihinden 
bugüae kadar Balkanlardan 
T rakyaya gelen göçmen sayısı ı 
5298 evde 19544 ki9idir. Bun· 1 
•ardan 1000 aileye ayrımın az- 1 
lıiıaa karşın ev yapılmış, top· 

1

1 

rak dağıtmış, Tarım b:ınkasınca 
her aileye bir ton yemeklik ve 1 
tohumluk bujj'day verilmi9tir. 
Geride kalan 4298 ailenin ev· 
leri ayrımsızlık ve mevsimin el
verişli olmaması do!ayısile ya· 
pılamamıştır. 

Evleri yapılamıyan bu göç
meenler 2510 sayılı kanunun 
verdi~i yetkiye dayanarak kom
şuları Türk evlerinde barındı
rılmış ve toprakları sürdürülmf'k 
ıle beraber yeni alınacak ay· 
nm beklenilerek evleri yapıl
'.nak üzere girg-ilerde bulunul
ınuş ve bu arada Tarsusta bu
:unan 3,000 metre mik'abı ke
rest~ Trakyaya getirilmiştir. 
Ev yaptırtmak için 1934 bütçe- ! 

•;nde bütün Türkiye için ko
:ıu'.an 38,480 liradan 24,900 
lirası Trakya bölgesine veril
miştir. Bu kadar az ayrılma 
yapılan işlerin çokluğunu, Trak
ya yerli halkının büyük yardım
larında v • iş başındakilerin bü
yjk çalı{•alar nda aramalıdır. 
"rakya f.1= ftadc:r göçmen 

nüfusunu 640 bin göçmen rakyada bulunan büyük ve kü-
ilave ile 1.250.000 e çıkarmak çük batlldıldarın kurutulmasile 
gerekmektedir. elde edilecek topraklar ve bir 

Bu 640.000 göç1J1enin de kısım çiftl;kJerin 1;;05 ' 
·1· . d T k .. .., sayıu 
ı avesın en ra yanın nu- k 

f t 1 1 - 55 8 · b 1 cak anuna göre satın alınma•ın· 
us kop u uı:u 

1
• k tıl u a k dan elde edilecek topraklardan 

ve o•şu meme e ere ya • • 1 1 k 
H 1 5 asıg anı aca tır. 

!aşmış olacaktır. azır anan B .. 1 !"ki T k 
yıllık çalışma programına gö-

263 
°bY. e 1 

•• e ra yaya 5 yılda 
- 935 f" ın goçmen alınıp yerleş-re, g-oçınen sayısı ınans t• .1• lı . . d 90 b" k" 4 ırı ınceye kadar Bayınnırlık 

yı ıçın e ın ve sonra ı 

yıl içinde de 173 bin göç- Bakanlığı~ın .bata~lıkları kurut-
menın getirilmesi kararlaşmış- ması ve çıftlıklenıt satın alın-
tir. Bu yıl Trakyaya getirile- masife 5 yıldan sonra gelecekler 
cek 18 bin evde 90 bin nüfus- de yer hazırlanacaiından 2ci bir 
tan; 6 bin evde 30 bini Kırk- 5 senelik planla T rakyaya bu-
lareli, 6 bin evde 30 bini Ça- günküne ilave olarak 640 bin 
nakkale ve 3 bin evde 15 bini nüfus dah ayerleştirilmek bu-
de Edirne ilbaylıklarına yerleş- günkü sayısı 10 yılda 1 milyon 
tirileceklerdir. Gelecek 4 yılda 254,381 e çıkararak nüfus top 
getirtilecek 173 bin nüfustan; luluğunun 5!,8 e çıkma::ı sai-
40 bini Tekirdağına, 44 bini !anacaktır. 
Çanakkaleye, 44 bini Kırklar- istatistik genel direktörlü-
eline ve geri kalan 45 bini de l!'Ünce son defe yapılan deneç, 
Edirne ilbaylıklarına yerleştiri- sayımlarının verdiği rakamlara 
leceklerdir. göre yıllık genel arhmımız or-

Bunların yerleştirilmesi içia talama bir hesapla yüzde 20 ye 
yurdlandırma kanununun 21 inci v~racaktır. Buna göre göçmen 
maddesinde yazılı bütün ulusal getirilmesi !Uretiyle Trakya 
topraklardan, şehirlerin, kentle- nüfusunun 1 milyon 254 bine 
rin, köylerin sınırları içinde bulu- varıncaya kadar yılda tabiiğ 
nan otlaklık, bataklık, fundalık artımı da buna eklersek Tral<ya 
gibi orta malı olup hükumetçe nüfusünun on yıl içinde 15 mil-
ihtiyaçtan fazla görülen toprak- yonu bulabağı sonucuna varısız. 

gangsterler ı Süriyede 
Kara boksör 

Joe Zuiyi kaçı
racaklardı 

Hepside bir baskında 
yakalandılar 

Nevyork 24 haziran 
Çoktanberi Amerika polisi 

tar:ıfındaa aranılan " Yahudi 

Şarley ., çetesine mensub yedi 

Ganı:sterler 31 polislik bir 
müfreze tarafından yakalan-
nııştır. 

Haydutlar, Eski dünya şam· 
piyonu Primo Kamerayı yenen 

zenci boksör Joe Lninin ant· 

renman yaptığı köşke bitişik 

bir samanlıkta ele geçirilmiş
lerdir. 

An!aşılan Gangsterler maç
tan bir kaç dakika evvel bok· 
sörü kaçırıp böylece maçı ter
tip edenlerden büyük fidyei 

necat koparmak ümid:nde idi-
ler. Zira bu çarpışmayı gör
mek için 75000 seyirci top
lanmış bulunacaktı. 

