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il Haraççı 
KARDEŞLER 

Mami'ılab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Cımı1mriyct Es 1 inin Be1ıçisi, Sal>a1ılat·ı Çıkar Siyasi Gazetooit' Yeni Aıar matbaasında basılmıştır. 

lngil 
Aians daha ... 

U1 uyacak mı? 
_.. -

yurdun kültür merkezi 
, lstanbulun, yüksek bir 
ne kadar hakkı varsa 
msa varlığımızın en 
i merkezi olan lzmirin 

d ni derecede ilgi ile kar· 
ıya htiyacı ve hakkı 

. Memleketin genel asığ
ları a bunun böyle olmasını 
iste.. Böyle iken, bir devlet 
kurumu sayılan Anadolu ajansı 
lzmire küçük bir şar gözilc 
bakmağa alışmıştır 

Bir çok kez ajansın Izmire 
karşı ilgisizliğinden clert yan
dık. Aldıran olmadı. Yurddaş
ları, memleket dışında ve için
dr o up bitenlerden duyuldan
dır k ödev"ni üzer:ne alan 
bu u usal kurum, esefle yaz
ma ız ki, ödevini hiç te an
lamı görünmiyor. Daha doğ
rusu, ajans kendini yalnız ls
tanbul gazeteleri hesabına ça
lışmak için kurulmuş bir ku· 
rum sanıyor. İstanbul gazete
lerine verilmiş olan yığın yığm 
haberler görürüz ki İzmire 
bunların veril•esi belki de 
gereksiz sayılmıştır. Radyola
n•ızdan faydalanma yolunu 
bulmasaydık, ajansın İ.zmir ga
zetelerini herifin unutan za
•alh servialerile a-ülünç duruma 
dü erdik. 

Ankaradan sonra basının en 
~ok geliştiği yer Istanbul ve 
1.!mirdir. Şarımızda gündelik 
· ı gazete çıkıyor. Bu gaze
t rdea hiç biri kendilerinden 
beklenen ödevi lstanbullu ar
kaşlarından daha eksik yapmış 
değillerdir. Hatta diyebiliriz ki, 
lzmir gazeteleri, daha zorlu 
şartlar içinde çalışıyorlar. 

Kamutay açıkken sabahlara 
kadar bekletliğimiz olur. Ajans 
uykudadır. En önemli, en coı-
kun iÖrüımeleri yurddaşlara 
bildirecek elan servisler 24 
veya 48 saat geç kalır. Öyle 
ki, bunlar trenle gönderilJe 
elimize dahe çabık varabilir. 

Kamutay kapandı mı Ajans 
lzmiri ıtütün bütün unutur. Ne 
içsel, ne de dışsal duyukların 
onda birini alabiliriz.lzmire beş 
on S'ttırhk duyuk mu yetmez? 
Hem lzmir azeteler"nde arsı-
ulus had' e.erin yeri mi o'ur? 
işte ajansın acınacak mantali
tesi.. 

Hala yarım asır önceki kafa 
ile düşün· yorlar. Türk 'Ol.ur· 
tar nm bütün önemli hadiseleri 
bilmeğc ihtiyacı olduğunu an
lamıyorlar. Yalnız dışsal ha
berler unutulsaydı bari .. Baş
bakan doğu illerinde bir ince-
leme gezisine çıkmıştır. Bu 
geziyi adım adım öğrenmek 
istcmiyen kim vardır? Anadolu 
ajansı bu kadar önemli bir 
konu üzerinde bi e lzmiri hatı
rına getirmez. Bize verip ve
receği haber : " Başbakan 
uraya varmıştır. ,, gibi iki 

sözden ileri geçmez. Bu 
kadarı artık lzmirlilere karşı 
b · r saygı ızlıktır. Ajans kuru
mu lstanbulla lzmir arasında 
ayırdımlar yapamaz. Ona böy
le bir hak verilmemiştir. İzmir
lileri ilgilendirecek duyuklara 
gelince, ıazetelerimiz bunları 
ajanstan daha eyi bilecek kat
tadırlar. Bh.im bu ulusal ku· 
rumdan iıtediiımiz şey İstan
bula •• · klana aynen 

r a 1 
-Italya 

ılngiltereyi dü 
Fransaya 

Habe~ lhtilifn. A vu~~URY A'DA GüNüN ~i 
.. --: Habsburgların geri geti-

~ ren başlıca ış oldu rilmesi Kararlaşmış gibi. 
soruldu Paris, 4 (Ö.R) - Viyaaa-

•• dan · bildiriliyor: Avusturyada 

ltalyaya karşı ekonomik l •• • • •• l •• srünün en büyük işi Habsburg-
0 UŞU Il U uyor .. Iarın saltanatının iadesi mes-

Paris 4 (Ö.R) - Bu sabah 
başbakan B. Laval, İngiltere 
büyük elçisi Corc Kolark 
ile uzun bir görüşmede bulun
muştur. B. Kolark Fransız 
başbakanına İngiliz kabinesinin 
dün sabahki toplantısında ge
çen konuşmaların so rnclarım 
b" dirmiştir. 

göre Jngiliz hükümeti it 
Habeşistan arasındaki ayr ık
ların ortadan kaldırılma 1 ç"n 
her şeyden önce Büyük 13 i
tanya ve Fransa arasında bir 
el birliğ"nin sağJanmasını gö-

m"ni ko ... umak 
olacaktır? 

nasıl mümkin elesidir. 

2 - Eğer Cenevre müesse
sesi ihtilafın önünü almağa 
,·eya saldırış halinde saldırana 
karşı ceza tedbirleri almağa 

Jlalıe~tc UallacU. Mııu· km al.olu llalyau soıııali:siııdc .Mogadiçttclrı yeı·ii kış{alan 

Gerek bu ıörüşmeden, ge
rekse bu sabahki İngiliz ıaze
telerinin yazılarından anlaşıl
dığına göre ltalyan-Habeş an
laşmazlığı meselesi İngiltereyi 
şimdiki halde düşüudüren iş· 

lerin başlıcasıdır. 
Fransa lla el blrllği 

" Deyli telgraf ,, gazetesine 

zetmektcdir. 
Fransaya 7 soru 

Ayni gazeen·n verdiği du
yuklara bakılırsa, lngiliz ka i
nesi tarafından Fransaya aşa· 
ğıdaki soru!ar soru,muştur: 

1 - Eğer ltalya, ulus ar ku
rumu üyesi oJan Habe~·stana 

saldırırsa, toplu güven siste-

gücü yetmezse, şimdiye kadar 
uluslar kurumu andlaşmasına 
dayanmış olan Ing liz dış si
yasası ne olabilir? 

3 - Cenevre kurumu, üye
lerin' n bjyiık çokluğuna daya
narak, toplu güwn sistemini 
ne dereceye kadar koruyabilir? 

=====-~----.=..;=--------~~===::.;.:..:~ -------------------------------

Uzak şar lerinde 
girdi Barış • 

yıne tehHkeye 
Sovyetlerin 

Verdi 
Tokyo elçisi 
Mançoriden 

çok şiddetli bir nota 
Ruslar gidiyorlar 

:! Cl />OJl i 111 pa ralor u 1•a _ iyet i 
BERLIN, 4 ( O. D. ) - leri değiştirildikten sonradır ki 

Moskovadan bildirildiğine ~ö- Japon hükumetince kabul 
rk~ Sovyle~ . RMusyanı? hTdur- edilmiştir. Resmi mahafil 
ıye e çısı ançurı u u- h d" 

duoda son çıkan Sovyet· Japon son . a ıseler hakkında 
hadiseleri dolayısiyle dış işleri tahkıkatm neticesini bekliyerek 
bakanı B. Hirotaya siddetli hiç bir mütaleada bulunmıyor-
bir protesto notası vermiştir. lar. Yarı resmi Japon ajaasının 
Sovyet notası ancak bazı söz- bir bildirimine göre hadise 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
buraya da verilmesidir. lzm·r siz ayırdımları ·~;;~;~···k~;. 1 

gibi, Anadolunun soluk yeri sızıltılarımızın bazı lstanbul a-
aayılan bir şarın yüksek değe- zetelcrinde bile yerbuJmuş ~i-
rini ajans ta anl~~amışsa y~- masına rağmen ı:-enel basın di-
zıklır. Gazetelerımızde telsız rektor1uğunun dileklerimizi gö-
duyuklarına o kadar çok yer zetmemiş olmasıthr. Basının bir 
verilmiş olması ajansın ne ka- kısmı, au en basit işte bu ka-
dar bozuk çalıştığını, göster- dar gözetimsiz kalırsa ajansı• 
meğe yeter. fGturauzca hareketine, uyku-

Bize özenç veren ikinci bir auna ptalamaz. 
nokta da bu hakaaahja Ye yer- ••vk•~ :mao.ss-

Mançuri ile Sovyet Rusya ara
sında hududun iyi ayrılmış ol
mamasından ileri ielmiştir. 
Sovyet hükümctinid teıebbüsü 
dostane olmıyan bir hareket 
sayılıyor. Japon cevabı bu nokta 
üzeı·inde duracaktır. 

Berlin, (Ô.D.) - Transooe
an Ajansı bi!diriyor: Bir takı• 
Japon ve Mançuri kıtalarının 
Sovyet toprağına girmesile 
çıkan hadiseler dolayisile uzak 
şarl ta durum gerginleşmiştir. 

Çok şiddetli olan Sovyet no
tası bu gibi hadiselerin deva
mından vahim neticeler çıka

cağını Japon hükumetine ihtar 
etmiştir. Nota şöyle bitiyor: 

"Sovyet hükümeti, hudutta 
dostça münasebetler muhafaza 
etmek istediifoe dair, Japoa 
hükümetinden teminatı bekler 
ve ileride Japon ve Mançuri 
makamlarının tahrik edici 
bir durum ta"ınmamaları 
için derhal şiddetli tedbirler 
almasını ister. Bunlar anlama
lıdırlar ki bu şekilde hareket
leri tecviz edilemiyeceii gi' i 
tehhkelidir de .. ,, 

Paris 4 ( Ô. D. ) - Roy .. tr 
Ajansının Dayrenden öj'rendi
ğine göre Mançuride yerleımiş 
olaa bOtlln Sovyet tebaalan:ıa 
25 Aiustosa kadar Ruıyaya 
dimneleri için MoakoYadan emir 
yuilmiftir. 

Hükumet ulusal kurula bir 
kanun projesi vererek Habs
burılar aleyhiada çıkarıl

mış olan ve Avusturyadan 
kendilerini kovan kanunun 
ilgasını ve müsadere edilmiş 

olan mal ve mülklerinin geri 
verilmesini istemiştir. 

Son imparator Şarılın büyük 
oğlu Arşidük Otto ile dışarıda 
görüşmüş olan Avusturya hü
kumet mümessilinin bu 2ün
lerde Viyanaya dönmesi bek
leniyor. 

A 1·~ td lth Ollo 110/Ji b o·g m· 
taltlrna çıJ.anlacak 

Yunan mebusanında bir teklif 

V enizelosun başına bir 
milyon drahmi biçildi .. 

}mıan nıebuaaıı biumıı 

Pariı, 4 (Ô.R.) - · Atinadan ıını teklif etmiştir. Plebisitle 
bildiriliyor : Hükümet toplantı- Yunan uhuundan, parılmanter 
larına başlıyan ulusal kurula cumhuriyet rejimiyle meşruti 

bir kanun projesi vererek re- krallık rejiminden biriai seç-
jim meselesi üzeriade serbest mesı istenecektir. 
ve adilane bir plebist yapılma- oım :ı ııncu s ıyfcıd ı 

Steyadinoviçin söylevi 

Yugoslavya dış siyasası 
Andlaşmalaradayanıyor 

-·· . 
K. ANDLAŞMA VE BALKAN ANDLAŞMASI Bu 

SIYASANIN TEMELiDiR 

} ugoslavya basbal.auı 
Sle!fadi.11oviç 

Parİ•, 4 ( O. R. ) - lskop
çina meclisinde kabinenin bil
dirimini okuyan baıbakan 8. 
Steyadinoviç dıt siyasa hakkın
.la fU ı&zleri ıiylemittir : 

KraHık niyabet meclisinin gü
venine dayanarak kurulan 
bugünkü hiikumet, dıı siyasa· 
sının Yugoslavya tarafından 
imza edilen barış ve ittifak 
muahetJelerilc dostluk andlat· 
malarına dayandığını bildirme
ii bir ödev sayar. Bu siyasaya 
küçük andlaşma ve Balkaa 
andlaşması ile Yugoslavyayı 

Frannya birleştiren dostluk 
bağları veçhe vermektedirler. 

Zaten Yugoslauyanın dış si
yasası daima coirafı vaziyetine 
ve ulusal tarihine bağlı olmuştur 
Bu dıt siyasanın direktifleri 
hiç değişmeyen tcmellerdir.Hi
kumet var olan dostlukları te• 
yid edecek ve daha çok sar 
lamlaşhracakbr. Genci uzlaıma 
ve barış ülküsünün tahakkuku 
için hükumet bütün diğer deY• 
Jetlerle de elbirliii yapabilmeyi 
çok candan iıter. 



• 

Ko .. ylerde ........... . 
•••••••••••• 

···· .. · ····· Tetkı.kler •••••••••••• 

Narlı ere 
Nümune köyü 
Narlıdere [ Özel ] - İzmire 

dokuz kilometre mesafede bu
lunan Narlıdere köyü llbaylı
ğıK nümu c köyleri den bi
ridir. 

Aşağı ve yukarı mahalleden 
ibaret ve bir muhtar tarafın
dan idare edilmekte olan bu 
köyün üç yıl evvelki halile bu
srünkü vaziyeti arasında iler
leme noktasında• o kadar bü
yük fark vardır ki parmak ısır
mamak kabil değildir. 

Evvelki köhae ve biçimsiz 
bir mektebi kafi görmiyen halk, 
tam şöse üzerinde bulunan 
mezarlığı kaldırarak tam teş
kilitlı asri bir mektep v· cuda 
i'etirmiş ve mektel.in ön ve 
arka taraflarıaa dikilen seç.me 
•iaçlar büyiyerek mükemmel 
ltir park halini almıtbr. 

Mektebin yanıadan bahçe 
aralarına giden bir yolun üs
tüad e, fitif çamlıklara b6rün
m0t olan küçücllk bir tepetle, 
umumi bir park haline a-etiril
miş ve her yıl burada u.latalık 
bayramı yapılmak üzere köy 
kurumunca önemli kararlar 
Y trilmiştir. 

Narlıdere köyü, temizlik ci
hetinden de, bazı köylere ör
nek olacak dereceyi bulmuştur. 
Sokaklara süprüntü atmak, piı 
suları akıtmak ~bi biçiasiıliğe 
raatlamak kabil değildir. 

Köyün gellrl 
Bu muhitin topraiı her tür

lü meyva ve •ahsul yetiştirme-
k• çok elveriılidir. Arabistan
da büyüyen hurma, Hindistan
da yetişen Hindistan cevizi gi
lti, biç bir yer.l.e yaşamıyan 
ağaçlar bile, Narlıderenin albn 
topraklarında mahsul verebilir. 

Bu köyün başlıca &"eliri, Ü• 

züm, her türlü se\,ze, meyva 
ve portakaldır. Ve halk ta her 
türlü mahsul üz.erine zer'iyat 
yapmaktadır. Bu itibarla renc
berler, bir yıl •Üte•adiyen bat 
ve babçesi•den ayrılamamak
tadır .. 

Bu yazııa göre, halkın az, 
çok servet sa'hilti olması llzım 
geliyorsa da maalesef borcu ol
ınıyaa hiç lair rençl.ere de ras
lamak imkinsız.dır. 

Köyün umumi vaz.iyetı bak· 
kıada bize faydab malumat ve
re• çalışkaa m11htar bay Hüse
yin diyor ki: 

- Bu köy aiıe yabaacı de
ğil~ir. Her zaman a-elir tetkik
lerinizi yaparaınıı. Doirusuıau 

söyle .. Üç yıl, üç ay, üç hafta 
ev•elki Narlı dere köyü ile bu
günkü Narlıdere köyü arasında
ki farkı naaıl buluyorauauı? 

Bildiğiniz. ikilikler tama111en 
ortadan kalkmış ve bütün halk 
el ele vererek kardaş gibi ge· 
çinmeye başlamııtır. işte bu el 
birliiidir ki, köyümüzü ıördü· 
ğünüz şekilde ilerletmeye ae
bep olmuftur ve olacaktır. Şu 

mektep on bin lirayı aşkın bir 
para ile meydana gelmiştir ve 
hamiyetli halkımız nakten ve 
be•enen çalışarak bu irfan oca
ğım vücude getirmiştir. 

Verllen kararlar 
Köyümüz.de köy yasası harfı 

harfına tatbik edilmektedir. 
Köy kurumunu• verdiii karar
Jarın itira%1, temyizi yoktur. 
Halk da kendi menfaatle
rine taalluk eden kararlarımızı 
sevinçle karşılayarak derhal tat
bik etmektedir. Köylerimizdeki 
lcahve,balckal, kasap, berber sribi 
dükkanların hepsi de beton
laşmıştır. Kahvelerde kaiıt 
oyunu çoktan kalkmıştır. An
daçımız yapılmıştır. Karako
lun önüne 750 muınluk bir 
lüks lambası asılmııtır. Parkı
mız vardır. Suyu•uz çok ve 
tatlıdır. Zirai asayış de yolun
dadır. Y .ula umumi bir lıe-

Bir çocuk a < ha al
tında kalaı·ak <Hdü 

Dün akşam Tepecikte feci 
bir ara a kazası olmuş ve üç 
yaşlarmda bir yavru araba te
keri ekleri arasında boguiarak 
can vermiştir. 

Ferhad oğlu Basri adında 

üç yaşlarında bir çocukcağ'lZ 
evlerinin kapısı önünde oynar
ken Akşam sokağındaki evine 
bo§ tek yük arabasile dönmekte 
olan arabacı Hasanoğlu Osman 
arabasını idare edemiyerek ço
cuğu tekerlekler altında kal
masına ve ölümüne sebebiyet 
vermiıtir. Tekerlekler çoçuğun 
boynundan geçmiş ve çocuk 
boğularak ölmüştür. 

t.. .. .. 

Aydın 
Hattı teftiş ediliyor 

nevlet dcmiryolları şebeke
sine dahil bulunan Aydın de
miryolları teslim ve tesellüm 
muamelesi 1.itmek üzeredir. 
Şehrimizde bulunmakta olan 
De•let deıniryolları umum mü
dütü bay İbrahim Kemal hattı 
teftiş etmektedir. Bay lbrahim 
Kemal hattı sonuna kadar gör
dükten sonra Pazar günü şeh· 
rimize dönecek ve ondan sonra 
Ankaraya gidecektir. 

Kumpanyada çalışmakta olan 
bütün ecnebi memurların işle

riae son verilmiş ve hesapların 
bitirılmesi iç.in yalnız muhase
beci işinde bırakılmıştır. 

Bayındırlık bakanı bay Ali 
Çetinkayanın da şu bir kaç gün 
içinde şehri•ize i"elerek yeni 
hattı i'özden ieçircceği haber 
alınaıştır· .......... 
Bayındırlık 
Bakanlığında 
Yapı işleri genel direk
törlüğü ihdas edildi 

Bayındıriık bakanlığında bu 
defa yapı işleri için bir genel 
direktörlük ihdas edilmiştir. 

Bayındırlık bakanlığından il
bayh(a gelen bir bildirimde 
Devlet daire ve müesseselerine 
ait bilumum binaların inşa ve 
esasla :tamirleri için lazım gelen 
proje ve keşifleri tanzim ve 
ihzar işi idare, mürakabe ve 
kabul muameleleri, belediye ve 
yol yapı kanunu esasları içinde 
belediyelerin yaptıracakları şe-
hir veya kasaba, hali hazır ve 
müstakbel imar haritalarını 

tetkik ve tudik etmek bu ge
nel direktörlüğün vazifesidir. 

Belediye fen heyetleri kad
rolarında bulunan mühendis, 
mimar ve fen memurları bun
dan sonra belediyelerin inhası 

üzerine Bayındırlık bakanlığınca 
tayin olunacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
la ve bir de miş_afir evi ya-
pılacaktır. Yalnız halkımız 

nasılsa yüklendi~i borçtan bir 
türlü kurtulamamaktadır. 

Bu borçlar da sana, bana 
değil, rençperin liğini ke
miren bazı şahıslara aittir ki, 
verile verile bir türlü öden
mek bilmiycn bu borçlardan 
rençperimizin ne vakıt halis 
olacağı da malüm değildir .. 

Eier bu yıl mahsulümüz pa
ra eder de borçlarımızı temiz
lersek, o zaman ieniş bir ne
fes alacak olan rençperleri-
mizden daha çok yardım gö
receiimize ve köyümüzü daha 
modern bir kıyafete sokarak 
İımirin en •Ümtaz bir mesiresi 
haline getirecei'imize hiç şüp
he etmemeliclir. 

-----·-Birinci teşrinin yirminci pa
' zar gününde yapılacak olan 

genel nüfus sayimi hazıôkları 
her tarafta devam etmektedir. 

Sayim gunune takaddüm 
eden günlerde trenle yola çık
mış olan nüfusun da sayıma 

dahil {'dilmesi iç:n sayım gü.nü 
sabahı saat sekizden sonra 
terenin vasıl olduğu ilk istas
yona vali, ka makam veya na
hiye müdürleri bir veya müte· 
addit sayım memuru göndere
cekler ve bu memurlar tren
lerdeki nüfusu kaydedecekler· 
dır. Trenlerde bulunanlar tek
rar yol arına devam edecekler 
ve ikinci uğrıyacakları ·istas
yonda tekrar sayıma dahil edil
memeleri için teren şefine bir 
~esika verilecektir. Sayımı bu 
suretle }tapılacak olan trenler 
ancak sayıma takaddüm eden 
gecede yolda bulunup ta saba
hın saat sekizinden .aonra is
tasyona uğı ıyan trenlerdir. 
Yoksa sayım günü sabah1 saat 
sekizden sonra herhangi bir 
istasyondan hareket eden tren
lerin sayımına hacet yoktur. 

Gene sayım gününe tekad
düm eden geceyi bir deniz 
nakliye vasıtasında geçirmiş 

olan kimseler sayım günü vasıl 
olacakları limanda sayıma tabi 
tutulacaklardır. Bunun için li
manın tabi o1duğu kaza veya 
vilay~t icabıııa göre b!r veya 
bir kaç sayım memuru tnyin 
edecektir. 

Umumi sayım ~ününden c~
vel bir limandan harehet edip 
te başka hiç bir limana uara-

madan 20 Teşrinievvelden 

sonra bir limana vasıl olacak 
deniz nakliye vasıtalarındaki 

insanlar gittikleri ilk limanda 
sayıma tabi tutulurlar. Bu kabil 
sefainin süvarilerine diğer li
manlarda tekrar s yıma tabi 
tutulmamaları için birer vesika 
verilecektir. 

