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Birgi'yi Nasıl Aldık 
Aydın oğullarından Bay 

l\1ehmet ile Bizans Prensesi 
Sofiya arasındaki aşk mace
rasını pek yakında neşre 

başlıyacağız. 

Cumhuriyetin Ve Cumhııriyet Eseı·iııin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

utl • • 
ıyı aldırd 

Taşıt işleri 
Pratik kararlarla 
Yoluna girebilir 

hmirin taşıt işlerinin ne ka
dar bozuk düzen olduğunu sı
rası düştükçe ortaya koymak
tayız. Genel bir bakış her şeyi 
a?,latmaya yeter. lzmirin en 
~uzel .. yeri olan birinci Kordun-

a dune kadar yüz karası atlı 
tramvaylar, bugün de yüz kızar
~~1. ~amyon azmanları işliyor. 
ırıncısi kadar ikincisi de me

denlğ Teşıt (nakil va8ıtası) ol
maktan çok uzaktadır. 

Yaz mevsiminde bile otobüs 
adile anılan bu taşıtlar ihtiya
~a cevap veremiyorlar. Otobüs
.. e Yer bulamıyanlar Kordon 
Uterinde yaya yürüyerek iste
dikleri yere gidebiliyorlar. 
~ akat yarın kış gelince; 

Yagmur, fırtına altında Kordon 
semtinde oturanların ne feci 
v.~ziyetlere düşeceklerini dü
Şunmek, Kordon üzerindeki 
taşıt meselesinin ne kadar 
~üstacel ve önemli bir iş ha
ınde bulunduğunu anlatmıya 

Yeter. Hükômet - Basmahane -
~emer servis ' eri ise Kordondan 

a kötüdür. Dolıınca yerinden 
kbıınıldaybilen, hareket saatleri 

elli olmıyan, Burnova, Buca 
0 tobüslerin!n ve bir iki kaptı 
kkaçtının kemer semti ihtiyacım 
arşılıyamadıkları alandadır. 

Bunun içindir ki bu servisler 
Yok sayılabilir. 
b Eşrefpaşa semtinin halkı ise 
hu sayılan yerler halkından da
la çok talisizdirler. Çünkü on
a~a. otobüs veya tramvay te
bıkı caddelerin genişletilmesi 

a ımından daha güçtür. 
d .. Şehrin taşıt işini toplu bir 
Kuzene koymak lazımdır. Biz 

0 r?on üzerinde otobüs işlet
~:nın belediye hesabına çok 
arlı bir iş olacağını ortaya at

~ıştık ve beaplarla isbat ettik 
tı uray ( belediye ) bukısımda 

i,.0h~s işleterek yılda enaz 20-30 
bın .lı!a kazanabilir.Fakat uray 

u lfı yalnız kazanç bakımın-

taİ değil şehrin taşıt işini 
kop u bir düzene koymak ba
h 1mından ele aldığı için şehrin 
. jr yanına elektrikli tramva) 
~ş etmeyi , bütün düşüncelerin 
stünde bulmuştur. Bunda hak

sız değildir. Uray yalnız ka
ıa~ınayi değil, şehrin dört bu
dagına taşıt teminini gözönün
b e tutmağa borçludur. Bununla 

eraber elektrik şirketi de ben .. 
~uz yapmıya mecbur olduğu 
natlan tamamlamamıştır. 

Eşrefpa a hattı üzerindeki 
d!~~!eri?in menfi netice. ver-

1i1 ıddıasındadır. Şirketin ya
tabildiği iş Hükômet-Güzelyalı 
attından ibarettir. Niçin ya

~amanııştır? Bu sorgu kaşısın- ı 
a elektrik şirketin hem suçlu 

ve hem haklu gösterecek bir 
~ok sebebleri vardır. Birkaç 
orf!ek gösterebiliriz: 

Önce şirkete tramvayla
rın nereden geçeceğine d~ir 
ınuk_avele mucibince gösterıl
ınesı lazım olan tasdikli yol 
Planları verilememiştir. 

. ikinci kordon dar görülmüş, 
tırinci kordona rıhtım şirketi 
ırakmamış yaz, çız, git, gel 

~u iş uzatılmış çürütül_?Jüşt~~-
u arada bir de otobus yu

ziinden anlaşmazlık ortaya çık
nıış buna bir de kambiyo zor
luğ~ ilive olunmuştur. 

Şımdi bu işler öyle bir çık
tnazdadır ki her iki taraf elek
trikli tramvay yapmak husu
sunda düşünce birliği taşımak
la beraber bir türlü gereken 
anlaşmayı elde ctmeğe muvaf
fak olamıyorlar. iş birçok el
lere ve makamlara dağılmış 
bulunuyor. 

Sontı :ı cı ~ahıfetıiıı başıııda 
Hak.k:a C>cab.ol!;ı-u 

Her kafadan bir ses çıkıyor B~yındırl~k . bak~n~. bu- _ 
Cenevreye yollanan diplomatlar he- gun şehnmıze donuyor 

1 
•• •d• J Her tarafta candan tezahürat yapıldı 

nüz bir an aşma umı ı yaratamaıµış ar 
_ İtalyadan asker dolu vapurlar Eri(reye gidiyor. Cep

hane fabrikasında eUiden fazla Italyan öldü 

Eri/reye !fİdeı~ llalycııı askerleri niiıııa!Jilj yaııarkeıı 

lstanbul, 29 (Özel) - Roma- disi yalanlamakla beraber Ha-
dan bildirildiğine ıı-örc Majör beşlilerin yirmi ve ltalyanların 
gölü kenarında patlıyan cep- 40 ölü vermiş olmalarını mü-
bane fabrikasında vukua gelen balağalı bulmaktadır. 
zararlar çok büyüktür. Şimdiye Adi Ababa, 29 (A.A) Habc-
kadar tcsbit edilen ölülerin şistan Dışbakanı B. Herui Ital-
sayısı elliyi geçmiştir. ya elçisi Kont Vinciyc 25 tcm-

MU11ademe olmadı mı? muz tarihli ltalyan notasının 
MUbaU!ığah mı ? karşılığını vermiştir. Bunda uz-

ROMA 29 ( A.A ) - Yet- !aşma komisyonu çalışmalarının 
kili çevcnlcr ıtalyanlarla Ha- kesilmiş olmasından Habeş hii-
bcşlcr arasında bir çarpışma mômetinin mes'ul bulunmadığı 
olduğuna dair İngiliz kaynak- ve uluslu kurumu konseyinin 
!arının vermiş oldukları hava- bu iş hakkında bir karar ve-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• receği yazılıdır. 

Dışbakanı Londra, 29 (A.A) - Time-
sin Adis Ababadaki aytarı sağ 
kalan ltalyanları kurtarmağa 

Bay T. Rüştü Aras gelen makineli müfreze yeti· 

l d 
şinceye kadar 40 ltalyanla 20 

Cenevre yo un a Habcşin canlarına mal olan 
Ualkayıt hadisesini kaydet
mektedir. Ualkayıt Eritre sü
mergesinin kıyıcığındadır. 
Habeş komutanı Italyan as--

kerlerinin Habeş topraklarına 

girmiş olduklarını iddia etmek
tedir. Komutan, ltalyanların 

yanında ç:ıdır kurdukları de
renin mecrasını değiştiı ip ken
dilerini susuz bırakmak sure• 
tile ;geceleyin kaçmağa mecbur 
etmiş, sonra da Üzerlerine sal
dırmıştır. 

Paris 29 (Ö.R) - Cenevre
den haber verildiğine göre 
Uluslar genci sekreterliği Ha
beş hükümetinden yeni bir 
mektup almıştır: Bu yazıda Ha
beş ltalya komisyonunun tehiri 
mcs'uliyeti ltalyanlara yüklet
mekte: diğer taraftan da Habeş 
gükümetinin geçen Kanunuev
veldc delegelerine verdiği ta
limatı değiştirmek lüzumunu 
duymadığını ve ltalya - Habeş 
meselesinin arsıulusal hakem-
liğe tevdi edileceğini ileri sür
mekte ve vaziyetin tayini hak
kını uluslar sosyetesi konseyine 
bırakıldığ• bildirilmektedir. 

Paris, 29 (Ö.R) - Adisaba
badan neşredilen resmi bir 
tebliğde imparator Haile Se
lise tarafından söyelnen söy
lever hakkındaki ltalya gaze
telerinin yazıları yalana çıka

rılmaktadır. B tebliğde denili
yorki: İmparaıorun sakin söz
leri malümdur. Sözlerinde tah
rik bulunmıyacağını herkes bi
lir imparatorun ecnebilere 
karşı sert bir lisan kullandığı 
görülmemiştir. ltalya gazetele
rinin yazıları gülünç ve inanıl
mıyacak şeylerdir . 

Londra, 29 (Ô.R) - Bütün 
lngiliz gazeteleri uluslar sosye
tesi konseyinin toplanması do
layısile bütün başmakalelerini 
ltalya - Habeş meselesine ayır
maktadırlar Deyli Telgraf baş
makalesinde diyor ki: 

- .Sonu .1 ütıclt Sahıfededır -

Amerikada bir Alman 
l Bayrağını parçaladılar 

lstanbul, 29 (Özel)- Başba

kan İsmet lnönü ile doğu vila
yetlerinde inceleme gezisi yap

makta olan dış bakanımız bay 
Tevfik Rütü Aras şehrimize 

gclmişfr. Çarşamba gunu 
toplanacak olan uluslar sosye
tesi konseyi müzakelerinc işti
rak etmek üzere Cenevrye ha 
rckit edecektir. 

1 
r 

Alıııaıı/a,·ın Breıııeıı 'Vapurıı 

Pariı, 29 (Ö.R) - Nevyorl - ve işe zabıta karışmıştır. Po-
tan haber verildiğine göre ha- lis yine Alman bayrağını ta-
r!kct etmek üzere bulunan şıyan Doyçland ve Avrupa , .. -
Alman transatlantik vapuru purlarını muhafaza altına al-
Bremcn'in bayrağını bir l.aç mıştır. Nazi taraftarlarile, Nazi 
komünist parçalamış badıse aleyhtarları mitingler hazırla-
üzerine bazı çarpışmalar olmuş maktadırlar. 

Bay Ali {'eliııkayaııııı tetkik 
Devlet demiryolları şebeke

sine yeni ithal edilen Aydın 

dcmiryolunu baştan başa ıöz~ 
den geçirmek ve icab eden 
yenilikler hakkında kararlar 
almak için Eğirdire kadar git
miş alan Bayındırlık bakanımız 

Bay Ali Çetin Kaya lzmirden 
Eiirdire kadar bütün istasyon
larda çok candan tezahüratla 
karşılanmıştır. 

Bayındırlık bakanını Bayın

dır halkı istasyonda muzika ile 

karşılamış ve birçok yerlerde 
de kendilerine çiçekler veril
miştir. 

Bay Ali Çetin Kaya Eğir

dirden dönerek dün geceyi 

Aziziycdc geçirmişler ve tünel 
hakkındaki tetkiklerini de de
vamla bitirmişlerdir. 

Bugün şehrimize dönecek-

seyalıatleriııcleıı biı· i ıı l t u cı 

!er ve istasyonda karşıla
nacaklardır. 

Isparta, 29 (A.A) - Bayın
dırlık bakanı B. Ali Çetin 
kaya bugün beraberindeki ze
vat ile birlikte şehrimize lil'eldi. 
Uray tarafındaô onuruna şölen 
verildi. Şölende Aydın hattının 
devlete ğeçmcsinin her alanda
ki faydaları ile cumhuriyet dcv-
riniu büyük varlıkları şükran ve 
saygı ile anıldı. 

Burdur, 29 (A.A) - Bugün 
Baladız - Burdur dcmiryolunun 
Baladız istasyonunda başlama 
töreni yapılmıştır. Törende ba
yındırlık bakanı B. Ali Çetin
kaya Afyon, Burdur, Isparta, 
ilbayları, Antalya ve Isparta 
saylavları bulunmuşlardır. Tö
rende Antalyadan ve bilhassa 
Burdurdan binlerce kişi bu
lunmuştur. 

Soıııı 3 ii>ıcii .~ayfoda -

Avcıların bayranıı çok 
Eğlenceli geçti 

Atış müsabakaları çok verimli idi 

Her sene lzmir avcılarının 

Ağustostan bir hafta evvelki 
azat günü bayramlarıdır. C. H. 
P. avcıları Tahtalı köyüne gi
derek senenin bayramlarını 
kutluladılar. Parti başkanı bay 
Avni Doğan'ın da iştirak ettiği 
bu bayram eğlenceli geç
miştir. 

Sabah erkenden hare-
ket eden şehrimiz avcıları 
Tahtalıya vardıktan sanra bir 
müddet avlandılar. Avı müte
akip Tahtalının maşbur çınar
ları altında kurulan konak ye
rinde toplanmağa başladılar. 

mükemmel masalar hazırlanmıı 
neşeli bir ııün ııeçirilmek için 

bütün lertıbat alınmıştı . 
Bazen ince saz takımı çalı

yor, bazen davul zurna ile 
ulusal oyunlar oynanıyordu.Zevk 
ve ncş' e çok taşkındı Öğle 
yemeği yendikten sonra bir 
müddet daha eğlentiye devam 
edildi. Müteakiben atışlara 

başlandı. Pitron makinası 
ile müteharrik hedeflere ya
pılan atışlar çok güzel oldu. 
Sabit ve mesafeli hedefe atışta 
alaka uyandırdı. lzmir avcula
rından kcbrcbarcı Ali Hasip 
ve Bergama avcı başısı bay 
Abdürrahman atışlarda en 
çok muvaffak olanlardandı. 



Taşıt işleri -. -Pratik kararlarla 
Yoluna girebilir 
lJaş t ırofı 1 inci sahifede 

Geçmişteki anlaşmazlıkları 
bir kenara bırakalım. Çünki 
lnıraya girersek o kadar çok 
mesuliyetler vardıri ki işin için
den çıkılmaz. Bugün neden 
elektrikli tramvayları yapbra-
mıyoruz ve işletemiyoruz der
sek banun da sebepJeria çıkbr: 

1 - Şirket otobüs servisle
rinden şiklyetçidir. İmtiyaz 
mukavelesinde otohüs işletilip 

ifletilemiyeceği yazıla değildir. 
Çünkü imtiyaz alındığı zaman 
otoblls ortada yoktu. 

Uray ile şirket arasında an· 
laşmazhklar olduğundan otobüs 
servislerine göz yummuş, hatta 
biraz da otobüscüleri kışkut-

mıthr. MukaYelenin sustuğu 
noktayı şehir lehine kullanmış-
br. Şirket tqit bakımından 
lzmire her iki Yasıtayı koru-
yacak yolcu bulunmadığını bil
tliii için tramvay hatlanna 
muvazi otobn. ifletiJme yasağı 
mukavelesine illve ettirip eline 
almadıkça yeni bir işe firmek 
istemiyor. 

2 - Şirket kambiyo çıkar
mak işinden atlaşıyor. Yeni 
hatlar için yapacağı tesisabn 
getireceği arabalann karşıhğı, 
d6vizi serbest çıkarmak lıak
kını istiyor. 

Bu iki noktada şirketin du
rumu biraz değil; ipiyce hak
lıdır. Fakat bu iki dileği ye· 
rine getirmek belediyenin elin· 
de değildir. Bunlar Devletin 
elinde olan meselelerdendir. 

3 - Uray Kemer tramvay 
hattını şirkete yapbrtabilmek 
için Kemer köprüsünü inşa et
tirememiş, gereken istimlak 
muamelelerini bitirememiştir. 

Şehirlerde imtiyazlar verilir
ken konuşmaların merkezde 
yapılması uraylann finasal kuv· 
Yetlerinin g&z &nUnde tutulma
ması her zaman bu gibi çap
raşık işleri ortaya atıyor. 
Netekim soB İstanbul tramvay· 
lan işinde de buna benzer 
bir nokta yıllarca Tramvay şir
ketinin halktan fazla para top
lamasını intaç eylemitti bereket 
versin B. Ali Çetin Kayanın 
uğurlu eli bu divayı kökünden 
halletti. lzmirde de elektrikli 
tramvaylann yapılmasını gecik· 
tiren sebepleşin biri de budur. 

Tramvay yapacak sosyetenin 
raylannı ıeçitteceği yollan da 
kendisinin hazulaması daha 
d<>iru bir it olur aanınz. 

4 - Şehirlerde otobüs iş
letme hakkı uraylara bırakıl
mııtır. Uray bu hakkından 
vazgeçmek ve Kordon tram· 
vaylan ~bi kazançlı bir ip 
şirkete vermek için bunların 

karııhğı olarak kendisine ve 
tehir halkına but faydeler 
elde etmek dilşikeaindendir. 
Bu noktada da urayımızın yer· 
den göğe kadar hakkı vardır. 

Görülüyor ki itleri ıeçikti
ren ortada sayılan Ye daha da 
sayılabilecek olan Pürüzlü me
seleler Ye iki tarafın az 
çok hakh bulunduğu noktalar, 
vardır. Bunları yazı ile inatla 
kavgalı yollarla bir anlaşmıya 
bajlamak çok uzun siirer. 
Şehrin sıkınhslDI uzadır, şir

keti de bir çok zarar -
Jarla karşı karşıya bırakır. 
Her iki tarafın faydasıuysal ol
maktadır. Şuurlu dananmaktadır. 

Durum bu olduğuna göre Ba
yınd1rhk bakanımızdan yalvarı
şımız şu olacakbr, iki tarafın 
dileklerini eyice dinlemek ve 
her iki tarafın delegelerini An
karaya çağırmak pratik dtı
şünce ve pratik aalqma yolile 
bir karar almak iki tarafı mem
nun edecek bir sonuca var
makbr. Pratik düşüncelerinin 
davranışı bay Ali Çetin Kaya· 
nın en kuvvetli taraflarından 
biri olduğu için ancak bu yol 
ile lzmir yıllardanberi çektiği 
sJkmtılardan kurtarılabilir .. 

ŞEHİR BABERLBRİ 

ilbay 
Şehrimize döndü 
Yamanlara gitti 

-
K. Dirik kampta harct

retle alkışlandı 
Ubay general Kiıım Dirik 

Bayınd1rhk bakanımızla birlikte 
Aziı:iyeye kadar gitmişti. Ge
neral Pazar günü şehrimize 
dönmüş ve doğruca Yamanlara 
giderek Verem mücadele kam
pında ve köy bürosunun çocuk 
bakım yurdunda tetkikler yap
mıtbr. 

Cemiyetin kampında tam yüz 
elli kiti vardır. Halk ilbay ge-
nerali kartılamıı ve general 
kamptaki bütiin çadırlan dola
şarak oradakilerle yakından 
alikadar olmuştur. Bundan 
sonra general ctratfına topla
nan çocuklara şeker ve Boz-
dağından getirtilen buz gibi 
souk suyu dağıtmıştır. 

Çocuklar; ilbay general şe
refine (Yaşa!) diye bağırmış
lar ve kendisini alkışlar ara
sında uğur:amışlardır. 

Köy bürosunun çocuklar yur
dundaki çocuklann sağlık va
ziyetleri ile önemle alakadar 
olmuş ve lzmire tlönmüştür. 

ihracatçılar dün toplandılar 
Üzüm fiatları Arsıulusal piyasaya 

Uymak 
Bir kaç gün önce lzmir kuru 

meyvacılar birliğinin bir top· 
Jantı yapacağım yazmıştık. Cu-
martesi günü ekseriyet temin 
edilemediğinden bu topla"lb 
Pazartesiye bırakılmıştt. Dün 
telefonla vukubulan müteaddid 

kırılıyor? • • • 
ıçın mı 

Bu raporlara istinaden alaka- mekten ibaret kalacağına şüp-
dar resmiğ makamat kuru mey- he yoktur. 
veciler birliğinden izahat iste- lzmir ihracat tacirleri rakib 
miştir. Toplantının hedefi Ber- memleketler fiatlarından ürk-
lin Tilrk Ticaretodasınm rapo- tükleri gibi rekolt~nin fazlalı-
runa cevap hazırlamak, alaka· ğınden, alivre sabılarda cesa-
dar resmiğ makamatın sorgu· retli davranıyorlar. Bilhassa 

davetler ~zerine ihracat T eci- jiro ticarethanesi tarafından 
merlerinin mühim bir kısmı on suna karşılık vermekti. 