Gangsterlerin in:olan bu sa· 
manlıkta tüfenk, ınakineli tü

fenk, el ham bereleri, otomatik 
tabanca, göz yaşaı tıcı tabanca, 

bomba makine•i zibi sayısız 

sil~hlarla dolu hakiki bir si-
lilh deposu bu'uumuş ve ç:ı-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 
At a ınıyor 1 

lzmir aılı,por kulübü ıçın 
üç at satın alınacaktır. izahat 
almak isteyenler 2· 7-935 akşa
nıına ka,Jar Borı1ı,v-:. Ziraat 

1 TÜRKİYEDE KADIN ve GENÇLİK 

Bir lngiliz muhabiri tet
kiklerini Anlatıyor 

Aleni 
Hem~iremin 

!inde gôsterdiğ 
fedakirlığı netic -
iki saat ölümle penç şen 

bir valideyi ve bir çocuğu 
kurtarmış olan Turgutlu be
ledıye ebesi bayan Hami· 

deye aleni teşekkürlerimin 

muhterem :aıeteniz vası

tasile ibl"ğını saygılarımla 
dilcr"m. 

Antepli bir 
" Neus Chronicle ., gazetesi 

yazıyor: 

Türkiye Cumhuriyeti kendi 
lehine olarak gençliğin mli
zalıeretini temin etmekle kal
m:ıdı. Faşist biıkümetleri de 
bunu yapmışiır. Fakat Türki
ye, kadııılarının iş birliğini de 
k:ız::nd ı . Tii rkiyede bütün ka· 
pı!ar l::ıdınlara -açılmıştır. Ka
dınlar politika, ekonomi ve 
yasa alanlarında erkekle tam 
b:r ha!< eşitli&'ine sahiptir. 
Hatta ekser:ya kadınların bir 
çok yer! rde teşvik maksadile 
terclı cdJdi1· !erini bile gör
düm. 

kadının sözleri 
sizdir. Bu proğramı tatbik içia 
lzzımgelen muallimlerin ve mü
nasip binaların eksikliği seııe
lerce d vam etti. Bugün dahi 
yaşları yedi ile on iki arasında 
bulunan ve tahsil imkanı bula-
mı yan birçok çocuk vardır;fakat 
memlekctfn her tarafında bir 
gün içinde yeni bir u.ektebin 
ortay:ı çıktığı da görülmektedir. 

Dağınık köylerde oturan ço
cuklar için cıvardaki dağlar 
üzer:ncle yatı mektepler kurul
muştur. Hatta bau ileri görüı
lü terbiyeciler Anadolu içeri
sinde hala göçepe ha 'inde ya• 
şayan kabi!e'ere bile muallim
i.erin terfik edilmesi lüzumunu Sanki rençliğin tqvike ih-

tiy;:cı mı v:ır ? Genç mektepli ileri sürmektedirler. Eminin ki 
kızların yetişmiş bir hatip ser- pek yakın atidı: Türkiyenin 
bestlioiYile be~ bin kişi karşı- bütün çocukları tahsil imkanı 

d ki bulacaklardır. smda söylev ver i erini gör-
düm. l stanbu'da genç bir kadın Bu işi başkaları deiilse bi-
avukata hakimlerin kendisine le, tamamiyet;ni bulmuı olaa 
erkek meslekdaşlarına göster- Türk bürokrasisi başaracaktır. 

Kıswen ekonomik sebepler 
dikleri hürmeti esirgeyip esir-
gemediklerini sordum. Muha- dolayisi!e bütlln ilk mektep-
tabım hayretle ylizüme baktı lerde ve liselerin çoğunda 
ve "elbette hürmet ederler ai- muhtelit tedrisat yapılmaktadır. 
çin etmesinler?,, dedi. En muhafazııklir şebirlerdea 

Büyük annesi bala tesettür biri o~an Kayseride buğün bi· 
altında yaşıyan ve bizzat le annelerin, erkeklerle · yııa 
kendi annesi de sırtından yana çalışacaklar diye on be-
çarşafı atalı ancak yirmi yılı şini geçen kızlarını mensucat 
bi!e Q"eçmeyen bu bayan bu fabrikalarında çalışmağa gön-
değiŞiklikleri kendisi kadar ta- dermedikleri r.:ınrı itibare 

alınırsa bu harekatın pek bü
bii telakki edemeyişime hayret 
ediyordu. yük bir ehemmiyeti vardır. 

Fakat hükiımet mümkün olaa 
Vakıa Anadoluııun iç taraf- en kısa müddel zarfında sana-

larında buluna11 kadınların ya· yıle~me ve garplılaşmaya mani 
rıdan çoğu hala çarşaf gey-

o!an engelleri yıkmağa karar 
mektedir, fakat bunların çoğu vermiştir. Her yıl ilkbaharda 
sırtlarından örtülerini atmak 

\:ocuk hafta•ı kutlulanır. Bu 
için hükiımetia bir işaretini hafta içinde yapılan merasimler 
beklemektedirler. 

de, sayıları günden güne artaıı 
Ayıntaph basit bir kadınla erkek ve kız i:ıciler mühim bir 

birlikte bir tren seyahatı yap-
mevki alırlar. Diğer küçük 

tık. Kompartimanda erkek bu- mektepliler İse beyaz yakalan 
lunmııdıiı iç'n peçesini açan 

temiz siyah veya gıri önlükler 
iradın içini şöyle döktü: " A- giyerler. Spor müsabakaları 
dana kadınları cidden bahtiyar-
dır. işittiğime göre oranın va- yapılır., analar, babalar, kon-

serlere gardenpartilere davet 
li<i çarşaf giyilmesini yasak 

edilir. Türkiyede mektep bun-
etmiş. Artık onlar ç;ırşafsı:ı: aan böyle muayyen bir bilgiyi 
sokağa çıkarlarsa kom - ezberleten bir yer deiil, çocu-
şularının kendi haklarında ğa bayatın ve çalışmanın ne ol-
birşey söylemelerinden çekin· duğunu öğreten bir kurum ola-
miyecekler. Biliyor musunuz caktır. 
ki çarşaf giyilmesinde ısrar 