Bazı limanlarda bulunan ve 
içinde ikametgah şeklinde in
san yatan tamire çeki1miş, iş 

bekliyen veya her hanzi bir 
'Surette tr::vakkuf etmiş olan 
deniz nakliye vastalarında-

r 
di ... _____ _ 

ki ve sabih havuz ve tami
rathanelerindeki nüfus mahal
lin en büyük liman me
murlariyle takarrür ettirilecek 
şekilde hususi sayım memuru 
tayini suretiyle sayıma tabi 
tutulacaklardır. 

Bir semtin veya birkaç mın
takanın sayımı herhangi bir 
sebeple diğerlerine nazaran 

çok gec:kecek o!ursa o semtin 
diğer rn ntak2!arla irtibata sa
yım ameliyesinin bitmesine ka
dar jandarm, polis veya asker 
tarafından kesilecek diğer 
mmtakalaı ın serbest bırakıl
masına müsaade edilecektir. 

Bazı mıntakalarda aüfusun 
fazla zuhür etmesi seltebiyle 
veya başka bir sebeple sayı

m n geç biı ecej'i anlaşılırsa 

ihtiyat sayım memurlarından 
yardımcı memurlar gönderile
cektir. 

Sa ım güni.i bava nasıl olursa 
olsun sayım muhakkak yapılacak 
ve başka bir güne tehir edilmi
yecektir. Ancak tehlikeli su
rette tevessüü melhuz olan yan
gın, sel veya zelzeJe gibi ahval 

vukuunda sayım ameliyesi er
tesi güne bırakılabilecektir. 
Bu vaziyet tlerhal istatistik 
genel direktörlüğüne telgrafla 

bildirilecektir. Yukarıda yazılı 
sebeplerden başka hiçbir ba
hane ile sayım geri bırakılmı
yncakhr. 

Her mevkide bütün mmta
kaların sayımı bittiği hakkın
da malümat alan ilbay, ilçe-

bay, lcamubayların emrilc top 
atmak suretiJe veyf\ davulla 
sayımın bittiği ilan edilecek 
ve bundan sonra herkes soka
ğa çıkabilecektir. 

Hiçbir kimsenin sayımdan 
hariç kalmaması için sayım 

günü yanlışlıkla veya herhaniİ 
bir sebeple defterlere ismi 
geçmiyen eşhasın müracaatı 

Jüzumu ilan edilecek ve bu 
gibi kimseler bulunduğu veya 
müracaat ettikleri takdirde 
mıntaka!ar harici nüfusun 
ikaydolunduğ-u deltere ~ayde
dilecektir. 

Aydın Hattı İçin 

Bayındırlık Bakanı Ali 1 

Çetinkayanın Sözleri 
Bayındırlık bakanı Bay Ali 

Çetinkaya Aydın DemiryolJarı
mn tesellümü münasebetile şu 
beyanatta bulunmu§tur: 

" - Aydın DemiryolJnrının 

devletçe satın alınması ulusu-

muz için mutlu bir hadisedir. 
Geçen yıl satın alınan ve bir 

yıl içinde verdiği sonuçlar do-

layıs le sahn almakta nekadar 
isabet ettiiimizi ıöstcrmiş olaa 
Kasaba hattı ne ise Aydın 
hattı da, bizim için odur. 

Bu iki hat, Eıe bölgesi gibi 
yurdun en verimli, tecimel ve 
ekonomik gelişime en elverişli 
bir kısmını biri gediz ve öteki 
Menderes vadilt!ri içinden uza
narak, Akdenizde en ön~mli 
limanı•ız olan İz.mire bağlar. 
Yalaız şu geoırafik duru•un 
kısaca gözden geçirilmesi bile 
b iki ttua önemi Ye deieri 

hakkında bir fikir vermeğe 

yeter. Aydın hattını satın al
mamız, ekonomik crkinliiimi:ıi 

tamamladığı ı:-ibi enun daha 
çok gelişib yükselmesi için et
kili bir araç ta olacaktır. Bu 

surcfle demiryollarınuzın birli· 
ii de sai"lanmıı bulunmaktadır. 

Bu yolun Afyoa - Antalya 
hattile birleımcsinden ıoara 

değerinin birkat daha yükse
leceii siiphesizdir. 

Devlet Demiryolları Direk
törlüiü, bu yeni hattı da, bü
tün eksikler.ini tamamlıyarak, 

az zamanda, öteki devlet hat
ları derecesine çıkaracak ve 
tarifelerinde de ekonomik ku
ramımıza uyacak gibi değiıik
liklcr yapacaktır. 

Hattın aeYlete i'CÇmHi ulusa, 
İzmir ve hiaterJandma kutlu 

ER 
• 
ır o ..... .,. 

)r aııgın çıktı ve hi ı· 
Yatak yandı 

Dün sabah Hükumet konağı 
karş sında Ankara palas ( As
keri ) otelinde gaz ocağı ile 
tavanda tahtakurusu yuvaları 

yakılırken yangın çıkmış ve it
faiye yetişerek faaliyete geç
miştir. Yangın, Kızılay Cemi
yetinde bulunan yangın sön
dürme makinalarından biriyle 
söndürülmüştür. Otelde bulu
nan müşteriler ile otelin altın

daki mağaza sahipleri büyük 
korku a-eçirmişlcrdir. 

Yangın, gaz ocağından ya
tağa sıçrıyan kıvıJcımlardan 
çıkmış ve yalnız bir yatak yan
mıştır. Zarar sekiz lira kadar
dır. Yangında kast olmadıiı 
anlaşılmıştır. 

•••••••••••• 

Irz düşmanı 
Bir kıza saldırmış 

Bekir oğlu Hasan Tahsin 
adlı bir f&hıı lf e-t·zipaşa bul
varmda otura• on bcı ya,ın
daki Yıldızın evine ıittiği sı
rada önüne ı-eçmiı ve elindeki 
çakıyı göstererek: 

- Ya bcı1imle yangın yerine 
ıclecekıin yahut bu çakı ile 
seni öldürürüm, diye tehdit et
miş ve yere yabrmıştır. 

Kızın feryadı üzerine yeti
şenler Yıldızı az ılının elinde11 
kurtarmışlardır. 

Mütecauiz hakkında takibat 
yapılıyor. 
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Y an.gın başlangıcı 
Kal'şıyakada Soğukkuyuda 

Saadet sokağı11da Selim kızı 
bayan Re,idenin evinde man
galdan bir arsaya kül dökül
diliü sırada külün içindeki kı-
iılcımlardan otlar tutuşmuş ve 
yangın çıkmış in de söndürül-
müştür. 

Su ve Elektrik 
Özel, ıenel ve belediye büt

çelerinden bu yıl su ve elek
trik teıisatı için ayrılmış olaa 
para hakkmda bayındırlık ba
kanlıiı Ilbayhktan malümat is
temiıtir. Plinların da birer ör
neklerinin gönderilmesi bildi-
rilmiştir. 

Yunanistana 
Hayvan ihracatı 

Evelki gün Ankara vapurile 
Yunaaistana üç bin koyun ve 
keçi, 544 sığır ihraç edilmiştir. 

Dün de lzmir vapurile lstan
bula otu:ı sıju gönderilmiıtir. ...... -

Bay Ihsan 
lzmir orman mühendisi bay 

Ihsan Kop Kastamonuya or
man baı mühendisi olarak ta
yin cdilmiıtir. Bay lhsan düa 
yeni vez.ifesine başlamak üzere 
Kastamonuya hareket etmiştir. 

Bay Fuat Yurddaş 
Bir baftadanberi izinle Boz

dağda istirahat eden ilbaylık 
hukuk itleri direktörü bay Fu
at Yurddaş şehrimize dönmüt 
ve dün vazife.sine başlamıştır. 

B.Nuri Fettah 
Avukat Nuri Fettah Esen 

vilayet encümenince llbayhk 
na•ın hava kurumuna iza se
çihniştir. 

Yarllbay 
Yarilbay Sedat Erim aldığı 

iki aylık iznini kullanmak üzere 
düa İzmir vapurile İstanbula 
rit.iıtir. 
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Deve ku una sormu 
- Yük taşır mısın? 
- Kan dım var. 
- Uçar mıs n? 
- Gövdem ağır. 
Demiş. içimizde ne adamlar 

var ki adı adamdır. Ne yaşa
masın. ı irler, ne ö mesini.. 
Şikay t ederler dururlar. Işte 
ben 'iöyle o madım da böyle 
olmadım, talih bana gülmedi, 
etmedi, kılmadı. 

Çalışmak sahasına gelince 
yan çizerler. Cesaretten, çalış
makt n yana ellerinde sıfırdan 
başka sermayeleri yoktur. 

Cesaret, çalışmak her insa
nın iradesine bağlı bir enerji
dir. Şöyle olmak, böyle olmak 
içif1, kendi yaşayışlarında ken
dilerini refaha ve selamete ulaş
tırmQk için çalışmak ve cesur 
olmak lazımdır. 

Amma çok yüksek bir ik-
bal aramak uzman olmağa 
bağlı bir ış ımış. Zaten 
böyle olanlar böyle olmak 
için cesaret ve çalışkanlıklarına 
dayanmı~lar, çıkmışlardır. 

Benim sözüm hepinize, he-.. 
pımıze .. 

Bir köşeye çekilip de ıöaül 
karartıp, kafayı avuca sokarak 
topraia göz dikip ah çekmek 
cesareti ve çalışmayı büsbütün 
öldürür. Hayat tahta kurusun
dan tut da insanlarına kadar 
çalışmak ve atılmaktan ibaret 
bir mücadeledir. 

Kötü düşünmek, çalışmamak, 
korkmak ve füturlanmak en 
büyük tehlike ve en büyük 
bastalıkbr dostlar. 

Çalışan ve cessur o1anları 
ıöz önüne getirecek olursak 
hayatın ona güldüğünü onun 
şen ve mesut olduğunu görü
rüz. Tali dediğin, su, bu dedi
iin hep Allahın verdiği irade 
kuvvetine bağlı cesaret ve ça
lışmaktan doğan itibari bir 
laftır. 

Ben yaşayamadım Yalambaç 
diye sürüp gittiğin ve arkan
dan sürükleyip gittiğin hayatı 
ve hayatları olduiu gibi geri 
çevir.mek kabil olmadığını he-
pimiz biliyo:-u:ı. Yaşayışımız.da 
deve kuşu olmayıp gönhimüzde 
birer arslan yatınrsak hayatın 
verdiii adamlık ısıfahna layık 
oluruz. 

Hayatı kara görmek delilik
tir, ölmek te aciz.lir. 

Deliye gülerler, ölüye de ai· 
larlar. Işte o kadar dostlar. 

Tokdll 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta HaberJeri: 

Yankesicilik 
Şehitlerde Demirhane soka

ğında Halim kızı Aysenin yan
kesicilik suretile on mirasım 
çalarak kaçan Mehmed kızı 

Hayriye ve Tahir kızı Şirvani 

tutulmuştur. 
Hırsızhk 

Kcmcraltında tütüncü Yusuf 
oğlu Davud Şükrünün dükki-
11ına pul a1mak için giden 
Şükrü oğlu Bürhan, dükkan 
sahibinin meşğuliyetinden isti
fade ederek açık bulunan para 
kasasından 232428 sayılı bir 
on liralık ve 355652 ve 119955 
sayılı iki beşer liralık çaldı
ğından aranmaktadır. 

Blslkletl• yaralamıf 
Riza oğlu Macit Karşıyakada 

Y emişçipaşa sokağından bisik
fe geçerken Tevfik oğlu 6 yq
lannda Ruhiye çarpmış ve ço
cuğun yaralanması11a sebebiyet 
vermiştir. 

Dilenci mi, hırısız mı? 
Karantinada Yıldıztepe soka

ğmda Şerif kızı bayan Sabriye 
ve Mehmet AH kızı baya• Hik .. 
metin evlerine dilencilik için 
giren Mehmet oğlu Mustafa bir 
çanta ve ltir kadife ceket ça
larken b.ltulmu .... • 
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ÜZÜM PYASAS 

k ında ne diyor? 
aşbakanımız Mardinde 

Petrol sahasında tedkikler yaptı 

Finans 
İsmir.i bildirmek istemiyen 

;,;r tecimer üzüm piyasasının 

; u •Unt ü durumu hakkrndaki 
. ki r\·r~n i bir muharr;rimize şu 

. ure e anlatmıştır: 
iki hafta evvel üzüm piyasa

sında görülen faaliyet geçen 
hafta kısmen zail olmuş ve son 
hafta içinde ise işler esaslı hir 
durgunluk göstermiştir. Dur
gunlukla beraber üzüm fiyatla
nada görülen dilşkünlük de 
yeni mahsulün idrak zamanına 
az bir müddet kalmış olan şu 
aıralarda ehemmiyetle nazarı 
dikkate ahnmağa deier bir va
ziyet arzetmekte bulunmuştnr. 

1934 senesinde istihsal ohın
duğu hesaplanan 400 bin çuvala 
yakın çekirdeksiz üzüm mah
aolünden henüz stok olarak elde 
lmluwan miktarı 10 - 15 bin 
çuval kadar cüz'i bir yekun 
olarak hesaplanıyorsa da bu 
sene rekoltesinin yüksekliği 
nazarı dikkate alındığı takdir
de asıari 1 O bin çuval malın 
yeni rekolteye devri işiain pi
yasa üzerinde icra eyliyeceği te
sirden şüphe etmemek imkan
sızdır. 

Bu senenin yüksek tahmin 
edilen rekoltesine rağmen aliv
re satışların ıeçen seneki ye
küna ulaşmış olması da ayrıca 
•azarı dikkate alınmağa de
ier bir keyfiyettir. 

1934 Senesi çekirdeksiz üzüm 
mahsulünün idrakinden eVYel 
•uhtelif piyasalara alivre su
retile satılmış olan miktar as
gari 80000 çuval tahmin edil
diği halde hu sene rekoltHin
dcn h" suretle satış yekunu 
bu tar . • · adar altmıı bin çu
valı geçtıgı kuvvetle tahmin 
edildiğine ırörc iki rekolte ara
sındaki büyük farka rağmen 
bu se.ne alivnlerinia azlığı müs
tahsil ve tüccarı düşünmeğe 
saik bir hal olarak kabul edi
liyor. 

Geçen sene lzmir ihracatçı
ları tarafından [Kuru meyve 
ihracatçılar birliği) namile te
essüs ettirilmiş olan birJiiin 
bu sene mesaisine keremi ve
rerek sık sık içtimalar yaptıj'ı 
ve bu içtimalarda Avrupaya 
teklif edilecek üzüm fiatlerini 
tesbit t;ylediği ve bu birliğe 
dahil bulunan ihracatçıların 
müstehlik piyasalarda ayni fiat 
üzerinden satış yaptıkları ve bu 
teşebbüste de muvaffak olmak
ta bulundukları anlaşılmakla 
beraber üzüm piyasasının bu
günkü vaziyeti işbu birlik ka
rarlarmın ve birlikçe tayin 
edilmiş ve edilmekte bulunmuş 
olan fiatierın de netice itibarile 
memleket menafiine elzem 
olan neticeyi tev ıit etmiyeceği 
anlaşılmaktad ır. 

Müstehlik pi} asalarda muh
telif memleket mahsullerinin 
müteaddit noktalardan ve mü
teaddit suretlerle rekabete ma
ruz olan üzümlerimizin bir tek 
fiat üzerinden satılması imkinı 
var mıdır ? İşte evvelemirde 
teşrihi icap eden nokta budur. 

Eski ve tanınmış büyük tica
(ethaneler için tek fiatJa satış 

keyfiyetinde ameli bir fayda 
ve mad i bir kazanç ümidi 
mevcut ve muhakkak ise de 
orta halli ve küçük ticarethane
ler için iş bunun aksinedir. 
Çünkü nakdi ve itibari kuvve
tilc müstehlik piyasal~rda acen
teleri, satış şubeleri olan ve 
sistematik bir usul üzerinde 
yürüyen kuvvetli eski bir ti
carthanenin ora piyasasına tel
kin eylemiş olduğu emniyet ve 
hüsnü tey"r ... "' .. üsteniden . ....... 

• o 

Bakanlığında bin 
Beş yüz lira çalındı 

fazlasile talip ~ulduğu halde 
çok ve kuvvetli sermaye ile de 
o 'sa i ~ e yeni başlamış olma'iı 
hasebilc firma ve markası he
nüz tanınmamış bir ticaret evi 
için mesele böyle değildir. 

Kaldı ki dahili rekabetten 
maada harici rekabetlerle kar
şılaşmak mecburiyeti ortada 
mevcut iken otuza yakın tica
rethanenin bir piyasa üzerinde 

ayni fiatla satış yapmak iste
meleri ve yapma arı imkansız
lığı cia mevcut bulunmaktadır. 

'arada 9 milyonluk inşaat Ankara 4 (Özel) - Finans 
bakanlığında odacı Aşir bakaRa 
aid olmak üzere özel kalem 
direktörü Galibin masasındaki 
1500 lirayı aşırarak paltosunun 
astarına dikmiştir. Hırsızlık 
meydana çıkıp ta paralar araı
tmhnca Aşir cürmünü itiraf 
etmiştir. Paralar bulunmuştur. 

Hırsız adliyeye verilmiştir. 

Maı d.n , 4 (A.A)- Ba bakan-bakanlığ7nca hazırlanan kanu~lmak üzere 60 bin Türk göç-
ismet in önü dün rl ardine gel- layı hasına göre, dokuz senede men anayurda gelecektir. Bu 
miştir. ödenmek üzere Ankara memur- göçmenler de Trakyada yerleş-

Ankara, 4 (Özel) - Başba- ları için evler yapılacaktır. Bu- tirileceklerdir. 
kan Mardindeki petrol saha- 36 buçuk kilo yolsuzluk 
sında tetkikleriııe başladı. Mü- na dokuz milyon lira tahsis Dosyesl 
tehassıs!art din ledi. DamarJarın edilmiştir. Ö 

Bundan başka resmi ve umu-

mi istandarizasyonu yapılmamış 

bir maddenin mahalli ve keyfi 

tasnifleri göze alınarak fiatla
rmın tayin edilmesi de hayli 

lstanbul, 4 ( zel) - Takas 
bulunduğu yerleri gezdi. Bu sene eo bin 

Ankari:da memura·n muhacir gelecek yolsuzluğuna ait evrak ve fez
leke ihtisas mahkemesi mütl.- Celal Bayarın 

Evle.-1 lstanbul, 4 (Özel) - Bu yıl aeiumumiliiine verildi. Bu tah-
Ankara, 4 (Özel) - Finans içinde kırk bini Romanyadan kikat evrakı 36 buçuk kilodur. Teşekkürü 

garip bir meseledir. Her şeyden 
evvel Tipizasyon işi halledilmiş 
bulunmalı idi T etkiklerimnen 
anladığıma ~öre kuru meyva 
ihracatçıları birliğinin tespit 

eyledi2"i fiyatların yüksekliği 
dolayısile bundan bir iki hafta 

evvel inkişaf eder gibi bir va· 
:ıiyet göstermiş olan müstehlik 

piyasalar bugün için tamamile 

duraklamiştır.lzmir piyasasında 

rörülen durgunluk ta mevsim 

ıonu münasebctile Avrupa alı

cılarının yeni mahsule intizaren 
piyasaları fazla yükseltmek is-

tememelerinden ileri geldiği 
aalaşılmaktadır. 

Bazı ihracatçıların birlik ta
rafından teşebbüs edilmiı olaa 
fiyatlardan aşağıca mal sat
makta oldukları piyasamızda 
ıayi olmuş ve bu haber diğer 

ihracatçılar üzerinde mühim te

sirler icra etmiştir. I:,bu habe
ria tahakkuku halinde .tiğer 
tüccarın da ucuza mal satan-

lcrı takip edecekleri tabiidir. 
Bu takdirde de işin ergeç 

rekabet sahasına düşeceği tabii 
bulunduğundan bunun piyasa
mız üzerinde menfi ve müs
tahsil aleyhine tesirler icra 
edeceği şüphesizdir. 

Bunun için ihracatçılar bir
liğinin tesbit eylemekte olduğu 
fiyatların zemin . ve zaman ile 
rakip memleket fiyatlarına ne 
dereceye kadar uygun olduğu 
cihetiain alakadarlarca yakından 
takip edilmesi muvafıktır. 
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Polonya 
... o-

Kuvvetli filo ve 
Ko oni istiyor 
Varşova 4 ( Ö.R ) - Ordu 

enspektörü general Sosnkouski 
Ponlonyanın kuvvetli bir do· 
nanmaya sahip olrıtası için açı
lan iane cetvellerinde 5 milyon 
Zlotya toplandığını söylemiş ve 
ıu sözleri ilave etmiştir. 

- Nüfusumuzun çok fazla 
olan çoğalışı hasebile koloni
İtrden biri üzerinde Polonyaya 
manda verilmesi meselesi gü-

nün birinde mevzuubahs ola
cağına göre kuvvetli bir do-

11anmaya ihtiyacımız vardır. 

Ulusal müdafaamız karada, ha-

vada ve denizde aynı 2.amanda 
temin cdilmiı bulunmalıdır. 

Fransa - Sovyetler 
Andlaşması 

Londra 4 (A.A) - Haber 
verildiğine göre dünkil bakan
lar topJaDtısında Fransa-Sovyet 

andlaşmasile Lokarno andlaş
ması arasında Londra tarafın-

dan uygun gürülmiyen bir ta
kım ayrılıklara işaret eden Al
man mµhtırasına karşılık veri
lecek notanın inceleAmesine 
devam edilmiştir. 

Bay Bek 
LJ zak Berlinde ne 

Görüştü? 
Şark illerinde Varşova, 3 ( A.A ) _ Bay 

Barıs yine tehlikeye girdi Bekin Berlin gôreti dolayısile 
- Baştowıı bilinci sa'1İlede _ yazdığı bir betgeôe, Kurier 
Atina 4 (A.A) - Bir say- Poranni gazetesi diyor ki: 

lav Venizelosun başı için bir Bu görette heyecan verici 
milyon Drahmi dölcn konul- unsurlar aramamalıdır. Bu göret 
masma ve öldürenin ceza- esasta Alman - Leh komşuluk 
landırılmamasını saylavlar ku- münasebatmda elde edilen yak-
ruluna önergclemiştir. Siyasal laşmanın soırnncudur. Şekle ge-
çevrenler bu önergeyi ciddi lince göret bay Hitlerin güve-
olarak karşılamamaktadırlar. ninin kazanmış Alman bakan-

Atina, 4 (A.A) - Hükumet larının Varşovaya yaptıkları üç 
bugünkü demokratik parla- ı-örete cevaptır. Göretin tama-
menter rejimin devamı veya- men nezaket göreti olduğunu 
hut ki parlamanter hükumet söylemek muhakkakk ki mü-
sistemine dayanan meşruti bir balağalı bir şey olur. Fakat 
krallığın kurulması hususunda yeni siyasal ·belgeler ba2"ırtlan 
ulusun özgür olarak oy vere ması da göz önüne alınmış de-
bilmesi için bir geneloya baş- iildir. Leh bakanı bay Hitler 
vurulması hakkında parJamen- ve Nöratla iki memleket kom-
toca karar verildiğini bildiren şuluk münaseb&tını ve iki dev-
bir teklif hazırlayıp parlamen- Jeti ilgiliyen genel meselelere 
toya sunulmuştur. dokunan haber alma suretinde 

......._._......,. ............ ~ .. ----------
Sofyada siyasal tevkifler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

oşef kabinesinin de 
Çekilim mi bekleniyor 

Berlin, 4 (Ô.D) - Sofyadan 

bildiriliyor: Finans bakanı Ri

askofun istifasından senra vaz

iyet daha karışmıştır. T oşef 
kabinesinin istitasım vereceği 

zannediliyor. Eski partiler çok 

güç bir durumdadırlar. Sofya 

polis direktörlüğü adları iİzli 

tutulan eski partı liderlerinden 
bazılarım tevkif etmiştir. 