· d hazırlanan bir raporun ihtiva 
.. bir buçuk sÜlarmda born icti- lzmir ihracatçıları arasın a 

al d l d 1 1 · hakim olan kanaat şudur: eylediği malümat kendilerini 
ma s onun a top an 1 ar. ctı· fiatları tutmak bakımından kor-
maa Türkofis namına dinleyici Onlar fivat kumayı arsıulu-
sıfatile bir zat da gelmişti. l 1 b' . d 1 k kutmuş ve alivre satışlar bakı-

Borsa korı.dorunda top- sa piyasa ır ıca ı o ara mmdan da cesaretlendirmiştir. 
kabul etmektedirler. Yüksek 

lanhdan çıkan bazı ihracat Filhakika bugün rakip mem-fiatla yapılan tekliflere karşı k ti 
tecimerlerile karşılaşan bir mu- le e erin satıı vaziyetlerini üzüm yetiştiren diğer memle- ild. · 
harririmiz toplantmm maksadı b' ığimız iç.in lzmir ihracat 

ketlerin fiat kırarak geniş mik- t · 1 • · ild f ı b. ve neticesi hakkında malumat acır enmn m a aa arına ır 
Yasta sah• yaptıklan ileri sn- •ey diyemeyı·· Ancak d. 

toplamıştır. Öğrendiğimize gö- 'I: 'tf .. • ı-
rülmekte ve eğer bu piyasaya yebileceiimiz şudur ki fiyat 

re içtimam sebebi şudur : l l . . kırmada da, arsıulusal pı· -K uyu mazsa üzüm erimızm satı-
uru meyvacılar birliği bir 1 • 1 yasalara olmakta da sogv uk 

k d amıyacağı ve ış yapı amıyacağı 
ay a ar evvel üzüm fiatlarmın kanlılıgv ı elden bırakmak gerek-korkusu hakim bulunmaktadır. 
biraz indirilmesine karar ver- tir 24 saat 48 saat içinde yüzde 

· b k t tb•k t Hatta buaün Avusturalya, 
mış ve u ararın a ı a ı • on beş yüzde yı'rmi noksanile 
Al d k k d Kaliforniya ve Yunan üzümle-manya a or u uyan ırmı ş- barice teklif yollamak elbette 
tı. Bizim de neşrettiğimiz Türk rinin fiatlarıııa göre lzmirde istihlak memleketlerindeki tüc-
ticaret odası raporlarında Türk yapılan tekliflerin yüksek oldu- carları korkutabilir. Mamafih 

Bay HUseyln ihracatçılarmm fiat firmalarım, ğu ileri sürülmektedir. Kanaat müracaatçıların hazırhyacakları 
Foça gezici sıhhat memur-tD Almanyada çok fena tesir bu olduğuna göre verilecek ce- cevap hakkında maliimah al-

luğuna Mustafa oğlu bay Hü- uyandırdığı tebarüz ettirili- vabin da bu iddiaları teyit ede- dıktan sonra bu husustaki 
Hüseyin atanmıştır. yordu. cek vesikalarla kuvetlendir- düşüncelerimizi de yazacağız. 

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

Dikili suiistimali suçlu-
ları Ağırceza önünde ... 
Dikili memuru suçum ihtilas değil 

Zimmettir. 8-9 bin liradır, diyor -·-·-·· Dikili Hususi muhasebe me
muru bay Silleyman Naci ile 
arkadaşlannın duruşmalarına 
dtın Ağırceza hak yerinde baş
lanmıştır. 

Geçen celsede suçlulardan ' 
Dikili eski malmüdürü bay Ah
met gelmediğinden muhake
meye başlanamamışb. Dün bu 
maznun da getirildiğinden hak 
yeri başkanı bay Süreyya bay 
Siileyman Naciyi isticvapla işe 
başladı. Naci suçunun ihtilas 
değil zimmet olduğunu ileri 
sftrmliş ve 18 bin lira değil 
8 • 9 bin liradan ibaret olan 
zimmetinden yedi bin alb yüz 
lir.uım lzmirdeki amirlerine ver
diğini söylemiş ve demiştir ki: 

- Ne yapayım ki kendisin
den bu parayı aldığına dair 
vesika alamaz ve isteyemez
dim. Şimdi buna ispat edecek 
mevkide deiilim. Fakat söyli
yorum o ben mle ortaktı. Oford 
kullanmak suretile defterlerde 
tahrifat yaptığım doğru değil
dir. Fakat bir kaç yanlışı dü
zeltmek için yapmaklığım bir suç 
sayılmaz. Hesaplar tetkik edi
lirse görülecektir ki kasa ve 
yevmiye defterlerindeki hesap
lar birbirinin aynidir. Benim 
yalnız zimmet suçum vardır. 

Bundan sonra eski malmü-

dürü bay Ahmet, sandık emini 
B. Ahmet,katip B.Ahmet Hamdi 
ve lzmir özel hesaplar tetkik 
memur muavini bay Süleyman 
dinlendiler. Suçlan vazifelerini 
ihmal etmekti. Vazifeler'ni ih
mal etmediklerini söylediler. 

İzmir eski hususi muhasebe 
başaekreteri Bay Hilmi haziran, 
temmuz ve aiustos aylarında 
başkatib olarak çalışbgmı, bu 
müddet zarfındaki hesablarm 
tertemiz olduğunu söyledi. Zim 
metine parageçirmekle suçlu 
Bergama hususi muhuebe eski 
memuru Hüsnü de hiçbir suç 
işlemediğini, iddia edildiği gibi 
kimsenin parasını vermemezlik 
etmediiini söyledi. Bundan 
sonra maznuularm avukatları 

kalkarak baZI ' dileklerde bu
lundular ve gayri mevkuf maz
nunlann hundan sonraki du
ruşmalarda hazır bulunma
malarına izin istediler. Sü
leyman Naci istintak dairesince 
yapbnlan ehlivukuf tetkikabnda 
kendisinin bulundurulmadığını, 
masrafı kendisi tarafından ve
rilmek üzere bir ehlivukuf he
yetinin hesapları incelemesini 
ve kendisinin bu esnada hazır 
bulundurulmasım istedi. Hak
yeri bu clilekleri onayladı ve 
duruşmanın devamını 26 ağus
tosa bırakb. .......... 

Kültür 
Direktörlüğünde 
Değişiklik ilbayhğa 

Bildirildi 
Kültür bakanlıiJ, kültür ku

rulu üyeliğine lzmir kültür eli· 
rektörü bay Hikmetin ve onun 
yerine ilk tahsil genel direk
törü bay Ali Rizanın atanları-
nın yllksek tudika iktiran et
tiii kültilr bakanlığından ilbay-... . . . . . 

Yobaz 
Kafa da tutmak istemiş 
Şapka kanununa muhalif ha

rekette bulunaa, Şehitlerde Ma
nisalı Reşit oğlu Hasan başına 
geçirdiği bir takkeyi mendille 
sardıktan sonra, gezmeğe baş
lamış, zabıta memurlarına karşı 

da: 
- Böyle gezersem ne olur! 
Div• kafa tutmuştur. Hak-

Osmanlı bankasını beş 
Bin lira dolandıranlar 

Mahkemede inkara saptılar-Bulunan 
Paralar ölümlük dirimlik imiş 
Osmanlı Bankasını sahte im

zah bir senetle iskonto etti
rerek beş bin lira dolandır
makla suçlu Kuşadası eski ev
kaf memuru Bay Nacinin du
ruşmasına dün Asliyeceza mah
kemesinde başlanmıştır. 

Naci, böyle bir suçun sahibi 
olmadığım lstan'bulda kendisi
ni yakaladıkları zamdn dayak 
tesirile suçu işlemiş olduğunu 
söylediğini anlatmıştır. lınza!'ı 
taklit edilmiş olan tecimer Mah
mud zade bay Zihni dinlenmiı 
ve: 

- Benim vak'adan haberim 
voktu bir bankadan telefonla 
sordular ve Kadıoğlu ile bir 
iskontonuz varmı, dediler. Böyle 
bir ıened yapmadığımızı söy
ledim. Banka istihbarat şefi 
bay Hakkı geldi. Kendisi ile 
görüştüıa,ona da ayni ıeyi şöy

ledim. Sonra işe zabıta vaz'ıyet 
etti, yanımda Hasan adında 
biri çalıtmııtı. Polisler benden 
bunun adresini istem.işlerdi, 
bilmiyorum sonra kendisini 
yakalamı~lar, belki imzamı o 
taklit etmiştir. 

Diğer tecimer Kadı oilu B. 
Ahmed gelmemişti. Şahit sıfa
tile Osmanlı bankası ikinci 
müdürü ile memurlardan bay 
Kokini, Makıli ve Likandela 
dinlendiler. Sahte senedin son
radan farkına vardıklannı söy
lediler. 

Bunlardan sonra arafbrma 
komseri bay Osman dinlendi. 
Bay Osman dedi ki: 

- Bankada sahtekirhk ol
muş, işi inceledik, nihayet Naci 
adında birinin - ki lturada suçlu 
mevkiindedir - son zamanlarda 
mali vaziyeti ile mütenasip ol
mıyan bir şekile para harca
dığım tesbit ettik ve kendisin-

tanbula kaçmış, evini aradık 

ve suç delillerini ele geçirdik, 
bunlar Kadıoglu ticarethanesi 
antenli kağıt ile bu ticaretha
nenin adına yazılı bir damga 
ve ayrıca Mahmud zade Zihni 
adına yazılı diğer bir damga 
bulduk. 

Bay Naci bu ~özlere itiraz 
etti: 

- Bunlan taharri komiseri 
bay Osman kağıda bana zor-
la bastırttı. Böyle şeylerle ben 
hiç uğraşmadım, dedi. 

Naciyi lstanbulda tutmuş 
olan memur da onu nasıl arayıp 
bulduğunu anlattı ve suçunu 
kendisine tamamen itiraf etti
ğini söyledi. 

Bunun üzerine bay Naci: 
- Beni d6jdüler, iki gün 

iki ırece itkence gördüm. la
tanbulda ikinci şubede döi
dlikleri için suçu üzerime al
dım. Çünkü lzmire getirilince 
daha da;nlmekten korktum. 
Hatti suç ortatım olarak tu
tulmut olan ve sonradan men'i 
muhakeme karan alan Hasan 
da fena halde döğülmüştür ve 
hatti bu dayaiın tesirile iki 
ay evci yapbrmış olduğum dit· 
lerim hile kırıldı, demiştir. 

Daha sonra şahit sıfatile si
vil polis 286 sayılı bayan Fn
tuhat dinlenmiştir. lstanbullu 
ve 23 yaşında olduğunu söyli
yen polis bayan demiştir ki: 

- Zabıtaca Nacinin evinde 
yapılan ara,tırmada bulundum. 
Karısınuı üzerinde ve koynun
da bir torba içinde 13 tane 
bütün ellişer liralık, bir beşyüz 
liralık ve bit de altın beşibir

lik buldum. Kızmm üzerinde de 
dört tane onar liralık bulundu. 
Bunların nereden almdığını 
sordum. 

Herkesin ölümlük, dirim
i bulunmaz mı benim 

KÖŞEMDEN ) 

Otobüs de 
Sık sık otobüse bindiğim 

yoktur. Geçen gün bir iş çık
tı, acele bir yere gitmek la
zım geldi, kalktım . otobüse bin
dim. Biz giiya acele ile yeri
mize varacaktık. Nerde ! 1 l 
Otobüsün yamnda bir çıiırt· 
kan, saatlerce miifteri topla
mak için bağırır, saatine ba· 
karsın, ineyim mi, kalayım mı 
tereddütleri arasında ne zaman 
olduğu belirsiz bir sırada oto
büs kalkar. Oh ! Hele şükür, iş
te yoldayız. Bari çabuk gitsede 
yerime ulaşsam diye ferahla
nırsın, o da boıa çıkar, iki 
adım gitmeden dolu otobüsten 
birisi iner, kızar öfkelenirsin: 
A mubarek iki adım yer için 
ne binersin buna, beyhude yere 
durdur, indir telaşları çıkarır
sın ortaya, bu kadar kalsa iyi, 
inen adamdan boşalan yer 
mutlaka dolmalı. Otobüs ya· 
vaş\ar. Yolda birisini daha al
mak için durulur, haydi bi
raz daha gideriz, birisinin 
çişi sıkışmışcasma palas pan· 
dıras otobüsü durdurub indi· 
j-ini görürsün, haydi yenibq
tan bir ağırlık .. 

Elhasıl gideceğin yere yaya 
gitsen otobüsten evvel vanla· 
cak kadar beklemeler, durma· 
lar ~ inmeler, binmele.. filanlar, 
filanlar. 

Ben de ogün bindiğim oto· 
büsde bundan aşağı hal gör
medim, bundan aşağı da ıre· 
cikmedim. Yerime varıb indigiın 
zaman saate bir baktım, yaya 
gittiğim vakıtlardan beş dakika 
eksik: Hay Allah. Demek beş 
dakika için hem parama, heın 
sinirime zarar etmiştim. 

Şimdi bana: Sen böyle boş 
boğazlık eltin diye kızacak oto· 
büsçüler biraz düşünsünler, 

Öyle zannediyorum ki yapbk· 
larıuı mehenk taşına vururlarsa 
anlarlar, evvel emirde munta· 
zam bir kalkış saatları olmah. 

Ondan sonra da çırt, put 
her yerde durulmamalı. Tram· 
vaylarda olduğu gibi ihtiyari, 
mecburi durak yerleri olmalı. 
Herkes de ona göre iner, biner. 

Vallahi o gün ben konaktan 
Basmahaneye kadar on onbeş 
defa durulduğunu gördüm. Bu 
olmaz, vesaiti nakliye böyle 
olursa, tabanvay hepsindan iyi-
dir diye ofkelenen biner ba· 
cağına .. 

Tokdll 
Açık göru,me: 
Salihlide Fehmi Öztlemire: 

Şi'rimzi aldık. Gerek kendinit 
nazmetmiş, gerek halk ağ21n· 

dan alımş olunuz. Şi'ri edebi
yat kaidelerileriJe karşılaıtıra· 
cak olursak küçük bir iki nok· 
sanı var fakat özü ve verdiği 
duygu itibarile güzel bir şiir 
olduğundan bu düşünce,bu eD • 

dişeye yer verilmez. Glizel bul
duğumuz için halk şarkdarı tef· 
rikamıza yazacağız. 

T. D. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de bunlardır dedi. 

Beşibirliii sordum. 
- Koc:ım Naci lstanbuld• 

bana verdi, dedi. 
Sonra Istanbulda tutulan Naci 

burada isticvab edilirken maki· 
nede ifadesini ben yazdım ye 111u· 
vacehe zabıtlannın tanziminde 
bulundum. Orada suçu ne su-
retle işlediğini tamamen itiraf 
etti. Hatti Kadıoğlunun iaısa .. 
sın kendisi ve Mahmut ıad• 
Zihninin imzasım da HasaoıO 
taklit ettiğini söyledi, Hatt6 
evvela Esnaf ve Ahali bank•• 
sına senedi götürmüş fakat 
orada bir polis görerek çıkıP 
gitmiş, ertesi pn Hasa.,ı. 
yangın yerinde bulqmuşlar ~ 
sonra Osmanlı bankasına git
miş parayı oradan almıı. . 
Başka şahitlerin dinleoaıell 

için muhakeme başka bir gO-. 
bıra 
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Siyah ğeyme toz olur 
Beyaz geyme söz olur 
Gel yeşiJler giyelim 
Muradımız tez olur 

Şu kıt' ada tuhaf ve gih 
bi, sitem var. 

Karanfilim yerinde 
insaf senin nerende 
Sende kabahat yoktu~ 
Sana gönül verende 

Mektup yazdım karadan 
Dağlar kalksın aradan 
Mektupla kar olmıyor 
Kavuştursun yaradan 

Deniz üstünde dalga 
Üstünde altın halka 
Deseler yar geliyor 
Bir altın var sadaka 

Ufacık kuş üzümü 
Görsen yarin yüzünü 
Eli eliınd\! kalsa 
Öpsem kara gözünü 

Armut dalda sallanır 
Yere düşer ballanır 

Bir oğlan vezir olsa 
Gene kıza yaivarır 

Mavi mine, mor mine 
Gene düştün gönlüme 
Sen fikrime düşeli 
Kan damlar yüreğime 

Karanfilim mor açtı 
Saksılara dolaştı 
Sen benimsin. ben senin 
Falcı böyle fal açtı 

Siyah giyme toz olur 
San giyme sröz olur 
Gece gelme giindüz ~el 
Eller görür söz olur 

Sarı papuç toz eder 
Kız oğlana göz eder 
Oğlanda kabahat yok 
Ne ederRe kız eder 

Aya baktım, ay beyaz 
Kıza baktım kız beyaz 
Cebe baktım para az 

Bu kız bize yaramaz 

Kaleden indim anc 
Elimde beyaz sancak 

•• Ne kız oldum ne ge .. n 
Ateşe yandım ancak 

Bahçe'crde halıyım 
Halının kenarıyım 

Kimseye gönül vermem 
Gönlümün sultanıyım 

Elma attım geline 
Gelin almaz eline 
Yazık ince beline 
Düştü sarhoş eline 

Ateş oldum külüm yo
1
< 

Bülbül oldum dilim yok 
Ben bu aşka düşeli 
ağlamadık günüm yok 
Karanfil ekilirken 
Dibine dökülürken 
yarim gelsin ağlasın 
Kefenim dikilirken 

Bahçelerde maydanoz 
Siz meclis mi kurdunuz 
Kömür gözlü yarimi 
Bana çok mu gördünüz 

Kaleden inişelim 
Çarlı i!ibi dönüşelim 
Geldi ayrılık günü 
Gel yarim görüşelim 

Köprünün altı miller 
Yar sana döktüğüm diller 
Bir ben söyleyim bir de sen 
Bakalım dertli kimler 

Ben bir şakrak kuş idim 
Dalına konmuş idim 
Niçin beni ürküttün 
Ben senin olmuş idim 

Sabahın vaktı geçti 
Bir güzel baktı geçti 
Zülfünü kemend etmiş 
Boynuma taktı geçti 

Akardım çağlamazdım 
Gülerdim ağlamazdım 
Bilseydim ayrılık var 
Sana bel bağlamazdım 

Sohbeti dağlardan al 

• 

iki tabak börülce Gözyaşı çağlardan al 
Ben istemen görümce Kavuşmadan ölürsem 
Görümcenin dilleri Haberi sağlardan al 
Kaçırır ge:lin:l::e::rı:.· ____ ... ,....+ ....... _____ s_0>_w_1ıaı rn 

••••••••• 
'Burnova Ziraat okulası 
Bu yıl on kişi yetiştirdi 

. ı 

Bu sene l1omovu tarım oku
lasını 10 talebe b tirerek şeha
detname almağa muvaffak 

olmuştur. Haber aldığımıza 

göre bu talebeler kısmen kendi 
İşlerinde ve kısmen de zıraat 
işlerinde çalışacaklardır. 

T amn okulu talebeleri incir 
altında kamp kurmuşlardır. 

Bu sene diplomalarını alan
ların isimlerile fotoğraflarını 
koyuyoruz. 

Soldan itibaren İbrahim, 
Ömer, Galip, Muhiddin, Etem, 
Naci, Hüseyin, Asım, Davut. 

da iyi işler ve muva;rakıyetler 

dileriz. 
t1 

~ y 

Burnova Tarım okulası di-

rektörü bay Hilmi Omay bir 

ay izin almıştır. 

Bay Hilmi bu izinini Bur

sa ve Yalovada geçirecek 

ve bu vesile ile buralarda 

meyvecilik etrafında tetkikatta 

bulunacaktır. 

Bay Hilmi önümüzdeki cuma 

günü ekspresle Balkesire gi
decek oradan Bursaya geçe-

a 
i azeteciyi ~ 

kaldırdılar 

Gelen 
••••• 

o en heyet·. 
Istanbul, 29 (Özel) - E zı 

ür~inlerimiz h:ıklunda tetkLK-
lerde bulunmak üzere şehri-

H o J anda' da l<İ kabine buhranı henüz bitmedi mize gelmiş olan Romen eko-
.. Ö nomi heyeti temaslarına baı-

Pnris, 29 (0.R )- Mongo!is- şoförünü serbest bırakmışlar ve Paris, 29 ( .R)- Holandada Jamıştır. Bugün Ticaret ola.-
tanda iki ecnebi gazeteciyi şoförün eline verdikleri bir kabine buhranı devam ediyor. sında Ye borsada bir ç~ ali-
haydu la dağa kaldırmışlardır. k t •• b" d } f"d · B 
B me tup a yuz ın o ar ı yeı . Alber hükümet kurmagv a kadarlarla görüşmüşlef"dir. 

unlardan biri Alman gtızete- d 
necat istediklerini bil irmişler- muvaffak olamamıştır. Bunun B~·ırselonda örf" 1• ı*dare cisi Her Müller dığer İngiliz ~ 

gazetecisi Loid Corcun eski dir. Hadiseye Japon askeri üzerine kraliçe, başvekil Kali- Paris, 29 (Ö.R) _ Barselon 
katibi Consondur. Haydutlar kuvvetlerinin karışması bekle- zini tekrar kabine teşkiline şehrinde idarei örfiye uı:abl .. 
gazetecileri götüren otomobilin niliyor. memur eylemiştir. mıştır. 
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Her ·adan biıı ses 
a ı ·-•- ı ,...., ..----

Cenevreye yollanan diplomatlar he-
nüz bir anlaşma ümidi yaratamamı~lar 

Baş tarafı 1 ittci salıifı de- tehiri elde ederek diplomatık 
Uluslar sosyetesi kurulduğu konuşmalarla korkunç ihtimal-

gündenberi bulunduğu nazik Jerin önüne geçmektir. Paris-
vaziyetlerin en büyüğü ıle kar- teki kanaat M. Lavalın çalış-
şılaşacaktır. Şimdiye kadar bir malarının iyi bir netice vere· 
çok nazik ve korkulu durum- ceği noktasındadır. 
larda safların gerisinde ve Roma 29 ( Özel ) - Papa 
kolislerde yapılan konuşmalar bir söylev söyliyerek Italya -
güçlükleri yenmeğe yetmişti. Habeş meselesine temas et-
Şimdi de umula biHr ki B. miştir. Papa demiştir ki: "Ümit 
Lava!, B. Eden, B. Allotiıi etmek istiyoruz, ümit ediyoruz, 
arasında yapılacak olan yarı ümit edeceğiz ki bu korkunç 
resmi konuşmalar vaziyeti kur- ve güç zamanlarda son söz 
tarabi!ecektir. hakikatin ve adaletin olacaktır. 