Bütün bu değişiklikler, şimdi
eden kadınlar değil, erkekler-
dir? Avrupalı elbiseleri giyecek ye kadar en sıkı bağlarla müt-
o'.ursak bizlere esvap masrafı tehit bir şekilde kalan Türk 
o'arak verecekleri parayı dü- aile hayatına da bittabi tesir-

. - 1 lerini icra edecektir. Bugün şiınuyor ar . ., 
Bu söze her ikimiz de gül- için bu bağlar gevşemiş değil-

dük. Kendi i ile beraber se- dir. Fakat ileride, Avrupalı 
yahat ~tmekte olan aanesi sö- hemşirelerinin yapmaia muvaf-
ze karışmıyordu. Bu taraflarda fak olamadıkları şeyi Türk ka-
tren hattı yeni tesis edild ği dınlarının başaracağına inan· 
için bu yaşlı kadıncağız ilk makta kabil değildir; Yani aile 
defa olarak tren seyahati ya- bağını eski kuvvetile muhafaza 
pıyormuş. Yanımızdan kayıp edebilmek ve ayni zamanda 
giden manzaralardan bir türlü kendi müstakil hayatlarını ko-
gözünü ayıramıyordu. rumak ve inkişaf ettirmek. 

Biraz soıira seviaçten yuzu •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gü!erck "bize bu harikulade Urla Tapu Memurluğundan: 
güzel yeni şeyleri verdiği için Urlanın Murduğan nabiyesi-
Al!ab Gaziden razı olsun ,. di- nin ba!ıklı ova köyünün iskele 
y~ mırı!dandı. mev!din e •afrı Osman ojj'!u 

Bu kadın 1928 de Li.tiıı harf- Hüseyin tarlası, so:u arif bağı 
!erinin kabulünden sonra 45 arka~ı ve ön tarafı yol ve şou 
yaşında iken okuma ve yazma ile çevrili iki mağaza ve bir 
öğrenmiş, o zamana kadar he· ı d:ınıı içioe a!an bir bap yağ· 
men hemen umumi olarak oku- han~ Süleyman oğlu yetim 
m:ı ve yazma bilinmeyen bu 

1
ı Mustafaııın 40 yıldan fazla bir 

memlekette bu inkılap bu nok· zamandanberi koçansız ve kav· 
ııanı pek büyiik farklarla teliifi gasız ıs~:sı iken kendisinin 330 
etmi~tir. 1 tad,.nde ö'mesi!e oğu!ları Sü-

Bir çok başka hususlarda leyman vr Osmanla karısı E-
olduğu gibi bu i~te ele Türkiye mineye inhisar eylediği ve son-
Cumhuriye•i sabırsızdır ve genç dan Lıunl.:ırdan Osmanın da 332 
neslin .yetişmesi!1i beklemeden ı· yılınJa ö!mesile bunun veraseti 

Turgutlu genç1erinılen 

Kiremit tüccarı 1 
Hasan Bakır 

Seferihisar asliye mahkeme· 
sinden: 

1 - Seferihisarın turabiye 
mahallesinden Kara Bekir oğlu 
hafız muıtafanın alacağı borç· 
!arına yetmediğimlen resmen 
tasfiye ediimekto olduiu ölü 
Mustafanın Seferihisarın tura· 
biye mahallesinde kain aağ ta
rafı evvelce Hacı Mehmet tf. 
veresesi şimdi Şerif oğulların
dan Ali kızı Halime arsası sol 
tarafı Ahmet efendi veresesi 
arsası arkası evvelce kocabaş 
Yorg-i şimdi F asuJ a kı:ı:ı Ane 
hancıı önü yol ile çevrik Y• 

ikiye bölünmüş yukarısı dört 
oda ve iki salon aıağısı üç oda 
bir kiler ve iki mutbah ve yüzer 
den ikiyü:ı: metre murabbaı avlu 
ile evvelce ka~arhane olup 
şimdi dam ile 800 metre mu· 
rabbaı harım ile içinde bir 
bağçe kuyusu olan ve üç bin 
lira değerinde bulunan ev açık 
arttırın suretile ve peşin p:ııra 

ile 26-6-935 Perşembe günün
den itibaren arttırmaya çıka· 

rılmıştır. Arttırma Seferihisaı 
belediye meydanında ve saa 
15 te yapı!acaktır. 

2 - istekli olanlar değerle· 
nen bedelin yüzde yedi buçut 
üstünden pey akçesi veya bi 
bankanın te İnat mektubum 
vermeleri mecburidir. 

3 Birinci satış günü ol r 

26 • 7 - 935 gunu gerek! 

görülen değerin yüzde yetmi• 
beşini bulmadığı takdird, 

satıı 15 g-ün ıreriye bırak 
!arak 10·8-935 Cumartesi güııü 
saa onda aynı yerde yapılacak· 
tır. 

4 - Bu gayri menkul Üze· 

rinde bir hakları olanlar 20giin 
içinde tasfiye mrrBurluiuna 
müracaatla haklarını tanıttır· 

malan aksi takdirde tapu sici
linde yazılı haklardan başka bir 
hakkın tanınnııyacağı. 

5- Arttırma şartname3i 1 · 
7-935 g-ününden itibaren açık
tır. Görmek ve pey sürmek iı· 
tiyeoler miiracaat edebileceğı 

gibi bu hususta daha ziyade 
bilgi edinmek istiyenlerin Scfe· 
rihisıırda kara Bekir otlu Mus· 
tafa ve Ekrem terzi oğlu şir

keti tasfiye 1Remurluğuna müra 
caatları lüzumu ilin olunur. 