Paris, 4 ( Ö. D ) - Sefya
dan bildiriliyor: Polis yabancı 
bir devlet hesabma olarak ca-
susluk yapmakta olan üç kişiyi 
tevkif etmiştir. 

B. Bekin göre ti 
Fransa - Almanya arasını 

Bulmak için mi ? 
Pari 4 ( Ö. R. ) - Bazı duyuklara göre Berline yaptığı gö

ret çok ilgi uyandıran Polonya dış işleri bakanı B. Bekin bu 
gezi ile güttüğü amaç, Fransa ile Almanya arasında bir anlaf
manın yer bulması için Polonyanın aracılık etmesi ne dereceye 
kadar mümkün olacağını anlamaktır. ............. 
ltalya - Habeş ihtilafı 

•••••••••511•••············································· 

Ingiltereyi Düşündüren Başlıca iş 
Oldu Fransaya Yedi Sorak Soruldu 

Jlaşlal'Cıfı 1 iııti ~alıif• de lngiliz kabinesi örkünlerile iÖ-
4 - Ardı arkassı gelmiyen rüşecektir. 

bir ihtilaf halinde, uluslar ku- ltalyayı tazyık 

rumu ceza tetbirlerine baş vu- Roma, 4 (A.A) - B. Eden'in 
rabilir mi? Avam kamarasındaki diyevi 

5 - l talya ile Habeşistan üzerine alevlenen Jtalyan - Ia-
ı arasında bir ihtilaf çıkarsa giliz aytışması gittikçe fiddet-

Fransanm durumu ne olacaktır? lenmektedir. Bir takım lngiliz 
6 - Habeşistanda muhasa- gazetelerinin yazdıklam•a ba-

mat başlar da ltalya tam ve karak ltalyan basını ln~iltcre-

hızlı bir başarım elde ede- nin ltalyayı ekonomik bakımın-
mezse, bu durumun Afrikadaki dan boykot etmeğe ı:-erçekten 
lngiliz ve Fransız müstemleke- niyetli olduğunu söylemektedir. 
lerinin yerli ahalisi üzerindeki Amirallar komitesinin fev-
aksi tesirleri ne olabilir? kalade toplantıya çağırılmasının 

7 - Habeşistanm siyasal ayrıca bir anlamı vardır. Bunu11 
istiklalini korumakla beraber ltalyan - Habeş meselesi ve 

Ankara, 4 (A.A) - Ekonomi 
bakanı Celil Bayar kaputaj 
bayramının onuncu yıl dönü
münden l>türü kendisine gön
derilen tebrik teliraflarma 
karşı teşekkürlerinin iletilwıe
sinini Anadolu Ajansından di
lemiştir. 

Sitroen öldü 
Paris, 4 ( Ö.R) - Tanınmış 

Fransız otomobil endüstriyeUe· 
rinden B. Andre Sitroen vahim 

bir hastalık dolayısile yapılan 
bir ameliyat sonuada ölmüştür. 

Meşhur sitroen marka ~t•
mobilleri çıkaran bu iş adamı
aın vaziyeti son zamanlarda 
bozulmuş ve fabrikalara kapa
narak tasfiye yoluna gidilmişti. 
Sitroen bir aralık Fransanın •• 
büyük zenginlerinden sayılı-

Jordu. 

Frangın 
Korunması 

Paris, 4 ( Ö.R. ) - " Dcyli 
Meyi 11 gazetesi B. Lavalın 

frangı korumak için harcadığı 
gayretlere hasrettiği bir mkka
lede, bu işin pek kolay olma
dığını ıösteriyor ve diyor ki: 
Önümüzdeki aylar, bu işi ba
şarmak için B. Lavalın bütün 

engelleri devirmek güç olub 
olmadığını gösterecektir. Her 
halde Fransız başltamnın b\I 
çalışması sempatı ile takib 
edilmeğe değer. 

Altınlarını 
Saklamak için 

Nev - York, 4 (Ö.D) - Ken
tucky'de Port - Knok 'ta muaz
zam bir kasa inşasına karar 
verilmiştir. Amerikanın bütün 
altın mevcudu bu yeraltı ka
saya konulacaktır. Bu proje 
hükumetin altım tehlikeye ma
ruz bulunan şarlardan yeraltı 
kasalara taşımak proje!ile ilgi
lidir. 

ltalyayı hoşnud edecek ekono · arsıulusal duru111la ilgili olduğu 
mik tavizat elde etmeğe im- söyle•iyor. Bucalılara 
kan yok mudur? Deniz yüce konseyi fagiliz Bayındırhk Bakanllğm-

Gene aynı ı-azetenin bildir- -Alman deniz andlaşmasmdan dan Gelen teşekkür 
diklerine göre Ingiliz hükfıme- doğan durumu teknik bakımın-

Buca, 4 ( Özel ) - Aydır. 
ti, Fransa ve lngiltere arasında dan i11celemeğe ve bir yandan 

hattının Devlet idaresine geç-
bu iılerde el birliği kurmağa da Habeşistanla bir harp baş-
bütün gücünü ayıracaktır. ladığı takdirde akdeniz mes- tiğindcn ötürü Bucalılar namına 

Dl.gw er taraftan, Londradan 1 • • •• d . w bayındırlık bakanlığına çekilen e esını goz en ieçırmege me-
bildirildiğine göre, uluslar ku- mur edilecektir. tel yazısına Bayındırlık bakanı 
rumu genel sekreteri bay Ave- Italyan basını lngiliz önerge- bay Ali Çetinkaya ~u tel ,;. a· 
nol önümüzdeki hafta içinde lerini Habeşistam Ingiltereye zısile karşılık vermiıtir: 

· - Aydın hattının Ulusa. Londraya giderek Italya ile çekmeğe ve ltalyanın durumu-
Habeşistan arasındaki ihtilaf nu zaifJatmağa yarıyacak bir birliğe katılarak çalışması mü-
yu·· zu"" nden uluslar kur .. mu ı"çı"n · h" t" d .. t k nasebetile hepimizin duydu-.. proje ma ıye ın e gos erme -
ortaya çıkan durum hakkında te devam ediyor. ğumuz derin sevinçler cüm-

- • • • • lesinden olarak gerek cum-

H .tJ J •• •• t •• huriy~t hükumetinin bu it· 
1 er e goruş u teki başarışına gösterd'ğiniz 

Krallığın iadesi eski hane- görüşmeler yapacak ve Lehis- ır ·ı· 
danın da getirilmesi anlamını tanın büyük mareşal mn siya- 10 gı iZ 
ıfade etmektedir. Geneloy tari- sasına devam edeceği hakkın- Kabinesinde 
hinden kırk gün ö11ce neıre- da bay Hitlere i11anca vere-
dilecek olan cumur başkanının cektir. Lehistan kamuyu hü- Londra, 3 (A.A) - Kabine-
bir buyrultusu ile bu tarih ~ös- kiimetin mukabele ve ayn el- nin bu s 3 bahki toplanmasının 

sebebi, ıtalyan - Habeı anlaş-
terileceği gibi oyun nutrluiunu yem devnsine son vermek için mazlığı ile bay Edenin Roma 
sailamak için alınacak tetbir- olan bütün u;raıfarını ukahya- ye Paria ııezileri hakkında gö· 
~ __.... ___ J.,_.,. ---~----~~_._ ... ___ ,_ f'...ı. _s__ 1 1 ·~ .ı.. 1 

Varşova, 4 (A.A) - B. Bek kıvanç ve alakaya ve gerek bu 
Berlinde Alman dışişleri ba- Meyanda şahsıma matuf güzel 
kanı Baron Von Narat ile gö- duygularınıza candan teşekkür 
rüttükten sonra Baron da ha- eder ve bu yeni eHrİn refah 
zır olduğu halde öğleden son- saadete kavuş•asını mukadder 
ra tekrar 8. Hi\lerle iki buçuk olan ulusumuza kutlu olmasını 

...uunıhauıur ve l>U ıuretle ~-l~ile~·r_İiyebilirler. ____ _ 
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ALMAN DUMP NGI 
................................................... 

Bir 

"Pari - Soir,, gazetesi ya
uyer: 

Dr. Şahtın e yuca bir teş
kilat kurduğunu ve endüstri
nleri nasıl disiplin al
tına aldığını görüyoruz. Bir 
temmuzdan itibaren tatbik mev
kiine giren dumpingin hakiki 
mahiyetini göz önüne getirmek 
ve zaten buhrandan çok sar-

sılmış olan Avrupa ekonomi
sinin başına açacağı tehlike-

leri anlamak için bu clumpin
gın hangi şartlar iç.inde yapı-

lacağını tetkik edelim. 
Almanyanın bütün iç piyasa-

. sasma yüzde 2 resim tatbikini 
nasyonal sosyalist fırkası ka-

bul et ediğinden Dr. Şaht 
Dumping resmini muhtelif en
düstri d Hanna ıöre ayrı ayrı 
tayin eden usüller kurmağa 

mecbur oldu. 
Birlik bir ulusal para yığını 

kurmak mümkün olamayınca, 

sanayi ıruplarından her biri 
haklarını muhafaza kaygusun
da idi. ihracat ihtimali olmıyan 
kalan sanayi şubesi, asıl ihra
catla yaşıyan şubeler derecc
sinda dumpinğ murafına ne
den iştirak etsin! Bu nazik 
mesele Al an usulünce, yeni 
t şkilita göre halledildi. Her 

ndüstri içi ayn bir dumpinğ 
kas sı kuruldu. Yani Alman
y da ihracat y p ak isti
yen kaç endüstri grubu varsa 
o kadar da dumpig kasası 
olacaktır. 

Dumplng re mi 
Bütün bu kasalar, iç piyuada 

yalnız kendi e•düstri madde
leride yük olan bir resimle 
olacaktır. Bu resmin nisbeti, 
her endüstrinin ihtiyacına göre 
değişecektir. 

Bir misal alalı Fransızların 

yap tıklan bir mal Fransız pi
yas~ ınd 100 franga mal olu
yor. Al anlann aynı alı da, 
gümrük ödendikt n sonra yin 
100 franga al oluyor. Şu 
halde Alma mallBlD Fransa.da 
70-75 franga satıl bilmesine 
k rar erilmiıtir. Ya i bu mal 
için % 20-25 prim v rilec ktir. 
Yabancı piyasalarda Alman 

mallarının satış fiab, yerli mal
ların fiabnda daha az veya 
hiç olmazsa müsavi olacak su
rdt hesap edilmiştir. Yani 
aynı Alma malı Fransada 100 
fra ğa, Holandada 80 franga, 
lsviç.rede 128 franga satıl bile
cektir. 

Öyle ki, resmin ebe iye-
tine ~öre prim veril ceğine, 
verilmesi gereken primin ehem
miyeti e 2öre resim tahsil olu
nuyor. 

Uzd 2s - ao drlm 
Böylece muhtelif sanayi şu

belerinde dumping resmi başka 
başka olacaktır. Şimdiki halde 
e çok iç piyasaya yapılan si
lah sanayii için bu resim pek 
düşüktür. Bilakis, fiatların yük
selmesi ve gündeliklerin azal
mas• yüzünden Alman içinddeki 
piyasası gittikç darlaşan di
ğer ınallar için, alınacak resi 
ihracat planının genişliği ni~

bctinde mühim oli'caktır. Re
sim miktarı yüzde 2 den yüzde 

z 

15 kadar değişebilir. 
Fransaya mal ~öndcren 

Alman müesseseleri yüzde 
20 den yüzde 30 a kadar 
prim alacaklardır. Ho1Jandada 
prim yüz.de 25 olacak, lngilte
reye yapılan ihracat iç.inse 
yüzde otuz beşe kadar çıka
bilecektir. 
Yabancı p;yasalarda, yerli 

mallar yüzde 30 veya 40 daha 
ucuza mal satmak imkanını 

Almanlara verecek olan bu 
primler Alman sanayiini ger
çekten imtiy zlı bir duru
ma çıkarıyor. Filhakika kü
çük ticaret ve ziraabn 
dumping kasasına iştirak ede-

' yecekleri ve saeece resmin 
yükü altında kalacakları gözör 
nüne getiriler k Alman sanayi
cilerine bir ço • verg'i tenzilatı 
veril iş ve böylece maliyet fiatı 
bir kat daha i dirilmiştir. 
Dumping yolil ihraç edilen 
bütün m Har muamele vergi· 
sinden affedilmiştir. Ba yüzde 
2 bir ucuzluktur. Ayrıca ihra
cat için çalışan bütün müesse
selere yüzde bir bucuk vergi 
tenzilab yapılacaktır. 

Böylece, primden başka, ih
racat malları yüzde beş dere
cesinde vergi azlığından isti· 
fade edeceklerdir. llk madde-
lerin taksi inde de ihracat ön
de bulunuyor. Mesela a ağı 
cnis yün ve pamuklar iç piya-
saya tahsis edilirken dövizle 
satın alınan en iyi cinsler ih-
racata ayrılacaktır. Maliyet fia
tmm tayininde bu da, vasati 
olarak, yüzde 10 bir ucuzluktur. 

Bir Alman endüstriyeli bize 
dedi ki: 

- Bütün bu imtiyazlar bir 
ar ya top! nınca dış memle
keti rd mallarimızı oradaH 
yerli mallar fiatmdan yüzde 
kırk elli dnha ucuza satabile
ceğiz. Artık korkacak bir ra
kabet karşı ızda kalma ıştır. 
Almanyanm dünya teciminde 
ilk sıraya çıkması lazımdır. 

/ emeralt nda 
Taşıtların tehlikesi 
kaldırllmalıdır 
Kemeralh, aşturak ve Bal-

cılar caddelerinin çok dar ol
duğu maJU dur. Bu caddeler 
üzerinde bulunan bazı hanlar 
civar illerle ilçelere işliyen oto
büs, kamyon vesaire gibi ta
ııtların durak yerleıidir. Bu 
gibi taşıtlar yolcularım bu han
lardan fırlar. Zaten çok dar 
olan bu caddeler bilhassa sa
bah ve öğleyin ve akşam zn· 
manları çoJ· kalabalık çJmakta 
ve taşıtlar halk "için korkutucu 
bir vaziyet almaktadırlar. Bu 
caddeJerd~n geçen halkta hu
zur ve ükün kalmamaktadır. 

Hb yfık bunu nazarı dikkata 
alarak şarbaylığa bir meb.-tup 
göndermiş, şehri merkezi olan 
bu c ddelerinde de halkın ra· 
h tça gi ip gelmesinin tcmiai 
için tedbir alınmasını istemiştir. 

T şıtlarm yolcularını şehir 
hududunda veya geniş bir 
aland almaları çok yerinde 
olacağı da ilav edilmiştir. 

Şarbayhk bu teklif üzerinde 
tet i ·at yapacaktır. 

Selıir Gazinosunda 

Çok mu teşem Gardenparti 
evl<ala e Örkestra 

musaba nval ürprlzler 
Bu utena geceyi sabırsızlık a bekleyiniz. 

Müdüriyet 

Tefti A 

Yugoslavya iç siyasa
sında hekleıımiyen 

ir değişiklik .... 
Belgrad 2e haziran 

B. Y evtiç, küçük antant 
konferansından ve Paris yol
culuğundan birkaç gün önce, 
parl5mento faşist kanadının 
alkışları altmda \'e hiç bek
JeniJmiyen bir zamanda düştü. 
O, kendi ya,.dımiyle seçilmiş 

olan ve kendisi• i ıçık'a-ı açığa 
t enkid etmek istemiyen parla-
mentoda düşürülmüş olmayıp 
Rcjandm güvenine dayanarak 
ve ülke bası~ kurumak di
leğiyle iş başına gelmiş 

elduğu için Rejans, Yevtiç'in 
ülkede rubiğ sükunu yerleş
tirmediği, güçlük içinde yapılan 
seçimden doğan kayguları or-
tadan kaldıramzdığı gibi bun
ların büyümesine sebep cldu-
ğunu anlayınca çekilmiştir. 

Büsbütün ters bir yönette yii
rümek için programinda barış 
ve sükun unsurlannı getirecek 
bir şahsiyet lazımdı ki, bu yarı 
sola doğru, isten;len hürriyet
lere doğru, öz.gen seçim ve 
yazı ve söz hürriyetine doğru 
kesin bir adım demekti. 

B. Y vtiçin düşünmesine 

sebep, ic bak am B. Popoviç, 
tüze haka ı B. Koyiç ve iki 
sayl&\'ln seçjm maz.batalarınm 
incelenmesi sır smdaki söylev-
leri oldu. Bu söylevlerdeki 
sertlik, bir gözdağı şeklinde 

yankı yaptı. Halbuki bu, yan
lış bir anlayıştı. iç. siyasa me
selesinin bir ka,•ga havası için· 
de ortaya ablmasmı hiç kimse 
hele kral Aleksandrın fikir ve 
ülküsünü olduğu gibi korumak 
işini üzerine alanfar istemiyor
du. Tamtersi herke:s yeni bir 
hükümeti bekliyor, bu hüku
metin, Yugogfavlar arasındaki 
anlaşmazlıkları ortadan kaldır
masını ve böylece nyrışın hiç 
olmazsa bir parçasma parla
mentoya gelmek imkanını ver
mesini diliyordu. 

T &nm ürünlerinin de2'erini 
yükseltecek bir hüku"J'lct iste
niyordu. Hatta Hırvatlar, son 
seçimde bütün kredisini kay
bettiğini ileri sürdükleri Y evtiç 
hükumeti yerine bir diktatör-
lüğü bile kabul ediyorlar. Böy
lece ayrışın ruhlar üzerindeki 
kınav krizle daha etkinleşti. 
Bütün bunların sonucu B. Y ev
tiç'in .çekilmesi oldu. Kabine-
~ini yenide kurduysa da bu 
ikinci kabine bir saat yaşadı. 

Çünkü ilk toplanışında Finans 
bakanı B. Stoyadinoviç ile üç 
Hırvat bakam çekilerek bütün 
hükumetin çekilmesine sebeb 
oldular. 

Birinci perde böylece ka-
pandı. ikinci parti ise daha 

nsasyonel oldu: O dakikaya 
kadar bütün gazetelerin hücum 
ettiği, k rik türistlerin en gü
zel bir konu saydığı Hırvat 
lideri, bütün ayrışın başı D.V. 
Maçek birdcnbite Belhrad so
kakJarmda, kral sarayına gi
derken görüldü. Prens Paul ile 
köylüler lideri rasındaki uzun 
görüşmeler Sü b kanı B.Zifko
viçin yanında devam etti. Yedi 
yıldanberi bir Sırplının eliai 
sıkmamış olan a am irde bire 
değişti. Konuk olduğu evde 
k bul ettiği 35 gazeteciye, Bel
gradda bu kadar sıcak ve içten 
bir surette kabul o::dildiğine şaş-
tığını ve barışmak üzre kardeş
çe uzatılan bu el karşısında 
çok sevindiğini söyledi. B. Ma
çek, yeni seçimin başlanmasını 
istemiş ve serbestçe seçilen 
parlamentonun, ülkenin bütün 
hayatiğ işlerini kotarmasını ve 
herkesin bu kotarma şekli 
önünde baı eğmesi prensipini 
- ilk defa olarak - kabul et
mişti. 

Doktor Maçek'!e bu görü~
me pek iyi bir etki bıraktıgı 

halde Prens Paul, bütün parti
lerin şefleriyle görüşmeden önce 
hükiımet krizini kotarmak iste
medL Bu görü ele üç gü sür· 
dü. E sonunda B. Stoyadinoviç, 
saraya çağrılarak bir "iş kabi

kurnıak ödeYiui aldı ki 
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i en gaz te erde ça y 
İNGİLİz GAZETELERİ DİYORLAR Ki: 
"ING L TERE ANDLAŞMALARIN ÇIG EN-

MESINI ABUL EDEMEZ. .. '' 
Londra, 4 (Ô. R.) - Roma

dan bildiriliyor: 
11 Gurnale d'ltalya ., lngiliz 

tekliflerini gözden geçirirken 
ltalya ile Habeşistan arasında
ki ihtilafın bu ı:ibi tekliflerle 
hnlledilemiyeceğini, sadece Ha
bcşlar menfaatine işin uzabl 
mı~ olacağını yazıyor ve di
yor ki: 

lngilizlerin kendi Somali 
müstemlek !erinde Ceylba lima
nını Habeşlere verme eri ancak 
Hab•şistanın kontrolsüz silah 
getirmesine ve denizle birle~ik 
bir devlet haline girib ltalyanın 
baıına binmesine yanyabilir. 
Cayba limanınm Habeşlerin 
eline ieçmesi Ingiltere içia 

•• na u 
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ekonomik bir kar, ltalya için 
bir zarar olur. ltalya işe yara
maz ve çorak ara%iden birkaç 
kilometre değil, adamakıJlt top
rak istiyor." 

Londra 4 (Ö.R) - "Mançea
ter Guardiyan., gazetesi eli
yor ki: 

Bizim teklifimiz reddedildik
ten sonra B. Mussoliniye bildir
melidir ki devletler Habeşia
tana karşı kuYvet knllaRılması 
auretile uluslar kurum andlaş
masının 'fe müşterek güven 
sisteminin apaçık ayaklar altı
ııa alınmaaını kabul edemezler 
•• kabul etmek iat•mezler. 

"T ymis,, de Italyanın Habeşi•· 
tan karşı yürüttüğü şikayetle· ........ 

rin kendisi tarafından da imza 

dilen andlaşmaları çiğnemek 

hakkını ver ediğini, hem Kel
log andlaşmasma, hem uluslar 
kurumu andlaşmasın hem de 
müşterek güven sistemine kar-
şı olduğuna yazıyor. Blm 
içindir ki lngiliz Kamoyu Ha-

beşlere karşı ltalyanın ıtüttüp 
•İyasayı beğenmemektedir. lh
tilihn barış yoluyle halledilme
si için hükümete blltün yüre
ğile yardım decektir. 