Sosyalist gazeteler ise hü- Roma 29 ( Ö. R) _ Bugün 
kiimcte ve hükumetin takib 
ettiği siyasaya hücum ederek yine iki vapur asker ltalyadan 
vaziyeti Ingilterc hükumetinin Eritreye hareket eylemiştir. 

Bunların birisinde 4 zabit 12 
vehamete sürüklediğini yazıyor- zabit vekili 200 hastabakıcı ve 
lar. Aynı gazeteler müstemle-
kelerin menfaatlerini korumnk mühimmat ile, diğerinde 41 za-
için Baldvin kabinesinin Avru- bitAOO istihkam neferi ve birçok 

katır vardır. . 
pa sulhunu tehlikeye attığını Roma, 29 (Ö. R.) _ Eritre 
ilave ediyorlar. 

Bazı muhafakar gazetelerde de bulunmakta olan ltalya ali 
Italyayı son hadde kadar sıkış- komiseri Emilya dö Bono Ha-
tırmak iyilik getirecektir. in- beşli halka hitaben bir beyan-
gilterenin Akdeniıdeki vaziyeti name neşretmiftir. Bu beyan-
zorlaşacak Malta ve Mısırda mede deniliyor ki: 
b k k Italya hükumeti yerlilerin 

üyü müşkülflt doğaca lır. topraklarını alıb birbir suretle 
Diyorlar. ·~ 

Deyli Meyi gazetesi diyor ki: Italyanlara vernıiyecektir. ltal-
Belki de Habeşistan bazıla- ya hükümeti memleketin tabii 

rının sandığı kadar küçük ve servetlerini işletecek, arttıra-
masum bir devlet değildir. B. cak, bayındırlık işlerine önem 
Mussolininın elinde çok kuv- vercektir. Ülkeyi dışardaki 
vetli deJiller vardır.Bu delillere tehlikeden, tehditlerden koru-
göre Hebeşistan Avrupanın yacaktır. 
içinde bulunduğu müşkül vazi- Londra, 29 (Ö.R) - Bir kaç 
yetlerden istifade ederek İtal- yüz lngiliz tebası zenci Habe-
yan müstemlikesine karş1 hü- şistan lehine ve ltalya aley-
cuma geçmek için yıllardenberi hine bir ııümayiş yaparak Lon-
hazırlanıyordu. dra sokaklarında dolaşmışlardır. 

Lmda, 29 (Ö. R) - Niyus ••11•• ................................... . 

Kronikl gazetesin Kahire ç t • k 
aytarı yazıyo: ltalya - Habeş e }0 aya 
anlaşmazlığı önünde Mısır-

-~ 

lıların sempatileri Ha be- Ş h • • d •• •• 
şistana doğrudur. Mımrdaki e l"JDJIZe Oll U yor 
Müslüman cemiyetleri Habeşis
tana yardım etmek için hazır
lanıyorlar. 

Bazı Mısır gazeteleri Jana 
gölünü bu defa geçen harpta 
olduğu gibi işçiler değil Mısır 
ve lngiliz askerleri korumlllı 
ve müdaf~a etmelidir, diyorlar. 

Mısır hükumetinin vaziyetine 
~eHnee bu . lngiliz "azetecisi 
diyor ki: 11lngiliz hükümetinin 
lcararmı Mısır hükumeti de 
onayhyacaktır. Yalnız bir 'iart
Ja ki o da İngiliz kararının 
Habeşistan aleyhinde olmanıa
siledir. 

Paris, 29 ( Ö.R ) - Uluslar 
sosyetesi konseyi Çarşamba 
günü toplanmaya çağrılmasına 
rağmen henüz Italyan - Habes 
anlaşmazlığından doğan siyasal 
karışıklık vahametini hafiflet
miş değildir. Bütün sıkı temas 
ve görüşmeler mes'eleyi bir 
adım ileriye götürememiştir. 
Italyanın merakla beklediği 
nokta uluslar sosyetesinin bu 
davayı bir hudud mes'elesi 
olarak mı? Yoksa lngiltere
nin istediği gibi baştanbaşa 
ele alacağı noktasıdır. Başba
kan M. Lava} yarın (bugün) 

-Baştarafı 1 iııcf .cm1ıifalc 
Burdurda yaptırılan gümüş 

bir kazma ile Ali Çetinkaya 
ilk kazmayı vurmuştur. 

Törende bakan, Türkün kur
tuluş harekC!tlerini ve ilerleme 
yolunu aydınlatan bir söylev 
ile bu yönden şimendiferin ön
emini anlatmış, içten duuıı
larla duraksız alkışlaQmıştır. . 
Dlenizhda Garden parti 

Denizli: (vzel) - Dün özel 
trenle şnrımızı şereflendiren B~ 
Ali Çctinlcaya istasyonda bir 
bölük er ve garnizon büyük 
ve küçük rütbeli sübaylarmdan, 
idare direktörlerinden, Hnlk 
partisi, şnrba.ylık, saylavlarımız 
ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarrfından karşılanmışlardır. 

Yapılan bayraklarla süslen
miş, Denizliler yüce konuğun, 
Deni1li topraklarına ayak bas
masından kıvanç duymuşlardır. 

lstirahattan sonra Şarın önem
li yerlerini gezdiler, şehrin ba
yındırlık alanındaki durumu 
üzerinde incelemeler yaptılar. 

Bakan şerefine ~ece Ordu 
evi bahçesinde verilen Garden 
partide hazır bulunarak bu 
neş'eli geceyi bir kat daha 
şeref verdiler. 

Köyünden çıkmıyan ihti· 
yar bir ananın sevinci 

----------------------------------Fransa turunu kazanan genç 
Paris, 29 (Ö.R) - Fransa birinciliği elden bırakmamıştır. 

büyük bisiklet turunu Belçikalı Bay Mayesin annesi 600 kiıi-
Romen Mayes kazanmıştır. 141 1 k b 
saat 32 dakika bisiklet üze- i ir köyde oturmakta ve 
rinde kalan Romen Mayes şimdiye kadar köyden dışarı 
vasati saatte 30,10 kilometre çıkmamış bulunmakta idi. Oğ.-
katetmek suretile birinciliki lunun kazandığı büyük muvaf · 
almıştır. Boyu 1,58 metredir. fakıyet üzerine Parise gttlmiş 
İlk çıkışta öne atılan bay Ma- ve Paris radyosunda Belçika· 
yes müsabakanın sonuna kadar lılara sevincini bildirmiştir. 

Bütün Demiryolları 
idaresi Altına Alınacak Devlet 

lstanbul, 29 (Özel) - Ankaradan şehrimize akseden haber· 
lere göre, Şark Demiryollarının işletmesinin de devit eline alın-
ması müzakerlerine şehrinizda bulunmakta olan Bayındırlik Ba
kanı Bay Ali Çetinkayanın Ankaraya dönmesinden sonra başla-
caktır. Şark Demiyollarının işi tamamlanınca Cenub Demiryol
larının satın alınması konuşulacak ve böylece Türk toprekkuın
daki bütün demiryollan devlet idaresine. ıreçmiş bulunacakbr. 

Lise programları 
Çok ağır, hafifletilmesi muhtemel 
lstanbul, 29 (Özel) - Kültür bakanlığınca yaptırtlmakta olan 

tetkikler neticesinde Liselerin müfredat programları ağır göfül-
müştür bazı derslerin hafifletileceği söyleniyor. Bilhassa Lise 
programlarından ruhiyat ve içtimaiyat derslerinin kaldırılması 
muhtemel görüJüyor. 

Yapılan bir istatistik 
Türkiyede ne kadar köy ve nahiye val 

lstanbul 29 ( Özel ) - iç Bakanlığınca tanzim edilen son is
tatistiklere göre memleketimizde 40 bin köy, 637 nahiye balun
duğu anlaşılmıştır. Tam teşekküllü nahiyelerin çoğaltılması 
düşüniilüyor. 

HAVA EJDERi 
AMERİKANIN EN . BÜYÜK 

BOMBARDMAN UÇAÔI 
Seattle 29 (A.A) - Amerikanın en büyük bombardıman uçağı 

299 numaralı uçak 30 dakikalık bir deneme uçuşu yapmıştır. 
Tamamile madeni olan bu uçakta 5 tnne mitralyöz vardır. Ve 
15 ton ağırlığındadır. 3000 beygir kuvvetinde 4 tane mötörle 
işlemektedir. 1 O lri!;i ve bir haç ton da cephane taşıyabilir. 

AY D 1 N 
o~ullarından 

Bay 
l\1 eb nı ed' i ıı 
Kahramanlığı 

eııaııı••••• 

Güzel Prenses 
SOFIYA 
mUnasebetlerl 

Prenses 50-
FIVA nasıa, ne 
içın Müslüman 
olda.;? •• Ve Blr
glnln kapıları

nı Aydını Oğ-
luna nasll 

açtı? •• 
•••••••••••• 

Aydınlılar, Ödemiş
liler, Egeliler bu tarihi 
1 omanı bekleyiniz .. 

akşam Parisi terkedecektir.Ce
nevreye hareketinden önce na
zırlar meclisini toplıyarak iza
hat yerecektir. M. Laval Ce
nevrededeki çahımalarının ama
cı koasey milzakerelerinin te-
hirine bir .101 a~k ve bu 

Bay Bli Çetin Kaya memle
ket büyükleriJe görüşürken De
nizliden iyi intibalarla ayrıldı
ğını söylemiştir. 

Bir gecelik konu41a~ sonra l~~~i~~~~l!l!lflii~~~l!l~~ıu yine galabalık bir kütle tara- I ~ 
fından uiurlanm_!llardır. _ J__ 
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urada dans ed"lir 
Paris, Bastilin +abtının bi

rinci yıldönümünü kutluhyordu. 
Bu töreni çok parlak yapmak 
için büyük hazırlıklar geçmişti. 
F ransanın her tarafından mü· 
rabbaslar geliyordu. "Federe· 
Jer" - birlcşikler - adı verilen 
bu delegeler hususi vatandaş

ların evlerine misafir ediliyor
du. 

Lui XIV ün at üstünde bir 
heykeli, mağlüp olmuş bir çok 
ilbaylıkları ayaklarile çiğner 

vaziyette onu gösteriyordu. 
Aleksandr dö Lamel halkı kış
kırttı: 

- Bu hurriyet günlerinde 
artık bu esirlik abideleı·ine göz 
yummamalı. Parise gelen bu 
Hler halkının kendilerini böyle 
zincirle bağlanmış bir halde 
görmeleri doğru olmaz. 

Aynı anda, Markiz dö Fon
tenaym diğer bir dostu, Vikont 
dö Noay bütün asalet unvan
larını l:aldmlmasını, arma ve 

uşak elbiselerinin yasak edil
mesini klsaca bütün imtiyrzla
rın yok edilmesini teklif edi
yordu. 

B. dö Fon tenya derin derin 
ıçını çekti. Terezya gü
zel omuzlarını kaldırdı. O, ileri 
partinin telkincisi değil miydi? 
Zaten, ne olursa olsun hükum 
sürmek için yaradılmamış mıydı? 
Bu " birlik ,, şenliğinde hazır 

bulunmağa karar verdi. 
On iki bin işçi, Şao dö Mar

şı hazır etmek için durmadan 
dinlenmeden çalışıyorlardı. Ya
pılmakta olan kocaman amfite
atrin tören gününe yetişmemesi 
k->rkusuyle vatandaşlar da iş
çilere kahldılar. Nihayet şenlik 
günü geldi. 

Oda hizmetçisi perdeyi ara
hklıyarak: 

- Bayan Markiz, yağmur 

yağıyor; dedi. 
- Zararı yok, bana bir şem-. . . . 

sıye verırsınız. 

Sen nehri üzerinde gemiler
den kurulmuş bir köprü çiçek
lerle süslenmiş, kışla meydanı
nın karşısında eriyordu. Sabah 
!aat altıdanberi toplanmış olan 
Liç yüz bin kişiden fazla halk 
bu koskocaman sirkin basa
makları üzerinde, yağmurdan 

ıslanmış, çamura bulanmış ol
dukları halde gülerek, eğlene
rek bekliyor ardı. Ufacık bir 
ğüneş ışığı gözüktü mü, Bayan 
dö F ontenay ellerini siliyor ve 
şapkasını düzeltiyordu. 

Yanında duran adam, ileride 
kancelar Paskiye adıy!a tanı
nacaktı. Hal hakkındaki kor
kularile istikbale ait endişele-. . 
rmi genç kadına paylaştırmak 

istiyordu. Terezya kabul ed,
yordu. Fakat kendi kendine, 
şahsı için koı ku!ncak birşey 
olmadığım düşünüyordu. 

83 bayrak altında il il top
lanmış olan "birleşilder,, ask~r 
ve müzika ile birlikte Bastil 
yerinden kalktılar. Üzerlerin
den yı! vımur ve ter taneleri akn 
aka ihtı'~I dans arı oynıyor ve 
"Yaşasın Pari li kardeşlerimiz,, 
diye bağrışıyorlardı. Bunların 
geçtikleri yerlere biriken halk 
bunları alkışlıyordu. Pencere· 
lerden şarap, janbon indirile
rek ikram ediliyordu. 

Lui XV meydanında ulusal 
kurul da alayla birleşti.Yağmur 
hala yağıyor, fakat kimse bu
nun farkına varmıyordu. Şnyo 

ile dolmuştu. .!\k atına binen 
ve etrafında yaverleri bulunan 
bay dö Lafayct emirler veri
yordu. Yüzü ter içinde idi.Ta· 
nınm1yan bir adam halk ara
sından sıyrıldı. Bir olindc bir 
şişe şarap, diğerinde bir bar· 
dak vardı. 

- Generalim, dedi, yam
yorsunuz. Bir bardak içiniz. 

Lafayet hiç şüpheye kapıl
madan bardağı aldı ve şarabı 
yuvarladı. Halk ellerini çırptı. 

"Birleşiklerin,, geçidi sel gibi 
yağan yağmur altında üç saat 
sürdü. Herkes çok geniş mey
danrla yer alınca yağmur ke
sildi ve güneş belirdi. 

Kral ile ulusal kurul başkanı, 
birbirinin eşi koltuklar üzerin
de yanyana oturmuşlardı. Ar
kalarında hazırlanmış bir tri
bünde de kıraliçe ile kırahn 
ayl si duruyordu. Bakanlar ve 
saylavlar iki tarafa sıral nmış

lardı. Ortasında "Vatan mih
rakı,, kurulmuş olan meydanda 
albnış bin "Birleşik,, dolaşı
yordu. 

Üçyüz rahip, üç renkli kori· 
dorlarla süslenmiş beyaz ciib· 
belerile "mihrakın,, basamak
ları üzerinde diz çöktüler. 
Moris Ta1eyran adlı zayıf ve 
aksal bir rahip olan Otön pis
koposu bir dua törenine baş
ladı. 

Ayin bitince, Lafayet mih
raka çıktı ve askerlerle " bir
leşikler ,, adına, ulusa, kanuna 
ve kırala sadık kalmağa and 

içti. Dört batarya topun ateşi 
bu yüce hadi eyi Parise müj
deledi. Bin iki yüz müzikacı 
askeri bir marş çaldılar. Bay
raklarla işaretler dalgalandılnr. 
Yalın kıhnçlar kıvılcımlar sa
çıyordu. 

Ulusal Kurul başkanı aynı 
andı tekrarladı. Saylavlar, ulus 

ve Ordu hep bir ağızdan : 
" And içiyorum. ,. diye bağı
rıyorlardı. 

Bunun üzerine kral ayağa 
kalktı ve elini mihraka doğru 

uzatarak, gür bir s"esle : 
- Ben, Fransızların Kralı, 

ana yasa ile bana verilen kud
reti ulusal kurul tarafından çı
karılan ve tarafımdan kabul 
edilen Ana Yasayı kor:.ımağa 

hasredeceğime andiçerim; diye 
bağırdı. 

Umumi harekete kapılan kı
raliçe de Veliahdı kolları ara
sına aldı ve bağırdı : 

- İ te oğlum ! O da benim
le birlikte bu duygulara ol'lak 
olur. 

Bu jeste binlerce sevk nida
sı cevab ve di : 

- Yasasın ku al ! Y aşnsın 
kıraliçe 1 Yaşasın bay Dofen 
(Veliahd). 

Otön evelki mihra1.ın ateşini 
ve 83 il bay ağım lrntluladık
tan sonra, bastonuna dayana
rak indi. Hafifçe topalladığın
dan başındaki tacı sallanıyordu. 
Lafayet kılıncıyla onu selamla
dı. Rahip, yavaş sesle : " Beni 
güldü meyiniz !,, diye fısıldadı. 
İçli ruhları heyecandan ağ·Ja
tan bu tören, demek bir mas
karalıktan başka birşey değil 
midi? 

Akşamsı, Pnris belediyesi 
Birleşiklere bir şenlik hazırla
dı. Nehirde yarışlar, her tarafta 
donanma, buğday pazarında 
balo ve souk içkiler, nihayet 
Bastil yerinde balo vardı. Şan-

• 
ıy rm __ 
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ep eki afriyattan irşey çıkmadı 

Karşıyakada Dam Düsyön 

Fransız mektebi· bahçesinde 
bir cese gömiilü bulunduğu 

hakkında mektep idare me
muru ve bahçevanı Bulgar 

Hanri Koçenberg zabıtaya bir 
ihbarda bulnnmuştu. 

Bu ihbar üzerine zabıta bah
çede iki gün hafriyat yaptır
mıştır. Muhbirin gösterdiği iki 

Panayır lııeyetin
den i ekleri 

Türkofis I kender:ye direk
törlüğü arsıulusal bmir panayır 
komitesine gönO.erdiği bir mek
tupta panayır zam<ınındu İsken.
deriyeden İstanbul seferini ya
pan decizyolları işletme idaresi 
vapurlarmın lzruirde iki gün 
kalmaları temin edildiği tak
dirde Mısırdan bir çok zengin
lerin panayırı ziyarete gelecek
lerini bildirmiştir. 

Keyfiyet yarsarbaylıktan fs~ 
tanbulda bulunmalda o'nn Şar
baya bildirilmiştir. Şarbnym 
İstanbuldaki alakadarlarla te
mas ederek bunu temine mu· 
vaffak olacağı kuvvetle umul
maktadır. 

Yunanı ar 
İnşaata başladılar 

Yunan hükumeti arsiulusal 
lzmir panayırına resmen işt;

rake karar vermiş ve alınan 
pavyon yerinde Yunan istilinde 
pavyon inşasına başlanmıştır. 

ita ya a da 
Panayırımtza resmen 

iştirak edecekler 
Italyan dostlarımız da Pana

yıra resmen iştirake karar veı·-
mişlerdir. Panayırda güzel bir 
pavyon ltalyrnlara ayrılmıştır. 

Loit T reyestino, Banko Di 
Roma, Banko Komerçiyale ve 
Istanbuldan bazı Italyan firma
ları geleceklerdir. 

izin verildi 
Menemen seyyar zeytin ba

kım memuru bay Cevada 15 
gün izin verilmiştir. 

Çeş ede 
24 bin kilo satlldı 

Tekitler (inhisarlar) idare
since Çeşme havalisinden ana
son mübayaasına devam edil
mektedir. Dün akşama kadar 
bu idarenin sabn aldığı Ana
son miktarı 24 000 kiloyu geç
mişti. 

Y an konsolosu 
İlbayhğı, şarbay vekilini 

Ziyaret etti 
Şehrimiz Yunan Ceneral 

kosolosluğuna atanan E. Vri
sakis şehrimize gelerek yeni 
işine başlamış ve dün ilbaylığı, 

--belediyeyi ve tecim odasını zi
yaret etmişir. Bay konsolos 
yar şnrbay vekili bay Suadden 
panayır hakkında izahat afmış 
ve şehrin güzelliğinden sarfe
dilen mesaiden· sitayişle bah
setmiştir. 

. , .... ···············•••ı••••············· 
lanndan salkım salkım ışıklar 
sarkıyordu. Halk bir yerden 
diğerine gidip geliyor, danse
diyordu. Polis arabaların geç
mesini yasak ehniş ve atların 
gürültüsüyle birlikte " Varda 11 

çığlıklarını da ortadan kaldır
mıştı. Kimsenin kimseden far-
kı olmıyacak, herkes halk ola
caktı. Gerçekten, birbirine ka
rışan bütün sınıfların halkı ko· 
nuşuyor, gülüşüyorlardı. Tam 
bir kardeşlik kurulmuş gibidi. 
Herkesin yüzünde neşe vardı. 

metre murabbalık yer geniş

letilerek hafriyat yirmi metre 
murabbaına kadar genişletil
miş fakat burada ne cesede 
benzer birşey ve ne de bir 
tek kemik bulunmamışhr. Ko
çenbergin şantaj suretile para 
koparmak için böyle bir suç 
tasni ettiği anlaşılmıştır. Hanri 
adJıyeye verilmiş ve hakkında 
takibata başlanmıştır. 