1943 (892) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kızları Emine ve F ehimeye İn· 
hisar ederek bunlardan başka 
sahibi intikal kanuni mirasçılan 
bulunmadığı ve bu vereaeden 
Süleyıaanın hissesi ıoııradan 
müracaatına bırakılmak üzere 
tutularak diğer varislerden Ay
ıe, Hasan, Emine ve Mustafa 
ve F ehime kendi hisselerini 
üzerlerine intikalden &enra Lz. 
mirde Başlı ojj'ullanııdan kara
burunlu bay Abmede 500 lin 
karşılığı satılacağından bu yol· 
daki istek yerinde arattırılıp 

perkeştirilecektir. her ıkı uçtan h•rden başlıyor. . . 
B··t·• h" l I _ k 1 de anası Alı kızı Emıncye ve u un şe ,, ene ıneccanı a k H k 

• 
1 

arısı asan ızı Ayşe ve o-
,am r.-ekteplerı yıı•lı ara ol:uma - .1 1, u f _ . _ gu. arı 1asan ve ınusta a ve 
vcyazm ı ogretmekledır. Askerı k ı E · F 1 · d 'f • 1 ız atı mınc ·, ıımeye ve a-
\'aZ• ye çagırı an her genç 1 h 933 , d 
okuma ve yazma imtihanı ge- a sonra • . )111.o a m:~bLre 
çirmeğe ve lüzumu olduğu Alı kızı Errıııenın de oıerek 
takdirde ders görmeğe mec· ı bu,,un verase!in:n de sağ k:ı-
burdur. 1 n og'u Süleyman ve kendi-

Türkiycde tahsil .. ecl>uridir sin.len önce öl n diğer 0 lu 
v iiniverıite de dahil o!mıık Osnnnrn ba'.d, et t:ırikilc •0 • 

Bu taşıtsız malların kendiıia· 
de veyahut sınırında veya her 
hanzi bir şeyinde tasarruf ve· 
yahut tecavüz ı:ibi iddiası o· 
!anlar varsa bu yazının aayıl· 

dığı günden itibaren on gün 
içinde Urla tapu idaresine ve· 
)& 10-7 935 günlemecinde ye· 
rinde araştırılacak memur:ı. 
lı deki be' e'erile b 
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Ö~dnımef endi! Şahsınıza birkaç kuruş 
Sarfetmek ister misiniz ? 

© 

lzmlr ,arbayhğından : 
1 - 3486 lira bedeli mu

hamnııenli 830 teneke dökme 
benzin belediye başkatipliğin

deki şartnamesi veçhile 9 • 7 ~ 
935 salı günü saat onda açık 

ANKARA 81 ASI 
eksiltme ile alınacaktır. 

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

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

misyona gelinir. 
2 - 292 lira bedeli mu- Türkiyenin her tarafında 

hammenli 73 adet b~lediye za
bitası için yazlık beyaz caket 
yaptırılması belediye başka

tipliğindeki şartnal".aesi vcçhile 
9-7-935 salı gü11ü saat 10 da 
eksiltme i e ihale edilecektir. 

..A.N'~..A.:Fl..A. Birası içilir 

Quelle difference pour si peu ! 
Çünkü . içilecek biricik ulusal bira budur 

_ • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

Quel difference pour si peu ! 
Şu kadar cüz'i bir para için ne büyük fark 

Birkaç kuruş - az bir şeydir- bir ten nazarı dikkabnı celbe-
fakat, bu, hayatınızın kat'i ve den ilk şey teninizdir. Şayet 
muvaffakıyetli bir dönüm nok- çirkin ise bir daha size bak-
tasına vasıl olmak için kafidir. 111az. Bir milyonerle evlenmeğe 

Dünya, her ne pahasın;\ muvaffak olan bir genç kız, 
olursa olsun gençliği istiyor! diyor ki : Bu muvaffakiyetim, 
Evet, gençlik, daima gençlik! şayanı hayret ve güzel tenim 
Bir sinema yıldızı ihtiyar gö- sayesinde olmuştur. O kadar 
ründüğü vakıt hemen kazanç güzel kızlar arasında beni 
muvaffakiyetinin yüzde yetmiş intihap edeceğine ümidim bile 
beşini kaybeder. Esasen teni- yoktu. 
nin solmağa başladıiı andan Profesör doktor Stejskal ta.-
itibaren yüzde ellisini kaybet- rafından keşfedilen bu güzel-
meğe başlar. leştirici ve gençleştirici Biocel 

Viyana üni•ıersitesi profesör- ce••heri şimdi Tokalon kremi-
lerinden doktor Stejskal, genç nin terkibinde mevcuttur.Pem-
hayvanlardan istihsaline muvaf- be rengindekini gece yatmaz-
fak olduğu ve "Biocel,, tabir dan· evvel kullanmalı, uykunuz 
ettiği cevher, beşereyi güzel- esnasında cildinizi bosier ve 
leştirir ve gençleştir. Mumai- gençleştirir. ( Yağsız ) beyaz 
leyh tarafından 55 ile 72 yaş- rengindekini de sabahları kul-
larındaki kadınlar üzerindeki Janmak lazımdır. Terkibinde 
yapılan ciJdi besletme tecrü- taze krem ve musaffa zeytin- . 
heleri netice~i11de altı hafta yağı mevcut olduğundan bütün 
zarfında buruşukluklarm tama- gün cildinizi besliyecektir.Ayni 
men zail olduğu görülmüşför. zamanda terkibindeki mukavvi 
Viyananın bir Jurnal medikah unsurların mevcudiyeti hase-
sekiz saat zarfında tamamen bile açılmış mesamatı sıklaş-
baıka ve daha cazip bir ten tırır, cildi beyazlatır ve gcnç-
temia edildiğini ve daha cazip leştirir. 

- ===n 

lzmir liman işleri alım satım 
koroisvonundan: 

1936 yılı Temmuz ayının sonuna değin lzmir limanına gelecek 
ke~~ste, azman, traver.s yüklü vapur ve yüz rüsum tonilatosuna 
de~m motörlü ve yelkeali gemilerin yüz tondan fazla getirecek
lcrı ~erestelerle yüz tondan az ve idareye çıkartacakları keres
telerm boşaltma işi metremikip hcsabile açık ekıiltmeğe konul· 
muştur. 