" Deyli Telgraf " lniiliz Ka
moyunun ulu lar kurumu un 
gel ceği üzerinde tkili hidi
seler karşısında elleri bağlı 
kalamıyacağını yazıyer, 

akanı Kon il. s 
s beplerini • 

Atina, 4 (Ö.D) - Dü sabah saat oa bu- ler arasıada yük ek nazımlık yapabilecek kimse 
çukta toplanan kamutay başkanlığına eski ka· bulunamadL Bunun için, Yunan ulusu 1933 
mutay başkanı B. Vozikisi ıeçmiıtir. Bugünkü yılında bugünkü bükiı et partilerinin hükumet 
toplanbd hükumet plebisit pro jesile ana kanun baJina geçmelerini istediğini bildirdiği vakit, 

ahiyetinde olarak çıkardığı emirnamelerin aeçimdea mağlü:p çıkanlar bu a boyun eğ eci-
onaylanması Jiyihasını vermişrir. Yarbaşkan B. 

ler v• iki defa isy çıkararak meşru rejimi 
Kondilis şu diyevdc bulunmuştur: 

Krallıktan yana dönmekliğime sebep şudur devirmeğe çalıştılar. Bu sebeple daimi ve irsi 
ki şu son on bir yıl içinde cumhuriyet r jimi devlet baıkanlığı usulüne dönülmedikçe Yu a· 
ınnduğumuz gibi işlemedi. Sadece partilerin her nistanda ormal bir siyasal hayat olamıyacağmı 
istediklerini yapması neticesine vardı ve parti- saaıyorum." ....... 

istedi • e ın 

ş i paratoru "Habe a" 
ilecek Ü ke değildir,, diyor. 

Nev-York, 4 (Ö.D) - He- ı dike bağlıyacak olan bir de- ı meı ltalyan orduları Habeşi • 
arst g ıetelerinia verdikleri miryolu yapmağa salahiyettar tan üzerine yürüyeceklerdir. 
haberlere göre ItaJyanın Eden bulunmalıdır. Son n f r kadar 
vasıtası ile Ingiliz hükumetine 5 - ltalya Ereytre ve So- Çarpışrcağız 
serddettiği son teklifler şun· mali kolonilerini o ıurette in- Paris ( Ô.D ) - Habeıista-
Jardır : kişaf ettir cektir ki Habeıistaa m harbiye baka ı Mnten 'io 

1 - Italya Büyük Britanya- bu geliımeden istifade edecek- Adiıababrdaki muhabirine şun-
nın Mısırda, Fransanın Fastaki tir. farı söylemiştir: 
mandasına benzeyen Habeıis- Halteıistanda italy kuvvet• - Hebeş ordusu bugün 350 
tan üzerinde, bir mandaya sa- lerile birlikte Uluslar kurumu bin kişidir. Fakat bir y içinde 
hip olmalıdır, Böylece Habe- adına olarak arsıulusal bir kuv- Habeşistan 800-900 bin kişiyi 
şistanın yalnız içsel bir ege- vetin elbirliğind bulu11.masını zorlukız .seferber edebilir. 
menliği olmalıdır. kabul ederim. Fakat yabancı icap ederse son zaferimize 

kadar çarpışacaju. ,, 
2 - Memleketi geliş esı- diplomasilerin arzulannı ltalya-. Habeş imparatoru da ym 

ne iştirak etmek için (talyan ya kabul ettirmelerini asla ka- ubabire unları öyledi: 
göçmenler muntazam bir su- bul etmiyeceğim. ,, _ ltaly Habeşist nd bir 
rette Habeşistana kabul edil- Italy ın bu müddeiyatı ba- manda umuyorsa yanılıyor. Ha· 
melidir. rışscver bir surette kabul edi- beşistan günün birinde bir 

3 - Habeş~stan İtalyaya lirse ltalya Ras Tafari ve ulos- manda altına düşmek felake-
mahrum bulunduğu bazı ma- lar kurumu ile bu mesele üze- tine uğrasa bile bu manda 
denlerle ormanları işletme hak- rinde anlaşmaj'a amade olacak- ltalyan mandası olmıyacakbr. 
kını vermelidir. tır. Aksi takdirde ltalya ulus- Habeş yağma edilecek ülke 

4 - ltalya Masuayı Moga~ Jar kurumundan çekilir çekil- değildir. ,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sola doğru bir dönüş demek başında bulunduklan örgütle- adasında hazırl nmıştı. R di· 
oluyordu. rin, küçük ve öne siz ıörüıı · kallere, demokratların bir kıs· 

B. Stoyadinoviç kabinesini miyecek kadar ca h ve kuv- mına, Müslümanlara, Sloverı 
kurmakta güçlük çekmedi. Eski ı· ld ki ·ı · hükfı et ad mları arasında, vet ı o u arını ı erı sümıüşia halkçılara ve bir kısım Hırvat· 
on seçim kavgalarına karış- O zaman kabul cdilmiyen bu lara ve öbür taraftan sil 

tez imdi kazanmış bulunuyor. b k k l b-t.. d nıamıı olan tek adam ken- a anı a mış ve u un or u· 
disi idi. Kral tarafından Görülüyor ki yeni bükün:ct nun saygısını kazanmış bulu· 

birdenbire çıkan bir gereklik nan general Zifkoviçin arkala .. 
atanmış senatör olduiu ve 
adaylığını koymak zoru al
tında kalmadığı iç.in siyasal 
taraftarsızlığını koruyabilmi~ 
idi. Eski bir radikal ve Paşi-
çin bir i arkada ı olmak bakı
mından B. Stoyadinoviç eski 
hükumette iken slaven hal 
parti i ş fi B. Koroşctc 
ile bu yıl müslümaraların şefi 

Spaho ile ani•tma tc-

karşmnda düşünülmeden ku- l::ımalarına daoanan Stoyadino· 
rulmuş bir hükümct değil, ha· viç hükümeti parlamentoda 
şındaki şahsiyet 8. Koroıets ülkeyi Jnyıkıyle oruntayacalc 
ve B. Spaho ile birlikte ayrış- ve işe başlıyacaktır. İç sıya· 
ta bulundu&-u zaman · hazır- sadaki değişikliğin dış sıyasa' 
lanmış bir hükümettir. Hat- da değişiklikler doğurmıyacağt 
ta bir taraftan Belgrad'da da söylenebilir. Yurd, eşsiz bi' 
hazırla ırken B. Kroşets'in sür- sıyasacı ve finansçı olan B 
gün bulunduğu ve B. Stoyadi- Stoyadinov:cten çok hayır' 
nnvir'in () u Kral Alcksandr'm işler bek•{e'\\' 
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Casuslar kralı 

avr 

Lav a s 
a a r u 

a asında binbir proje dolaşırken 
Gö kızı a gözleri uluş u 

En alçakça ihanetlerden is- kametle faaliyete girişmeğe 
tifade eden Lavrans, Hicaz, karar vermişti. Böylece korsan 
Yemen, Asir, Süriye ve Irak gemisinin idaresini üzerine alan 
araplarını ayaklandırmak için haydut ta: "Bu vazifeyi yeşil 
cinayet, ahlaksızlık adına ne gözlü şeh bana bıraktı.,, Diye-
varsa hiç birinden geri k<ılmı- rek övünecek, ihanet yolunda 
yordu. Çöllerde dolaşan yılan- devam edecekti. 
lar gibi onların koyun'arma Lavrans, kafasında bin bir 
girmeyi biliyor, lnglliz altınları proje hazırlarken bütün tasav-
ile satın alınmadık bir şeyleri- vurlarının ne kadar büyük teh-
ni bırakmıyordu. Y ambo hadi- likelerle dolu olduğunu bilmez 
sesi bu suikastların ilki di. O- değildi. Bu dakikada gönlünü 
rada bir lrnç Türk neferi dev- eylendirecek bir şeye ihtiyacı 
lelin şerefini korumik için vardı. Yambo şehlerinden bi-
canlarmı vermediler. rinin kendisine şükran hediyeıi 

Prosyerin yakasını kurtara- olarak verdiği Fahaddiyi dü-
rak Lavrans elinden kaçmış ol- şündü. 
masma rağmen, bir müddet Fahaddi, orada, geminin bir 
onun en akıllara hayret vere- köşesinde ~özlerini kendisine 
cel: faaliyetlerde kullandığı dikmiş duruyordu. Lavrcıns 
Sultanı ve sonraki adı ile Ha- genç kızı kolları arasına aldı. 
vasim gemisi Lavransın casus- Küçük kamarasına çekildi. Fa-
luk karargahı olmuştu. Y embo haddiyi soydu. Onun çıplak 
lıadisesinin çölde akisleri bü- vücudunu hayvani bir şehvetle 
yüktü. Ağızdan ağıza azgın seyretti. Sonra, zavallı çöl kı-
bir çok kabile reisleri Yeşil zını kolları arasına alarak vahşi 
gözlü şehin tahrikatından ha- bir hırsla ezdi, ezdi... Fahaddi 
berdar oldular. Ha vasim bir Y ~şil gözlü şeyhin bir lngiliz 
müddet Arabistan kıyılarında olduğunu bilmezdi, bile ... Onu 
korsanlık etti. Kara korsan ne çöllerin esrarengiz varlıkların· 
bulu a hepsini yağma etmeğe dan biri sayıyordu. 
koyuldu. arp hazıthğı 

Lavra sıa böylece en meş'um Lavrasın gemisinde 800 si· 
bir faaliyet arkasında koştuğu lnhı yüzbinlerce mermisi var-
günlerde Cemal paşamn Mısır dı. Fakat bunları kullanacak 
seferi için hazırladığı ordunun adam lazımdı, Havasımın ko-
piştarları Akabeyi tutmuşlardı. mandasını deruhte edecek 
Bütün Si a yarımadası a ha- olan Bizce kendi kabile reisle· 
kim sayılabilirlerdi. rile temas ederek bu işe yarı-

Lavran ın burada takip et- yacak haydut sürüsünü bulmayı 
mek istediği plan, o günlerde dü ündü. Bizaa görüşeceklerile 
hayali sayılacak kadar büyük- görüştü ve bir sabah yanında 
tü. Casuslar kralı Arap kabi- altı kapite reisi olduğu halde 
lelerini ayaklandırdıktan sonra göründü. Heprıi hiyanete hazır-
Akabaya kadar uzan•ak ve dılar. 
buradaki geçitl ri ele ıreçirmek Lavrensle görüşmeler uzun 
sur tiül Süveyşe seferini aki sürmedi. O lar lngiliz casusu-
bırakmak istiyordu. nun kör körüne takip edecek 

I ier keste daha iyi olarak adamları vereceklerdi. Bu iş 
i!rap ruhunu bilirdir. Onları gecikmedi. Bir sabah Lavran 
nasıl aldatacağını iyiden iyiye gemisindeki ilahları, mühi -
kafasına tasarlamıştı. Yanında matı dağıtacağı adamlarla kar-
bulunan Arap gemicilerinden şıladı. Onlar ısiliihlandırdı. Ta-
Bizaay Havasimın idaresini savvurlannı anlatb. 
bırakarak kendisi başka isti- Sonıı 'Var -
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rman 

Şehir ve kasabalara damga
sız ve tezkeresiz getirilen ka
çak orman ıtıahsullerininin 
ucuz bir surette alınılrak ke

reste yapıldığı ve kullanıldığı 

görülmüştür. Bunlar tutulunca 
müsadere edilmekte ise de 
orman talimatnamesinin 11 inci 
maddesi yeter dercced.! sarılı 
olmadığından hak yerlerine 
intikalinde bu gibi davalara 
da orman idaresi aleyhine ka
rar verildiği anlaşılma tır. 

Ziraat bakanlığından dün il-

Meneme müftUlüğU 
Menemen müftüsii bay Mus-

tafa tekaüde sevkedilmiş ve 
yerine as olan vaız bay Meh
met atanmıştır. 

Daimi adai t divanı 
Beynelmilel daimi adalet di

v nına müte ilik bazı metinlere 
hükümetimizu de ilhakı hak-

e 
e 

baylığn gelen bir bildirimde 
kaçakçılığa fırsat vermemek 
için 23 haziran 330 tarih ve 
619 num:ıralı kararname ile 
kabul edilen orm n talimatna
mesmm 11 inci maddesine 
bir fıkra eklendiği bildirilmiştir. 

Bu fıkra şudur: 
Mururiye tezkeresi ve nak

liye ilmühaberi bu unmıyan or
man mamulat, mahrukat ve 
mahsulatı hernerede ve kımin 
elinde bulunusa bulunsun ha
zine namına zaptolunur. 

Gideni r 
Bornova C. H. partisi ba~

kanı bay Cemal Kavu1'çuoğlu 
dün İstanbula gitmiştir. 

ani a ı tiklmleri 
Evvelki gün şehrimize gelmiş 

olan Manisa Asliye ceza reisi 
bay Hüseyin Fehmi ve müddci
umumı muavmı bay Tahir Ma-

" 

"fenl Aslr 

Iran körfezi de 
1 a e 

• 
Körfez 

Ve yenıe e ar 
ın ilerile 
keleri 

( Taymis) gazetesinin yakın 
Şark aytarı Artür Mor tarafın
dan yazılmıştır: 

Karaşiden büyük bir uçakla 
şimali garbi istikametinde, Blü
cistan sahili boyunca uçtuk. 
İki konak yaptık. Birincisi İn
gilterenin dostu Muskat sulta
nına ait olan Gvadarda, diğeri 
daha tenha bir aerodeanı olan 
Jivanide. burada güler yüzlü bir 
sürü yerli etrafımızı aldı!Buraya 
benzin Deve sırtında getirtilir. 
Zabit son tenekeyi yere döktü. 
"Evvelce, dedi, benzini BJ~ci
lere bırakırdık fakat alev alan 
bir u olduğunu bilmedilderin
den kendilerini yakıyorlardı ,, 
Öğleden sonra Basra körfe

zinin mtthaline v~adık ve Hor
muz boğazının üstünden geçtik. 
Akşam Şarjahda yere indik. 

Arap masalları 
Şar-E: Şarjab 

Benim için bu sihirli bir da
kika oldu. Basra körfezi sahi
line ilk defa olar"k 23 sene 

vvel gelmiş, Tahrandan Buşire 
At sırtında gelerek Bender

abasa varmak için vapura bin

miştim. Sonra buradan Mus
kota ve oradan da vapurla Hin
distana geçmiştim. 

O sıralarda bu havali arap-

ları henüz otomobil yüzü gör
memişlerdi ve öyle sanırım ki 

otomobille Tahrana giren ilk 
adam benim. 

Şarjah şark hakkındaki bas-

ma luılıb fikirlere o kadar uy
gundur ki hayali bir şara ben-

zer. Üç taraftan çölün kumlar"le 
sarılı bir arap şarıdır. Basra 
körfezinin kıyılarında her biri 

müstakil bir şeyhin idaresinde 
böyle bir çok şarlar vardır. 

Şar çok hoş görünüşlüdür ve 
şeyhi de göz dolduran bir adam
dır. Ş rjabda yaşamak hiç teh
likeli deiildir. Ve bir zamanki 
şarkın hayali burada tamdır. 
Bununla beraber, karargahı 
muhafaza eden istihk~m içinde 
güzel odal r, banyo salonları, 
mükemmel bir yemek ve göl
ıreli bir gezinti yeri bulmak 
mümkündür. 

Britanya arızı 

Benim gençliğimde büyük 
Britanya Basra körfezi sahil
lerinde nizanı ve kanunu tcm-
if eden biricik devletti. Tah

ran hükfım ti zaaf içinde idi. 
Ne iç aşiretler, ne sahil şeh
leri ona kulak asmazlardı. Bü
yük Britanya arabistanın müs
takil şeyhleri gibi bunlarla da 
doğrudan doğruya müzakereye 
girişirdi. Bizi için Iranla olan 
Muham va şeyh le Kooveytin 
cenubunda saltanat süren arap 
şeyhlerı arasında hiç bir fark 
yoktu. Bir asırdan beri donan. 

mamız, körfezin medhalinde 
Basidu limanına malikti ve son
radan Havjam adası da buna 
ilave edildi. Bu durum Tahra
nın hayalet hükümetini sıkı

yordu. Bunlar bu mıntakada 
hüküm sahibi değillerdi. Fakat 
başkasının olmasını da çeke
miyorlardı. 

Büyük Şah 
Fakat mucize kendini gös

terdi. Tahta çıkan ve meml -
keti yenileven bir adam orta}, 
çıktı. Şimdiki Şah on sene önce 
tahta çıktı ve ilk işlerinclcn 
birisi Muh mara şeyhinin 
kudretini kırmak oldu. Bu şeyh 
lngilterenin eski bir dostu idi. 
Şimdi rehine olarak T abrand 
tutuluyor. Onu kurtarabilirdik, 
fi <at bir şey yapnıadık. Bazı
larına göre küçük düştük. Fa-
ı c J • 

luk vazifesine akıl vazifesi ter
cih edilir. 

Muhammara şeyhi Basraya 
gelmişti. Orada kalacağına Şa
hın adamlarından birinin dave
tini kabul edeerk bir gezinti 
için Yatına bindi. Fakat apan
sız bir Iran zabiti ile altı asker 
Yata çıktılar ve şeyhe Tah
rana gitmek emrini verdiler. 

lbnissuudun krallığından kor
kuyor. Bahreynden 28kilometrc 
uzakta olan V ehabilerin kud
retleri, adalıları ürkütmekte• 
geri kalmıyor. 

Bahreynde petrol 
Bir çok zaman Bahreynde 

petrol olduğuna kimse inanmı
yordu. Beş sene evvel Kali
forniya petrol şirketi Bahreyn 

JJalweyu *ellfrlerimleıı bfr 11w11zaı·a 
Şeyh götürüldü. Conubi Iranın petrollarını işletmeğe başladı. 
en kudletli adamının tevkifin- 600 ve 700 metre derinliğinde 
den şaşakalan aşireti, bir araba petrol kuyuları gördüm.Japonya 

beygiri üzerinde şeyhin götü- ti diden bu petrolden 16000 
rülmesine muhalefet bile et- ton satın almışbr. lngiliz nfifu 
medi. O vakıttanberi eski Mu- zuna tabi bir mıntakada Ame-
hamın ra şeyhi Tahrandan ay
rılmadı ve hala orada yaşıyor. 

Herkes anladı ki artık T ah
randa bir hükümet vardı. Sonr 
Bahreyne çıkarken öğrendifıi 

manidar bir haber geldi ! 
Basidu ve Hanyam lngiliz 

deniz üssülharekeleri kaldırıl-

mış, bunun yerine Bahreynden 
bir yenisi kurulmuştu. 
ir n körf zl d mu ta il 

Bir devlet: Bahreyn 
Şarjahdan 460 kilometr 

uzakta olan Bahreyndc Tayya• 
reden indim. Bu sevimli adada 
üç gün kaldım. Mart ve Ni
sanda orası sıcak değildir.Bah
reyin mühim bir şar olmakta
dır. Şeyh Hamed Bin Isa - al -
Halife on senedenberi hüku
meti elinde tutuyor. Açık fi-
kirli bir hükümdardır. Vaktile 
Ingilterenin Sudanda memuru 
olan B.Belgrade onun bakanı-

dır. Bahreynin finansal idaresi 
istem Bank şubesinin elinde 
olup ucuza çıkıyor. Bütçe mü
vazenelidir. Yollar, mekt pler, 
hastaneler, umumi bahçeler ya
pılıyor. 

Iran hükumeti Bahreyn üze
rinde hükümraniyet iddiasında 
idi. Fakat Bahreyn gerçekten 
müstakildir. 18 inci asırda şiıı -
diki şeyhin ailesi arabistandan 
gelerek sahile varmış ve adı
Jnrı zaptederek Irana tabi şen
leri indirmişti. Yeni Bahre •n 
ıeyhleri 150 ene hep müsh
kil yaşamışlardır. Şimdi Bah· 
reyn yalnız Irandan değil, aynı 
zamanda Iraktan ve n yakın, 

rikalıların imtiyaz almaları ln

gilterenin açık kapı siyasetini 

amuskarane tatbik ettiğini 

gösteril'. 
Bahreynde lranh 

Muhacirler 
Iranla Bahreynin arası açık

tır. Bahreyn pasaportile ele -

leri Iran kabul etmiyor. Öte 

yandan Bahrcyne gelen birçok 

lranlılar vardır. Bunlar şii, ada

lılar sUnni olduklarından arada 

güçlükler çıkıyor. Gelenlerin 
çoğu asker kaçaklardır. Bah

reyn hükumetinin ask ri kuv

veti adalılardan toplanan küçük 

bir polis kıt'aslndan ibarettir. 

Balıreyn "istiklalini,, korumak 

için Büyiik Britanyaya dayanı

yor. 
Şlmal Arabi tan 

Şeyhi rl 
Bahreynden, şimali arabista

nın en çok şeyhlerinin vatanı 

olan Küvite geçti • Vakti) 

Türkler burada hükümraniyet

lerini sağlamlamak istemişlerdi. 

Şimdi Ingiliz himayesi altın

daki şeyhlerin istiklalini kimse 
inkar etmiyor. Burası yalnız 

deniz vasıtnsile yaşayan çorak 
bir mmtakadır. Kfivitin siyasal 
ehemmiyeti yeni bir ş kilde 
ortaya çıkmıştır. Burada Irakı 

lbnissuudun krallığından ayıran 
bir memlekettir.Küvitin toprak 
altında zengill petrol kaynak
ları olduğunu uman petrolcular 

da durmadan araşbr alar ya-
-~ . 

5ahlfe • 
•• 

J Bas~~~ ol 
Ve atletizm 

Yarışları 
Bir müddettir Atınordu ku

lübünde devam etmekte olan 
basket turnovası neticelenmek 
üzeredir. Geçen Salı akşamı 
Adil takımı 7-8 Fahri takımını 
yenerek şampi)•onluğa bir 
parça daha yaklaşmıştır. 

Eğer Adil takımı bu k-
şam Celal takımını da yc!nerse 
şampiyon olac kbr. 

Atletizm 
Atletizm heyeti hazırlık ya

rışlarını bu hafta da devam 
ettirecektir. Bu haftaki y rış

lar şunlardır : 
200 ve 400 sür'at 110 ma

nialı, 1500 yarım mukavemet 
4X100 ve 4X1500 bayrak 
yarışları, gülle ve sırık atma. 

Yarışlara saat 14 de aşla-
nacaktır. 

BUCA'DA 
Ağaç yetiştirme işi 

Buca, 4 ( Özel ) ·- Şarb y 
lık ağaç yetiştirme işine ehem· 
miyet vermektedir. Şimdiden 
faaliyete geçmiş ve cins Hind 
elması, erik, kaysı, şeftali, ki
raz, badem, çamfıstığı vesaire 
tohumları daiılmağa başlamı • 

tır. 

Etiba k 
Ankarada " Etibank ,, adlı 

yeni bir banka tesisi hakkınd 
Kamutayca onayl an kanun 11-
bayhğa gelmiştir. 

Gömlek hır ızı 

Tepecikte Şehitler cad esin
de oturan Nuri kızı Leylimn 
e~ine giren Titrek Mehmet ta
rafından iki lira kıymetind bir 
gömleği çalınmışhr. 