1--:ler tarafta tahmin 
Memurları çalışıyor 

inhisarlar idaresinin tütün 

tahmin memurları her bölgede 
hummalı bir surette tahminlere 

devam etmektedirler. Bu mua
me1enin bir haftaya kadar bi-
teceği alakadarlarca zannedil
mektedir. 

da eyeti 
Yarın toplanacak 

Tecim ve Endüstri odası ida
re heyeti yarın toplanarak ye
ni borsa idare heyetine. Tecim 
odasından gösterilecek üyeyi 
seçecektir. 

•• 
stü aranı c 

Esrarı yutmuş, fakat 
Midesinden çıkarmışlar 

Dün Tepecikte umumhane
ler arasında ikinci defa olarak 
garip bir hadise cereyan et
miştir. 

Tanınmış esrnrkeşlerden Ce· 
mal Salih oğlu Ramiz namın
daki bir adam; umumhane so-

kağına girmiş, orada bulunan 
nokta memuru tarafından üzeri 
aranılmak istenmiştir. 

Fakat Ramiz üzeri aranıla
cağı sırada üstünde bulundur-

duğu esrarı yutmuş ve orta
dan yok etmiştir. Fakat esra
rın bir parçasını da yere dü
şürmüştür. 

Zabıta memuru, bu esrarkeşi 
hastaneye yoJlamış, midesi yı
kattmlmış, yuttuğu esrar da 

meydana çıkmışbr. ihtisas mah· 
kemesine verilecektir. 

" 
ki ardeş 

Kaçakcılık yapıyorlardı 
Dün Eşrcfpaşada bir ./-:srar 

kaçakcısı yakalanmıştır. Öte-
denberi esrarcılıkla uğraşan ve 
o tarafta oturan Hüseyin oğlu 

Torna Ibrahimle kardeşi Cema
lin esrar sattıkları iddia edil

miş ve bunlnn yakalamak için 
de araştırma memurlarından 

Bay Şükrü ve Avni tarafından 
tertibat alınmıştır. 

Bu memurlar gümüş bir lira 
ile bir bankanota işaret koy-

muşlar ve bir adam marifetile 
bu esrarcılardan esrar aldır· 
mışlardır. 

Fakat memular; tam bu alış 
veriş esnasında satıcıları yaka-

lamışlar 90 gram esrarla bera
ber işaretli paraları da suçlu 

İbrahimin üzerinde bulmuşlar
dır . 

Bu sabıkalıların evleri de 
aranmış iki kard~ yakalanarak 

tabldkat evrakile birlikte ihti
sac mahkemesine verilmiştir. 

v bas n 
Seydiköyünde yakalandı 

Bafrada bir gece Zekeriya· 
mn evini basarak 2650 lirasını 
alan Rizenin Çiftlik k.öyünden 
İlyas, Seydiköyünde taharri 
nıemurları tarafından tutul
~uştur .. İlyas Bafraya gönde-

• 

ra 
Güzel ik 

Ban a 
kra içe5İnin 
soyan b·r 

e 
kocası yedi 
haydutmuş 

Nevyorklan yazıhyor : 
Son günlerde bütün Ameri

kada dedikodu uyandıran bü-
yük bir rezalet çıkmıştır. Ha
dise şudur: 

Alfred - Jean Le Blanc ile 
fevkalade güzel karısı kendi
lerine Vaşingtonun kibar sos• 
yetesinde gayet iyi bir yer 
kazanmışlardı. Ayan üyeleri, 
bankerler, diplomatlar hep 
genç kan kocanın salonlarında 
toplanır, sofrasında yemek yer· 
lerdi. 

Madam Le Blanc. 1'934 yı
ltnda Amerikanın, güzellik kra-
liçeliğine SPÇİlmiş ve Miss Bal
timor lakabını kazanmış, ger
çekten nadide bir güzeldir. 
Kocası ise, Nevyorkun en açık 
göz bankerlerinden birinin or
tağıdır ve banker de böyle 
bir ortak bulmuş olduğundan 
sevinmektedir. 

Bir gün Le Blanc lüks apart
manının salonlarında oturmuş 

en pahalı sigaralardan birisini 
tüttürüyor ve böylece tenbel 
tenbel dalga geçiyorken, sokak 
kapısı acı acı çalınmıştır. Bir 
kaç dakika sonra, baştan ayağa 
kadar silahlı altı kişi, gayet 
şık uşağı bir kenara iterek sa
londan içeriye girerek içlerin-
den polis müfettişi Van Deren: 

- Kanun namma sizi tevkif 
ediyorum! 

Diye bağırmıştır. 
Le Blanc hiç istifini bozmı

yarak: 
Ben giyininceye kadar lüt

fen şoyle istirahat buyurmaz 
mısınz? 

Dedikten sonra, yavaş yavaş 
ve biç telaş etmeksizin üstün
deki ipek pijamaları çıkarmış, 
tıklım bkşık dolu olan elbise 
dolabından en büyük terzinin 
makasından çıkmış şık elbise-
lerini giymeğe başlamıştır. 

Bu sırada da madam Le 
Blance odaya girmiş, kocasını 
altı polis müfettişi arasında 
görünce, şaşmp kalmışbr. Po
lis müfettişi Van Daren de za
valllı kadına Le Blanc'mn Mo
na Real şehrindeydi. Bankayı 
soymak suçile Kanada polisi 
tarafından aranan Nevin adlı 
hayduttan başka kimse olma
dığını anlatmışlar. 

Madam Le Blanc bunun üze
rine sırtüstü düşerek bayılmış, 
sabık haydut ise gene soğuk 
kanlılıkla: 

- Karım, benim geçmişim
den hiçbir şey bilmiyordu. Bir
likte ne mes'uttuk ! 

Demiştir. 

Polisler büyük bir itina ile 
giyinmiş ve tuvaletini bitirmiş 
olan kibar haydudu, alıp gö
türmüşlerdir. 

Vaşingtonda Le Blancnın 
apartımanına polisler girerken, 
Baltimor şehri polisi müfettiş
leri de zengin bir yurtdaşın 
apartımanına götürülmüştür. 

Bu ikinci adam da dosdoğru 
hapishaneye götürülmüştür. 

işte böylece bir Amerikan 
hapishanesinin kaim duvar
ları arasında iki şerefli yurt
taş bitleşmişdir. Bunlar Ne-

YYA 
TELEFON a1s1 

vin ve Desroş~r adli iki ortak 
soyguncudur. 

Montreal şehrinde mühim bir 
sigorta şirketinin acentas: olan 
Nevin, hayatını iyi geçirecek 
kadar para kazanmakla bera
ber lüks ve sergüzeşti seven 
bir adamdı. 3 lkincikanun 1934 
akşamı yazıhanesinden çıkmış 
kap:da beklemekte olan lüks 
otomobiline atlayınca şoföre 

"Kristof Kolomb soknğmcla 
Rüvayal Bankasına ,, emrini 
vermişti. Şoför, Alfred Desro
şerden başka kimse değildir. 

Yakışıklı sigorta acentası 
otomobilde gözlerine gözlük, 
başına bir kasket, sırtına da 
avcı biçimi kadifeden bir elbise 
geçirmiştir. 

Bankaya taarruz gayet sür· 
atli olmuş ve ancak iki dakika 
sürmüştür. 

Nevin dehşet içinde kalan 
veznedarın kendisine verdiği 
11000 dolarla birlikte banka-
dan çıkarken soğuk memle
ketlerde herkesin giydiği las
tik galoş ayağından kaymıştır. 
Bunu yerderı alayım derken, 
elindeki tabancası da düşmüş
tür. Galoş ve tabanca gibi 
şeyleri soyulan bir yerde bı-

rakmak iyi değildir. Soyguncu 
ne olursa olsun diyerek bunla-
rın ikisini ~e almış ve otomo· 
biline atlayınca, belki de birisi 
izlerimizi tefrik etmiştir dü
şürıcesile şoförüne: 

Haydi şehirden çıkalım da 
sonra düşünürüz! demiştir. 

Nevin düşüncesinde yanılma
mıştı. İki mektep çocuğu ta
bancanın düştüğünü görmüş· 
!erdi ve polis hafiyesi rolünü 
oynamak hevesile esrarengiz 
otomobilin numaı asını almış-
lardı. iki ortak hemen Kanada 
sınırlarını aşarak Amerikan 
topraklarına sığınmışlardır. Her 
birisinin cebinde yüzer bin do-
lar vardı. Bu para soymuş 
oldukları yedi bankadan top
ladıklan servetti. 

Kanada hükümeti Nevini 
ele geçirene beş bin dolar 
mükafat vaddetti. 

Baltimorda yaşıyan hususi 
bir polis hafiyesi gazetelerde 
Nevin ve Desroşerin soygun· 
culuk hikayesini okumuş ve 
tam on ay bir iz ykakalıyabi~ 
lir miyim diye uğraşıp dur• 
muştu. 

Güzellik Kraliçesi Miss Vera 
Lee Dayton'un evlenme töre· 
ninde tesadüfen bulunan bu 
Polis hafiyesi, Nevin'in yüzünü 
görür görmez gazetelerde oku· 
dukları batırma gelmiş ve yeni 
baştan takiplere girişmişti. 
Dört ay yorulmak bilmiyen ~ir 
çabalamadan sonra, her işi 
meydana çıkaran Pol\s hafiyesi 
Amerikan Polislerine meseleyi 
bildirmiş olduğundan iki soy-

' guncu yukarıda anlattığımız 
gibi yakalanmışlar ve Kanada 
Polisine teslim edilmişlerdi. 

Polis hafiyesi Kanada bükü
metinin vadetmiş olduğu 5000 
dolara kavuşmuştur. 

• ,... NE ~ 
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BUGÜ 
iki büyük filim birden 

• ~ ~ı .. 
(Fransızca şarkılı ve sözlü komedi) 

SUZY VERNON - FERNAND GRA VEY - BARON FILS 

ş o 
(Almanca şarkılı ve sözlü komedi) 

LIONE HAID - RALPH A. ROBERTS 

Sean lar 
Hergün saat 16 da Cumartesi ve Pazar günleri 

14 te başlar. 
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lngiliz 
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casuslarının 
aleyhindeki 

kral Kostan
raporları 

Gazetelerin sahipleri ve na· 
'iİrleri bütün yazılarında, bütün 
haserlerinde devlet sansörünün 
müdahalesine ihtiyaç göster· 
me sizin şu kritaryumu tatbik 
etmekte idiler. Düşman bu 
yazılarımızdan istifade edebilir 
mi? Liberal, muhafazakar veya 
işçi partilerinden hangisine 
mensup olursa olsun siyasal 
renkleri birbirinden bambaşka 
olan bütün lngiliz gazeteleri 
istisnasız, harbın devamı müd
detince şüpheden azade göl
a-esiz ve derin bir yurdseverlik 
gösterdiler. 

1916 da bir Avusturya de
nizaltı gemisi akdenizde bir 
lngiliz vapurunu yakalamıştı. 
Vapurda Kolonel Napye ve 
yüzbaşı Wilson bulunuyordu. 
Bunlar At:na lngiliz elçiliğine 
diplomatik valizi götürüyor
lardı. Kolonel Napye esir edil
di. Valizler denize atılmışlarsa 
da su üzerinde durduklarından 
denizaltı gemısı tarafından 
alındı. Y o!culardan birinin sak· 
ladığı üçüncü valizi yüzbaşı 
Wilson lngiltereye götürdü. 
Denizaltı gemisinin ele geçir
cliği valizler Berline gönderil
mişti. Bu valizlerde İngiliz ca
suslarının Yunan kralı Kostan • 
tin hakkında hakaretlerle dolu 
olan raporlar vardı. 

Alman propaganda teşkilatı 

fırsatı kaçırmadılar. Mektupla
rın suretlerini kral Kostantine 
gösterdiler. O da lngiliz ataşe· 
militerini çağırarak mektupları 
gösterdi. Böylece kral Kostan· 
tinin lngiltere, Fransa ve müt· 
tefikleri aleyhindeki siyasası 
Yeni bir mesnet kazanmıf bu 
lunuyordu. 

Yüzbaşı Wilsonu lngiltereye 
getiren vapurda uzun boylu 
zayıf bir Yunanlı üzüm tüccarı 
vardı. Kendi dilinden başka 
dil konuşmayan bu Yunanlı 
İngiltereye karşı büyük sevgi· 
sini göstermek için vesile arı· 
yordu. Geri dönen vapur ltal
yan limanına uğrayınca Yüz· 
başı Wilson fikrini değiştire· 
re'< karaya çıkmağa karar 
\ rmişti. Kendisine tercüman
••k edebilecek iyi bir yoldaş
tan ayrılmak istemiyen Yunanlı 
kayığa atlamak istemiş ise de 
kencliaine derhal vapura dön
meıi ihtar "(; mış ve vapur 
Marsilyaya doğru yoluna de
vam etmiştir. Yüzbaşı Wilsou 
bu Yunanlıdan başka türlü 
kurtulamıyacağını anlayınca 

kara yolunu tercih etmişti. 
Han limanına vardığında Yu· 
nanlı tüccar Wilsonla yeniden 
buluştu, Onu tanıd. Ve kolla· 
rını açarak koştu: "Ne kadar 
memnunum bilseniz. Birlikte 
seyahat edeceğiz demek •.. 
"Sutamtona kadar birlikte git· 
tiler. Vilson Yunanlının bir 
Alman casusu olduğuna inan· 
mıştı. Sutampona çıkar çık· 
maz Yunanlı tacir tev· 
kif edildi. Kötü elbisesi tıraş· 
sız yüzü ve fazla endiıeli hali 
ile lngilizlerin şüphesini artır· 
mıştı. Scond Yard Yunanlının 
istiçvabı için bir tercuman ara· 
yacağı sırada Mincing Lane'd• 
üzüm ticareti yapan kardeşi 
direktorluğa başvurarak Yu· 
nanlı taciri görmek istedi. Bir· 
birini tamamen andıran iki 
karde9tiler. Sonradan gelen a-ü· 

• Yu· 

yal olan tabiatını anlatarak şüp· 
heleri dağıtmak istedi. Yunanlı 
tacir üzerinde suçlamayı icab· 
ettirecek bir şey bulunmadı· 
ğından serbest bırakıldı. Fakat 
bunun beceriksiz bir casus ol· 
duğu hakkındaki kanaat ta· 
mamen dağılmamıştı. Lord Kiş· 
neri taşıyan H. M. S. Hampshire 
zıhhsı ile birlikte bir Alman 
torpili tarafından batınlmış ol· 
duğu haberi lngilterede bir ka· 
sırga tesiri yapmıştı. Harbın 
başladığı a-finden beri İngiliz 
ordusunu yaratan o idi. Yine 
o idi ki harbın yıldan fazla 
süreceğini tahmin etmişti. 

Kiçner, İngiliz kabinesince 
Orkneys • Arkangel yolu ile 
Petroğrada gönderilmişti. Va· 

, zifesi Rus ordusunun iaşe ter· 
tibatında Çarlık hükfuııetine 
yardımda bulunmaktı. Yanında 
İngiliz ordusunun en mümtaz 
zabitlerinden, ekper ve diplo
matlarından müteşekkil bir 
heyet te vardı. Scotland Yard 
polis amirlerinden biri bu se
yahatı hoş görmediğ ni söyle
miş, bir felaketten korktuğunu 
saklamamıştır. Bu garip bir 
tefehhül mbydü, yoksa Alman 
casusları Scotland Yardın içine 
kadar mı nüfuz etmişlerdi? 

Hampshire, 5 ha:ı:iran 1916 
da saat 5,30 da hareket etti. 
Gemiye iki torpito refakat edi

yordu. Zırhlı denize çıkınca 
şimal rüzgarı korkunç bir fır· 
tınaya çevrilmişti. Dalgalar 
o kadar yükseliyordu ki 
Hampshire refakat eden iki 
torpido yollarında devam ede
miyerek geri döndüler. Düt· 
man torpillerini teplamak için 
iki kano mütemadi bir surette 
faaliyette bulunurdu. Fakat fe
na havalar günlerdenberi dra
gaj ifini akim bırakmııtı. Ami
ral Jelicoe, Hampshire zırhlısı
nın da hafif İna-iliz gemilerinin 
hergün takip ettikleri garp ka
nalı yolundan gitmesine karar 
vermişti. Akşam saat yedi bu
çukta bir torpil Hampshire 
çarptı. Lord Kiçner güvertede 
gemını süvarisi ile beraberdi. 
Gemi ile birlikte battı. Yalnız 

geminin mürettebatından on 
dört kişi küçük bir kayıkla ka· 
yalık salıilo çıkarak kurtula
bildiler. içlerinden ikisi daha 
karaya ayak basar basmaz so· 
uğun tesirile öldüler. 

- Soıııı l'aı· -
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Garip bir dava 
Filistinde Rabi ve Biiri Şeva 

kabilelerinin şehleri Süleyman 
Elergani ile Mustah ibni Gar· 
mi adında iki şehi yeminlerine 
hanis olmas suçu ile mahke
meye vermişlerdir. Bu iki şeh 
yahudilere toprak satmamak 
hususundaki yeminlerini tutma. 
mış bulunuyorlar. Biiri Şeva 

Şehleri bu suçla ittiham edilen 
bütün şehlerin kabileler mecli
sinden çıkarılmasını istemiş

lerdir. 
ôte taraftan Tafada "ulusal 

blok,, adlı yeni bir parti ku
rulmuştur. Birçok Filistin şar
bayları bu partiye girmişlerdir. 
Kudüs • Gaze - Ramleh • Bet
lem bu arada bulunuyorlar. 
Yeni partinin amacı bütün arap 
partilerini bileştirerek Filistinin 
ulusal siyasa~ı üzerinde ayrıt· 

Bir doktor 
Hakında tutulan zabıt 

varakası 

Ekmek bıçağıyla 
Metresinin yUzUnU kesti 

Atletizm birincilik final 
Müsabakaları bitti 

Karantinada fotoğrafcı Bay 
Sedadın köpeği tarafından ısı· 
rılan Bay Yaşar Albaraz oğlu 
Hasan Oğuz'un ilk teda
visine gitmediği gibi köpeği 
almağa giden polisin vazifesine 
de kanştığı ileri sürülen bele· 
diye üçüncü mıntaka doktoru 
Hasan oğlm bay Ihsan hakkın 
da zabıt varakası tutulmuştur. 
Hakkında tahkikat yapılacaktır. 

Diin saat 11 buçukta Tepe
cikte Alman kulesinde oturan 
Şükrü oğlu Hurşid, dokuz se· 
nedenberi nikahsız olarak ge· 
çindiği Ayşe adındaki metre· 
sının lbayer adındaki bir 
adamla alaka peyda ettiğini 
ileri sürerek Ayşeyi ekmek bı· 
çağıyla yüzünden ve dudakla· 
nndan ağır surette yarala
mıştır. 

Neticeler lzmirin atletizmde ileri de
ğil Geri gittiğini ortaya koydu 
Bazı kısımlan Cumartesi 

günü yapılan mıntaka atletizm 
birinciliklerinin ikinci kısmı ile 
100 metre sürat koşusunun 
finalı pazar günü yapıldı. 

Programa göre ilk müsaba
kaya 110 metre manıa koşusu 
ile başlandı. Neticede Altınor· 
dudan Tevfik 17,2/5 saniye ile 
birinci yine Altınordudan Hlise
yin ikinci geldiler. 

ıoo metre surat 
Seçmesi cumartesi günü ya· 

pılan bu koşuya Altaydan iki, 
Altınordudan da bir atlet işti
rak etmiş, sonunda Altaydan 
Hasan 12 san'ye ile birinci, 
Altınordulu Tevfik te ikinci 
gelmiştir. 

Uç adım 
Bu müsabakada 13,21 metre 

ile Hüseyin ( A.O. ) birinci, 
12,29 metre ile Tevfik ikinci, 

12,15 metre ile de Altaylı 
Tevfik üçüncü gelmişlerdir. 

GUlle atma 
10,91 metre atmak suretile 

Tevfik (Altınordu) birinci, 10,60 
metre ile Hasan (K.S.K) ikinci 
gelmiştir, 

sooo metre 
mukavemet 

Beş atletin girdiği bu koşu
da Bucalı Hüseyin 18,23, 2/5 
dakika ile birinci, Hasan (Al· 
tınordu) ikinci gelmişlerdir. 

•XtOO Bayrak 
Altay ve Altınordu takımla· 

rının iştirak ettiği bu mllsaba· 
ka çok zevkli olmuş ve sonun· 
da 49,2-10 saniye ile Vedad, 
Çavuş, Tevfik ve Hüseyinin 
teşkil ettiği Altınordu takımı 
birinci, Altay takımı da ikinci 
gelmiştir. 

Cirit atma 
Bu müsabaka ciridin kırılması 

yüzünden yarım kalmıı ve haf
taya bırakılmıştır. 
ısoo metre mukevemat 

Bucalı Ferhat 5,5,215 dakika 
ile birinci, Altınordudan Necatı 
ikinci gelmiştir. 

Balkan bayrak 
Altay ve Altınordu takımla

rının iştirak ettiği bu müsaba
kada 3,54,3/5 dakika ile Altay 
takımı birinci gelmiştir. 