Açık eksiltme 15 Temmuz 935 pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. Eksiltmcğe ıirmek için 450 lira depozito parası 
veya bu kadarlık banka mektubu vermek şarttır. 

Şartnameyi görmek istiyenler komisyona başvurmalıdır. 
1959 (894) 

. . . ... ~ ' . • Muallim ., •• ,.,. l"-
1 '.•, •• 

Dr. Hulôsi Ala taş 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

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

3 - 992,59 lira bedeli mu
hammenli Çocuk Yuvasının bir 
yıllık ihtiyacı olan ilaç Beledi
ye BaşkatibUğindeki liste ve 
şartnamesi veçhile 9-7-935 salı 
günü saat 10 ela açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

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

4 - 300 lira bedeli muham
meneli kuduz mücadelesi için 
altı kilo istiriknin Belediye ba,
katipliğindeki şartnamesi veç
hile 9 - 7 - 935 Salı künü saat 
onda açık eksiltme ile alına

caktır. İştirak için ( 23) lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saata kadar belediye
deki komisyona gelinir. 

5 - 831 lira bedeli keşifli 
Dcğirmendağ irfan sokağına 
lağım yapılması Belediye baş
katipliğindeki keşif ve şartna
mesi veçhiJe 9-7-935 Salı günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
(63) lira muvakkat teminatla 
söylenen iÜn ve saata kadar 
Belediyedeki komisyona gelinir. 

6 - 854,10 lira bedeli ke
şifli Eşrcfpaşada Malderesi 
üzerinde Şuayip kalfa sokağına 
lağım yapılması belediye baş~ 
katipliğindeki keşif ve şartlıa
m~sl veçhile 9-7-935 sah günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

İştirak için (65) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

7 - 2052 lira bedeli mu
hammenli Gündoğduda elli 
dört adanın 513 metre murab
baındaki on dört sayılı arsa
sının peşin para ile satışı be
lediye başkatipliğindeki şart-
namesi veçhile 9-7-935 sah 

iç llastalıkJar Mu tahassısı günü saat onda açık arttırma 
Hastalıtrım Hacı Hasan oteli karşısında Şamh sokağmda ile ihale edilecektir. 

( 20) ırnmaralı eski muayenehanesinde kabul eder. iştirak için (154) lira muvak· 

Fazla tafsl•)a"' l .· kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko-

H • "' l E • d • ı • misyona gelinir. 
1 a 1 eza nesın en verı ır. 7 - 37,50 lira bedeli mu-

Bergama Asliye hukuk ha- I 
kimliğinden : 

901 hammedli Kahraµıanlarda 95 
adanın 150 metro rnurabbaın-

Doktor 1 daki 87 sayılı arsasının peşin 

hile 917 /935 salı günü saat 

.~"'21""!'"0 

'41,.7XLZ7/)''7-.IZ-"'L./.L./...t'./.././///Z.f' 

' ~Müjde Müjde ve ~ 
~ R 
~ Yine müjde ~ 
~ Bayanlar yeni gelen san- ~ 
~ sil ilaçlar ile makine altmda ~ 
~ hiç ve hiç sı aklık duymadan ~ 
~ dokuz ay garanti LÜLE ~ 
~ 8UK LE ve YOLLU ün- ~ 
. dülasyon!nr fen ve san'atın ~ 
~ en son model alat ve yeni- ~ 
~ liklerini görmek için diplo- ~ 
~ malı kadın berberi Minik ~ 
~ SITKININ salonuna uğra- ~ 
:-,: yınız. Ündüle yapmak isti- ~ 
~ yen bayanlar bir gün evve- ~ 
~ linden randevü alsmlar. ~ 
~ Keçeciler caddesi 122 nu- ~ 
~ maralı öç katlı binasında ~ 
~ Telefon 3101 ~ 
~ 3-15 (880) ~ 
~~ZTAl!WilZWL!A/'/Yfft:/F:?:Zf/#~VJ~~ 

Doktor 

Kemal ~aKir 
SARAÇOGLU 

MemJeket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi K~antina tram\"r-1 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Hetimi 
Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göz 

mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 

Beyler sokak numara 80 
Telefon: 3828 

7-26 

•·----~-----

Bergamanın A~ağıkırıklar kö· 
yünden İbrahim kızı Fatma ve 

köyden kocası Mustafa oğlu 
Mehmet aleyhi!le açtığı dava
nın muhakemesinde davacı Fat
ma, kocası Mehrnedin üç sene
denberi kendisi"i terk ile git· 
tiği yerin bilenr.mediğini ve 
binaenaleyh aralarındaki evlili-

A R 
ı u· • 1 para ile satışı Belediye bat-

i) lza ne n kntipliğindeki şartnamesi veç-

on da açık attırma ile ihale cakbr. Aşağıdaki evsafı haiz 
KestelJi caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lJnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

b~IU~,WIDl .. m!:l .... lmr•.Sl .... IEl5~ 

edilecektir. olmak şartile istekliler müsa-
İştirak için (3) lira muvak- baka imtihanına girmek için 

kat teminatle söylenen gün ve 
aaata kadar belediyedeki ko- 517/935 Cuma günü öğleye ka

dar aranan vesikalarla birlikte 
misyona ~elinir. 

9 - 24,75 lira bedeli mu- muhasebeciliğe baş vurstınlar. 
h 1. Ç l b h d 95 1 - Türk olmak. .,Z7Z':.77Z7Z:/L.7./ZLLLLLL//.LL/LLJ'N ammen ı ayır l a çe e 

N Satılı evleı· R adanın 99 metre murabbaında- 2 - En aşağı orta mektep 
l'\ ki 107/l sayılı arsanın peşin mezunu olmak " Şahadetname-
~ Bucada İstasyona yakın ~ 
~'I para ile :satışı belediye haşka· yı göstermek şarttır. ,, 
~ küçük bahçesi, tatlı akar suyu ~ . 1 .. d k h·ı 3 _ Askerlı'kle alaAka•ı ol-~ ~ tıp ığın e i ,artnamesi veç ı e .. 