Borsa Haberleri 
DUn Bor ada 

Yapllan Sata 
~ 

lar 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
151 N Ali Haydar 9 75 11 50 
75 Alyoti bi. 9 62 10 
53 Beşikçi Z. 9 75 11 50 
28 Y ı Talat 8 75 9 25 
6,5 Vitel 9 9 
2 K A Kaum 9 9 

315,5 Yekun 
Zahir Bor Si 

Fiat 
4 50 

Çu. Alıcı 
50 Buğday 

327 ton " 
61 Kumdarı 5 
29 Bakla 4 37 

7 

5 
4 37 

47 337 kilo yapak 47 
28 kilo ku. yün 42 

262 K Palamut 200 

42 
420 

,. 

Para Piyasası 
4-7-1935 

Alış Sabş 
1 Mark 50 20 50 70 
· fsterlin 614 50 619 50 

Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 65 80 
Belga 21 1 O 21 62 
ltalyan lireti 10 35 10 42 
İsviçre Fran. 40 90 41 25 
Florin 85 1 O 85 62 
Kr. Çckoslo. 5 24 5 27 

~ Austr. Şilini 23 50 24 

Açık teşekkü · 
Dört yıldan beri çekmekt 

olduğum "müzmin ro atizma"
mı iki ayda iyi eden yüzde yüz 
kütürüm olmaktan kurtulacak 
yolu gösteren, hastalarının 
(atn)sı memleket h stahanesi 
asabiye ve akliye ozm ı r. 
Bay Cevat N. Zekai v 
hastalarına çok iyi bakan hast 
bakıcı bayan Feride tizeye 
saygı ve şükranlarımı çok s -
vilen ve en ç k okunan sayın 

gazet nizde yazmanızı saygıln
nmla yalvarırım. 

Mürettip 



TAÇLI 
DELiLER 

Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "45,. 

Kraliçe 
Olivier 

Elizabetin fhalei .. 
Cromvell olacaktır 

Busbütün çirkinleşen bu ih· 
yar ve kan dökücü kadın, 
6rsuduğunu meydana koyan 

l'rnrları ile çevresinde bile 
sinme duyıulan 1ı1yandırı· 

prdu. O artık Windsorun ko-
oridorlarında iörünüace etra

a yığıa yıiın güzel kurti
Nianlar bulan gemç bakir kra· 
tliçe değildi. Hlla ltakir adını 
1mllaamaıma rapea muhitin-
•• ne ıevfi n• d• saygı bu
W>ilir.li. 

Dük D'euebia idamı, Eliza
.. tin adı etrafıada Brllea ae•

(perin de çiSklatW olma. B• 
tlamJı vnad.. ..... 1araydaa 
pkbjı zaman JeN IHrinde 
kimsenin durmamjına ken-
6iai alkııhyan eli• ka&. 
.. dığını, şölıretiain yağı biten 
Lir llandil gil:ti ıaadüğiiaü aa-
1adı Bu sondu... Herteyin ıo•u . htişam, saltaaat, aşk Ye

hayatın sonu •.• 
Saraya dönlfiade enerjisini 

iılW>ütüa k1.yhetmiı Saalabilirdi 
O güne kadar dik tutmaia ça-
llftaiı vücud. iki büklüm ol· 
..tftu. 

Fıy donörlHinclea birini ça
jırclı 

- Bana arbk Platonu, Eı
elayle'yi okumayum, istemiyo
ND bunlan... Ôripidi okuyu
.._ BugüHtl halime o da uy
.-ulur. 

Ôrepidin bitiia nutuklan 
olumdu. O, bir kelbiae bile an-
lamamı tı. Arbk aahyacak ka
faıı yoktu. Güa reldi ki, çok 
•••diği kitaplaruu okutmaktan 
ve okumakta da .uıeçti. Oku• 
maktan zeYk alm ... ğa hafla· 
mıştı. 

Eşek kulakh oJaa cücesini 
aradl. OaunJa •eu.ı oı .. k 
lltiyordu. 

Can -..bmadan pathyacak• 
ta. Ayaayı •liae alda. Ç•hruini 
Akatle 9lbdac 

- Ulu tanraa, H çirkin, n~ 
ijreaç çehre diye bajırdı. 

Kendi kelldiadea iğreDİyor
.ı... llk defa olarak ae halde 
oWujunu ıirmilfti. Kabil olıa 
çebresiai laiç görmiyeeekti. 

Dördind Hanri ile koaut
malarmda, kalbinde t.şıdıj1 
imuın soa zerresi de erimişti. 
Bu daldkua, mezarın etiii•• 
yatdqbğıaı hissediıtce yeaiden 
•dar el•ak, biraz teselli bul
mak istedi. Kilisenin ileri ge
lealerini çağırttı. Hlriatiyu di
alnia dopaalannı 6ir•meye 
koyuldu. Protestan doğup pro
teıtaa öleceğine karar verdi. 

Bir krallçenln so:1u 
Karar vermek zamana idi. 

Ôlüm yaklaııyordu. lngiliz ah
maklarının bakir kraliçeleri 
izdivaç seyahatının sonuna eri· 
yor.ıu. Her fırsatta gözleri ka
panır, uykuya dalardı.Bir defa 

nazırlar meclisine başkanlık 
ederken başı arkaya düşmiiş 
ve çocuk gibi feryada başla

•ıştı. 

1fobert Sesilin, o gün kra
liçeye karıı vaziyeti dej'işti. 
Oaa mukaddes hakimim, de
miyordu artık.. Babası Marie 
Tüdoru bırakarak, nasıl genç 
ye ateşli Elizabetle meşğul ol
•upa, o da Jak Dekosun tah
ta çıkmasını hazırlıyordu. 

Kraliçanın kendini saraya da
Yet •ttiii giialerde ıritmeğe lü
zum bile ıörmiyordu • 

- Çorbaıını içti •i? diye 
aoruyor, alıltet ce•ap alınca 
ela: 

- Ala.. Baıka yapacak bir 
şey yoktur, diyordu. Bir taa 
çorba, ve bir hindibk salatası .. 
işte lngilterenin mukadderatın
da bir devir açan kadın bu 
akibete düşmüştü. 

1603 Senesi martının başlan
gıcı•da, tam yetmiş yaşında 
laastabğı ağırlaşarak katalepsi 
haliae gelmiıti. Baygınlık fazla 
ıürdü. Öyle ki kraliçayı her
keı öl•Oş sanıyortlu. Elizabet 
yeniden gözleri açtı. Hayata 
döadü. Fakat çok zaman için 
değil.. lskeletleşen vücudunu 
ihtizar saraları kemirerek yıkı-

l yordu D6irulmak istedi. Pen
cere yanıadaki karyolasında 

ı arkasına birçok yastıklar ko· 
narak irkildi. Koauşaıak, bazı 

t•yler söylemek istiyordu. Fakat 
o dakikadaa itibarea konuşma 
kudretini kaybetti. T •m on 
pn hareketsiz kaldı. Soluğula 
ıahk çalıyor ıribidi. Gözleri biı 
noktaya dikilmit, hareketsiz 

1 dururdu. Zaaaa zaman dudak
J lannda bir işmizaz belirirdi. 

24 mart aabahı nabızlan 
dur•uı ıibidi. Atmıyerdu. Der
hal Kanterbory piskoposu ile 
Robert Seail saraya çağınldı
lar. s .. iı, kraliçenin yanına 
yaklath. Soluğu tamamen ke-
ailmemit sanılırdı. Son bir 
umutla sordu: 

- Jack Stuartı veliaht ola
rak tanıyor musunuz? 

Bu soruya lıtir cevap bekli
yordu. 

Elizaltet bu cevabı veıme
tlen gözlerini kapadı. Terki 
saltanat etmeden öldü. 

Ayni saatte 
Ayni saatte Huttinıtoa na

hiye komitesinin kapısında otur· 
•Uf olaa dört buçuk yaşında 
ltir çocuk gülerek geçenlere 
sesleniyordu: 

- Ben Olivier Cromvell'im 
( Kromvelim ), Ve kral olaca
ğım. 

Fılhakika Elizabet Tudorun 
gayri kabili içtinap olan halefi 
ve yarım asır süren istibdadı
nın tabii aksülameli o idi... 

iki el cHdln snnu 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON atst TELEFON 3tSt 

B U 6 U N 
iki büyük filim birden 

Ea yükıok ıiaema artistlerinin temsil ettikleri 

Gaipten bir ses Ateşli kadınlar 
L11eien Muratore-VeraKoreae Armand Bernard-Marguerite 

•• Makaudiaa tarafandan Moreno ve Andre Poanne'ın 
auea hiaai bir facia büyiık şarkılı komedNI 

S 1 N E M A 
Her "8 aut l6 da cumartesi aünleri 12,30 da pam 

eri 14 de 

Denizden korkuyor musunuz bayan? 
"Deniz kadın gibidir. Ona inanmak olmaz,, 
Sözü denize güler yüzle ablmıyanlar içindir· 

Banyo saatı geldi mi, deniz 
ha w rına aldığı insanlar!a taşa
cak san rsın z. 

Her yandan l<:ıd n, erkek 
yüziıcu er, b:r ren { senfon"si 
yaratarak de:-ı "ze atılıyorlar ..• 
Ne sev:m!i, n çekici bir atış· 
tır bu ... 

Artık he kesin l ara mayo· 
ları · e den'ze atıldlldarı " ·n-._, 
ler geçti... D n"z ko .... ttim eri 
bir da h3 ·n ldi... Ba
yan ar "'ardorop1arını sü iyen 
tuvaletlerini n sıl di.i~Un .. r!cr, 
ince bir zevkle hazırlar:ar ... a 
banyo kostiımlerini de öylece 
hazırlıyorlar... Baylara ge;'nce 
bir donla denize atılmayı ter
cih edenler dahi çoktur. 

ince kumlarda, zarif deniz 
tuvaletlerini göstererek yas
lanmış olanlar da eksik değil... 

Hep kumda oturuyorJar da 
denizin bu coşturan cazibesine 
nasıl mukavemet ediyorlar? 

- Bayan, s~z bay yüzmi· 
yormusunuz? 

- Niçin? 
- Yüzmeyi !i'm'yoruz da .. 
- Yuzmeyi b"lmiyor musu-

nuz? Neden öğrenmiyorsunuz? 
- Korkuyorum. 
- Bayan, neden korkuyor-

sunz, hemşireniz olan denizden 
mi? 

- Deniz kau n gibidir, ona 
inanmak olmaz derler amma, 
siz bana inar:ınız... Haydi eli
nizi veriniz, sizi, sizin kadar 
sevimli bir bayan olan denjze 
takdim edeyim. İnanınız ki, o 
da sizin gibi zarif ve koket 
olmayı bilir. Fakat ona sarıl
mayı, atılmayı bilmek Ş• ... rtı ile. 

isterseniz bir gölün kristal 
veya 'ayna kadar parlak ve 
duriun sularında, isterseniz 
gözleriniz önünde inci ıerdan· 
lıkları andıran köüklerile akan 
bir nehirde, isterseniz şu açık 

Tavsiyelerimizi takip 
Ve denizi sevmeği 

ediniz: Kolayca yüzmeği 
öğreneceksiniz ... 

mavı denizin kolları 
arasında yüzünüz, hep 
si aynıdır. Sakın sert
le,meyiniz. Denizin 
huyunu anlamağa ça
lışınız önce... Ha 
şöyle, içli bir güvenle 
kendinizi bırakın.Sert 
jestlere sinirli ve ani 
hareketlere lilzum 
yok. Gördünüz mü 
deniz sizi nekadar 
nezaketle kabul etti. 
Yumuşak ve okşayıcı 
bir kabul tarzı ... Bakı-
nız şimdi yüzeceksi
niz. ilkin size bunu 

Yavaşça sırt üstü 
veya karnınız üzerine 
yatınız.Kollarınızı haç 
vari açınız. Vücudu
nuz dalarken başınızı 
suya eyiden eyiye 
dayayınız. 

itte muvaffak oldu
nuz. Bakınız nasıl ka-
yıyorsunuz. Havanın 
dudaklarınız arasın
aan intişarına müsa
ade edecek surette 
soluk ahnız. Aynı şe
kilde bu hareketi tek
rar ediniz. Benkleş• 
menizia hiç bozul-
madıi_ıaı görüyorsu
nuz. ~imdi tetik olu-

öj'reteyim : auz Dü ·· · 
• w • • • Plaıclcı böyle kumlarda • şuncesızce 

l - Cıgerler nızı uzanmak bulunmaz sıçramayınıs. Tedbir-
hava ile aoldurunuz. : rldfr sizce doğı-ulmay1nız •.• 

N e oldunuz. Bir taklak mı at
tınız? Sakın bir daha tekrar 
edeyim demeyiniz. Su yutarsa
nız keyfiniz kaçar, bir daha da 
denize alışamazsınız. 

Herkesin bildiii şeyleri tek
rarlamak istemem, amma beni 
biraz dikkatle dinleyin: 

- Arşimed kanunu bilirsiniz 
olbette.. Kafanız suyun yüzüne 
dayandığı, kollarınız ve ayak
larınız suya batırılmış bulun
duğu müddetçe korkulacak bir 
şey yoktur. Fakat şu küçük 
dalgacığı yüzünüzden koYmap 
kalkışırsanız güvene veda 
edç.rsiniz. Bu aa pek taltiidir. 

" Kollarınızın su kesimiai 
ortadan !<aldıracak surette eli
nizi sudan çıkardınız •ı vücu
dunuzun sathını azaltimt " 
müvazeneyi bozmuş oluyorsu· 
nuz. 

Hakikiğ olarak yüzmeyi öi· 
renmeden önce geçilmesi el
zem olan konak budur. Vücu• 
dun basit bir disipline tabi tu
tulması suretile su üzerınde 
nasıl durabileceğinizi, böylece, 
öirenmek zarureti vardır. 

Denize ilk girenler, ekseriya 
bunu düşünmezler bile ... 

Alınlarını karıştırarak, dişle
rini sıkarak, idam sehpasına 

ıidiyormuş gibi denize girea
lcr ilk dakikada daha feryadı 
basarlar. Zira deniz böylel!rini 
s ... vmez. Onlar bir an için mü· 
vazenelerini temin etmiş olsa
lar bile en küçük bir sallanışta 
tutunacak ip, tlestek ararlar. 
Belki de cesaretlerini kaylte
derek: 

- Yüzmeyi öğreamek iste-
mem, derler. 

- Nedea? diye soruauz. 
Cevapları hazırdır: 
- Oh, bu çok zor bir iş .. 

Bütün ltu deaiz laalıklaruua 
suyua sathında naııl durduk• 
larını bir türlü aalamıyorum. 

Verdiğiniz tavsiyelerle onların 
hareketleri biç te uyuşmıyer. 

Baksanız a.. Kollarını nasıl dı
çarı ya çıkarıyor, bacaklarını 
nasıl yılanlar ıibi kıvırıyor, 
dalgalandınyorlar. Ya ayakları. 
Tıpkı bir pervaneyi andırıyor. 

- Sizia endişeli bir hay
ranhkla bahsettiğiniz bu yüzü 
manialı bir yüzüş cravl'dır. 
Sizi hemencecik onları taklide 
ça;:ıracağımı sanmayınız. Bu 
mevzuu bahs bile olmaz. Be
thov•nin k asik metodlannı 
öf(remneden piyanoda on 
taklide kalkışmak düşünül 

··?. mu .. 
"ilkin yuzmek, değil size an• 

!attığım gibi s1ı1 üzerinde dur
mak ve kaymak lizım.. Buna 
alıtmak gerek.. Soara notalar 
öğrenilince metodlara, uauUere 
geçeriz, yüzme üstatlannıa İ•
rendlğimiz hareketlerini tak
lide kalkı,ınz. 

Fakat bu uzun vadeli INr 
ittir. Cravl'a gelince ltu-
nu daha sonra anlabrua, 

- Siz bir sporcu oldupnuz 
halde bana kolaçlamayı tavsiye 
ediyorsınız? 

- Evet birçok meslektqlat 
kulaçlamayı saf dıtında bırak· 
mışlardır. Fakat timdi sizin 
gibi denize ilk ıirenler içia 
muaşakalar arkasında koşm 

düşünmek bile gülüncç olur. 
Faydalı ve eilenceli elaol 
yeter m Su üzerinde dunillilH 
mek iki bacağımız üzerİıll 
durabilaek bdar ..... 
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TÜRK FUTBOLÜNÜN HA iÇTE BÜYÜK ZAFERi ! • örnek eri 

-
Go • 

erı ikret le 
B" kı·e~, 2 

Günlerden beri beklediğimiz 
büyük maçın saatı yaklaştıkça, 
artık yerlerimizde heyecandan 
duramaz olmuştuk. Birçok mü
zakerelerde sonra maçın niha
yet O.N.E.F.in çimenli ve niza-

i büyüklükteki sahasnnda ya 
pıl ası kararlaştı ve Romenlerin 
V enüsü daha küçük ve binaen
aleyh kombin oyuna müsaid 
olmıyan gayrı nizami sahasın
da oyn mak ı rarları neticesiz • 

ldı. Oyuna aat yediye çey-
k k la başlanılacak idi. Sa
ya geldiğimiz zaman, tekri

tn sekiz on bin kişilik bir 
kalabalığın tribünleri doldur
duğu görülüyordu. 

Dün kşam sefarette verilen 
bir ziyafette, elçinin de tavsiye 
ettiği gibi, takımımız yal~ 

.nız Türk futbolunun kuvvetini 
değil, ayni zamanda Türk fut
bolcularının centilmenliğini de 
röstermek e clile Romen sa
hasına çıkıyorlardı, 

Sahaya evvela biz çıkhk ve 
b'zim arkamızdan Romenler 
cı ktılar. lki takı bir aray ğelin
ce, Türk elçisini de ortalarına 
alar k, resimler çıkardılar. Bun
dan sonra hakem düdüğU çaldı 
ve iki takım fU şekilde karşı 
karşıya yer aldı. 

Bizim takım: 
B dii 

Faruk Fazıl 

Reşat Esat M. Reşat 
Fikret, Bambino, Rasih, N ci 

Niyazi 
Bizim takı m karşısında 

J ~r alan Romen takımı ~u şe
kilde teşkil edilmişti: 

Kretiane 
Niya-.ko Dragomir sko 

Brondebura, Bravn, Petresku 
. oyor, Vaida, Koroni, Talurer 

Krıstesku 
A adrosunu yazdığım bu Ro

cn takımı Romanyanın bu se
n .... iki ıcisi o an C. A. O. takı
rr ıı daha geçen hafta 1 - O 

ı mış . 

J suretle takımın kredi5İ 
:ı ı k nazarında çok yükselmiş 
bulunuyordu. Kalecileri daha 
dün Sofyadan gelen Romanya
nm miJli tak ın. lrn1ecisi idi. 
Bu vaziyette l:-'r ekibin Tiirk 
takımını yenec • 1 '1t'i bir tah
min halinde ileri süt:Jlüyordu. 
Hatta bu sabahki Romen ga
zetel ri takımlarının galibi
yetine o kadar güven besliyor
lardı ki onun Türk takımt ile 
yapacağı maçı, atraksiyon, ek
zibisyon gibi kelimelerle vodvil 
ila eder gibi halka bildiriyor
lardı. Bu neşriyat, Türk takımı
•ı, Türk futbolünün ne olduğu-

u bilmediğini gösteren bir mu
hite karşı oyuncularımız ağır 
vazife terettüp ettiğini bize da
ha iyi hissettirdi. Fazla olarak 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dördü denizdir. 

- Denize hiç girmcdikte 
sonrn neden korkayı deme-
yiniz. 

Hayatta öyle şeyi r olur ki.,. 
Fakat bütün bualardan sarfı 
nazar şu denize dal anı 
.zevki buluaur şey d iildir. 

Baylar, Bayanlar, tayaiy le
ri i yapınız. Yüze lere ha.retle 
l.akmayın ... 

Bir kerr su üzeriade mu
v ze enizi temin ah§tınız mı 

ondan sonr sı kolaylaşacak, 
denizi hırcın bu ıvacaksnu~. 

Q 

asih Ya tılar. 
Romen takımı C. A. O. yu yc.n
diği kadroya üç Macar oyuncu
su ilave etmek suretilebizc kar
şı takviye edilmiş bir ç~rçeve 
ile de çıkıyorlardı. Bu üç Ma
car lisans dolayısile lik aç
larında oynnt111adıkları şu oyun
culardı: 

Vaida - Kroni - Petresku 

Takı lar sahanın ortasına 

geldikten sonra, para abl
dı, parayı kazandık ve on
ları güneş altına aldık. 

H ke in düdüğü çaldı ve 
günlerdeneri o kadar heyecanla 
beklediğimiz maç nihayet baı
ladı. 

ilk hücumu Romenler yaptı
Jar. Esat kalemize doğru 
akan Ro en mubacimlerinin 
ayağından topu kaptı ve uzun 
bir pasla sağ açığımıza yol

ladı. 
Böylece başlayan maçın ilk 

o dakika zarfındaki seyrini 
görünce, futbolcularımızın iste
nile oyunu çıkarmadıkları far
kedildi. Sahaya, ahaliye ve yük
lendikleri mes'uliyete biraz ya
dırgamış görünen oyuncular, 
aralarında iyi anla,mamağa boş
ladılar. istediğimiz ve oyna a
ğı ümit ettiğimiz muhte el 
oyunun yarısı ı çıkaramıyorduk. 
Buna rnğmen iki takımın umu
mi vaziyeti ölçüldüğü vakit ha
kim olduğumuzu fark tmemek 
ka il değildi. Oyun yirmi besin
ci dakikaya kadar u sureti 
devam etti ve yirmi beşinci 
dakikada Romanyalılara kor
nerden bir g-ol kazandırdı. 

Denilebilir ki, takı ımı:r; bu 
golden onra daha ziyade açıl
dı ve manevi kudrett üstün 
gelmeğe aşlıyar k h tlar ahen
gini buldu. Randmanını ver
meğe v k ndini göstermeğe 

başladı. 

Arbk, ferdi top sürü lerinde 
ve kısa pa laşmalarda, Türk 
oyuncuları faikiyeti alarak oy
namağa başlamışlardı. 

RomanyaJılar, Romanyalı se
yircilerle dolan tribünler, ar
tık denebilirdi lci, yalnız bi
zim hücum arımızı alkışlıyor
lardı. 

Birinci devre bu suretle -1 
bitli. Mağlup olarak sahadan 
çıktık. 

ikinci devre 
ikinci haftaymda küçük bir 

değişiklı k oldu. N acinin yerine 
Şaban geçti. 

Bu devre)'e çok sıkı bir hü
cumla başlayan muhacim hattı
mız, iler!emeğe başladı. 

Daha beşinci dakikada, sol-
çık Fikret, fevkalade bir sü

rüşle haf hattını ve bek hattını 
atlattıktan sonra Romen Milli 
takımının kalecisi karşısında 
kapalı bir zaviyede yana düş
tü. Böyle bir vaziyette gol 
yapmak, yapabilmek muhal 
birşşQydi. Fazla olarak Romen 
Milli takımı kalecisi Türk ta
kımının en seyyal oyuncusu ile 
k~ı karşıya kalmış olduğunu 
görüdce, golün girebileceği 

zaviyeyi bu sefer büsbütün ve 
aclamakıllı kapadı. 