Bu seneki atletizm müsaba
kalarının derecelerine bakılacak 
olursa atletlerimizin çalışma· 
dıkları görülüyor. Hergün 
ileri gitmesi lazımgelen ve 
diğer sporların en önünde 
bulunan bu spor da ihmal yü
zünden gerilemeğe yüz tut
maktadır. Önde giden bir kaç 
atlet lzmirden aynlacak olursa 
yapılacak miisabakalarda bu 
derecelerin daha aşağıya dü
şeceği şüphesizdir. Bunun ge· 
rilememesinin önüne geçmenin 
çarelerini aramak liızımdır. 

Kaptan 

Manisa' da lzmirspor 
Şampiyon Sakarya'yı 2-1 

geçti 
yendi 

Seyahat neş'eli 
Manisa şampiyonu Sakarya

nın daveti üzerine İzmirspor 
takımı 21 kisilik kafile halinde 
Pazar günii Manisaya a-iderek 
bir maç yapıp dönmüştiir. Maçta 
ayn bir otomobille a-iden 
reisleri bay Horşit te bulun
muıtur. 

Manisalılar misafirlerini iyi 
karşılamışlar ve maç saatine 
kadar yanlarından aynlmamak 
suretile hoşça vakıt geçirtmiş
lerdir. 

Geçen hafta lzmir stadında 
Altınordu takımile yaptığı maç
tan sonra Manisa şampiyonu
nun bu hafta yaptığı İzmirspor 
teması ve gelecek haf.a yapa
cağı Altay ziyareti ile bu ta
kım muhakkak ki çok istifade 
edecek ve yakında başlıyacak 
olan Türkiye birincilikleri grup 
şampiyonasında kuvvetli bir mev
cudiyet halinde gözükecektir. 
Sakaryanın grup şampiyona
sında lzınirden maada diğer 
bütün mıntaka şampiyonları 
ıçın korkulu bir rakip 
olacağı muhakkak gibi görü
nüyor. Netekim bu hafta -ken
di sahasında olmakla beraber
lzmirspor takımının karşısında 
aldıkları 2 - 1 netice bunu 
göstermektedir. 

Manisalılar lzmirsporun kar
şısına geçen hafta oynatama
dıkları bir kaç kıymetli ele
manlarını da alarak daha kuv
vetli ve şu kadro ile çıkmış
lardı : 

idris - Gazanfer, Ihsan -
Rauf, Fethi, Hikmet - Ad
nan, Süleyman, Muharrem, 
Kamran, Mustafa. 

Buna mukabil lzmirspor ta· 
kımı: 

Sami, Fethi, Adnan, Meh· 

Reşat, Osman, Ömer, Keşşaf. 
Oyunu Manisa mıntakasından 

bay Baha idare ediyordu ve 
lzmirsporlular oyunun daha 
ikinci dakikasında penaltıdan 

ilk gollerini attılar. Bu golün 
sarsıntısı ile lzmirsporun taz· 
yiki altında kalan Sakarylıyar 
lehlerine olan günef ve rilz· 
garın da yardımile bir aralık 
oyunu lzmirspor nısıf saha· 
sına naklet iler ve on beşinci 
dakikaya doğru beraberliği 

temin ettiler. Oyun bundan 
sonra kah bu tarafın kah 
diğer tarafın hakimiyeti altında 
geçti. Sonlarda oyun daha tek· 
nik oynıyan lzmirsporun sevk 
ve idaresine tabi kaldı. Ve bu 
sırada Sakarya kalesi tehlike 
üzerine tehlike atlattı. Ve 
devre 1-1 berabere bitti. 

ikinci devrede ruzgar kesil
mişti. Ve oyun daha güzel 
oldu ve daha heyecanlı devam 
etti. Daha beşinci dakikada 
sağ açık Yusufun ayağından 

ikinci ve galibiyet golünü ka· 
zanan lsmirspor güçliikle ha
kimiyeti tutabiliyor ve bir türlü 
başka sayı çıkaramıyordu. Sa
karya'lılar cidden iyi mukabele 
ediyorlardı. 

Hatta bir iki defa lzmirspor 
kalesine tehlike oldular. Yalnız 
oyun birazda sahanın çok sert 
ve taşlı olmasından sertliğe 
dökülmüştü. Hakemin favulları 
çalmaması görmemesi bu ce
reyanı kolaylaştırıyordu. 

1-2 vaz;yet bir oyun için her 
zaman nazik ve heyecanlı bir 
neticedir. Bir taraf &'alibiyeti 
tahkim, diğer taraf ise be· 
raberliği temin için çalışır. Bu
nun içindir ki oyun bittiği za· 

eraklı 

Bay Kenan 
Defterdar bay Kenan Yıl· 

maza Finans Bakanlığınca bir 
ay izin verilmiştir. Bay Kenan 
Yılmaz 2 ağustosta Bozdağa 
giderek mezuniyetini ora köy· 
!erinden birinde geçirecektir. 
Belediye mUhendlslerl 

hakkında 
Bayındırlık Bakanlığından 

gelen bir bildirimde belediye· 
!erce tayin edilecek olan mil· 
hendis ve fen memurlarının 
inhalarının doğrudan doğruya 

İlbaylıklar vasıtasile yaptınl
ması bildirilmişiir. 

Tekaüt edildi 
İlbaylık hususi muhasebe bi

rinci sınıf memuru bay Raifin 
bir ağuıtostan itibaren tekaüt 
edilmesi İç Bakanlıfınca onan· 
mıştır. 

Yekti aylıOı alacak 
Ödemişin Birgi nahiyesi as 

direktörlüğüne atanan bay Sü
leymana üçte iki nisbetinde 
vekillik maaşı verileceği iç ba
kanlıktan ilbaylığa bildirilmiştir. 

Tekme yemiş 
Torbalıda Ahmet oğlu Veli 

adında biri tarlasında çift sü
rürken öküz tekmesi ile kar
nından ağır surett.ı yaralanmıı 

ve baygın bir kaide İzmir mem· 
leket hastanesine getirilmiştir. 

Kız kaçıran 
Kız kaçırmak meselesinden 

maznun Halil oğlu Cafer hak· 
kındaki tahkikat birinci müs
tantiklikçe ikmal edilmiş ve 
duruşma1ının &1liye cezada ya· 
pılmasına karar verilmiştir. 

iti azıtmı,ıar 
Dün Alsancaktan kalkan 441 

Tellere de göz koydular 
Belediyeye aid 9 Eylül Pa· 

nayırından 11 metre elektrik 
teli aşırılmıştır. Geçmiti bozuk
lardan Mustafa oğlu Hüseyin 
tarafından aşırıldığı anlaşıldı
ğından yakalanmıştır. 

Anasına bıçak çekmlt 
Keçecilerde 99 numaralı aile 

evinde oturan Abdllrralıman 
oğlu Celal ile validesi Cemile 
arasında b"r kavıra çıkmıştır. 

Celil işi azıtmış ve evvelce 
toprağa gömdüğü saldırma bı· 
çağını çıkararak hem anasına 
hem de oradaki komşulara sal
dırmıştır. 

Taşkınlık yapan bu adam 
yakalanmıştır. 

Oevezellkten çıkan kavgı. 
Dün gece Kestelli caddesinde 

Mehmet oğlu Ömer, Abdullah 
oğlu Sadık, içtikleri alkolun 
tcsirile gevezelikteıı işi kaygaya 
çevirmişler ve göğüs göğiı.e 

gelmişlerdir. 
Sadık elindeki falçeteyi Öme

rin arkasına saplamış ve derhal 
yakalanmıştır. 
Camii soymaOa kalkmıt 

Kemeraltı çamiinde bir haf· 
tadan beri camiye devam eden 
Afyonlu Ahmed, gözüne keı· 
tirdiği bir metre uzunluğunda· 
ki seccadeyi aşırmış ve fakat 
yakalanmıştır. 

Araftırılınca 
İkiçeşmelikte araştırma ya· 

pılmıştır. Balıkesirli Ahmet otlu 
Mustafanın üzerinde bir ustura 
ile çakı 75 santiğram esrar bu
lunmuştur. Yakalanmııtır. 

Yolcuyu payıa,amadılar 
Keçecilerde şoför İsmail oğ· 

sayılı otobüste sarhoş olan Sait lu Haşmet ile Hüseyin oğlu 
ve Hüseyin Adındaki iki adam, Siileyman ve Cemal oğlu Meh-
yolculardan Nesim kızı Vida med Asım yolcu almak itinden 
ve kardeşi Leyaya el ile ve aralarında çıkan kavga soııun· 
lafla tecavüzde bulundukların- da Haşmet ile Süleyman Meh· 
dan yakalanmışlardır. med Asımı sandalye ile dövüp 

Çeketlnl almı,ıar başından ve ayağından hafif 
Garson Süleyman oğlu En· surette yaraladıklarından hak-

ver, Elhamra sinemasının bah· larıııda kanuni muameleye bat· 
çe kısmındaki yere ast.ğı çe- lanmıştır. 
ketinin aşınldığını iddia etmiş· Çama,ırları uçtu 
tir. Soruşturlmağa yaşlanmıştır. Fevzipaşa bulvarında 44 111· 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• yılı depoda yatan MevlUt otla 
gorunen bir safhasında kesil· Durbaba yıkadığı çamaşırları 
miş a-ibi oldu. asdıktansonra belli olmıyan bir 

Aydın muhtelltl adam tarafından aşınldığuu 
Civar mıntakalar takımları iddia etmit ve tahkikata baı· 

lzmire gelmeğe başladılar. Uşak 
ve Manisadan sonra bu hafta lanmıştır. 
da stadyumda Aydın muhteli- Tramvay çarptı 
tini göreceğiz. Aydın muhteliti Dün saat 21,30 da sahil park 
Cumartesi akşamı gelecek ve gazinosu önünde 15 sayılı vat· 
ertesi gün saat 17,30 da şam· man Mustafa oğlu Hüseynin 
piyon Altınordu takımı ile kar· idaresindeki tramvay Meb.med 
şılaşacaktır. Aydın muhteliti kızı Şadiyenin sol koluna çar-
Nazilliden de oyuPcu almak parak kızı hafif surette yara-
suretile azami kuvvetile gele- lamıştır. Tahkikat başlamıştır. 
cektir. Bu oyuncular arasında Kepenklerini çalmı,ıar 
eski Altınordulu İzmirin tanı· Asansörde Aras sokağında 
dığı Şevki de vardır. oturan Halil oğlu Süleymıuıın 

Bir gUnde 325 kllometre gece evinde bnlunmadığı bir 
lzmir bisiklet birincisi lzmir sırada mutfak pençeresinden 

sporlu Kazım Pazar günü tak- giren belirsiz bir adam tarafın· 
dirle karşılanan bir bisiklet ge· dan beş lira kıymetimle iki 
zintisi yapmıştır. tane demir kepengi çalmdıia 

- Pazar günü sabahı saat şikayet edildiğinden tahkikata 
dörtte lzmirspor kulübünden başlanmıştır. 
hareket eden Kazım iki saat Bir.ey yapmamı,, 
yirmi dakika sonra Manisadan 
hareket ediyordu ve böylece pek 
az durarak sırasile Akhisar, 
Kırkağaç, Soma. Kınık ve Ber
gamaya uğrayarak akşam saat 
20,30 da lzmire dönmüştür. 
Kazım bu emsalsiz gayretile 

tam onaltı buçuk saat bisiklet 
üzerinde kalarak 325 kilomet· 
relik ol katetmi tir. 

korkulmu' 
Süleyman oğlu Fikri adında 

biri zabıtaya müracaatla öte· 
denberi dargın bulunduğu Feh
minin Dilsiz mektebi önünde 
kendisine rastlıyarak bıçak ve 
tabanca ile üzerine hücum et
tiğini ve kendisini korkuttu
ğunu iddia ve şikayet etmiştir. 
Zabıtaca tahkikata başlanmıştır. 
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- G ·;,e l manza · a'ı köşkte 

o ct u u ıd .ır b:.ırada da kor
ku, z o ınıyabilir. Burada ken
d n ~ em r .. ye . a :tında sayabi
lın n z. Yalnız maksadınızın 

be ı a '.1kır etmek olmadığını 
im u ederek bu vakıtsız ziya
•et.n.z.n sebebini soruyorum. 

S zi tahkir için gelme
dim. l.H yle bır hakaretin bana 
ne ka ıar bahalıya oturacağını 
da bi 1irım. Sizi yalnız tebrik 
etmeğe geldim. 

- Rica ederim, madam be
nimle alay mı ediyorsunuz? 

Madam Lokres kara gözle
rinden şimşekler fırlatarak 
acındırıcı bir sada ile dedi ki: 

- Ahi Şovalye alay ettiği 

mi sanıyorsunuze Hakkınız var 
böyle de sanabilirsiniz. Çünki 
arkadaşımı yaraladığınız halde 
benim gelip sizi tebrik etmek
liğim kolay kolay akıllı insan
larıd düşünebileceği işlerden 

değildir. Fakat Lokresi ıyı 

tanıyınız. Eğer Sezarı öldür
müş olsaydınız sevincim ve 
tebriklerim iki misil artacaktır. 

- Madam!... 
- Buraya niçin geldiğimi 

siz benden daha iyi bilirsiniz. 
Size güzel manzaralı sarayda 
söylediğim sözleri bir defa daha 
tekrar etmeğe ıreldim. Benim 
neler yapmağa muktedir bir 
kadın olduğumu gördünüz. 
Rağastan beni iyi dinleyiniz. 
ltalyaya hakim olmak ıçıo 

bütün kuvvetleri avucu içinde 
tutan Lokrese koca olacak 
bir tek adam vardır. O da 
ıizsiniz. Bunu söylemek için 
ıreldim. 

Lokres Borjiya büyük bir 
filkü besliyor. Bu ülküsüne ka
Yuşmak için her şeyi hazırladı. 
Lokres Borjiya kraliçe olacak, 
ııiz de kral olmak, ayoı za
manda hem Italyaya hem de 
Lokresc hakim olmak istemez 
misiniz? işte kendimi size tes
lim ediyorum. Cihaz olarak da 
bir hükümet, bir taç ve bir 
taht geziyorum. Bunları kabul 
etmezseniz, krallara tenezztl 
etmiyen bir kadının sevgisini 
sunuyorum. Bu sevgiyi geri mi 
çevireceksiniz? Ragastan bu
lunduiunuz dakika çok önem
lidir. Size kalbimi açarak her 
ıeyi açık söyliyorum. Bu söz
lerimi deli saçması saymayınız. 
size her şeyi hazırladım diyo
rum. Sezarın ordusundaki en 
büyük kumandanlar benim elim
dir. Bir kelime söyleyiniz. Baş
lamış olduğunuz şeyin tamam
landıiını göreceksiniz. Sezar 
ölünce ordunun kumandasını 

ıiz üzerinize alacak ve Monte

forte kalelerini bıktıktan sonra 
birlikte Roma üzerine yürü
yeceksiniz. Papa benim iste

ğimle krallı·< tacını kendi elile 
6aıınıza giydirecektir. Herkes 
kontlar, prensler önünüzde eği
leceklerdir. Siz Roma dahil 
bütün Italyanın kralı ve ben de 

kraliçesi olacağım. O vakıt Ro
maya yıkılmaya yüz tutan bu 
ıehire yeni bir hayat verece
ğiz. işte size takdim etmek is
tediğim şeyler bunlardır. Kabul 
ediyor musunuz? 

Ragastan hiç düşünmeden 

hayır cevabını verdi. Ve tatlı 

nir sesle ilave etti: 
- Sanırım ki hiç bir zaman 

anlaşamıyacağız. Ruhumuzun 
kuvvetine, ihtirasatınıza örnek 
yaratan ülükünüzü eyi anladı

ğıma inanabilirsiniz. Fakat bu 
işte ben size arkadaş olamam. 
Ben size layık adam değilim. 
Ban Roma üzerine yürümekli
ğimi teklıf ediyorsunuz. Fakat 
bende hükmetmek için bir arzu 
yok. Ben savaş de - il, barış se-

ven adamım. Sizin ülkünüzii 
tahakkuk ettirecek adam ben 
değilim. 

- Şövalye! Sizi tekliflerimi 
kabulden uzak bulunduran iki 
kuvveti unutuyorsunuz. 

- Hangi kuvvetler! 
- Birincisi siz beni sevmi-

eorsunuz. Benden tiksiniyorsu
nuz, Güzel manzaralı sarayda 
söylemiş olduğunuz gibi beni 
hava ve hevesine bağlı fena 
bir kadın sanıyorsunuz. 

- Madıım! Kızgın bulundu
ium bir sırada ağzımdan ka
çan bir sözü nasıl oluyor da 
hala unutmamış bulunuyor
sunuz. 

- Bunu geçelim. Asıl ikinci 
kuvvet sizin kont Almanın kı

zını sevmenizdir. ( Ragastanın 
gözlerinde kızgınlık ateşinin 

çaktığını görerek) sa kin olunuz, 
güzel manzaralı saraydaki ma
cerayı tazeliyecek değilim.Size 
bir kerre daha düşüncelerimizi 
birleşip birleştiremiyeceğimizi 

sormaya geldim. 
- Madam! Kalbimde gizli 

bir düşünce bulundan dolayı 
beni meyus mu görüyorsunuz? 

- Ne ise bu yaprağı kapı
yalım. Yalnız şu kadarını unut
mayınız ki izzeti nefsimi para
lıyorsunuz. Beni tahkir etmek 
istiyen adamın sonunun çok 
fena olacağını unutmamalısınız. 

Ragastan cevap ,-ermedi. 
Lokres bir dakika kadar göz
lerini dikerek Şövalyenin yü
züne baktı. Kızgınlığından mos
mor kesilen yüziinde bembeyaz 
olan dudaklarında bir titreme 
belirdi. Nih:ı.yet şunu da ilave 
etti: 

- Bu defaki ıntıkamım o ka
dar güzel olacak ki her ikiniz 
de ondan kurtulamıyacaksınız. 

R~gastan bir sıçrayışta ka
dına yaklaşarak kolundan tuttu. 
Ve yavaş bir sesle dedi ki: 

- Beni eyi dinleyiniz. Bana 
karşı ne kadar şiddetli davra
nırsanız davranınız zihir, hançer 
ne isterseniz kullanınız. Buna 
raziyim, fakat ona }<arşı asla ... 
Eğer onu öldürürseniz, ona bir 
fenalık yaparsanız biliniz ki 
o gün siz de öleceksiniz. 

Lokres kin kusan bir gülüm
semesile: 

- Gidiyorum. Ümitle dolu 
olarak girdiğim Monteforteden 
büsbütün çıkıyorum. Müsterih 
olunuz. Yakında sizden intıkam 
alacağım. O kabahatlı değildir 
dedi. Ve maskesinı taktı, oda
dan fırlayıp çıktı. 

Ragastan yalnız kalınca ls

pada Kappa avuçları altın dolu 

olarak içeri girdi. Sevinçle söy
leniyordu: 

- Buradan çıkan kadın ne 

büyük kalpli imiş. Bak baki 
Avuçlarımı altın doldurdu. 

Ragastanın her tarafını dü

şünce kaplamıştı. Kımıldanamı

yordu. Kendi kendine sorduğu 
bir şey vardı. R;iya mı? 
Hakikat mı? 

• 
1 
... :011 u rrı r -

,'/////////////./////.hV//h 

' Borsa Haberleri 
• DUn Bors3da 
' Yapıl~n Satışlar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

39 Y 1 Talat ' 10 
29 J Taranto M 9 !O 

6 S Süleymano 8 
74 Yekün 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
142 Bakla 4 31 

50 Yulaf 3 37 
15 Nohut 4 75 

10 
9 50 
8 

4 37 
3 37 
5 

540 K Palamut 230 305 

Çı lak dansözün divası 
intibaları Titayna'nın 

Boverat ''Güzellikten, gençlikten ve 
Neşeden intikam almağa mı kalkışmış 

Çıplak dansöz Joan War
nerin başıııdan geçen da
vayı okurlarım;z elbette 
duymuşlardır. Paris gazete
lerinin sütunlarını tutan bu 
dava hakkında çok şeyler 

yazılmıştır. Bu davanın en 
kudretli şahitlerinden biri 
olan " Titayna ., 
şöylece an'ahyor : 

intibamı 

" Doğum u:usal kurumu 
genel sekreteri Bay Bove
rat tarafından çıplak cla·ı söz, 
Joan Warner aleyhinde açı
lan davada şahit <!arak 
bulundum. Onuncu kabalıat 
mahkemesi salonu 8ıcaktan 
ve sabırsızlıktan so'.uk so
luğa gelen bir kalabalıkla 
dolmuştu. Ne olmuş sanki 
diyeceksiniz? Fransada çıp
lak dansözler o kadar çok-

lnaycm Jo
rı ıı VarııPr 

ken ne dıye 
yalnız Joan 
Warnerc çatıl
mıştır? 

('ıplak daıısö.:ı 

- Yalvarırım, davacının 
sözünü kesmeyiniz. O ha
yatının en güzel gününü 
yaşıyor. Dinlenen şahidler 
arasınde bir çok tanınmış 
şahsiyetler arasında madam 
Titayna, Tayyarecilerden 
Todos, Delmotte, artistler
den Vlaminch'te vardı. 