\ . 
) 

Saçları döülenler 
Komojeıı Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası Tardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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

lzmir ithalat güı rüğü müdür 
lüğünden: 

Gr. Adet 
1 

Balya 
1 

Çuval 

Kuzu derisinden mamul 2ocuk 500 

İpek çizgili yün mensucat 580 

Kilo Lİ!lte No. 
3 121 

95 127 

45 Sülfad dö sud 4240 124 
250 su kireci 12500 

~ ve kuyusu ve elektriği olan ~ 9-7-93S salı günü saat 10 da mamak 
N birer katlı kullanışlı iyi halde ~ açık artırma ile ihale edile- 4 - Şimdiye kadar hiç bir 
~ iki ev birlikte satılıktır. İste- ~ cektir. suç ile mahkum edilmiş bulun· 

Yukarıda yazılı eşya harice iÖlürülmek üzere 16 Temmuz 935 
gimünde satılacağından taliplerin o günii lzmir ithalat gümrüğü 
satış komisyonuna müracatları ilan olunur. 

2-6 1925 (889) 

iin bu sebeple boşanmaya çev
rilmesini iddia ve talep ede
rek mahkemece müddeaaleyh 
namına gönderilen davetiye 
varakasında dahi mumai1eyh 
iki sene evvel köyünden çı
kıp gittiği ve ikametgahının 
bilinmediği ve köy muhtalığın
ca tasrih edildiğinden bermu
cibi talep hakkında ilanen teb
lij'atın icrasına karar verilerek 
divanın muallak bulunduiu 
18-7-935 inci Perşembe günü 

~ yenler Bucada Tevfik Fikret ~ iştirak için (2) Jira muvak· mamak 
S sokak 6 numarada Rük evin- ~ kat teminatla söylenen gün ve 5 - Sıhhati ye ahlakı düz- &f.WJW«'F • ZELD•N& f d 1 =~ d -
iN den sorsunlar. 5-5 (858) N aaata kadar belediyedeki ko- gün olmak . ZmJr e ter ar JglD an; 
tZ7.:Z.h7'~k ~~b k~lW'JLZiılr>?Y.z!ib~~ mı·syoua aelı'nı'r 6 ş· d. k d 1 t lssilarmın verg~ borçlarından ötürü tahsili emval ya ı sına aöre 

.bizzat veya tasdikli vekil.dna
•le bir vekil gönderilmedi-

mu a emeye a ı acaıv ının ı- • · - ım ıye a ar ça ış ı· . • 
23 27 2 6 haczedilen Birinci Kordonda kain 78 sayılı tütü11 d · t)osu tarihi 

linaeai lüzumu tebliğ maka- - - - i 1 yerlerden hüsnü hal Yesika· ilandan itibaren 21 gün müddetle müza ede e ç•1t~nldı w •ndan 
ama ~aim olmak liz~e~rlA.-·LIAIL.J __ _ı:s.eıemı~._ııı...üaL....Ü.cu.ui...-.......ı........-.....ı.-...ıta:..ı-....._ ____ ~------..ı...-------------------!~__:.::....::..::...::.;:....:.:....::........:.:::.=~;:,.:;;,.;;;&....;;,---=~=... ................. .._ ____ _ 
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Terzinizden hu fabrikanın kumaşlarını isteyiniz. 

Açık h:ıvada 

Bırnkılmış 

A 

1 sa ış 
zade 

• ye· 

halı 

• • 

TELEFON: 

Kordon Bir·nci 
limited şirketi 

2360 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK, }ediğiniz biilün yemeklerde mik
roplar doğurur. SO(WI\, bu mikropları öldürür. Bunun için bir 
cll'kirik sogıık 1 n~.ı ılolııbi satın almalısınız ve bunu alıfkcn en 
cyisini ~cçmclı~ini1 . 

Bu. sigortayı teınin eder. 

Fiyat - 180 lira~an itibare~ _t~diy~t - 18 ay vade 
Satış yeri : ARTÜR VETTER [ SAHiBiNiN SESi ] Sanıaniskelesi 

............ ················································~······································································· 
l!limE~~ •• l'.'::E~il!• • • Turiutlu tapu memurluğun- tarihli ve 48 sayılı kararile tas-

Goz Hekımı dan: dik olunmuştur. İbrahim öldü-
Yılmazlar mahallesinden Gök 

Mitat Orel k~yalı o~ul~arından Mehmet 
oglu lbrahımın Yılmazlar ma-

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

NuLlara: 23 
Telef n: 3434 

hallesinin 18 zinci 5021 harita 

numaralı evini 1313 senesinde 
haricen satın alan takkanın 
Mehmet oğlu Hüs:vi•in tasar-

ğünden ve veresesi de tesbit 
edilemediğinden keyfiyet ken-
dilerine tebliğ olunamadığı ci
hetle tebliğ makamına kaim 
olmak ve itirazlarını ilin gü
nünden itibaren bir ay içintle 
YJi~mak üzere ilin olu!'ur. Jiı .. 

Bu sıcak günlerde insan o 

kadar fazla terliyor ki vücudu 
temiz tutmak içi11 muttasıl 
yıkanmak icap ediyor. Kolo ya 

ile friksiyon iyi ise de güzel 
bir kolonyaya para dayandır
mak kolay değil.. 