Fakat kimsenin beklemediği 
ve ümid etmediği bu vaziyete 
r im n, Fikret kal~cinin bulun 
duğu köşenin ta aksi köşe
den göbek hiz sında giden bir 
şütl fevk.a l· o n ı. On 

• v ı 

y 
Go erini Kornerden Yaptı 

sekiz metreden Romen kalesine fimızda: "Türkler fevkalade iyi 
atılan bu gol, yalnız topa top sürüyorla?', harikulade şüt 
yüksek hakimiyetin değil, çekiyorları,,:Sözleri işitiliyordu. 
i:ekanın da inkar edi emez bir Yirmi ikinci dakikada Rasihe 
tezahürü idi. O lcadar ki, Ro- Şabandan gelen bir topu kes• 
menler bu Türk golünü fev- meğe çıkan üç Romen müdafii 
kalade alkışladılar ve oyuncu- karşısında Rasih çok ustalıklı 
!arımız Fikretiu boynuna sarı- bir atılışla vaziyeti biraz ser-
Iarak arkadaşlarını kucakla· beı;tleştirmeğe muvaffak oldu 
maktan kendilerini alamadılar. ve milli takım kalecisinin üst 

Bu gold~n sonr takım iyi- direğini yalayan top, ikinci de
fa Romen lralesine girdi. 

den iyiye şahlandı ve muba-
cimlcr lstanbulda ara sıra çı-

Bu galibiyet vaziyetinde 
sonra bütün oyuncularımız en 

kardıkları en güzel oyunların güzel oyunlarını oynamaia baş-
safhalarını Romen sahasında d' Ik ladılar ve mütem ıyen a 11· 
Rome• seyircilere tanıtmağa landılar. 
başlıyarak, Romen kalesini ab- Nihayet hakem dl1dl1ğtr•çal-
luka ettiler. dı v Romen topraklarıada 

Bu golden bir dakika sonra yaptığımız ilk maç 2 • 1 Fener 
idi. Rasihin ayağına eşsiz, bu- Gün ş muhtelitinin galebesi!• 
lunmaz bir fır!iat geçti Etrafı, ve oyun Ustünlüğü il bitti. 

önü açık, demarke vazi 
yettc, kale ve altı metre mesa
fede lopu yakalıyan Rasih 

muhakkak bir golü topu ha
valandırmak yüzünden kaçırdı. 
Bu gol oLaydı, Ro:nanya takı-
mın vaziyeti İstanbulda yen-

diğimiz son takımların vaziyeti 
olacak, yani Romen takımı 
büyük gol farkile paniğe uğ· 

rayacaktı, Çünkü o fırsat kaç
tıktan sonra dahi, on dakika 
kadar Romanyalıların ayağına 
hiç top vermedik ve pek gü
zel oynamağa başladık. 

ikinci haftayımın yirminci 
dakikasına kadar, bu hakim 
oyunumuzun bütün ş killerinde 
Ro anyalı seyirciler tarafından 
şiddetle alkışlanıyorduk. Etra-

Rom n takımı beklemediği 
bu neticeden şaşırmış iİ i idı. 
Oyuncularımız ıabaden çıkma· 
dan, kendilerini ir çok alkış
lamış olan v bu sureti Ro-
me lerin spor kadri bilir bir 
ulus olduklarının e güzel 5r· 
neklerini veren halkı üç defa 
"ş , şa, şal,, diy alkışladılar 

ve halk oyu cul nmıza "Y şa
sın Türk takımı" mukabelesile 
cevap verdi. 
Takım memul oyununu ilk 

baftayımda oynam akl b -
rabera maçın h yeti umumiye
sind TUrk futbolünün f rdt 
faikiyetini isbat etmiş oldu v 
Ramanyalılara çok zevkli, tek
nik bir oyun seyrettirdi. 

EŞREF ŞEFİK 
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Sağda: 

u rob sayfiyede; plajda 
güneş banyolarında kolaylıkla 

.. 

siyah askı takılır. Bu rob Al· 
benden, ketenden, tüsordan 
yapılır. Rengi oldukça parlak 
olm hdır. 

Solda: 
Bu bir Kap gile; yani bir 

nevi yelekli kaptır. Düğmesi 
yoktur. Belden aynı kum ştan 
dar bir ku ak ile tutturulur . u bo dan a ıyan bir gözle tahlili 

kullanılır gayet zarif bir mo
deldir. Albndaki küçük resim
lerde görüldüğü veçhile robun 
arka tarafı istenildiği vakit çı
karılabilir. O takdirde ipekli ................................................ , ...........................•......... 

Bay Yusuf Ziyanın maç hak .. 
kındaki diyevi. 

- " Maçı O.N.E.F. saha ın
da oynadık. Venüsün nizamsız 
ölçülü, dar sahasında oynamayı 
kabul etmedik. 0.N.E.F.'in sa: 
çimen olduj?u halde, nizami ol~ 
duğu için kabul ettik ve çi
mende yadırgadık. Buna rağ-

men diyebilirim ki, Romenlere 
bir ibret dersi verdik. Çün
kü onlar bugünkü gazete-
lerinde bizim takımımız-

la yapacakları maçı atrck-
siyon, ekzibisyoyn, diver
tisman gibi sıkı bir maçın 

ve bilhassa sporun ciddiyetine 

uymıyan hafiftedbirlerle karşı
ladılar. 

Bizim takım lstanbulda son 

zamanlarda gördüğ-ümiiz ıyı o
yunlarının yüzde ellisini gÖ!ı

termemeklc beraber, ikinci 
haftnyımda klas futbolu oyna-

dığını gösterdi. Fazla dribling 

yaptıkları için, yorulacaklann
dan korkuyordum. Halbuki 
yorulmadılar. Maçın sonuna 
kadn:, hatta açılarak oynadılar 
Bu, ikinci maç için bana ümit 
veriyor. Buna rağmen ikinci 
maçta dribling ya ptırtmıynca
ğ"ım. 

Romanyanın, daha geçen pa
zar gunu ikincisini yenerek, 
kredisi yüksel İ!l birtakımını Ma 
carJarla takviye edildiği halde 
yenmemiz çok iyi oldu. BiJhas
sa birinci devreyi O - 1 aleyhi

itirip tc ikinci devred 

toparlanmamız takımımızın ma
neviyah bakımından çok ümit 
vericidir. Ecnebi toprakta bu 
toparlanma mühimdir. 

Halkın çok ce tilm n dav
randığını sevinçle kayd(:tmcli-

yim. Romen seyirciler göster

diğimiz futboldan memnuniyet

lerini devamlı alkışlarile izhar 
ettiler. 

Bir an oldu ki sahaya tama.
men ha'.cimdik. Eğer bu maç 

Ista bulda yapılsaydı, diyebili

rim in Rom,nleri kuvvetli olma
larına rağmen 6 - O kazanabi
lirdik. 

Romenler Macar sistemi oy

nuyorlar. Yani efficace, mües
sir ol mıyorlar. 

Yaptıkları golde kalecimizin 

büyük hatası vardır. Topu tu
tabilirdi. 

En iyi oynıyan oyuncu ola

rak Fikreti gösterebilirim. Fik

ret ve Faruk fevkalade oyna

dılar. Esad iyi oynadı, yalnız 
çok dribling yaptı. Yan haf 

beklerden memnunum. F adılm 

a z a a 
Urla [ Özel ] - Bugünlerde 

kazamızda çeşitli tiplerde adam
lar türemeğe başlamıştır. Bu 
adamlar, tanınmış si alardan 
olm yıp; geçen yıllarda olduğu 
gibi yaş mahsul üzerine iş yap· 
tıklannı söyliyen ve "kabzımal,, 
denilen bir takım komisyoncu
lardır •. 

İki, üç yıldanberi kaza ızı 
.ziyaret eden bu ko isyoncular, 
herhangi bir vasıta ile rcnc
berle temasa ı:-irişiyor ve he
nüz erme iş olan üzümlere gö
zünün gördüğü, aklının erdiği 
kadar bir fiat veriyor, yan ya
tıy r, ça ura batıyor, zaten 
muhtaç olan rencberin tam 
bamteline basıyor ve uyuşula
rak verilen üç, beş bankonot 
pey parasile rencber malını bu 
komisyonculara bağlıyor, yani 
satıyor. Buraya kadar olan 
muamele iyidir. 

Fakat 
Tam mahsul ermeğe başla

dığı zaman, bu komisyoncular, 
sepetlerini getiriyor ve pey pa
rasını verdiği malı kesmeğe bir 
taraft n da lzmire veya Istan
bula göndermeğe başlıyor. Se
petler boşalıp tekrar doluyor, 

bir iki hatası bize pahalıya rencbere azıcık daha para ve-
mal olabiJirdi. riJiyor. Tam hesap görülecep-i 
İkinci oyunuyine O. N. E. F. sta bir sırada bu baylar gözden 

dında oynıyacağız. Romenler ıraklaşıyor. F~lrnt rencberin 
epiyce bir alacnğı da ortada 

bizi gayri nizami Venüs saha- kaynamış oluyor. 
sında oynatmak istiyorlar. Eğer ZavaJJı rencbcr bir oraya bir 
ar~ıulusal federasyon talimatna- buraya koşduruyor, sözüm ya-
mesi şaı-tlarına uymıyan bu sa- bana bu koMİ yoncuy arıyor, 

bulamıyor. Çünl ü ntı alan Üs-
hada oynatmak istemekte ısrar. kiidarı geçmiş bu!unuyor .. 

er b r 
bazı rcncberlerimiz ; bir kaç 
yıldanberi mahsulünü yaş ola
rak elden çıkarmağa mecbur 
kalmış ve hatta fayda gör n 
olınuşs da ne idiklcri belirsiz 
olan bu çeşit tiplerin yaldızlı 
lafları karşısında saf halkımız
dan bazılarının da mazarrat 
gördükleri anlaşılmıştır. 

Bu yal da 
Rcnçberimizden bir kısmının 

gerek çekirdeksiz ve ıerek 
razakı mahsulünü yaş olarak 
elden çıkarmağa hazırlandıklan 
görülmektedir. Dört kilo ya 
üzümden bir kilo kuru üzüm 
elde edildiğine ve kuru üzü
mün bugünkü fiati ile yaş 
üzümün fiati arasında göze 
çarpacak derecede büyük bir 
fark bulunduğuna göre, rcnç
berin yaş mahsulden daha zi
yade faydalandığı aalaşılıyor
sa da, bir takım çenebazlann 
sözlerine ve kıyafetlerine l'O 

bunlara vasıta olan adamların 
yemin ile temin ettikleri havai 
laflarına kanarak malını elden 
çılcaranların, bir daha belini 
doirultnmıyacak kadar şam r
landıkları da vakidir. 

Yidikleri tokatın acısını çı
karmak için ka ter içinde bu
nalan zavallı rençberlerimi:r:in, 
uğramadıldarı kapı, yapmadık
ları masraf kalmamıştır. 

Ili=im maksadımız, ren~beri
mizin bu gibi hüviyetleri meç
hul adamların kılığına, kıyafe-

tine ve şatafatlı laflarına bak
mıyarak, alış verişlerinde dai
ma düşünceli davranmalarını 
tavsiyeden başka bir şey de· 

e- ~ildir. Bu tecrübeler kulağa 
n takılmış bir kr pe olmalıdır. 

ederlerse, ikinci maçı yaptırmı- OÜzümünü kurutmak için 
aca · an." ..._ linde mauaf Qarası ulunmı 
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Hava tehlikesini önleme 

Yurdseverlik borçlarını 
Y apmağa çağrılanlar .• 

-·-·ıı 1 - Hava tehlikesini önle- 3 - Pamuk mensucat Türk 
e kom·tesi bugün saat 17 de anonim şirketinin bütün işyar-

lıava kurumu merkezindç top- lan buyuru;a l'Öre aylıklarının 
lanarak davet edilen yurddat- yizde ikisini kurumumuz na-
1arm bir defabk veridlerini ve mma kestirmek auretile yüksek 
1e11elik yiikenlerini kabul et- bir ilgi göstermişlerdir. 
-.tir. 4 - Hava tehlikesini önle· 

2 - Şerif Riza Halefleri me komitesinin yurdseverlik 
.a;azuuada çahpn 400 özve- borcunu ödemeğe çağırdıiı 
"'8 İfçilerimiz bir gün hava yuddaılanmızdan gelemiyenler 
kwumu namana çahtarak gün- yann (17 den 19 a kadar) ku-
deliklerinin blt6nünü bırakmak rum merkeziftde yapılacak 
_..tile ywd borçlarını öde- toplantıya davet edilmitler-
llİflerdir. d'1. 

8. Rauf Avrupadan döndü 

Aftan istifade ederek 
tanb.ıla gidiy.or 

On yılclulteri vatan unırlan J la Ankarada bulunan kocaaı 
buiciade ltahmU ve aftan is- ile g6riifmiiftür. 
tifade eden abak Bqyekil Bayan Meliko kendisi ile 
Bay Rauf beraberiade helllfİ• konutan l'azetecilere demif· 
releri Bayan Melike ve Bayan tir ki: 
ı.met oldup laalde dün lima- - Kardqimle Avrupada 
l"•ıza ıelen bmir nparile Is- ikinci defa fidip görfittiim ve 
baderyedea ıelmit ve doiru- bu defa birlikte dan&yoruz. 
a lstanbala geçaİftir. V alidesınin ve eniftelerinin 

Bay Rauf npardan çıkma- ölümü haberinden çok m&teeı-
-. ye ••par 6manımızda ba- sirdir. Vatana döaüş sevinci de 
lmadağu mlddetçe 1zmiri n- kendisini fazla heyecanda bu-
panm pvertainden meyret- lundurmatadır. 

miftir. Anupada bulunduğu müddet 
Hemfİrelİ Bayan Melike bir zarfıada en çok fel.efe ile ifti-

aralık c1qan,. çıkarak telefoD- gaJ ediyoı'Ye tetkikat yapıyordu. 

Ölüler dirilir mi ? 
........................................... 

Lavrans Adisababada 
lmiş •• Hili eski metodlar -·-·-·· Gvr - Pllrle bir bidi.e onun phpuı tarzını 

landan • ltet ~ kadar ıöatereC:ektir. 
&lce birçok pseteleria bizden 1923 - 24 - te, Lavreaa Sari-
alap inceletlildmi bir habetde, yede fran.a:ılara karfl aav&flr· 
lnteUiceu Senin teflerinden ken, oradaki fraaaaz aubaylan 
biri olan lnltl albay Laneaaia, Cebeli I>Oruzdaki biitla yerli 
llılendiji gibi, aım .. İf olma11 köylerinde gaz maskeleri bu-
lltti .. liai yumıı ve tavıiyele- larak f8fB kalm1flardı. 
_.,_ ha Bu maskeler ne için orada 
naw bq imparatorunun or- idi ? ÇGnldi uluslar cemiyeti-
tlularma aydmlatmak Ye onlan nin ıerçin kurulu oraı.Na do-
ltalyaa İflÜlle kUfl hazırla- l•••vordu ve maskelerin bulan· 
--·- ·---· Lavreaaia belki -rı .-& ~.., muı, oralarda İaz lmllaadıp-
AdiababacU olduğana siyle- mızı •e aml halka, konmmam 
miftik. için ıaz maskeleri daiıtbğamı-

0.ce biraz inanmamazhlda zı iabat etmek içindi. 
bqalanaa bu haber, Krestoı Bugün de Somali SIDU'ları 
ajauıaıa Wr aytanaca da iter- boyunca, hatta K~nya sınırın-
ldtilmekteclir. da bile bütün yerla köylerinde 

Bu aytana 17 baziraada Ka- gaz maskeleri bulunmaktadır. 
Wredea çektiği telgrafa olchaiu Bualan kim dağıtb ? 
11Di qağıya yazıyoruz: ŞOphesiz, Lavrens·n bu me-

Ea iyi bir kaynaktan iğren- todu, onun oralarda bulundu-
dijime g&re, öldiiğü haberi ve- ğunu iıbat etmez. Onun dcrs-
rileD alba Lavrenam uhhati lerini başkaları da ku lanabi· 
eok ye ır ve kendisi 21 lirler. Bununa beraber, onun 
mayutanberı Adıaababada çok Viktorya gölünde olduğunu 

tuhaf b r ekilde çahpnak- görenlerin eöyleclikJeri ve, öte 
tacLr. taraftan, uğradığı kaza ile ö-

Kontro ed m·, haberlere Jümünü kaplayan tuhaf haller 
tire al ay Lavrens nisan so- bıze her ıeyi sanmak imkan na 
ama, İngihz bayrağı taşımı- verebilir. Bundan ba ka, Adis-
J&D b r ş"!ep e Dariisselima ababa ile ahşveri ya an tecim 
relm t r. çcvenlerinde, Lavrens·n Habeş 

Burada Lavrensi kimse tanı- imparatorunun yananda o.dugu 
~ mam , fakat yanındaki adamın saklanmamaktadır. 

kim dusıu anlaşılmışhr. Bu Son olarak şunu da sôyliye-
adam, kend" inin eskiden Me- lim ki, Kahire ve · 1 enderiye-
op myada yardımcısı o an d k d L 
• Gardenerdir. Lavrensle bu e i süel çevenler e avrens·n 

" eski ölüm erinden , çokça dam V ıktorya iölüne deiJ'u 
yola çıkmıflar ve orada eski- b scdilmektedir. Bu da her 
den C'ddede olup timdi Ugan- ha de bu i~te bir ş··phelıl'k ol-
danın bu b" eaintle yerleşmiş duiunu gö termekted· . 
bulunan e ı bir süel iıyar ta- Bu hadise yüzünden 1 a y n -
rafından tamnmışlardır. Lav- Habeş anlaşmazlığı yeni b'r 
reaale yardımcısı ve yanlann- tekil almaktadır. Lav en ·n, 
claki kervan kuzeye doıru iler· Ga dnele bir ıkte Ha eş imp -
-~·llıerdir. ratorunun yanında u unması, 

Ote taraftan, 21Mayut• türlü uluslar cemi tinin iti gözdea 
paklardan,Adiaababaya Ha- g · rirken ed eeeji fikirleri 

..... 1mparatorunun siyual ve detiştireb· r Layıenı kadar 
llel ltir danıpanm n geldij'i taaıuı olmı 
lülirili1onla. Ba, LaYNmmi- d ~ 

lngiliz-Rus 
Rekabeti 

Başvekil muavini iken, Al
man - lnpiz hududunun Ren 
nehri olduğunu söyliyen "Bald
vjn,, başvekalete gelir gelmez, 
Alman•ar ile deniz anlaşmasını 
yapmakta tereddüt etmedi. 

Buna hiç te şasm.-malıdır. 
Bu gene Rus - lngiliz reka

betinin devam ettiğini gös· 
teri yor. 

lngilizlerin can yatakları Hin· 
d'standır. Ru !a ın orta Asyada 
durumları ise Rus süngüsünün 
bu yatağa dayanıldığını ifade 
ettiğinden ingiliz dimağını kur
calamakta h:ç bir dakika geri 
kalmamaktadır. 

Son büyük savaştc.n evel bu 
hal lngiliz dı siyasasının uzun 
müddet mihve. · o!mu.,tu. lngi
lizler' n bü n dü ünceleri, H n· 
distana ·den yolları Rus ara 
kar ı ka a aktı. 

Bu yol çt . Pam'r dağları, 
$ive .a Bura. körfezi. 
Bütün on d'>kuzuncu yüzyılın 
.-ıüddetınce lngilizler bu yolları 
tutmak ve yolun üzerindeki 
ulusları ve devletleri kendiıi 
ile lteraber yürütmek için gay-
ret eltiler. 

Bu müddet esnasında bize, 
Irana ve Afıanistana kuıı al
dıklan durum Mısır hakkında 
tuttukları yol, hep bu endişe
den doğuyordu. 

Yolların hemen hepsini elde 
~ttiler, Süveşte, Adende yer
leıtiJer, Pamir dağlannda Ti
ber hükumeti Dalaglamay elde 
etti ve Pam'r yollantıı ve bil
hassa Hayber geç;dini ku$
açurtmıyacak kadar tahkim 
ettiler. 

Gene bu düşünce idi ki on 
dokuzuncu asnn sonlanna doi· 
ru Fransa-Rusya arasında ku
rulmuş olan birlik andlaşması-

na karşı lngilizler derhal 
Japonya ile yaptıkları andlaş
ması ile cevap verdiler. 

Rus • Japon savaşının sonu
cu, lngilizlere rahat etmek im
kinım vereli. Hiç olmazsa bir 
mnddet için olsun, Rus tehlike
si bertaraf edilmişti ; işte, bu
nun içindir ki 1907 senesinde 
Ruslar ile anlqarak Iranı bölüş
meğe razı oldular. 

Fakat aon büyik savaş geldi. 
Malumdur ki lnptere, bu aava
ım bqlanııcına kadar - iki ta
raf .arasında sallanan bir durum 
aldı. Sebebi de Almanyanm Bel
çika ya kartı alacağı tavn anla
makta. lngiltere Anverse yerleş
miş olan Almayayı, Labora 
hakim Ruslar gabı teblil.e! gö
rüyordu. Almanlar uzun çapta-
taki toplan ile Anversten Lon
dray bombardıman edebilır
lerdi. Sonra Alman donan
ma ı, korkunç bır teşebbüste 
bulunmakta id ·. Buna ragmen 
Almanlar Belçi anın bitaraflı · 
ğına yanaşmış o'sa ardı lngi-
gilizlerin ıonuna kadar bitaraf 
kalacakları kuşkusuzdur. Rus
ların Almanlar tarafından ezil-
melerini candan isterlerdi. 
Fakat Alman'ar istenilen 
güveni vermediler ve lngi-
gilizler iki tehlikeden en 
büyügüne ve en yak'ni
ni nazara alarak Almanlara 
karşı Ruslar ile birlikte savaşa 
girıştiler. 

Ma iımdur ki bu savaş an 
Ruslar da yenılmiş ve perişan 
bir halde çıktı ar. Ayni zaman
da b · r hercümerc Rusyanın iç· -
ni de a tü t etti. Rus tehlikesi 
bu suretle lngiliıler için kalk
m f gibi sanılabi irdi. Artık 
Asyada onları hesaba katma
mak imkana gelm'ş i. 

1 te bu un iç.nd'r k' 1 ı ·
liz er artık lran ve Ef 

0 
an 

gib · dev etlerin mu addera
t a kay ız kalıyorlar ve bu 
d etler n yeni baştan kurul p 
istiklallerin · elde etmelerine 

zl ebe etliler. 

ismini unutan adam 
T relitche, değiştirdiği isimleri 

bilnıiyor Tibiiyetin, sayısını 
Karııık zamanlarda, asıllan, 

belli o1mıyan ltazı ıerıüzeıtçi 
insanlar yetişir. Bunlar, mensup 
oldukları ulusa büyük hizmet
ler ifa ettikleri gilti, büyük za
rarları da okunur. Bir l'Ün 
nasıl esrarengiz bir surette 
yükselmiş iseler yine aynen 
öyle sessizce ortadaa kaybolup 
giderler. Lavrens bunlann baı
hca misalJerinden biridir. 