Sıra müdafaaya gelmişti. 
Bay Torres gül renırinde 

küçük çok küçük bir parça 
kumaşı elinde evirip çevir
dikten sonra reise uzattı : 

- Buyurunuz, bakınız 

dedi. 
Reis ırözlüğünü takarak 

davanın esasını teşkil eden 
bu kumaş parçasını tetkik 
etti. Torres san'at bakı

mından Joan Varnerin dan
" ~· tetkik etti. Çıplak-

Bay 
Boreı·at 

lığın ahlaka 
dokanır tarafı 
olmadığını söy
ledi. Sonra 
Boverat'ya dö
nerek: 

-Siz ömrü
nüzde hiç çıp-

• lak heykel gör
mediniz mi ? 
diye sordu. 

Şundan ötürü 
kü Joan \"/ar
ner aşırı bir 
ahlakpe rest -
likle cinsiyetiri 
saklıyan bandı 

hiç belirli olmı
ya ak şekilde 

et rengine bo
yamış bulunu
yordu. Diğer 

bazı müzik hal
lerde ol duğu 
gibi, o da, kar
nını bir kedi 

Jlıılıano· '1 ila11ıırı şahitlik mevl.:iiııde Paristeki lak!Jidatlaıı 

Boverat : 
- Heykel

lerin soyun
duklarını gör
medim, deyin
ce kahkahalar 
yükseldi. 

başı veya bir parç::: kürk
e süslemiş olsaydı ş.kayetçi 

tatmin edılmiş olacaktı. Hatta 
Montmartuva balolarında görü
len şekilde olarak baldırlarını 
şeffaf tüllerle örtseydi, bay 
Boverat, ulusal doğum adına 

olarak Joan W arneri tebrik 
bile edecekti. 

M. Boverat burju zihniyetin
deki anlaşılmazlığın şahıslan

mış timsalidir. Bir Bove -
rat yaratmak ıçın, kısa gö
ren , anlayışsız bir çok 

soyların birbirini kovalamasına 
ihtiyaç vardır. Küf kol~ulu oda
ların atavizmine boyun e :;.mic 

~ . 
olmak, saı;; :ık bakımlarından 

yoksun ve neşe nedir bilmiye_n 
bir gençlik geçirmek fazımdır. 

Pis kılıfında kapanmıQ o'.manın 
intikamını a!mak için güzel, 
genç ve özgür o'anlardan nef
ret etmektedir. Mahkemeye 
•Ürüklenen güzel kıza kadınlığı 
hangi muvaffakıyctsiziiğe veya 
akamete uğratacak bir günahın 
cezasını çektirmek istenmekte
dir. Acaba Joan \V/arııer:n .;ıp
lak dansından do'.ayı Madam 
Boverat .... kusurlu bir zevce mi 
olacaktır? Çıplak dansöz Joan 
Warnerin dansından bir günah 
kokusu çıkarmak için, insan 
şaşılacak derecede endişeli bir 
zihniyet taşımalıdır. Joan War-

ecııtdıileriıı sıkıldığım anlatırkeıı 

j nerin kabahatı, Boverat'yı kin
dar bir davaya sürükleyecek 
kadar tahrik etmiş olmasıdır.,, 
Kahkahalarla karşılanan 

Bir dava 
Joan W arnerin müdafaasını 

Parisin en meşhur avukatların
dan B. T orres deruhte etmiş 
bulunuyordu. Boverat'uın kah
kahalarla karşılanan iddiası 
üzerine B. T orres: · 

Bay Torres müdafaasının 

nunda matbuat tribününe 
nerek: 

so-

d .. o-

- ]üreler sizlere hitab edi-
yorum, sizleri bu davanın Jü

rileri yerinde görüyorum. Zira 

bu dava ile halkın vicdanı, 

aklı selimi alakadardır. Diyerek 
Amerikalı artistin beraetini 
istedi. .. ••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikada yeni bir deniz modası çıkmıştır. Kaliforniyanın 
bütün plajlarında hava ile şişirlmiş büyük şilteler üzerinde yatan 
kadın ve erkek yüzücülerin denizde güneşlendikleri ve uyuduk
ları görülüyor. 

Dünyada neler oluyor: 

Dış işleri hakanla
rının en ınenfuru 

Avam kamarasının bir top
lantısında saylav Gocks diş iş
leri bakanı Sir Samuel Hoare a 
şu tarzda hücum etmiştir: 

"Bir kaç zaman evvel, Sir 
John Simone'un Ethelried dev
rinden beri gelen dış işleri ba
kanlarının en m*'nfuru olduğunu 
söylemiştim. Fakat bugün onun 
halefini görünce Sir John Si
mone'un tekrar yerinde olma
sını temenni ediyorum. Forayn 
ofisin bugünkü sekreteri işle
nebilecek hataların hepsini iş

lemiştir: Streza cephesini par
çalamış, uluslar kurumunu ya
ralamış, Hitleri ıngiliz şerefine 
tercih etmiştir.,, 

Londra telsizin 
emisyonlarından 

Norveç dlllnln tasfiyesi 
Dil islalıatı ile uğraşan yalnız 

biz değiliz.Norveçte de dilleri
nin tasfiyesi için büyük bir 
çalışma vardır. Bunlardan Koh
tın başkanlığında toplanan bir 
komisyon Oslo'da Norveç dili
nin darinden derine islahı ve 
tasfiyesile meşgul bulunmakta
dır. Bu reformanın esası Nor
veç dilinden Danimarka diline 
ait olan bütün kelimeleri at
maktır. Norveç işçi ve köylü 
partileri bu reformadan yana 
oldukları halde muhafazakarlar 
dil islahatına karşıdırlar. Bu 
sonuncular birincileri, Norveç 
dilini fakirleştirmeğe ve sade
leştirmeğe teşebbüs etmekle 
suçluyorlar. 

Habeştekl ingilizler 
F orayn ofisin salahiyettar 

şubesi tarafından neşredilen 

bir tebliğe göre Adiababada 
500 beyaz ve 700 renkli İngiliz 
tabaası vardır. İngiliz hükümeti 
bunlarıHabeşten başka tarafa • 
nakliçin henüz hiç bir karar 
almamıştır. 

Almanyada çocuk 
Terbiyesi 

Bir Alman mahkemesi dev
let tarafından bir komünist 
aleyhinde tahrik edilen dava 
üzerine şu dikkate şayan ka
rarı vermiştir: 

"Üçünü Rayşta hiç bir çocuk 
Allahı inkar eden (atheistes) 
fikirlerle veya ulusal sasyalist 
düşüncelere karşı olan fdelerle 
terbiye edilemez.,, 

(Berlin telsizinden) 
Saf kanın değeri nedir? 

Alman iç işleri bakanlığı saf 
kan verilemesi ücretini tayin 
eden bir tebliğ neşretmiştir. 
Kanlarını verenler ilk 100 santi
metre mikabı için 5 mark ücret 
alacaklardır. Bundan başka bü
tün yol masrafları ile işten 
kalma yüzündan icap eden taz
minat ta verilecektir. (Laypciğ 
telsizinden) 

Orjlnal bir kongre 
Frankfortta orijinal bir 

kongre toplandı. Avrupanın 

her tarafından gelen on beş bin 
sağır ve dilsiz burada müşte
terek dileklerini ve ihtiyaçlarını 
görüştüler. Mürahhaslara ulus
lar arası kabul edilmiş dilsiz 
ve sağır işaretlerile ırörüşmüş
lerdir. Müzakereler çok hara
retli olmuştur. Mürahhaslar 
körler için kabul edilen beyaz 
baston gibi sağırlar ve dil~izler 
için de dünyanın her tarafında 
kabul edilecek bir işaret ihda
sında mutabık kalmışlardır . 

v~r. ~/7/7/7.///////7/. 

Açık teşekkür 
Uzun müddettenberi r~!· -

miş olduğum apandisit ~jrı
larından beni kurtaran ve 
değerli ellerile muvaffakı

yetle ameliyatımı başararak 

tekrar beni sağlığa kavuştu
ran askeri hastane operatör
lerinden bay Kamil Ahmet 
ve onun yardımcısı olan ba
yan Hafize Cankurtarana 
ebedi minnet ve şükranla

rımı sunarım. 

Topçu teimen 
Remzi Demirağ 

·--- (1089 s. 6 - 7 ~~ ... 
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~endisinin ve arkadaşlarının bu 
işi nas1l yapabildiklerini anlatıyor 
H:nt fakirleri denilen adam 

Ç k l Alman velia tını ıar büyü ve bakıcılık hüner-
.,,ı lgın ra !erini elde etmek için rahat!a-

T evkif ettirmek istemişti rın• bııakır!ar, yuva kurmaz'ar 
ı • • • • b 1 ve nefi .!erini daha bir çok mah-

d 
. 1.•. k devrildi Kral da oya ı . l k 1 Tiyatroda locasının erın ıgı- yı d k• il b' banyo aldı rumıyet ~re so ·ar,ar. 

·· - ~ · ·1 · lnız suda a ama ı 1 ır · ,.. k' 1 · t k i ı ııe g J:ıtulıır, seyırcı erın ya . t"' .. lan Her- r a ır erın yap ı arı şa~ı a-
ı l . · · Versayın mınya uru 0 k L' k · ı d B sa,ıneyi görebilme en ıçın sa- b' e şatosunda On ca l'lrço ış er var ır un· 

1 . rene ımesse ' ı h · · ı k onun karanlık tutulmasınıd'ı~- Dördüncü Lui'nin mantosuna arın esmı an atma uzun sü-
terc\i. Sonralan yalnız ken ısı- benziyen bir manto ile dolşırdı. rer. Daha doğrusu ci t do!mu 

1 
Şimdi anlaşılması lazım olan 

başka bir mesele: Bu adamlar 
nefes almaksızın nasıl yaşıya· 

biliyorlar? Hayvanlar aleminde 
buna benzer birçok hadiseler 
vardır. Kurbağaları ele alalım: 

ne mıhsus piyesler oynatma.,a, On altıncı Lui ile kraliça Ma- yazı yazmak gerektir. Bugün 
bu temsillerde nazırlarına bile ri Antuvanete ziyafet venneğe kendHerini iri diri :;ömdüren 

1 

yer verdirmemeğe başlamışt!. karar vermişti. O~ların ruhla~ı ve baz:m ı , zun zıman toprak 

Boğazını hareket ettirmek su
retile havada sık sık ve çabuk 
çabuk soluk alan kurbağa, 

rn altında dört beş saat 
kendinden ı;eçmiş ve don· 
mu~ bir hareketsizlik içinde 

Evham ve hayalat ile titrediği ile karşılaştığına. ı!lanm~şt. '{;.1• altında ka!an fakirleri an!atn:.ak 
günler de olurdu.O zaman ha- yaf1etdmaBsalarko;~~~ı:~d~le ha:: için, Avrupada çok ta nın'llış, 

l "k 1 • dan zır ın ı. oş ' h tt• b- ü ya ına suı ast yapı acagın ti' konukları yer almışlar gi- a a arasırıı en uy ~ "a7. ete· 
korkar, muhayyel düşmanlara hle o~lara hitap ediyordu. Ser- !ere maka!e'er yazan u fakir 
kaqı muhafızlarının sayısını vis on beşinci Lui tarzında ya- Tahra'nın, bir maka"es'ni ııak· 
arttırır, yatak odalarının muha- pılmıştı. . lediyornz: 
fızlarını bile birkaç katına çı- Luinin Şatosunda b~yük. bır ,. * • 
karırdı. manej yaptırdı. Atları ıle pıste Biz fakir!er, teneffüs cihıızı, 
ı870 d F - Alman bir kaç tur yaptıktan sonra_ s~- kan cereyanı gı'bı' vu"cudun dı'-e, ransız l ... k'I · · d Muzık h b • k 1 rin etıcı ıç ı er ıçıyor u. k 

ar ı b3şl.adıgı ~aman~. . ra muhtelif havalar çalarken biz- ri ( ~ayati ) bazı i !erini ken-
artık kendıne malık degıldı. t .1 d başka kimsenin di irademizle durdurabiliriz .. 

.. b h me çı er en 
Kronprens ondan şoyle a - bulunmadığı bu manejde, o Bunu yapmak iç;n hassPs sinir 

sediyordu : k ndini bir çok yı.rışlar kaza- merkezlerimizi, adeta kforofo-
" ikinci Lui saşılacak kadar nan şampiyon mevkiinde görü- rmla bayıltılmış bibi his,iz bı-

~eğişti. Güzelliğini kaybetti. yordu. Bu otosüje~tiyonlar se- rakarak uyujtururuz. Fal·at hu 

k i "l' .. kk aıır; goz erı, ~oz apa • 
lariyle değil ve fakat bebeği 

su temasından korunmak için 
aytıca lıir zarla kapanır. Kur
bağa kendi iradesiyle suyun 
dibine daldı mı yaşar zorla ba 
tınlacak olursa ölür. 

Bir ele aylarca müddetle top
rak altında vaşıyan kara hay· 
vanları vardır. Bunlar belki de 
ya!n•z deri vasıtasi!e soluk alır. 

Toprak altında uzun müddet 
yaşıyabilmek için oksijenin bu· 
lunması şarttır. 

Ön dişleri döküldü. Renıi sa- risi çoğalmakta ıdı. . uyuşukluğu yapmadan evael de 
rardı. Muhtel'f mevzular üze· Kralın çılgınlığı, saldıran ~ır duygumuzu tekrar kazanacag· ı- 1 . ·ı d r ki' . mekte gecık-rındeki suallerine cevap verı - e ı şe ıne g_ır . . 1 k b mızı ve nefes a'mag· a yenı'den \ 

İnsan vücudunu soluk kesil· 
miş, bütün gövde soğumuş ol
duktan sonra baştan aşağıya 

kadar yumuşak balmumu )ev· 
haları ile sarım mütehassıslar 
vardır. Şimdi bir sorgu daha 
akla geliyor! Nasıl oluyor da 
kongren ve pas gibi oksijen 
harici yaşayan mikroplar ço· 
ğalmıyor ve vücudu çürütmi
yor?. 

. . b' b' . medı. Hizmetçılerını te ır aç-
~esını beklemeden ır ırı ar- !arla dövüyordu. Bunlardan ~i- başlayacağımız ~aatı tas tamam 
ınca sualler. soruyor.,, rini iki kapı arasında sıkıştı- olarak tesbit ederiz. 1 
Harptan hır kaç sene sonra, rarak öldürmüştü.Kral tehlikeli Şurasını da ö11ceden s!Syle-

Kronprens ( Alman veliahdı ~ olmağa başlamıştı. Hizmetçiler yeyim ki bu kendi kendine 
zafere sevkettiği cenup ordu- yanına yaklaşmağa cesaret telkin işini ayni vücut ve sinir 
sunu teftiş için Bavyerada edemiyorlardı. Hoşuna gitmi- merkezlerir.i kendi iradesinin 
dolaşıyordu. İkinci Lui, kron- yenleri maske kullanmağa mec- buyruğuna sokmak meselesini, 
prensin yakalanarak tevkifini, bur oediyordu. Bavyera nazırları h f 

h h 1 • I d' iç de arkına varmaksızın ya-
açlıkla ölüme mahkum edilmesi- erşeye ta ammü etmış er ı. ' 
ni emretti.Bu çılgınca emri kim- Fakat onların maske kullanma- panlar pek çoktur. 

1 k l ki d • · · 1 · Mesela sabahleyin fil" sa-se dinlemediyse de kralın isteği arı, ı ı arını egıştırme erı 
d ·ı· · t da ıla atte uyanmak istiyen bir adam, Prüsya sarayında derin tesir emre ı mee vazıye yan -

k ki · · ti' Bav çalar saate lüzı..m kalmaksızın yapmıştı. Kralın delirdiğine ar- mıyaca şe e gırmış · -
yera meb'usanı, kralın israfa- bunu kendi kendine otomatik 

tık şüphe edilmiyordu. Böyle tına nihayet vermeğe karar bir surette yapabilir. Buna bil-
iken ikinci Luinin şuurundaki vermişti. Son istediği tahsisatı gi dilinde oto - Hipnotiznı di-
bozukluktan bahseden Bavyera kabul etmedi. Krala bir ariza yorlar. Bu nasıl 0 uyor?. 
ve Prüsya gazeteleri krala ha- göndererek israflarına son ve· 
karetle suçlunarak mahkum edi- rilmesini rica etti. Kral bu insan derin uykuda il:en be-
liyorlardı. tebliği kendisine getirenleri yin uyanılacak saati nasıl bili-

ı873 tan sonra Luinin yal- yumrukla, tekme ile karşıladı. yor? .. 
- Sorı~ Var- Demek ki iç duygusu (tah-

nızlık isteği bir hipokondriye .------------'lllftı,111. 
çevrildi. Bazan saray sallanıyor fi teşşuur) uyumıyor. Bunun islıatı 
diye feryad eder, bazan res- Bir Mürebbiye da şudnr ki: Sumonambullar 
mine bakarak: " Çılgın, koca • (Sairi filmenaıu) hiç hissetmek-
çılgın ... ,, diye bağırırdı. Sey- Jş arıyor sizin, uyanmaksızın büyük bir 
Yar bir tuluatçı, kralın hoşuna Türk veya ecnebi evlerde zeka ve akıl eseri göstermek

tedirler; bunu kendileri sonra 
gitmiş günlerce onuula birlikte çocuk bakımı veya ev ida· 

hatırlamazlar bile .. Bu adamlar 
en rezilane bir surette yaşa- resi ve saire gibi işlerde ça· 

İ uyurken, uyanık oldukları za-
mıştı. Bu rezaletler gittikçe ıe- lışmak üzere Türkçe, ngiliz-
nişliyordu. Kralın at köpekle- ı· ı · · manlardan çak daha zek: ve ce, Almanca ısan arına aşına ı akıllıdırlar. 
rine nezaret eden uşağı da genç bir ~ürebbiye iş ara-
Luinin yatak odasından çıkını· maktadır. lstiyenleri'l Alman İşte bunu göz önünde tu· 
Yordu. Kralın gözdesi olmuştu. konsoloshanesinden adres al- tunca fakirlerin uhrevi uyku-
Lui berbarini Bavyera başvekili malan rica olunur. !arından önce tesbit ettikleri 
yapmak istemişti. Kralın salta- ( S. 9) ( ıogo ) saatte nasıl uyanabildiklerini 

b anlarsınız. 

Bu öyle bir sırdır ki ancak 
nebat ve hayvanları mumyalı· 

yanlar buna cevab verebilir; 
'nsan vücudunda mikropları 
sterlize eden ayni zamanda 
yaşatan güneş ve radyo akti· 
vitesinin bundaki tesirlerı inkar 
olunabilir mi? 

Uzviyetlerin bayatı nasıl olu
yor da oksijensiz bu kadar 
uzun sürebiliyo.? Şimdiki bilgi 
henüz buna karşılık veremiyor. 
Şurasını itiraf etmelidir ki, ha
yat henüz birçok sırlarını mu· 
hafaza etmekte ve ruhun, ci· 
sim üzerinde hayretlere şayan 

tesirleri olmaktadır. 
Mezarda nelrndar kalınırsa 

kalınsın; fakir şuurunu kaybet
tiği dakikada rubu, onun va
zifelerini yapmağa başlar, tah

teşşuuru zeka ve kudreti ha· 
rıka şeklinde kendisini gös
terir. 

Fakirlerin böyle diri diri 
kendilerini 
sebebi: 

gömdürmelerinin 

nattan diişürülmesine de u 

:~~ri9~~ze!e~~~ı:·ri!~~! ~~a::~~ A'~~·~~ı·~~;ı····~ü~;b·;k~l~·; 
Hünding'te hizmetçileri etrafına 

Ölmeksizin bütün maddi şey
lerden temizle11mek ve büyük 
sırrı azıcık olsun öğrenebilmek 
ümidiyle, bu dünyadan sonraki 
esrar alemine karışmaktır. Ne 
yazık ki somunambülizm de ol
duğu g bi uykuda harikalar ya· 

alır, eski Cermenler gibi boy- L d 
nuzlarla bal şerbetleri içirtirdi. on raya gelen lcöylü sanatkarlar 
Bu bölgede yaptırdıfrı arap , ---------,,...-:.-~..,,.-,,-,,,....~~-..-.---
pavyonu'1da kral hizmetçileri 
Y eniç !ri ağalarının kılıklarına 
girmışlerdi. Başla ında kavuk-
1 rla dolaşırlardı. 

Kralın çılgınlığı ile birli'de 
ıliiksızlığı da ilerlı,me , te idi. 