Bunun çeresl ? 
Bunun çaresını İnhisarlar 

idaresi düşündü ve halkın 
temizlik ihtiyacını karşılamak 

için piyasaya bergamot ko-

• 
eı 

kulu güzel bir TUVALET 

İSPiRTOSU çıkardı. 
Bu sıcak günlerde vücudu

nuza nefes aldırmak, serinle-

mek ve rahat etmek için bu 
TUVALET İSPIRTOSU'ndan 
kullanabilirsiniz. Çünkü yarım 

litresi ancak 70 kuruştur. 
Çocuk friksiyonu için bir litre 

kaynamış suya bir çorba kaşığı 
konulur. Faydasını aile dokto
rundan ıııorunuz. 

İNHİSARLA R MAMULATINDAN 

T VALET . .. 
iSPiRTO~ u 

Ema a asından: 
Esas No. 
B. 2 

Yeri Sayısı Cinsi Pey akçesi 
Öd~mişte camii cedid mahallesi 99 Sinema " alit ve mobil- 100 
Aziziye sokağında yesile beraber " 

Yukarıda yazılı sinemanın 16 - 7 - 935 ten itib~ren bir senelik kirası kapalı zarfla artırmaya 
konulmuştur. İhale 10 - 7 - 935 Çarşamba günü ıaıt ondadır. İstekli olanlann yüz lira depozitoyu 
veznemize yatırarak alacakları makbuzu teklif mektubuna bağlamaları ve ihale saatından evvel 
tube direktörlüiüne vermeleri lazımdır. 27 - 2-9 1872 ( 866 ) 
Esas No. Mevkii No. Cinsi Pey akçası 

7 
25 

207/4 Kokaryalı tramvay caddesi 829 Evin alt kah 
352/353 Osmaniye cad. ve Kadıoğlu han 33 - 3517 Dükk·n 
643 Dördüncü Sultaniye mah. Horosancı S. 9 Ev 
716 istiklal mah. Gündüz S. 16 Ev 
868 Orhaniye mah. Kamil ef. sokagı 7, 11 Ev 

6 
25 
8 

15 C. 1 Gaziler mahallesi Kemer sokağı 49 Ev 
C. 5114 lkiçeşmelik caddesi 545/4 Dükkaa 
C. 5213 ikinci Süleymaniye mah. Nezaket S. 2 23 Evin bir bölüğü 

6 
10 

C. 72/l Kestelli malı. ikinci Kestelli çıkmazı 101 Ev 
C. 90/1 Hacı Mahmud mah. ikinci Beyler ı. 52 Ev 
C. 92 ikinci Süleymaniyc mah. Çukurçeşme 16 Ev 

Hacı MevlUd sokağı 

25 
25 
8 

Yukarıda mevki ve nnmaraları yazılı emlakin bir senelik kiraları 517 /935 Cuma günü saat onda 
hale edilmek üzere artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı pey akçelerini V czncmizc yatırarak artırmasına girmeleri la· 
zımdır. 25 - 2 ( 1870 ) ( 857 ) 

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

1 mir Def erdar ~ğından: 
yalnız azasına ikrazatta bulunan tasarı-uf sa•dıklarile bizzat 

işlettikleri madenlerden istihsalatta bulunanlar ve mukavelelerin
de hiçbir suretle vergi ahnmıyacağı veya ileride ihdas ediJecek 
ver2ilerden müstesna tutulacağı zikredilmiş olan imtiyazlı şirket

ler haiç olmak üzere 2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 3-

üncü maddesinin 21 inci fıkrası mucibince kazaaç Yergisinden 
müstesna olanlar iktısadi buhran vergsi kanununa müzeyyel 2416 
sayılı kanunun birinci maddesine eklenen 2728 sayılı kanun mu
cibince buhran zammına tabidir. Buhran zammı münasebetile ka
zanç beyannamesi vereceklerdir. 934 senesi muamelfıtına aid 
beyannameler 15 temmuz 935 gününe kadar mensub oldukları 
varidat idarelerine verilecektir. Bu müddete kadar beyaımame 

vermiyenler için kazanç beyannameai vermiyenler hakmdaki hü-

, • .a ... ...: ............. ~ 

Satılık 
Mahsulü} le İncir 

Bahçesi 
Gcrmenciğfo Üzümlii ve 

Karaağaçlı karyelcri civarın-
da yüz seksen dönüm elli 
beş bin kilo mikdannda mah
sulüyle ve sergi aletlerile be
rab r sa ılıktır. 

Yirmi iki bin liraya talip 
olanların Kırkaağaçh karye
sinde Vodinalı Bay Abdür-
raufa müracaatlan. S. 10 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru limanı

mızda o.up 4 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanlan 
için yük alacaktır. 

HER V ES vapuru 10 tem
muzda gelip yükünü bo~alttık
an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

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

Zee & Co. 
WINFRlED vapuru 8 tem

muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kadar Anvcrs, Rottudam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON YAREN LINES 
Ltd. Liv~rpul 

DROMORE vapuru 14 tem
muzda bekleniyor. Anvcrs ve 
Liverpuldan yük çıkardıktan 
sonra Burgas, Varna,Köstence 
Galaç ve Braila için yük ala
caktır. 

1 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRfNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THURSO vapuru 25 hazi

randa Hull, Anvers ve Lon
d adan gelip tah!' yede bulu
nacak ve ayni zamanda Lon Jra 
ve Hull için yük alacaktır. 

ROUMELIAN vapuru hazi
ran sonunda Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm e:ı:. 

- - - . . 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Roatken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

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

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna battı 

H 3. (281) 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 

VASLAND motörü 18 tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osia ve İskandinav
ya limanlan için yük alacaktır. 

SAMLAND motörü 7 tem
muzda Hamburg, Copenhage, 
Danziı,ı" Gdynia, Goteburg 
Oslo ve lskandinavya liman
larına hareket edecektir. 

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

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 temmuzda 

hmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. 