Lavreas hazan krall~rdan 
daha nafiz olduğu, bir iki mil
letin mukadderabnı birden 
elinde tuUuğu halde, yaptığı 
vazifelerin ehemmiyetile müte
nasip olmıyacak bir tarzda öldü. 

Hindistan, bu türlü insanlann 
faaliyet o terdikleri bir saha
dır. 

Haylter geçidinde emperya· 
list bir lngiltere ile eski Otok
rat, bugüngü ihtililcı Ruıya 
arasında her gün muhtelif ıu
retlerde tezahür eden casusluk 
dramları ceryan etmekte
dir. Biri toprak hırsiyle hare
ket eden dij'eri de ihtililcı fi. 
kirlerini yaymak ihtirasile kıv
ranan iki devletin müsade•e
leri arasında bir şahsiyet be
lirdi. Lavreasin yerini doldu
ran korkunç adamın ismi Tre
bitche Lincoln'dir. 

Muhtelif isimler alhnda •uh 
telif davalar arkasında koşan 
ve binlerce İnsa• hayatının he
sabını ıüpheeiz ki Yermiyecek 
bir vicdanla delaşan bu adam 
Galiçyamn fakir bir Yahudi 
k&ylnde dünyaya geldi. 20 
sene •6ddetle o fakir köyiin 
Hahamı olmak üzere yetişti. 

Zeki fakat ahlaki telikki
lefdea uzak ya11yan bu adam 
dial meruimia icabettirdiği sı
kıcı hayata tahamm&I ec:lemi
yecejiai anlayınca, 21 yqmda 
bir gli•, merkezi A vrupamn 
yolunu parasız pulıuz, iıimıiz 

menıesiz tuttu nıhunda tutu
ıan bir ihtiras •ardı. Her ıeyi 
inkir etti, ailesini unuttu, va
tanını da hatırlamadı. 

Lliks bir hayat yaşamak en
dişesile yanıyordu. Çok •ahir 
bir yalancı idi. Haysiyet, mah-

zorunu ele almağa l>aşhyor. 
Yeni kurulmuı olan idare, As
ya hududu içindeki eski me•· 
leketleri yeniden toplamağa 
merkeze bağlamağa ve ayni 
zamanda da askeri kuvvetle
rine de yeni bir dlizen ver
meğe muvaffak oluyer. lngil
tere için evvelki tehlikeler ye• 
niden kendini ' göıtermej'e 
başlıyor. Bilhassa ki bukerre 
Ruslar zorbalık göstermek için 
değıl, Şark uluılanna kurtuluı 
be aretleri vermek için çalıp
caklannı bildiriyorlar. Bolşe
vikler her tarafta milletleri is· 
tiklile, ecnebi boyunduruğ'un· 
dan kurtulmağa çağırıyorlar. 
Bunlar şarkın tarafına sokulu
yorlar ve mU11tevlilere karıı 
hararetli propagandalar yapı
yorlar. Şark bundan müteessir 
olmıyor değil: Her tarafta yeni 
adanışlar, akınlar, gidişler ve 
fili hareketler, başhyor, bilhassa 
Hindistanda. 

Uluılar derneğine hikim olaa 
in · izler, bütün dünya mi let
lcrmi kendi etrafında toplamış 
ve Ruıyada kurulmuş olan yeni 
n · zama hasım bir durumda 
ıördükçe bu yeni tehlikeye 
kal' ı kolay koya ileceklerini 
zannediyorlardı, Fakat zaman 
geçtikçe bir taraftan Rusya
r. iç hali düzeliyor, askeıt 

u etle i arbyor' ate ki yan
dan da arsıulusal durumları da 
dogrulmağa başlıyor. Nihayet 
Ulu ar dernegine bile giriyor
lar. Batta Fransa ıibı kudretli bir 
dev et olmak iizere birçok di-
ge deYletler · e uılqmaja ve 
biı yapmaı• •••affak olu-

cup olmak gibi meziyetlere sahip 
değildi. Onun için de bir bıa
lığın suyun içinde yaşaması 
gibi bu da uzu11 seneler reza
let içinde hayat sürdü. 

24 yaşına geldiği zamaa Sam· 
borda Talmutçu, Hamburgta 
Loterci papaı, Kaaada4a An-
glican rahip, Keat dilkah-
ğında Presbiteryeni alarak 
dolaıtı. Her l'irdiji yere hör
metle kabul edildi ve oralar
dan bir pn yavaşçacık 
sıvıştı, taltü beraberiade de ki
liselerin kualanntl.aJô mevcu
du yüklenerek... Kendi keadi
sini Jan Jıak Rusoya benzeti
yordu. 

25 Yaşında birdeabire kıhk 
değiftirdi. Londraya aYdet et-
tij'i zaman itibar ıörmeğe baı
lıyan bir adam oldu, dikkah 
celbeden sosyoloji kitapları-. 
yazdı. Liacoln ismini aluak in
filiz tabiiyetiae geçti, Liberal 
fırkaıı reisinia, eyvell kltibi, 
sonra mesai arkadaşı ve niha
yet de aiyaset yeldatı oldu, 
siyasete kanşh Ye tabii saylav 
oldu. 

Fırkanın ea hararetli taraf
tarı ve lağiliz siyasetinin en 
sözü geçer adamı olmağa bq
ladı. Yaşadığı hayata da doya· 
madı. Lüks ve servet ihtiyacı 
ile kıvranıyordu. Para vurmak 
için çareler düşündü •e bir 
banka tesis etmeğe kalktı. 
Miiteaddid spekülasyonlara gi
rişti. Birçok adamlan yere 
vurdu ve taltii oluak da bir 
takım dlitmaalar kazandı. 

Bunun neticea olarak bir 
güa mecliste milliyet, mazisi 
yiizüne YUrUlc:lu. Hiç bir ıey 
s6yletneden çekildi gitti, kırk 
sekiz saat zarfında buka to
pu ath. Kansı ve otlu ken• 
eli.ini terkettiler: Trebitche 
bGylk bir rezalet içinde Lon
drayı, •ecliai terketti. Meç
huller alemiae ve karanhj'a 
yeni bir adım attı. Trebitche 
hüsüfe u;raclı ve 1912 sene
sine kadar g&zllkmedi. O sıra
larda Belçika Ticaret mllmes
ıili olduğu anlaııldı. 

1913 de Romanyada bir Bal
kan devletinin jizli casusu ola-
rak it l'ördü. Sany Bonada 

•• 

V eliabdin vurul•ası bidiaesinde 
orada bulundu ve bunua bir 
harbe yol açabileceğiae aklı 
kestiği için derhal Loadrll\'a 
hareket ederek. lngiliz hüku
metine arzı sadakatla hizmet 
talebinde bulundu. lngiltere 
o sıralarda bu gibi adamlara 
çok muhtaçta. Teklifini kabul 
etti. T rebitche Enteliceas ser
vise girdi. Alb ay dehıetli bir 
faaliyeti gözüktü. Kimaeain 
ltaşaramıyacağı itlerin hakkın
dan geldi. En semereli haber
leri bu getirdi ... 

Fakat uylu huyunda• vaz 
geçmiyeceği için yedinci ayda 
ittifak devletlerine elindeki 
vesikalan sahvercli. Ve keadi
Iİai yakalamak iıtiyen poliai 
katled"rek aırra kadem bub. 

Nevyork'da yankesecilik et· 
tiji için hapae mabküm Uil · 
di. On ay yatbktan aonra 
kaçtı. F ransaia göziiktii, hiç 
bir iş becereme.ti, AJ..anyada 
Kapp taklibi hüku•etİlle 
karıfb. Muvaffak olamayınca 
nluğ'u Cenevrede aldı. 

Oradaa italyaya goçti. Ve 
koğuldu.. Hizmet edece;i baş
ka bir devlet kalmayınca Rus
yaya teveccül, etti. ve Ruslar d 
kapitalist de•letlerin esareti 
altında inleyen adamları kur
tarmak Yazifesile bu atlamı 
Hiadiatan itlerine tayin etti. 

Budist bir din adamı oldu. 
Gandinin yanına kadar aokuldu 

Çinde, Afıanda göziiktU. Hin· 
distanda tüccar ııfatile kervan-
JuJa günlerce yel yiirücln. 

Şimdi ne yapıyor. Sai mıdır? 
Kimse bilmiyer. 

Kurulan bütün tuzaklardu 
muvaffakiyetle aıynlu Tribit
cbe kendisi de buau bilmiyer, 
kimin için ve hangi fikirde 
bu itlerin yoluntlatlır onun da 
fukıada değildir. Triltitiche 
bu karanlık k&tü macera dola 
hayata ruhunu süriiklüyor. 

Tribitiche laakiki hliriyetİlli 
kaybetmiıtir. Diinyada bir tek 
dostu sami•i ahbabı yoktur. 
Riya içinde dolaııp duruyor. 