Şatosu önünden geçen a. ker
erdcn r"zel!erıni ke:ıdi h'z
ınetine a ıyor, onları iö-renç ih
t rısjarına boyun eğmeğe zor-
1 y o du. Burada yap!ırdı21 bü
ük hııvuzda Lö:ıenrin ~ibi gi
iner ı 1 ayı' 'a dolaşıyordu. 
u1 rı mavi olmasını isterdi. 
: .uza. sulfat dö kü.vr atıl· 
nıştı. Fakat istenilen netice 
~ide edilemeyince elektrik ı~ığı 
ile suların rengini değiştirme· 
•e luzum g\)rülmüştü. Kral bu

nun'a da yetmiyordu· Havuzda 
frıtına olmas.nı istedi. Çılgını 
tatmin için su.arı karıştırmağa, 
d 1 ırma • .\ alıştılar. Ka-

Lonılrada yapılan uluslararası Fol:.Olör müsabakasında dünya
nın bertarafından köylü şantör ve dansörler bulunmuştur. Res· 
mimiz Hollanda köylü!erini gösteriyor. 

rataıı, uyanık iken yapılması 

imkanı o1mıyan şeyleri yapan ru
hun zekası uyandığı zaman h:ç 
bir ı; y hatırlamıyor. işte fakir: er 
<le böyledir. Mezardan çıktık-

/ 
tan sonr orada ne yaptıklarını, 
ne gördüklerin bilemiyorlar. 

Bugün ölüler dı ilse J e yer 
yüzüne gelseler, ötede ne yap· 
tıklarım, ne idiklerini hatırla
mıyacaklarJı r. 

Diri <l:ri ~ömülcn fakir:er 
mezarda o emekle beraber 
deh et li za} , fl:ır, r ve hayatla· 
n r.·lan ~· y derler. Sekiz gün-
1 L. b: r ümülme insanı iki 
misti ihtiyarlattığı gibi, kendi· 

1 

)erini birkaç sene iç'n gömdü
renler ise ancak ve en kısa 

zamanda kat'iyen ölMek üzere 
1 dirilmektedirler.Bu da lüzumun-

! 
dan fazla olan istirahatin uzvi
yetleri yıpratmasından ileri ge
lir 

Kont Dö Martel'in yeni beyanatı 

Büyük Arabistan, k ru 
bir hulya, hoş bir rüyadır 

Kahire 24 - İskenderiye- suale karşı de komser şu ce • 
den geçerken ali komiser vahı vermiştir. 
kont Domartel, Mısır gazeteci- - Bu haber tamamile asıl· 
!erine pe '< önemli beyanatta sızdır. Süriyenin altında yaşa 
bulunmuştur. dığı rejimin değişmesi hiç biı 

Bu beyanatın hulasası şu zaman düşünülmemiştir. Diğeı 
esaslara dayanıyor : taraftan Hicazla münasebtleri· 

Şeh Taceddlnln miz tabiiğ şeklindedır. Bunun 
Seyahati üzerine gazeteciler demiş!erdiı 

Müsyö Martel vezirler reisi- ki: "Fakat büyük Arabistar 
nin seyahatinden bahsederken devleti gayesine doğru bir adıır 
bunun dahıı. ziyade Şam ser!!'İ- olacağı için Suriye nasyonalist· 
sine propagandasını yapmak leri bunu istiyorlar. 
maksadiyle yapıldığını söylemiş Kont' Domartel dGşünmedeı 

. cevap verdi: 
ve serginin ilkbaharda açılaca- _ Nasyonalistlerin hepsi d< 
ğını "e şarkın en parlak ser- bu fikirde birleşmiyorlar. Diğe 
gilerinden biri olacağını ilave cihetten büyük Arabistan itti 
etmiştir. hadı bir kuru hulya ve boş biı 

Yahudi ve Asuri rüyadır. 
GtiçUmU lktlsa ı işler 

Asurilerin Suriyeye göçme- Bay Domartel Suriyede yapı · 
leri uluslar sosyetesinin kara· lacak iktisadi işlere dair olaı 
rile yapılıyor. Fransa ve Suri- projeleri uzun uzadıya an 
ye de bunda bir mahzur gör- b 

)atmış, sonra Süriye Lü nan n 
memişti r. Asuriler bu~ün ekil- Süriye yaylacılığıa getireret 
memiş ve ıssız olan bir yere 

yaylacılık için bir propagand; 
getirilmiştir. Onlar buraları ve teşebbüs cemiyeti kuruldu 
ekip biçecekler, faydası umumi 
olacaktır. ğunu, Blüdanda otel açıldığın 

söylemiş ve bu yıl dışarıdar 
Yahudılere gelince; Yahudi- gelen yaylacıların daha çol 

ler Suriyeye kalabalık kafile· olacağını eklemiştir. 
ler halinde değil, ancak şahsi Memleketin lstıkball 
olarak geleb;!ecekler. Siyonist· Nihayet gazetecilerin bimay< 
lere arazi ve sair imtiyazlar altındaki memleketlerin istik· 
verilmiyecektir. Maamafih ser hali hakkındaki sorgusuna al. 
mayesi olan Yahudi!erin teker komiser şu cevabı vermiştir. 
teker gelip memlekf'te yerleş· Bir millet genç olursa 
meğe hakları olacaktır. ona, bazen bir nevi vasi tayir 

BUyük Arabistan ederler.Lübnan ve Süriye lazıır. 
hulyası gelen olgunluğa erişin~e Fransa 

Hicaz veliahtının Suriye tah- vazifesini ifa ve ikmal etmi~ 
tının verileceği hakkındaki olacaktır. 
ı~~. ~---~--.._.,.~.,.....,,,.,........,-.....-.-~---~~ 

I LAN 
Aydın demiryolları şirketinin Alsancak - Buca - Seydıköy ban 

liyosu için mer'iyete koyi!uğu yolcu ve abonman tarifeleri bi 
ağustos 193S tarihinden itibaren lağvedilerek yerine aşağıdak. 
ücretli D. D. 113 ve 114 numaralı tarifeler ikame edilmiştir. 

B l L E T 

I 
Alsancaktan Kemere, Kızılçulludan 8 
Bucaya, Kızılçulludan Gaziemire ve 
Seydiköye ve Seydiköyden Gazie-

Gidiş 

il ııı 
7 s 

Gidiş dönü~ 
1 il Hl 

lS ıo 7 

mire ve mütekabilen 
Al~ancak ve Kemerden Kızılçullu ıs 10 6 20 lS ıo 
veya Bucaya, Bucadan Seydiköye 
veya Gaziemire ve mütekabilen 
Alsancak ve Kemerden Gaziemire 20 lS ıo 30 20 ıs 
veya Seydiköye ve mütekabilen 

Bu kısım dahilindeki katarlarda mevki değiştirenlerden ı6 ve 
katara biletsiz binenlerden 26 kuruş alınır. 

Ailelerile birlikte sevahat eden beş yaşına kadar çocuklar 
(bef yaş dabil) parasız naklolunur, ve daha büyük yaştaki ço· 
cuklar tam ücrete tabidirler. 
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:rn-2-4 2369 (to9S) 
Aydın hattının şirketten müdevver o!up ıııer'iyetleri Jl tem· 

muz 193S t:ırih'ııde bitecek olan aşağıda numara ve hülas:ıları 
vazıh husu•İ tarifeler şimdi:ık yeni bir iş'ara kad r l!Zatılmı;tır. 
Husu · i tarife numarası Hüla~a 
976 I' ozpın ar.Jan lzınire Börülce nakline mahsus .... 
97 ı ak. ı • E'.':i ıdir arasındaki istasyonlardan lzmıre • . ı. c 

• su!ya, mercimek ve nohut nakline mahsus .... 
1002 Den:zliclen İz.nire anason nakline mahsus ... 
ıOı3 i( :ık:ık • Et( rdir arasındaln istasyonlardan lzmire darı 

r a 'd"ne mahsus ... 
ı Jı t. Al ;ıncaktan içerideki istasyonlara dcm.r ~ eml..~r r::ıklin 

mahsus ... 
1019 S:ır:ıyköyden fzmire pamuk çekirdeği nakline mahsus ... 
102'.l Tire, Bayındır, Çıp'ak ve Tepeköyden '7mire pamuk çe· 

kirdeği nakline mahsus .... 
1112 Ef!"irdirden [' arakuyuya kereste nakline mahsus ........ .. 
102' Burhaniye - Ortaklar arasındaki istasyonlardan lzmire 

pamuk ç"k'rdeği nakline mahsus ..... 
Bu tarife ile yapılan her miktardaki nakliyat ücretl.rinden 

mülga 1015 numaralı tarifeye göre üç bin ton nakliyat yapanlara 
verilmekte olan yüzde ı7.j0 ikramiye miktarınca tenzilat yapılır. 

Yani umumi ikinci sınıf tarifeden 38.12S •0 nisbetinde ten-
zilata tabi tutulacaktır 30-1-3 2370 (1096) 

r 

r 



lzmlr beledlyeslnden : 
1 - Bin dörtyüz lira bedeli 

keşifli karşıyaka suyu su ver· 
me kollarında kullanılmak üze:e 
(5000) kilo kurşun boru baş
sekretcrlikteki keşif ve şartna
mesi veçhile 2-8-935 Cuma 
günü saat onda açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

İştirak için (105) liralık mu
vakkat teminat makbuzu ve ya 
banka teminat mektubuyla söy
lenen gün ve saate kadar iha
le komisyonuna gelinir. 

2 - 1038,40 lira bedeli mu
hammenli levazımı kırtasiye 

Başsekreterlikteki liste ve şart
namesi veçhile 2/8 935 cuma 
günü saat 10 da açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

iştirak için (78) lira teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubuyla söylenen gün ve 
saata kadar ihale komisyonuna 
a-elinir. 

3 - 912 lira bedeli muham
menli itfaiye müstahdemin ve 
sağlık ve iş otomobilleri şoför
lerine (57) takım elbise yapıl
ması başsekreterlikteki nümune 
ve şartnamesi veçhile 2-8-935 
cuma günü saat onda açık ek
siltme ile yaptırılacaktır. 

İştirak için (69) liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
ihale komisyonuna gelinir. 

4 - 313.50 lira bedeli mu
hammeneli itfaiye müstahdimin, 
Sağ'ık ve iş otomobHJeri şoför
lerine 57 çift ayakkabı Başsek
reterlikleki nümune ve şartna
mesi yeçhıle 2-8-935 cuma günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
yaptırılacaktır. 

iştirak i.çin 24 lira muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubuyla söylenen 
gün ve saata kadar ihale ko
misyonuna gelinir. 

5 - 114 lira bedeli muham
menli itfaiye müstahdemin, sağ
lık ve iş otomobilleri şöförle
rine 57 adet şapka yaptırılma· 
sı BaşsekreterJikteki numune 
ve şartnamesi vechile 2-8-935 
cuma günü saat 10 da açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. 
lştirak için 9 lira muvakkat 

teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar ihale komisyonuna 
gelinir. 

6 - 948,50 lira bedeli mu
hammeneli temizlik arabaları

nın tamiri için demir ve sair 
malzeme Başsekreterlikteki liste 
ve şartnamesi veçhile 2-8-935 
cuma günü saat 10 da açık 
eksiltme ile alınacacaktır. 

İştirak için (72) lira muvak
kat teminat makbu:r.u veya 
banka teminat mektubile söy
lenen gün ve saata kadar ihale 
komisyonuna gelinir. 

7 - 701 ,05 lira bedeli mu
hammenli Karşıyaka tramvay 
araba ve dem.ryollarının tamiri 
için demir, vida vesair malze-

me Başsekretcrli kteki liste ve 
şartnamesi vecbile 2-8-935 cu · 
ma günü saat 1 O da açık ek
siltme ile alınacaktır. 

İştirak için (43) li ra muvak
kat temınat makpuzu veya 
Banka teminat mektubuyla 
söylenen gün ve saata kadar 
ihale komisyonuna gelinir. 

8 - Bin elli lira bedeli mu
hammenli Karşıyaka tramvay 
hayvan· arı için otuz bin kilo 
arpa Başsekreterlikteki nümu
ne ve şartnamesi vechile 2 - 8 -
935 Cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Otuz bin kilo arpa toptan alı
nıp parası birden verilecektir. 
ıştirak için 78 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubuyla söylenen 
gün ve saata kadar ihale ko
misyon una gelinir. 

9 - Dört bin dört yüz kırk 
beş lira bedeli muhammenli 
yüz on iki bin kilosu merkez 
anzifat ve on beş bin kilosu 

Karşıyaka tanzifat hayvanları 
için ceman yüz yirmi yedi bin 
kilo arpa baş sekreterlikteki 
nümune ve şartnamesi veçhile 
2-8-935 cuma günü saat onda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Yüz yirmi yedi bin kilo arpa 
birden alınıp parası da birden 
verilecektir. 

lştirak için (334) lira mvvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saa!a kadar 
ihale komisyonuna gelinir. 

10 - 81,88 lira bedeli mu
hammenli Mesudiye caddesinde 
56 ncı adanın 65,5 metre mu
rabbaındaki 20,1 sayılı arsası-

nın peşin para ile satışı baş
sekreterlikteki şartnamesi veç
hile 2-8-935 cuma günü saat 
10 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. 

İştirak için 7 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve ıaata 
kadar komisyona gelinir. 

11- 100,50 lira bedeli mu
hammenli Çayırlıbahçede 93 
adanın 402 metre murappaın

daki 14 sayılı arsasının peşin 
para ile satışı başsekreterlik-

teki şartnamesi veçhile 2-8-935 
Cuma günü saat onda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için (8) lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar ihale komisyonuna 
geJinir. 
18-23-27-30 2166 (1005) 

Karşıyakanın soğuk kuyıı 
civarında Değirmen tepedeki 
yamanlar suyu deposunun alt 
kısmına Belediye baş sekreter
liğindeki şartname, keşifname 
Ye projeye göre bir gazino 
inşa ettirilecektir. Bu işin be
deli keşfi bin iki yüz yedi lira 
doksan beş kuruştur. Bu gazi
nonun ihale bedeli üç senelik 
icar bedelile mahsub edilecek 
müteahhidine belediyece para 
tediyatı yapılmayacaktır. Bu iş 
açık arttırma ile 2 a~ustos 935 
cuma günü saat onda lzmir 
urayında ihale komisyonunda 
verilecektir. istekliler 91 lira 
muvakkat teminat makbuz ve-
ya mektubile söylenen saatta 
komisyona gelebilir. 

18 23 27 30 (1011) 
1- 572,50 lira bedeJi muham
meneliÇocuk yuvasına4750 kilo 
birinci ve 3650 kilo ikinci nevi 
olmak üzere ceman 8400 kilo 
ekmek başsekreterlikteki şart
namesi veçhile 6-8-935 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile alıncaktır. iştirak için 43 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 625 lira bedeli muham
meneliDarülacezeye on bin kilo 
ikinci nevi ekmek Başsekreter
likteki şartnamesi veçhile 6-8-
935 salı günü saat onda açık 
eksiltme ile alınacaktır. iştirak 
için 47 lira muvakkat teminat 
ile söylenen gün ve saata ka
dar komisyona gelinir. 

3 - 653,40 lira bedeli mu
hammeneliÇocuk yuvasına 1825 
kilo koyun eti ve 730 adet 
dalak başsekreterlikteki şart-
namesi veçhile 6-8-935 sah 
günü saat onda açık eksiltme 
alınacaktır. iştirak için elJi lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka t eminat mektubu 
iie söylenen gün ve saata ka-
dar komisyona gelinir 

4 - 200 lira bedeli mu-
hammeneli Darülaczeye 800 
kilo dana eti başsekreterlikteki 
şartnamesi veçhile 6-8-935 salı 
günü saat onda açık eksiltme 

ile alınacaktır. iştirak için 15 
lira muvakkat teminatla söy-
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir· 

5 - 511 lira bedeli mu-
hammeneli Çocuk yuvasına 
7300 kilo inek südü başsek
reterlikteki şartnamesi veçhile 
6-8-935 sah günü saat onda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
iştirak için 39 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa 
ata kadar komisyony gelinir. 

6 - 781,50 lira bedeli mu
hammenli temizlik arabalarının 

tamiri için civata, çivi vesair 
malzemelerle su koğa~ı bnşsek
reterlikteki nüınune liste veşart
namesi veçhile 6-8-935 sah gü-
nu saat onda açık eksiltme ile 
alınacakhr. İştirak için 59 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen g i.in ve saata ka
dar komisyona gelinir. 

7 - 447.50 lira bedeli mu
hammeneli nal, mıh "'esair nal
band malzemesi başsekreter
likteki nümune. liste ve şart

namesi veçhi le 6/8/935 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile alınacaktır. iştirak için 34 
lira muvakkat t eminatla söyle-
nen gün ve ~aata kadar ko
misyona S?"elinir 

8 - 244.30 lira bedeli mu
hammeneli beygir yuları, çıl
bırı vesair malzeme başse:kre

terlikteki nümun liste ve şart
namesi veçhile 6-8-935 salı 
günii sat onda açık eksiltme 
ile alınacaktır. iştirak için 19 
lira muvakkat teminatla söyle-
nen gün ve saata kadar ko· 
misyona ~elinir. 

9 - 371 lira bedeli muham
rneneli temizlik arabalarının 
boyanması için boya, çinko, 
bezir ve araba yağı başsekre
terlikteki liste ve şartnamesi 
veçhile 6-8-935 salı günü saat 
onda açık eksiltme ile alına

caktır. iştirak için 28 lira mu
vakkat tem natla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona ge
linir. 

10 - 1093,75 lira bedeli 
muhammeneli Gündoğduda 62 
aaanın 437,5 metre murabba
ındaki beş sayılı arsasının tak-
sitle satışı Eaşsekreterlikteki 
şartnamesi veçhile 6181935 salı 
günü saat 1 O da açık arttırma 
ile ihale edılecektir, İştirak için 
(83) lira mnvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 
21~25-30-4 2229 (1032) 

1-743 lira bedeli keşifli De-
ğirmen dağının Selimiye cihe
tine kadar uzanan şosası sö-
külüp yerine 110 metre uzun
luğunda kesme ve adi döşe-

me tefri~i işi Başsekreterlikte
ki keşif ve şartnamesi veçhile 
9-8-935 cuma günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. iştirak için 56 Jira 
muvakkat teminat mektubuyla 
söylener. gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

2 - 831,50 lira bedeli mu
ham mt!neli kırk bir takım tek 
araba koşumu ve yetmiş beş 
mer,kcp tasması Baş sekreter
likteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 cuma günü saat 10 
da açık eksiltme ile alınacaktır. 
iştirak için (63) liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubuyla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

25 - 30-2-7 2299 (1054) 
§ 1 -150 lira bedeli muham

menli lkiçeşmelik caddesinde 
Asmalı mesçit mevkiinde eski 

beşinci mıntaka binası, baş sek
reterliğindeki şartnamesi veçhi- ı 
le 9-8-935 Cuma günü saat 
1 O da açık artırma ile bir sen~ 
kiraya verilecektir. 

İştirak için 12 Jira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 255 lira bedeli muham
rnenli Elhamra sineması yanın
da belediye garajı baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 17 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 0 

3 - 300 lira bedeli muham
menli Başdurak caddesinde 110 
numaralı dükkan baş sercter
likteki şartnamesi veçhile 9-8-
935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. lstirak için 23 lira 
muvakkat teTinatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

4 - 151 lira bedeli muham
menli lsmetpaşa bulvarından 

Mezar ık basına çıkan yoldalti 
depo baş sekreterlikteki şart
namesi veçhile 9-8-935 Cuma 
günü saat 10 da açık artırma 

ile bir sene kiraya verilecektir. 
iştirak için 12 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

5 - 100 lira bedeli muham
menli Mezarlık başında karakol 
karşısındaki !·araka baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 7,5 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
günve saate kadar komisyona 
gelinir. 

6 - 50 lira bedeli muham
menli Kemer caddesinde eski 
duhuliye barakası baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık arbrma ile bir sene kiraya 
verilecektir. lştirah için 4 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

7 - 45 lira bedeli muham
menli Halimağa çarşısında 4 
sayılı dükkan baş sekreterlik-

teki şartnamesi veçhile 9-8-935 
Cuma günü saat 10 da açık 

artırma ile bir sene kiraya ve· 
rilecektir. iştirak için 4 lira 
muvakkat teminatla söylenen 

güu ve saate kadar komi:Jyona 
gelinir. 

8 - 20 lira bedeli muham
menli lkiçeşmelik caddesi Tire 
kapısı eski duhuliye barakası 

baş sekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 9 8 935 Cuma günü saat 
10 da açık artırma ile bir sene 
kiraya verilecektir. iştirak için 
2 lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saate kadar ko
misyona gelinir. 

9 - 15 lira bedelli muham
menli AJsancakta eski duhuli
ye barakası baş sekreterlikteki 
şartnamesi veçhile 9-8-935 Cu
ma günü saat 10 da açık artır
ma ile bir sene kiraya verile
cektir. iştirak için 2 lira mu 
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar komisyona ge
linir. 25=30 - 2-7 2298(1053) 

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

Türkiyenin her tarafında 
..A..~~..A..R..A.. Birası içilir 

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

-37 =ar 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
ahmz 

• ldul aotulı hava dolabı 
• Ollrllltlhllı v• lhtiuuu 
• eoıı .. altta •• ••cak aıetlllek•tle,. 