Y o!cu ve yük kabul eder. 
SERVıCE MARITİM RUUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

DUNA vapuru 4 temmuzda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyct ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 2008 

,ıcıı• ------· -=::!1-
Doktor 

, sınan Yunus 
Deri ve tenasül has

talıkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

Zon;·· 
!\~ ac eı~ 

ldak 
•• •• •• omuru 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F,, Per • • 
ınvanı 

Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
ııelip 15 temmuzda Malta,Mar
ıilya ve Barcclon limanlarına 
hareket edcdcktir. 

iki buçuktan altıya kadar I 
hastalarını kabul eder. 
~~--~--ıl# 
Azimet dolayısile 

,, Bir iki kaşe 
hiç bir şeyi 
kalmıya
caktır!,, 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden accnta mcs
uliyet kabul etmez. Acele satılık 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tatmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur a~enteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Alman markalı, çelik plaka 
kort kruvaze güzel bir piyano 
ve Phileo markalı 7 lambalı 
radyo, istiyenler 2 ci Kordon 
191 numaraya saat 10 dan 5 e 
kadar müracaatları ilan olunur. 

T clefon: 2004-2005 3-3 (860) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . . . 
. . . . . . 
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TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ha.mai Nüzhet • 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

L 
Birinci Sınıf-~

Lüks Otel 
Bütlin Jzmirliler burada buluşurlar 

=== Tepe başı Beyoğlu ==== 
Müsteciri: Bütün lzmlrlilerln teveccühünü 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

ONO 
Miihadil ve gayrinıiibadil 

bonoları alır ve satar 

.A..I >Fl:E::S 
lzmir Kemeraltı caddesi 

Hacı Hasan otelinde 60 numarada 

BAY CAViDE 
Tclefo., 3903 

Ü~ütmekten mülevellit büliin ıstırapları dindi
riı-. En şiddetli l:aş ve diş ağrılarını keser. Nez

. ! leye, gripe ve emsali hastalıklara karşı bilhassa 
ı tavsiye edilmektedir. 

1 ~~---~·-e•r_e_c_z_a_n_~d_e..-•b•u•lu•n•u-r ...... F.ia•t•i•7•,5;;;;;;;k•u•r•u•ştu .... r ..... -.. ........ ~ 
Tür kof isten: 

Türkofis kadrosuua 14 memur alınacaktır. Kendilerine 120 
ila 25 lira aylık ücret verilecektir. Verilecek ücretia miktan 
imtihanda gösterilecek liyakata göre ilgili komiJyonca derece
ler üzerine tayin olunacaktır. imtihan Temmuzun 15 inci günü 
öğleden sunra saat 2 de Ankara Türkofis merkezinde lstanbul 
ve Izmir şubelerinde aynı zamanda yapılacaktır. imtihana fİ· 

receklerin aşağıdaki vasıfları haiz olmaları gerektir: 
1 - Türkiye ve yahut yabancı memleketlerde orta ve yük

sek ekonomi meslek tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Bir veya birkaç ecnebi dilini iyi bilmek Yalnışsız ter

cüme ve muhabereye muktedir olmak. 
3 - Devlet müesseselerinde ve yahut tanınmış yerli ve ecne-

bi iktisadi ve mali teşekküllerde çalışmı7 ve muvaffak olmuı 
bulunmak. 

4 - Yaşı 45 ten fazla olmamak. 
5 - Talepname ve vesikalarının fotoıtrafile birlikte imtihan 

gününden üç ııün evveline k:1dar Türkofis merkezine ve lstan
bul ve lzmir ıubelerine verilmiş elmak. 

l 6 - lmtiba~ netice•inde ka~.anı:ıca ıJ numaralar ara•ında alı: .. 
nacak• ransenyımanlar ayrıca f!B;'.ri';,lıaa:le tutıdacaktır. ıak 

1 ... 11111!.. · •·•r.ı.ı;ı ... ; ..... n. •••l•r· ,jl ' · • 1 il\\ 
ıır• •vl ı lT • ıW: ,. 

(844) 

1 Temmuz 

Eczacı başı S. Ferit 

MANUL YA losyonu 
Bu ııünden itibaren saygı

lı İzmirlilerin emirlerine ha
zırdır. 

MANUL YA pek latif •• 
ııleYamlı iace kokusu ile en 
müşkül mütterileriai bile hay
ra• edecek kıymettedir. 

MANUL YA taklit edile
miyccektir. Formülü gizlidir. 

Eczacıbaıınıa diğer koku
lan kadar sevecek takdir 
edeceksiniz. 

M. Depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi 

' • ~ ...... - • ~ ~ .ı ~. ~- ~<! 

( ocuğunuz zayıflıyor 
Zira annesinin südü kafi değildir 

Yardımcı bir gıda lazımdır 
Bay doktor Ali Vahit bizzat hazırladığı sütlü 

unu takdim ediyor 

LA.KTiN 
Sütlü ua 

Çocukta saacı, ishal, hazıasızlık Ye kusmalar 
varaıı. onları ııidcrir. 

Kcaikleri kuvvetlendirir 
Elleri sıkıştınr 

Aileyi inek sütü derdindea kurti:rır 

İnkıbaz olmıyan çocuklar için 

DiI ASTln 
Sütsüz ua 

Çok şayanı tavsiyedir 

Bay Dr. Ali Vahit tarafından sureti hususiyede hazırla
nan et sulu mercimek, bezciye ve diğer hububat unları 
yakında piyasaya çıkarılacaktır . 

Umumi depo: 

Lütfi Krom ecza deposu 
Posta kutusu 215. lzmir 

DIKKA T : Fiatlerde tenzilat yapılmıttır. 

Beher kutusu 50 kuruştur 

Fenni gözlü.k • • 
ıcın 

lzmirdc riyazi bir düstur vardır 

Go••zı ••k = Hilal eczaaesi X Kemal Akt119 
U lzınır 

Gözlükcülüğün tamam çeşidi bütün cinsleri her yerden 
ve pek ucuz ... 

çok 