... h .... olarak v•pılnıııdw 
• Aııari r:ıelıtrilo lariivatı 

• f'iyatı 1111 llndaa lti!Jana 
• T•diyaı il ay vade 

Nunddl11 " Şlıl. Anlı.ata 
Sat•• r•rlerl . .. v.u .. lımlr 

~lııln Sesi llwbzl 111N!e W111 .. nır 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

ARTÜR VETTER f SAHıBİNİN SESİ J Samaniskdeıi 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

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

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

Ar~ıulusal lzmir Panayırı Faal 
Komitası Başkanlıiından : 
Panayırın açılma tarihi olan 22 Ağustos 935 gününden kapa

nacağı 11 Eylul 935 gününe kadar gelecek seyyah ve ziyaretçi
lerin ücreti mukabilinde yatması için ev?erinin bir kısmını pan-
siyon haline ifrağ edebileceklerin şartlarile adreıslerini bildirmek 
üzere lzmir belediye dairesinde bulunan Panayır bürosuna mli
racaatları ilan olunur. 

27 - 30 - 1 - 3 - 6 2318 (1076) 
·.. . . . J .· !. ' . ' . . . 

Zong·u.ldak 
~iderı Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakend~ satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Per • 
ın 

• 
anı 

Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

,. znıirliler lstanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
- 1 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omf!r Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 



3, 1"'"emmuz 1939 

Kapalı zarf usulile eb.si!tnı~_il~nı I 
Sünıer bank umun ı mudur- , 

liiğünden: . 
1 - Nazillide inşa edilecek basma fahrıkası birinci kısım in- ~ 

Şaat vahidi fiat esasi!e eksiltmiye çıkarı.mıştır. Tahmin edilen I 
l nş•at bedeli 328,942 lira dört kuruştur. ! 

Paris fakült~sinden dip '.omalı 

Diş tabipleri 

Muzaffer ~~roğul 
Kemal Çetindağ Elbise: insanların birbirlerine karşı bir 

2 - Bu işe ait eksiltm"e evrakı_ şun:urdır: 
A. - Eksiltme şartnamesı 
B. - mukavele projesi 
C. - Fenni şartname . .,. 
D. - Metraj, vahidi fiat ve keşıf hu.asası 
E. - Projeler . . .. 

lstiyenler bu evrakı 16.50 !ıra bedel mukabılınde Sumer bank 

Ankara şubesinden .satın alabilirler. . ... 
· 3 - Eksiltme 8 Ağustos 1935 Perşemm: g~nu saat onaltı bu: 
çukta Ankarada Ziraat bankası binasındakı Sumer bank merke 

zindeki komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zaTf usulile yapılacaktır. 
5 - J t ki"! · 16 908 lira muvakkat teminat vermesi bundan s e ı erın . ff k" ı 

bqka en az 50.000 liralık bir tek bina inşaatını muva a ıyet e 

bitirmiş olması lazımdır, . b · 
6 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı _giın .';~ .. saattan ır 

laat evveline kadar SümeT bank umumi mudllrlugune makbuz 

ıaıukabilinde verilecektir. . d b" 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ıhale saatm an ır 

•aat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmıı 
lıulunması lazımdır. (l049) 

24~27~30~2 2269 

Saçları döülenler 
Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçları• dökülmesine ve kepeklenmesine mani ol~r. Komojen 

•açların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komoıen saçların 
a-ıdaaıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası !ardır. Ko
llıojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat maııazalarıada 
bulunur. 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas Nu. Yeri Nu. Cinsi Peyakçesi 

223 Osmaniye caddesi Kara 26-8 mağaza 10 

237 
306 

350 

235 
c. 701 

313 

C. 85 

c. 56-1 
c. 55-3 
c. 55-5 
c. 55-6 

c. 56-6 
c. 56-7 
C. 56-8 
c. 56-10 
c. 56-4. 

c. 12 

C. 73-1 
c. 75 

Osman oğlu hanında 
23 dükkan Mırabıt çarşısı 

Y ,,ı t edestanı Selvili han 55-1 O mağaza 
iç .... ı i e 
Mırabıt çarşısı Kızlar 25-12 oda 

ağası hanında • 
Yol bedestanı Selvili hanında 55-12 magua 
Karataş 9 Eylfıl sokağı 116 ev 
Yol bedestanı Bidayet 83-11 mağaza 
hanında 
Büyük tuhafiyeciler 
Gazi bulvarı 
Birinci Kordon 
ikinci Kordon .. .. 

çarşısı 4.4-1 mağaza 

62 
55-1 
55-3 

dükkan 
dükkan .. 

10 
12 

2 

15 
12 
25 

35 

50 
50 
40 

Birinci Kordon Saman iske- 5-3 
lesi Mimar Kemalettin caddesi 

yukarı katta 20 
oda 

u u " " 9 dükkan 70 
u u il " 9-1 

İkinci Kordon .. 49 
53 

.. nci Kordon Saman iske- 3-1 
.esi Mimar Kemalettin caddesi 
Karşıyaka Alaybey mahal- 19-21 
lesi Günaydın aokağt 

" " " 23 
117 

.. 40 

.. 50 

.. 60 

.. 50 

ev 

.. .. 

'20 

15 
50 Karşıyaka Alay B. mahall~si 

Yalı caddesi 
Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bir senelik ki

ralan 5-8-935 Pazartesi a-ünü saat en da ihale edilmek üzere 

açık arttırmaya konulmuftur. 
l.tekli olanların hizalarında yazılı pey ekçelerini veznemize 

Yatırarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 30 - 4 (2316) (1087) 

varlığıdır. iyi 
• 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

ınsan 

bir elbise yaptırınca 
iftihar duyar 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

DOKTOR • 
Kumaş deyince ötedenberi kökleşmiş bir 
zihniyetle Avrupa li. umaşı hatıra gelir 

Fakat, Ziya Gökşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

Türk gücü Türk Endüstrisi şimdi ona yetişmiştir. 

Nerede ise onu da geçecektir. Bunun misalini görmek ister misiniz? 
BURUN ŞEFİ 

ikinci beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 

No. 41 
TELEFON 3686 

Yeni tesis edilen 

21-26 (924) 
· rr.r/L///////LL//,'//7f.'7. 

· Kul_a nıensncat 
İzmir Sulh Hukuk Mahke

mesinden: 
lzmirde Basmahanede tepe• 

cik sokağında 7 sayılı evde 
pabuçcu Zihni tarafından te
pecik zeytin sokağında 5 nu
marada Hasan, Şükrü Nuri 
Şerif aleyhlerine açtığ; iza!eyi 
şuyu davasının cari muhake
mesinde müddeaaleyhlerden 
Şükrü ve Nurinin ikametgah
ları meçhul kaldığından hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesi mucibince 
ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiş olduğundan mumaileyh
lerin muhakemenin muallak bu
lunduğu 14 - 9 - 935 tarihi 
olan Cumartesi saat 10 da Iz
mir sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmaları veyu bir ve
kil göndermeleri lüzumu ilan 

Fabrikasının kumaşlarını bir kere görme!c- kafidir. 

En güzel Avrupa kumaşları ayarında olmakla 
beraber fiatleri şayanı hayret derecede 

ucuzdur Katiyen diz yapmaz. 

Kordonda Çola • zade Birinci 
şirketi 

balı limited 
binasında 

halinde 
toptan ve parça 
satılır 

olunur. 2352 ( 1093 ) 
J:' ')' 
~ 11 Jıi ı t. .,. 

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

~ ~Ü:Sİ:K: ; 
VAPURDUMANI: 

<3-ÖZ~ Ü:K: ~ 
. Vf'LL////////P._/~//AT//,&t', - : 

Şımdıye kadar görulmemiş derecede zarif • 
• ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uirrayınız 

.····························••••llııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

lzmi~ vakıflar direktörlüğünden: 
1 - İzmırde Mezarlıkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzerine yaptı

rılacak 58793,84 lira keşif bedelli hal binası inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - lh~lesi .. l~~*ustos ?35 Perşembe günü saat 15 de Izmir 
vakıflar dırektor lugunde dırektörlük odasında toplanacak komis
yonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler ile imalat ve eksiltme şartnameleri 
ve mukavelename nushaları 2,94 lira mukabilinde Izmir, Ankara, 
lstanbulda vakıflar direktörlüklerinden alınabilir. 

. 4-Muv~kkat ~eminat mikdarı 4191 lira 56 kuruştur. Ek!iltmeye 
gıreceklerın temınat makbuzunu, veya mektubunu ticaret oda
sınd_a k~yıtlı olduklarına dair vesikayı ve fenni ehİiyet vesikasını 
teklıflerıle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - .~ksilt~eye girecek müteahhitlerin kendilerinin mimar 
veya muhendıs olmaları veyahut inşaatın her dürlü kanuni idari 
ve fenn_i mes,uliyetini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis 
~eya mı_m~rla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olmak 
uze:e bırlıkde çalışmaları şartdır . 

. Ayn ~am~nda bu eksiltmeye girebilmek için en az 30,000 
!ıralı~ bır bınanın inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş olduruna dair 
r~.smı _fen ~eyetlerinden verilmiş veya tasdik edilmiş belgeler 
gosterılmesı mecburidir. 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale 
kanunu uyarınca yaptırılacakdır. ' 

Teklifnameler bu kanuna tamamile uygun olarak hazırlanıp 
en ?"~ç 15181935 Perşembe günü saat 14 e kadar makbuz mu
kabılınde lzmir Vakıflar direktörlüğüne verilecektir. 

30-3-7-11 2341 (1088) 

Arsıulusal lzmir Panayırı faal 
Köı .. itası başkanlığından: 

Arsıulusal İzmir panayırında paviyon ve boş yer kiralamış 
olan sayın firmalarla ekspozanların intaat, tamirat ve dekorasyon 
işlerine bir aa evvel başlamaları lüzumu ilin olunur. 

27-30-1-3 2319 (1075\ 

, .. --...... ,. ' 

Yalnız birkaç dakika içinde 

lstırab yerine ne 'e ! .. 

Bu mucize değil, 

GRiPiN 
in her gün binlerce 

•mustarib insan Üze-
~ 

rinde yapbğı deği-
şikliğin ufak bir 

Örneğidir 
En şiddetli baş, diş adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıklığa 
karşı çok mfiessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz ! 
GRiPiN kaıeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mü
tehassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 

vardır 7,5 kuruşa sablır. 

Gümrük Muhafaza Alayı Satın 
Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi Miktarı Muhammen kıymeti Tutarı ·~ 7,5 teminatı 

Kilo Gr. Ku. San Lira Kş. Lira Kş. 
Un 78300 10 41 8151 03 611 32 
. 1 - Gümrük muhafaza alayı birinci tabur ihtiyacı için 78300 

kılo un kapalı zarf usulile satın alınacaktır. ihalesi 12-8-935 
pazartesi günü saat 14 te Pasaportta gümrük muhafaza alayı 
binasında satın alma komisyonununda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda ııörülebilir. 
3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 8151 lira 3 kuruştur. 
4 - Beher kilo un için 10 kuruş 41 santim fiat tahmin edil-

miştir . 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 611 lira 32 kuruştur. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Münakasasına iştirak edecekler 2490 sayılı arttırma ve 

eksiltme kanununun ikinci ve üçüncü maddelerinde ve şartna
mesinde yazılı vesikalarile teminat muvakkate makbuzlarını ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat eve! komis-
yona vermit bulunacaklardır. 26-30-4-8 2307 (106S} 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru elyevm 

jmanımızda olup 19 temmuzda 
Anvers,Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 16 

temmuzda beklenmekte olup 
yükünü bop)tbktan sonara 
Burgaz, V arna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 27 tem
muzda ieJip yükünü boşalttık
an sonra Burgas Varna ve 
K6stence için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
apstostan 12 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 

V ASLAND motörü 30 tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenha~e, Dantzig,.. Gdynia 
Göte' urr,, Osla ve iskandinav
ya li~anfarı için yük alacaktır. 

SERV CE MARITıM RUUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 19 

ağustosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 
Barcelon limanlarına hareket 
edecektir. 

ılindaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
aliyet kabuJ etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tabliye binası 
arkasında Fratelli Sperco acen
tahğına müracaat edilmesi rica 

olunur. 
Telefon: 2004-2005 

==a 

Fenni 

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

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru balen 

limanımıztla olup 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen için yük ala
caktır. 

Vapurculuk 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 
IZMİR ACENT.ELlliiNDEN 

Ekspres postası 

Ak su 
DERINDJE vapuru 5 ağus- Fevkalad~ lüks vapuru 

tosta bekleniyor. 8 ağustosa FLAMINIAN vapuru ay so- PAZAR günü saat tam ta 
kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Bremen itin yük ala- nunda Liverpool ve Svansea- da hareket eder. PAZAR-
caktır. dan gelip tahliyede buluna- TESI giinü saat ta da IS-
ALIMNIA vspuru 10 ağustos- caktır. TANBULA GALATA RIH-

ta bekleniyor. Hamburg, An- ORAKO vapuru 29 temmuz- TIMINA'. YANAŞIR : ve 
vers ve Bremen limanlanndan oradan KARADENİZE ha-
yük çıkaracaktır. da Hull, Anvers ve Londradan reket eder. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN, gelip tahliyede bulunacak ve ı b ld h p stan u an er er-
Tuna hattı 1 aynı zamanda Londra ve Hull b 1 · · · 

TISZA - .. 6 • t • ••m e g6nü zmır ıçın ••-motoru agua os- 1 • • ..k 1 kt 
da bekleniyor. Budapeşte,Bra- İ ıçın yu a aca ır. at tam te da GALATA 
tislava ve Viyana için yük DOYÇE LEV ANTE LINIYE nhbmından ekspres posta 
yük alacaktır. ı· ANGORA vapuru 13 tem- hareket eder Cuma pnü 

Vurut tarihleri ve vapurların muzda Hamburg, Bremen ve tam saat te da lzmire vanr. 
isimleri üzerine mesuliyet ka- f . e· 
bul edilmez. I Anversten gelip tahliyede bu- Fazla Ta ıilit ıçin : ı-

N. V. W. f. Hanri Van Der lunacaktır. rinci Kordonda 92 numara-
Zee & Co. NOT : Vürut tarihleri ve da lzmir acenteliğine miira-

Birinci Kordon Telefon No. j vapurJann isim'eri üzerıne mesu' ı caat. Telefon 3658 
2007 · 2008 liyet kabul edilm ez. • U • ________ ... ______ llllİllll ____________ _ 

Muallim Satılık ev 
Karataş Dokuzeyli'ıl soka

ğında alt üst iki oda iki ko
ridor bir mutbah bir taraça 
ve içinde kumpanya suyunu 
havi 54 numaralı bir ev üç
yüz liraya acele satılıktır. 
Görmek istiyenler yanı ba· 
şındakı haneye . almak isti
yenler Çorakkapıda Kepek-
ler sokağında 19 numarada 
bakkal Bay Yusuf Kenana 
müracaat etsinler. 

4-6 '1064) 

·---~~-... lzrnir Sicili Ticaret memur
luğundan: 

"Jak P. Baladur,, ticaret un
vaniJe lzmirde Halimağa çarşı
sında 29 numarada ziraat alat 
ve makineleri ticaretini yapan 
Jak P. Baladurun işbu ticaret 
unvanı ticaret kanununun 
42 nci maddesi mucibince sici
füı 1455 numarasına kayt ve 
tesçil edildiği ilan olunur. 

2356 (1091) 

Gözlük 

ı >C>~TC>Ft 
CZ77/77//../:/,/.//.L'L/.Z/./JLLl.7:7:X'L71XWll~J 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

iÇ H A S T A L 1 K L AR 
1Vı:-c.TT .A.~.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli kartısında Şamh sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

~ezacı ı __ emal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bn
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraşbm. 

işte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup " u 

Üzerine her istediğinizi en ince tef erruatma kadar 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLILER 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 

çerçiveleri en maruf fabrika mah camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiFA ECZANESINllE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

1 
Şahidimsiniz değilmi ? 

' Gönül, Baharçiçeği, Albnruya, Yasemin, 
1 Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son habra, 
f Menekşe, Amber. 

' 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

İkincisi 

Hilal eczane~ i 
Takliti yoktur, çünkü yapı-

1 
l ' I t; 

----~~----~-----------~~~-, bmamak~dı~ D 1 K K A T İsimlerini benzetenler asıl-

Pelıkan müesseselerinden Günher, Wagner, 
de Hannover, İzmire getirdiği makinalarla ıtilolar 
mürekkep kalem saplan üzerine satm alanın adını 
istenilen dille ve istenilen şekilde yazmaktadır. 

Her bir Pelikan stilosu. alan bir kimse bu 
hakka maliktir. Satın aldığı yerden aldığı bir 
kağıtla yazıyı .. 

Kardiçalı ban No. 38 de 
JOZEF A.ASLAN 

Yazı hanesinde yazdırabilir. 

Eğer sahn aldığı yer kapanmış ve kağıt al
masına imkan yoksa gazeteden bu yazıyı ta~ı
yan yeri keserek beraber getirdiği takôirde 
yine meccanen yazd1rabilir. 

Satış yerleri : 

Mehmed Emin - Bit pazar eıki 
Nafiz Mustafa - Oclun pazar 
Koraini biraderler - Saman iskelesi 
Nafiz Hamdi ve fürekisı - Yol bedesteni 
Mebmed Rasim • Yol bedesteni 

Günther Vagner, Hannover 
6-6 b. 3 (1000) 

Jarmın kıymetini göstermeye 
ı yarıyorlar o kadar ... 
aır"......,. .:J!':J!'lllE --&~=«~•lllQl ____ ftl!JR!I.._ __ .._, __>.J ~ 

lzmir ith~lit · gümrüğü n1.ü
dü1lü~ünden: 

K. 
Müstamel demir baskı 50 
Müstamel demir gaz sobası 20 
Hurda gaz lambası O 
Hurda demir parçaları 29 
Hurda demir gıriko 23 
Müstamel çerçive 46 
Köhne baskül tahtası 565 
Hurda sandalya O 

Adet 
3 
5 
6 
o 

• 

2 
Köhne yer ve yol hahsı 93 
Yukarıda yazılı eşyalar gümrüğün demir baş hurda eşyasın· 

dan olup açık artttırma suretiyle 13-8-935 !ah günü satılaca
ğından taliplerin ogün saat onda ithalat gümrüğli aabt ko-
misyonuna müracaatları ilin olunur. 27 - 30 2313 (1077) 

Burhaniye Ziraat bankasınd8n: 
• Burhaniye Ziraat bankas1na ait iskeledeki zeytiayağl fabrikuı 

1 
ile sabunhane icara verilecektir.Ltekli olanların Burhaniye Ziraat 
bankuma milracaat etmeleri ilh o.loaur. (109f) 2357 8,6,2,30 

Anneler, 

Artık müsteri1adirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklanna eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAKTlN 
S6tlü ua 

Az zamanda çok ratbet 16rmiiş Te bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce te9ekkür mektubu ıelmiştir. 

Eczuelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden siz4e içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda ittibaaız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf dOterainiz. 

Bunu karplamak bu zayıab telafi etmek lazımtlır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmıt binlerce kiıiye re11çlik, sıhhat 'Ye 
•eş'e -.ermiş olan 

Klna L-Otll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini a-örmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz ••. 

Merkez: 
lzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anaf artalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eylw panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
deşler pavyonu olacakbr. Modern mobilyele1'imizi görmteğe şimdi· 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Muğla Nafia direktörlüğünden: 
,,Kapalı zarf usulile eksiltd'\J"( e 
ilanı'' 
· 1 - Eksiltmeye konulan iş: Mutia viliyetinde Muğla-Köycetiı 
yolunda Betonaame Namnam köprüsü inşaabdır. lntaabn keıif 
bedeli 23500 liradır. 

2 - Bu ite ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa itleri teraiti umumiyesl. 
O - Tesviyei ttirabiye, 9osa kirgir inıaata dair fenni şartname. 
F - Ketif hulha cetveli. 
G - Proje. 
lstiyenlıer bu prtnameleri ve evrakı 117 ,5 kurut bedel muka· 

bilinde Muğla nafıa müdürlOğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 Ağustos 935 Çarşamba giinü saat lS d~ 

Muğla viliyeti nafıa dairesinde yapılacakbr. 
4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yapılacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1762 lira 50 kurut 

muvakkat teminat vermesi. 
Bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermelİ 

lizımdır. 
1 - Ticaret odasına kayıtli bulunduğuna dair vesika 
2 - isteklinin en az ya on metre açıkbğında betonarme 

köprü veya elli bin lira değerinde esaslı aksamı betonarme ili':' 
şaat teahhilt ve eyi surette ikmal ettiğine dair resmi vesikalar~ 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazıh saattaf? 
bir saat evveline kadar Muğla Nafıa dairesine ıetirilerek ek· 
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü madded'-· 
yazılı ıaata kadar ıelmiş olması ve dış zarfın mühtlr mumu ile 
eyice kapablmış olması lazımdır. Postada olacak ıecikmeler kab~ 
edilmez. 23-30 - 6-13 (1035) 2265 

lzmir defterdarlığından: 
150 lira ücreti tehriyeli iki hesap ekiıperi tayin edilecektir. 

Aşağıdaki evsafı ve şeraiti haiz olanlann defterdarlığa mllr•• 
caatlan. 

1 - Türk tab' asından olmak. 
2 -- Y6ksek tahsil g&rmilf bulunmak 
3 - Maliye mllfettitlipde, divanı muhasebat birinci smıf dt 

rakipliğinde veya mali ve ticari mtleueselerde en az bet P 
mnaffakıyetle çahfllllf mQbuebe anlleriae ve ticaret kaa ..... 
lanna yaluf W---k. ı354 (1092} 