Güreş mus bakalan 
~~~------··~·4-~•-•4ml----~~-

Macar ve Türk milli güreş takımları 
Şehrimizde karşılaşacaklardır 

··-·-·· 1 Dlin ldma11 Genel merkezin
den mıntaka birinci bqkanı 
Dbay General K. Dirile gelen 
bir tel yazısıada 13 ve 14 Tem
muz Cwnarteıi, Pazar glinleri 
iki kllrfılqma yapmak iizere 
milli gtlreı takımımızla Macar 
milli ıtıreı takımının lzmire ıe
leceğini ve mezkür gilnde stad-
yomun kendilerine tahsisi bil
dirilmiştir. Derhal federasiyona 

kayıtsız kalamazdı. Eski an'ane 
kuvvetini bir kerre daha l'ÖS· 
terdi. lnıilizlerin kesin durum 
almaktan çekindiklerinden ve 
buna mukabil Almaalann her 
glin b yüyen bir cesaretle 
ileriye atılmalarından korkan 
Fransa nihayet Rusya ile yeni 
bir birlik kurmağa karar ver· -
yor ve kendiıi i e beraber müt
tefiklerini de yola sürüklüyor. 

Almanya ile anlaşmak içın, 
lngiltereye bukadarı kifayet 
ederdi. Artık ne dağlann, ne 
Hayber geçitlerinin kıymeti 
kaldı. Bilhassa hava kuvvetle-
rine zor veren Ruslar için 
Hindistanı telldit etmek pelc 
k .ıayla.ttı. Bu vaziyet kar
flSIDda lnıiltere Ruyanın 
can diifmanı olan Almanya ile 
.-..-. tered çem_ 

telgrafla cevap veril~k stad
yomun kendilerine tahsis edil

diğini ve isteailen diier hazır
hldann da yapıl•ağa bqlu
dıiı bilc:lirilmiıtir. 

Senelerdenlteri rakiplerile 
yaphkları karşılaşmalarda dli .. 
ma galip l'ele;n gürqçilerimi-
zin bu miiaabakalan da kaza· 
nacaklan muhakkaktır. -
arayıp bulamadıklan Veraay 
anlbnamesinin hiçe indirilme
sinden başka birşey değildir. 

Bize öyle ~eliyor ki bundan 
ıonra U uslar deraejiain d 
kıymeti kalmıyor, DevletJu 
kisi gibi iki büyük grup ar 
sında bö ecekler ve bunun 
sonu da ya durmaksızın silih
laama yarııına girişilecek ve 
her gün ağırlaşan yukü çeke
miyen milletleria tat.aımnlllsi1z
ltıkleri kar ısında ya yeni umu
mı bir savaşa tutuşacaklar ve 
yahut Franıa ve •Üt efiklen 
de Versay andlatmasından vaz 

eçerek yeni ve kamusal bir 
nıza n ku imasına karar ver• 
mek mecburiyetinde k cak
Jantı Fakat 
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- Benim bu korkunç du- Ragastan iştirak etmedi. Kon-
rumdan namusumla nefsimi tun silfine kıyafetle ve bir 

a 

kurtaracaiıma inanıyor musu- Baron ~ibi iÜndüz şehre gir-
nuz? mcsini daha muvafık buluyor-

- Yalnız inanmak değil, yordu. Genel menfaatler bu 
r 
y 

~..:inin da y n ğ e • r 
DA GÜLÜNÇ iDDİALAR bunu size temin ediyorum. suretle daha eyi elde edilebi· 

- Ma adımu açık söyle· lecekti. Kont şövalyenin dü-
yımz. Eğer hakik ten bana şüncelerine hak verdi. Onu rl n •• H2ZEa9an sananların hastalığı ), delilik, Dağlardaki kocaman Geyik-

c 
yardım etmek isterseniz size daha evvel tanımadığına tees· Bir vakıt Berlinde bir Sek- mra, ağır vücud biçimsizliği, ler orman iç.inde bekliycn di i-
minnettar kalacağıma yemin süf ediyordu. Hayvanlan bü- sünlite "cinsiyet,, enstitüsü var- körlük, sağırlık. Çok alkolik in hangisine ait olacağını kes-
ederim. tün gece istirahat ettirdiler. dı. Bu müessesenin bütün te- olanlar da kısırlandırılır. Fakat tirmek için başbaşa çarpı-

- Kont bir gün gelecek bu Ertesi gün saat sekizde yola nnsüli re7a)ct1ere ve tersliklere veremlilerle frengililer değil. şır ve boynuzlarıyla vücutl nnı 
sözlinüzü size hatırlatacağım. düzüldüler. Dağlık, sarp, gra ait bir .de müzesi vardı. Hem Zira bu h stelıkların tedavisi yırtarken mağlup olan için 

- Bunu aklıma getirdiğiniz nit kayalar arasından yükselen o ltad ar terslik sayarlnrdı ki i mümkündür. hiç merhamet duymazlar. Bu 
gün dilediğinizi yapacağımda bir yol birdenbire bir yaylaya direktör c.enap!armm baz1lar1m ı Hasta, aklı başında ise, kı- gösterişli hayvanlnn ustaları 
ıüpheniz olmasın. vardı. da uydurduğu hissi uyanırdı.Bu sırlanmağı kendisi aramağa mec ı telakki etmekten uıak olmıyan 

- Kontl Her şey sizin di- Kont Alma durdu. Bir saat zııt hana konsoltasyon salonunu 1 burdur. Aklına sahip değilse milliyetçi sosy listler de ma· 
leğinize b ğlıdır. Açıkça söy- ur.aktan görülebilen beyaz ev- g z.dirm~ti, Orada sefih yüzlü rulesi ister. Ailesi de vazifesi- ~ lüller için daha faxla mcrha-
liyeyi ki böyle bir dehşet lerc doğru kolunu uzattı: dört beş hasta iic annPsınm ni yapmazsa doktor, Almanya- et duymıyorJar. Bunu gide-
içinde ben kalmış olsaydım. - işte Monteforte dedi. göğsüne dnyamp hüugü.r hün- daH 700 kısırlanma ofisinden miyorlar da .. 
canıma kıymakta tereddüt et- Rag: s Monte Forte?yi ağlıyan zavaUı şi man b:r kız birine haber verir. Hasta, böl- Bozuk lzdlv çlar 

dim. görünce b nzi apsarı kesildi. vardı. Direktör deli hastalarına gesindeki irsi sağlık hak yeri· Berlinde halk sağlığı için 
- Ban i tiharı mı tavsi)'C Bir ~aniye evvel bunu düşün- mahsus olan bulanık bakışla ne gönderilir. Bu iki doktorıa bir devlet komisyonu var. 

ediyorsunuz? liyordu ; yolun oraya gittiğini yüzüme b \tarak kulağıma fı- bir hakemden mürekkeptir. Halk buraya kabul edilmez. 
- Hayar1 Size yalnız böyle biliyordu amma varacağı za· sıld,..dı: Kısırlnnmağa m bküm olan Fakat propaganda için beni 

ltir durumda ölümden korkma- manı hesap etmemişti. Böyle - Bunl ran hepsi tedavi hasta iki fakülte profesörü ile kabul ettiler. Zeki bakışh bir 
m nızt, kurtuluı gerekleşirse birdenbire Monte Forne ve bir edilmez kötü huylulardır. Kö- bir hakimden ibaret olan bir genç kız beni karşıladı. Bu 
ilümde bulmanızı tavsiye edi- az sonra da Primveri görebile- tülüğün sebebini ·eserek on- temyiz mahkemesine baş vura- ateşli bakışın kardeşini Mos-
yorum. ceğini düşündü. Tekrar genç ları iyi edeceğim. bilir. Hüküm t sdik edilirse kov da görmüştüm. Arkadan 

- Bay, ölüm gözümü kor· kızın karşısında bulunacağını Milliyetçi sosyalL..tler iş ba· hasta yeni bir mahkemeye ve ışıklanan poritif resimler dı-
kutamaz. Güriiltülerden, p hr- tasavvur eder k vücudunu bir ına geçince, ilk işlerinden biri yeni bir temyiz divamna ioıteği- ıvarlan süslüyorlar. ı~te ilk sıra 
tılardan çekiniyorum. titreme ldı. Ragastan korktu. bu müesseseyi kapamak ve dos- ni bildirebilir. Bu sonuncuları terbiye re imleri; bir kör, bir 

- Madnmki ölmekten çekin· Baz~n en ·un·etli ve metin yalarını y kmak ldu. Çok iyi de hükmü kafidir. iki hafta sonra hasta ba cıcı tarafından yürli-
miyorsunuz o halde sizi bekli- adamlar ~ciz kaldıkları buhranlı» ettiler. Bandan sonra da bura- hasa h staneye gönderilir. A- tülüyor. bir abdalı iki 
Y n v seve.n yiiit yurddaşları- heyecanlı dakikaJarda çocuk d küçük mikyasta ve hususi meliyat bedavadır.Erkekler için hasta bakıcı besliyorlar, sonr 
ızm başına geçmekten çekin- &ibi titrerler. lşte Ragastan da olarak yapılan işi, hükümet beş alb gilo, kadınlar için 12 açık hav da nezaretsiı oymyan 
eyiniz. Şimdi iki yoldaa bizi bu buhranlı d kikada titremiş büyük mikyasta ıvc resmi ola· gün sürer Yalnız kadınlar üz • bir çok !(alabalık çocuk grup-

gUdeceksiniz.. Ya yurdu uza ve ŞWllan zihninden geçirmişti. rak yapmağ koyuldu. rindeki ameliyat tehlikE>lidir ları. 
dönerek namusunuzu müdafaa - Bugün hayat veya ölü- lsteğ raa anlar ve bazan ölümle neticelenmiş- lznhat : Malüller hiç bir işe 
ederken şerefle ölecek veya müm anlaşılacak demektir. ilk V rler tir. Erkekler 15 ten 70 yaşına yaram E "'e çocuk yapmağa 
bu suretle ölm~xscniı taşıdığı- bnkışta ya ümit ve yahut Bor- Bu kısırlaşma işinin Almn.11 kadnr, kadınlar yalnız SOyaşına liyakat ız oldukları halde her 
nıı. kont atlının meofaatlarını jiyaların yapbklan işkenceden rejimini gü!i.~ç düşürmek için kndar kısırlandınlırlar.Bu ame· biri için bir veya iki hasta ba-
korumui olacaksınız. daha dehşetli ızhrap doğacak- düşmanları tarafından icat edil- liyatların ğizli tutulmazı şarttır. kıcı li.zımdır. Çocuhlan büyüt-

Söyledild rinizin hepsi tır. Dedi. diğini sananl r vardır. Halbuki Gizliliğ i bozanlar bir seneye mek için sarfedilecck emek 
do v ru, ben de böyl düıünü- Bununla beraber hemen sü- bu çok ciddi bir ıreformadır l{adar hapsedilebilirler.Böylece ve par dnha zd1r. 
yoru · Fakat ben Monteforteyi künet buldu. Çehresinde eski ve Hitlerin " Mein Kampf " bir 'kimsenin a eliyattan geçip Diğer bir odnd genç kız 
bırakıp kaçtım. Bunun için de ciddiyet ve merdlik belirdi. kit hında önceden düşünülmüş· geçmediğini kimse bilmediğin- bana iki camaltı uzatıyor. Bi-
kendime göre uygun düşü ce- Kont Almn da baıını çevirmiı tü. 1 Son Kanun 1934 de tat· den bir kısır erkek Yeya kadın rincisi şu ; bir tarafında ır 
ler bulmuştum. bakıyördu. Gözlerile (ne düşü- bik mevkiine gire~ 14 Temmuz p ek güz 1 evlenebilir. Fakat güneş ve bir sulayeak: ıyı 
Konuştuklanmızdan sonra nü yorsun) gibi manalı bir t vır 1933 tarihli bir kanun bu işi vaziyet ortaya çıkarsa, normal muhit. Aşağısında iyi b kım 

Romaya gidcm m. Yurdumu alınca, Ragastan şunları söy- usul :ılhna soknıuştur. ot n k rı veya koca menfaatın sayesinde, on tane daha bü-
terkedişiınin muhakkak fc a fiyebildi: Ovakittenberi 51,000 kişi boşanma hükmü hemen s;erilir. yük fa ulye veren bir fasulye. 
ka?'Şlludığı ontefortey de - Ahr işte güzel payitaht- kısırl şhrılmışbr. Fakat ı;unuda fabli el ıyon Arka tarafında da - fena 
dönemem. tınız gözüktü Kont hazretleri.. ilavey lüzum görüyorlar ki, kantznu inanları temsil eden - bir ğ 

- Romaya karşı dilpnanı pek .şirin manzarası var. Sizi ( insan için ebem olan bir Şimdiye kadaryapılan 51000 cın kısmen kapatbğı bir güneş, 
keşfetm k için gitmiı olmanızı kutlularım. uzvi işi Y pmak iktidar lan bo • ameliyata rağmen reformanm burada ıikinci bir fasulya dane-
söyliyemeı misiz? Kont birdenbire övalyenin zulmamışhr. ) ancak başlangıç. devresinde sinin küçük ve bozulmuş fasolya 

- Papam gönderdiği iki Monteforte hakkında sava Kanun-irsi olduğu takdirıle- olduğunu itiraf eden milliyetçi yavrulan verdiği gözüküyor. 
casusu görenler Yarsa... noktasından mutaleası ın ne şu hastalıklar tutul nların kı · sosyalistler yabancı memleket- ilrinci cam altı da bu:esmer bir 

- Bu da doö-ru... Onların oldug~ unu öğrenebilmek için sırlanmasını emrediyor: Aptal· lerde r.ıkanlan gu .. rültüye kızı- ] ı J k 
sizi aldatarak p~suya dücür· dedi ki: lık, §İzofreni ( yani gerçeklik yurlar1.r"l·s .. eç, Noryeç, Dani- sa yangoz a ev enme sersem-

Y fikrinden mahrum kalarak ha- " liğinde bulunan bir kırmız• sal-
düklerini T zorla kaçır.mak is- - Monte Fortenin savaş du- marka, Fcnlandiya, fsviçrcnin y ngozun çocukları 2ene kır-

d"kl I b ( . .) h kk d L d yali bir alemde yaşadıklarım te ı erini söy iye ilirsio. Be- rumu vazıyeb a · ın a~i ü- Bal kantonu ve bir çok birle- mızı salyangozlar. Fakat bun-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nim oraya gelip ana yardım şünceniz nedir? neye delalet eder? Diye sordu. .şik Amerika devletleri ayni lnr istedikleri kadar "Aryen

0 

ettiğimi ve kurtardıj1•1 da - Böyle bir kale ile 20000 - Şimdi anlarız. Biraz ce- yolda gittikleri halde bir salyangozlarla evlene dursunlar, 
ileri sürebilirsiniz .. Ben de bu kişiye tastamam bir sene karşı saret laum. Kötü düşünmekle şey denilmiyor . ., diyorlar. üçüncü nesilde bir alay ~ya-
yolda ş bitlik eder ve siz de konulabilir... bu iş olmaz. Kendinizi pişman 11En çok protesto edenler hudi,, salyangoz nesli ortaya 
yurdunuza göğsünüzü gere - Fakat bir zayif nokta var. bir firari gibi değil; savaş la- atolik.Jerdir. Halbuki bu ka- çıkıyor! 
g r dönebilirsiniz. - Evet. Şu boğazdruı gizlice nmdnn dönmüş bir kumandan nun kato1ik Brüning hükümeti pollon Almandı 

- Hay tanrı senden razı of- yaklaş ak ve bir baskın yap- gibi gösteriniz. zamanında t tkikde idi. Zaten Genç krı şımdi bana şu re-
sun! Yüreğime bir a7. su serp- mnk mümkün gibi görünüyor. Bu sö.z.ler, Kontun fena fikir- Hristos(lsn) cennete daha layık simler sırasını gösteriyor: Lenin, 
ti iz. De ek siz de Montefor- - Pek doğrul İşte evvelce- ferini çürıüttü. iradesini topla- olmak için kendilerini hadım bir Çın1i. bir Zenci, bir çift 
teye kadar benimle gelcceksi- de Sezar bur~u:lan nücum etme- masına scbeb of u. edenleri takdir etmiştir. JUeti Yahudi. 
niz. ie teıcbbüs eylemişti. - Hay Allah r·ıı olsun! Ne çocuklarma geçecek vicda11lı bir - Bütün bunlar ırk bakı-

- Yalnız gelecek değil, ara- - Püskürtüldü idi değil i? kndar da iyi söyliyorsun. dedi. adam çocuk yapmaz. Fakat mından çok fena, diyor. Sakm-
nızda bulunacağım. Eyi bir ders - Güç hal ilel Haydi şöval- Bir dakika sonra, geçidin ni- bu farın içinde vicdanlı olanlar malı. 
almak ihtiyacında bulunan Se- ye; hayvanları biraz "ürelim. hayet bulduğu, Monteforte !ka- azdır. Biz, vicdani elmıy nla- Arap ile Yahudiler arasında 
zarm ordularını yenecek, asker- Biran evvel Monte fort ye pısına gddilcr. rm vicdanıyız,, diyorlar. bir ma!a etrafında toplanmış 
lerinizin arasında yu almayı varalım · Müteharrik köprünün muha- Şunıı da ilave ediyorlar: kimseler Yar. Altında şu ibare: 
bir ödev tanıyacağım. - Or a ahalinin aJ~larile fm olan askerler kendisine Vicdanlarda mesele 'kendi- 1arksist m ı. Anlaşılan 

Ş 1 karşılanacaırınızı temin ederim. nlık lık b 'kıyorlardı. Karakol Iiğind n !hallolur. Kavilerin az m rlc izm•dc bir uk tereddisi - öva ye, önce ca ımı, 
sonra da namusumu kurtar- Kont Almn ümitsiz i sanlar kumandanı şa~ırdı. Ragastan iki zaiflar ortadan kalkarlar. oluyor. 
dınız. Veriniz elinizi.. gibi başını saU dı. Lakin hay- kendisini tophyarak hemen Doktorluk ol ı~an ilkel ulus- Fen ile adlı bir tabloda bir 

Kontla Ragastan ellerini sım- ' vanını da dört nal kaldırdı. atını ileri sürdü. Zabite doğru hırda da öyJcdir. ileri uluslar- sarhoşla deli bir kadının çocuk-
sıkt sıktılar. Şövalye Montefor- Ragast n ise geçtiği boğazın gid rek: da ise çok yükselm~ olan fen larandan birisinin cani, diğeri 
teye gidebilmenin yolunu elden s ğ ve sol taraflarını dikkatle - Ne yapıyors uz? Aklı- halkın ağlıksız unaurlarmı yok bın;•z, kızın fahişe, bir diğer 
kaç.ırmamaya savaşıyordu. Ge- gözden geçiriyor, araziyi sava§ nızı mı kaybettiniz? Velinime- olmağa bırakacak yerde ko- çocuğunun da ... komünist o1du-
ceyi yoldan biraz açıkta banda k d k'k d" h rumağa çalıştığından vaziyet ğunu göriiyoruz. Ne tuhaf :ırk . d k no tasın an tct 1 e ıyor; at- tiniz kont Alma hazretleri,· hn-geçır iler. Tan yeri ağarır en k tersine dönmüştür. meselesi, doğrusu! 
tekrar yola düzülerek akşam ta kayaların meyil ve ıvrınh· yatı pahuma icra cttaderi Bunlar kusurlarını, illetlerini Mesc'i yine bur:ada öğreniyo 
hava kararın kta iken kont larmı, gcçilcmiyecek olan ge- tehlilceli bir araştırmadan dö- çocuklarına geçiriyorlar. Bunun Tum ApoHn bir Almanmış.Zaten 
Alma Monleforteye bir kaç çitlerini bile zihnine nakış edi- nüyorlar, kendiluine karşı için bir ulus ne kadar medeni milliyetçi so yalistJer gülmeden 
saatlık yere kadar yaklaştık- yordu. resmi seJRını if da neden du- olursa olsun o kadar çabuk de- .söyJiyorJar: 
larını :söyledi: Artık, şehirc yaklaşmışlardı. rakiadmız?. Sözlerini söyledi. jcnere oluyor.Irkı harap olmak- ( Eski Yunan heykelleri hep 

- Hayvanları bir az ~ıkışh- Garip gürültülerle karJşık bo· Ay 1 z.ama da kontu Mon- t.an kurtarmakla mükellef olan Alman t:ipleridir. Bunlar gcç-
rır ak gece yarısınd n bir saat ru, trampet ve çan sesleri işi- tefortede ofmayışı anlablmıı devlet bunun için hayvanlarda ı mişin en güzeJ ~rleci oldu-
sonr şehre g-ireriz, dedi. diliyordu. hem de tekdiri a•dıran bu söz- ıabfa (seleksiyon) usulünü tak- ı ğuna göre, Cermen ırkı ırkların 

Raıastan ko tun düşüncesini Kontun be11zi derhal ıapsa- ler zabit üzerinae derin bir iz fide çalışrnahdır.KusurJu şahıs- en mükemmelidir. ) 
anlam~ıt~. O şehre gizlice gir- 11 kesildi. Ragastana dönerek: bırakmışb. lar.ı kısır ederek kı&mcn buBa 1 İyi ırk yetiştirmek istiyeııle-
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Acele yolculuk dolayısile 
ö ümüz.deki pazar günü öğle
den evve' saat 10 da Kar4ıya· 
ka sahil boyu F ahrettin pqa 
caddesi eski bay Osman gazi
nosu ilerisinde 68 sayılı evde 
iki maruf aileye ait bir çok 
lüks ve nadide mobilyalar bil
müuyede satılacaktır. 

Satılacak e.şya1ar meyanınd 
iB)et lüks aynalı oda takı ı, 
mavundan mamul büfe, 8 adet 
maruken iskemle, anahtarlı 
kare yemek masa ı, gayet şı 
ymılı tuvalet, Almanyad 

hususi getirilme yeni bir halde 
Hilse markalı üç pedallı piya
no, ve taburesiJ 9 parça kadi
feli cevizden mamul koltuk ta
kımı, boron birer buçuk kişi-
1.k Arnıpa m mulabndan iki 

det iki direkli maa somya 
aryola tekrar bir .adet iki di· 

l'ekli iki ki 'lik borons karyole 
v k bine, ita adet hasır ta
kımı, 3 det şem iyelik, borom~ 
korniz.al r maa perdeleri, çifte 
Ye tek kanatlı aynalı dolaplar, 
radyo, kadifeli şedonğ. 6 adet 
hezaren sandalye, muıambalı 
ye ek odası takımı, Amerikan 
dıvar saatlan, yeni bir batde 
Singer dikiş ve nakış akinesi, 
çocuk araba ı, jardenyera, ban
yo ayna, lavuman tuvalet n 
~ervis, semaver, kuşlu aynalar, 
komudinolar, yağlı bôyn levha· 
lar, ve balı kili ve secc de
ler, ve saire bir çok nad" t. 

mobilyalar bilmüutyede s bla· 
caktır. 
Hamiş: 
Satış acele olduğundan i~

r k edecek zevat çok imf df 
görecektir. Fırsatı kaçırmayı ıı 

F ırsnt artırma salonu 
Aziz Şınık 

Telf. 2056 
1-3 (923) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve hastalıkları ortndan kaldı · 

ı rak ırkı ğlam tutmak ve 
ferdlerin ı1 ğhğmı gözetmek 
tir. Ve genç kız, bir tııbf< 

önünde durarak : " 1 te neti· 
oesi ! ,, Oiyor. Burada Hitlerin 
emirlerine ygı gösteren kar 
kocadan bir alay a~l m ço 
aık doğduğunu görüyoruz. 

Bu Unlln Bayları 
Kal b lı ·iteler bir lasta 

vergilerden ffcdilmişlir. işin 
bırakıp arbk munbasıran evi· 
nin i )erini iyi çevirmeie ncf· 
.sini vakfetmeği vakfeden işç 
kadına 1000 marklık mükafaı 
verilir. Pazar günü kırlarda 
devlet tarafından açık hava· 
da öğle ve ak,am yemeği· 
ne ve dansa davet edilet 
150 yeni evli çifti gördüm 
Bunların otomobillerinde şöyl< 
büyük levhalar var! " Bi-z et 

esut Berlinlileriz. ,, Bundar 
bunlar gülüyor.eğleniyor,şap a· 
farını, e :ırpJarmı sallıyor, bütüıı 
ıençleri bekarlıktan ça~uk kur
tulmağa davet ediyorlardı. Bu 
propaganda tesirsiz kalmamı~· 
tır. 

1933 senesinde doğumun 
ölüme göre fazlalığı 227,000 
iken 1934 tc 464000 olmuştur. 
Hem de ekonomi ve Finaas 
buhr oı içinde çırpınan bir Al
manyada! 

Kısır çiftlerle alay edilir. 
Dresden saihk müzesinin so -
yal kısmında " Çocuksuz eYli
ler,, adlı bir t.abJo var. Buıada 
fraklı bayJ rla tuvaletli bayan· 
lann koktel içmek, bric oyna· 
mık, daıısetmelde mcsırul oJ· 
dukJarı ,görülür.Tuhaf ki burada 
frak, kesik saç sigara alay edile· 
cek kimselere verilen kılık aksa
nıındandır, Moskovnda da bun
dan iyisi yapılmaz.. Zaten ora· 
da olduğu gibi bumda da düı· 
tur şudur : " Çocuk bir oyun· 
cak, bir kukla değildir. 

Ayle~i kadar, belki ylesin· 
den ziyade devletin alıdır. ,. 
Burada da işçiler daima güze 
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Sahife U> 

Hayat 
Aradığım bulmak ona pek 

uzun gelmişti. Fakat bir kez 
bulduktan sonra da sevincine 
payan yoktu. 

Burası " Işıklı Hayat oteli ,, 
"d• ı ı ... 

Bu otel Sakarya ve Alpas
laa sokaklarnnn derin sessizliği 
içinde saklanmış gibidi. Böyle 
iken yüzü aydınhktı. içe neş' e 
ve inşirah veren bir görünüşü 
Tardı. Pencereler ıtır saksıları, 
kuıkafeslerile süslenmişti. Ote
lin patronu iyi bir kadıaa ben
ziyordu. 

Gençkıza hemen tatla bir te
bessümle: 

- Evet küçük kızı•, sizin 
için güzel bir odam var. Çok 
temiz ve konforlu. Yalnız ben 
otelime iyi müşteriler kabul 
ederim. Ya11i sizin aalıyacagınız, 
hareketleriae bakanın, dedi. 

Özveren tatlı sesiyle: 
- Oh! miisterih olunuz .. Ba

yan.. diye cevap verdi. Zaten 
otelimi değiştirmeye 1ebep te 
bu... Oturduğum otelin müşte
rileri pek çapkın şeylerdi. 
Orada kalamazdım. 

- Ne iş yapıyorsunuz? 

- Tiyatrada çalışıyorum. 
Küçük Özveren bu karşılığı 

uydurmuştu. Böyle saygılı bir 
otele kendini sayiıyla kabul 
ettirebilmesi icin, bir müzik -
hol'da "çıplak kadın,, rolünü 
i'Örmekte olduiunu söyJiyemez
tli ya .. 

Özveren usluluiuna uslu idi. 
Buna şüphe yok .. Yalnız arası
ra uafak bir kafa tutması var
dı. Bu inat sahne arkadaşlarıy
la, etrafında dolaşanlara karşı 
değildi. 
Tiyatroya sanki bir dikiş veya 

yazı evine girer gibi girmişti. 
Onun hayatını hepsi bilirdi. 
Buımn içindirki aktörlerle dan
sözlerin ve cazbazların otur
dukları otellerden uzak
laşa a ak saygı görebileceği lair 
yer istiyordu. 

"Işıklı Havat,, otelini düşün
celerine uygun buldu. 

Öğleyin saat 2 de otele az 
eşyasıyla geldi, ve yerleşti. 

Otel sahibi de yalan söyleme
mişti: Beş nci sıradaki oda kü
cük, fakat pembe renkli güzel 
bir kağıtla kaplanmıştı. Geniş 

bir pençeresi vardı. Bitişik 

odalarda, koridorlarda, mer
divenlerde hiçbir gürültü du
yulmuyordu. 

Dolaba çamaşırlarını, robla
rım yerleştirirken mmldanarak 
şarkı söylüyordu. Sonra uzun 
uzun, tuvaleti ile uğraşmağa 

koyuldu. Gözleri hep aynada 
canlanan vucudunda idi. ince, 
biçimli bir vücudu güzellikten 
ziyade tuhaf fakat sevimli bir 
yüzü vardı .. 

Saat sekizde adeti üzere 
;ıplak kadın rolünü oynadı2'ı 

yere, müzik hole gitti. 
,. u 

" Geriye döndüğü zaman gece 
yarısına geçmişti. Özveren uy-
kuda olan bir evin kapısını 

çalmaktan sıkılan uslu kızlar 

gibi topuklarına basarak odasına 
girdi. Maceralarla dolu haya
tında böyle sakin bir sığınağa 
yeni rastgeliyordu. 

Çabucak soyundu ve yattı 
Ah ! ne kadar rahattı. Tatlı 

bir uyku uyuyacaktı. Mini mi
ni başını yastığa koydu. Daha 
gözlerini yeni kapamıştı ki, 
acayip bir gürültü duydu, ve 
hemen doğruldu. 

Bu ne olabilirdi? .. 
Bir homurdama, kuvvetli bir 

· lıomurdama bitişik odanın ince 
dıvarından sızıyordv. Duyma
mak için kulaklarını tıkadı. 

Fakat ltotuaa. 

Yeni Asır o f emmuz 1935 

telinde .. 
Gecenin sessizliğini bozan 

bu gürültü çekilemezdi. 
Özveren yatakta fazla dura

madı. Hemen sıçradı. Sai yan
daki odada yaşlı, soldaki11de 
ise g~nç bir satıcı vardı. Ho
murtu sol yandan geliyordu. · 
Terliğini alarak komşusunun 
duvarına birkaç kere vurdu. 

Gürültü kesildi. Fakat Öz
veren tam yata~ına döneceği 

sırada yeniden başladı. 
iki üç kere ayni şeyi tekrar 

etti ve ayni neticeyi aldı. 
Özvere• daha büyük ted

birler dütündü. Pijamasile dı
••rı çıktı. Komşusunun kapısı 
önüne gelerek terlikle vurmağa 
baıladı Kapı, çok geçmede•, 
aralandı. 

Horultuyu yapan pijamasile 
iÖründü: 

- Ne var? 
Özveren yarım sesle: 
- Şu var ki bay buraunuz-

la yaptığınız müzik beni uyut
mıyor. 

- Sahi mi? 
- Evet! 
- Bu ana kadar hiç kimse 

şikayet etmemişti! 

- işte ben ediyorum! Ote
lin sahibi bana otelde hiç iÜ
rültü olmadığını söylemİftİ. Fa
kat bu sessisliği siz bozuyor
ıunuz! 

- Çok teessüf ederim. 
- Ya ben sizden çok!.. 
- Affediniz ... 
- Siz de .... 
Özveren buraya kadar sertçe 

konuşmuştu. Fakat ienç cevap 
verdikçe yumuşıyordu. Bu genç 
feaa değildi. İri boylu ince, 
karma karışık saçlı, esmer ylizlü 
idi. Af diliyen gözleri, güzel 
bir ağzı vardı ... 

Şimdi genç kız arkada,ça
sına bir gülüşle: 

- Beni bu küstahca hare
ketimden ötürü affedin. Şimdi 
artık rahatça uyuyabilirim. 

Pijamalı genç adam küçük 
komşusunu baştan aşağı süz
dü. Önceden bakmıştı fakat 
bu kadar dikkat etmemişti. Bu 
defaki bakışı başka bir bakış· 
tı . 

Sonra söze başladı : 
- Dinleyiniz! dedi, iyi uyu

manız için bir çare var : Yal
nız olduğum zaman horuldu-
yorum. 

Aksine, yanımda birisi olur
sa hiç horuldamıyorum. 

- Sahi mi? 
- Evet. inanmak için dene-

mek ister misiniz ? 
-0 ... 
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MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
lkiaci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
1-26 (924) 
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Göz Hetimi 

Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göz 

mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 
Beyler sokak numara 80 

Tef efon: 3828 
11-26 
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GOZTEPEDE 
.. N 

KiRALIK EV~ 
Göztepe tramvay cadde- ~ 

sinde deniz kenarında 846 ~ 

Numaralı elektrik, su; hava ~ 
gazı tesisatı ve mükemmel N 

sıcak banyosu olan ev ~ 
kiralıktır. Gez~ek, görmek ~ 
ve pazarlık için Göztepede 
900 numarah eve müracaat. ~ 

~ 2-13 (903) ~ 
at:ZYJ:ZZZ77.7J:ZY.Z/./L/.7TL7Y.,..._C 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastaııesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka, antina tram,·r y cad
desi No. 596 'f el. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzaf ter Eroğul 
Keıııal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde Genç adam bu" O ,, u yolur 
diye kabul etmişti. özvere
nin elini tuttu. Odasına çeke
rek kapıyı itti.. 

• f.<'iZ7/L.72z.7JJ.Z.Y.71Z/..Z:/..7.Z77LJ. 

Ertesi sabah Özveren erken
den gülerek kalktı. Delikanlı 

yalan söylememişti. Hakikaten 
sabaha kadar horuldamadı. 

Genç adam işine gitmek için 
acele acele hazırlanırken yata
ğında gerilen kız onun jest
lerini takip ediyordu. Kafasın
da halledemedi&"i bir mesele 
vardı. Nihayet dayanamadı: 

Rica ederim söyleyin.. Nasıl 
eldu da uyurken horuldama
dınız? 

Delikanlı aynada kravatını 

bağlıyordu. Dönerek gülen du
daklariyle: 

- Ben hiç horuldamam. 
- Hiç mi? 
- Hayır, hiç.. Yalnız oda 

komşuma kendimi tanıtmak is
tediğim zaman bu işi yaparım. 

Komşum rahatsız olur. Sini le
nir; duvara vurur. Sonra ka
pıma gelir.. Ve bu da ekseri
ya ve ekseriya sizin ile 
muvaffak olduium iibi muvaf
~ olurum. 

F.R. 
-· ' -. - ... 
'·' · '·~--··--

~ Anadolu , 
Boya fabrikası N 

İnşaatta kullanılacak . Her i\ 

türlü Boya Avrupa ayarında ~ 
imal olunur ~ 

Adres : Şirket bulvarı Yeni 

müzayede bedesteni N 

arkasında No.20 ~ 

1 
ı.;(Z77.7-777.7.7Z7.J_;;JJ_7_7_7_g,t~!PZJ~ 

• • Perhizsiz tedavi 
Ekzama, Siyatik, Basur, 

Şeker, Felç, Apandisit, Al
bümin, Damar, Kalp, Mide, 
Kum, Romatizma, Nefes dar· 

lığı, Sara hastalıklarını altı 
bakmada perhizsiz olarak te
davi ederim. 

Doktor Halit Şen 
Buca Dutlu So. 10 

3 - 26 (904) 

Ulusal fabrı anın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son ya pıklan beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
..A.N9~.A..:Ft..A. Biraısı içilir 

ünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
• Her yerde (865) 

lzmlr şarbayhğından : 
1 - 5619,35 lira bedeli ke

şifli Karşıyaka Yamanlar suyu 
dai tesisatındaki memba top
lama havuzu ve yük kıranla

rının memnu saha içiae alın

maları için 6490 metre mu
rabbaı saha etrafına dikenli 
tel örgü ve 1650 metre tulün
de hendek açılması ve saire 
işi belediye başkatipliiindeki 
keşif ve şartnamesi dairesiade 
9-7-935 salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilmek 
üzer~ temdit edilmiştir. İştirak 
için (422) lira muvakkat temi
natla söylenen gün ve saata 
kadar Belediyedeki komisyona 
gelinir. 

2 - 1490,26 lira 
keşifli Karııyaka suyu 
tesisatı gece bekçilerine 
baraka in.şaası beleaiye baş
katipliğindeki keşif, şartname 

v~ planı dairesinde 9-7-935 
salı 2önü saat 10 da açık ek
siltme ile ihale edilmek üzere 
temdit edilmiştir. 

iştirak için (112) lira mu~ 
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadnr belediyedeki 
komisyona gelinir. 

3 - 5348 lira bedeli keıifli 
Karşıyaka Bo!ltanlı mevkiinde 
yapılacak Rıhtım imalat ve adi 
döşeme iti helediye başkatip-

liiindeki keşif ve şartnamesi 
veçbile 9-7-935 Salı günü saat 
10 da açık ekıiltme ile ihale 
edilmek üzere temdit edilmi,-
tir. 

İştirak için ( 402) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

4 - 2052 lira bedeli mu
hammenli birinci kordon tram-
vay raylarından tramvay ahırı 
önünden Tayyare sinemasına 

kadar olan kısmın sökülmüş 
olarak bir kısmının depodaa 
ve bir kısmının yol kenarından 
teslim satııı ve Tayyare ıina-
masından Pasaporta kadar olan 
kısmın müteahhit tarafından 

sökülüp satışı belediye başka
tipliğindeki ke~if ve şartna
m\!.Sİ veçhile 9-7-935 salı günü 
ıaat onda açık arttırma ile 
ihale edilmek üzere temdit 
edilmiştir . 

iştirak için (154) lira •uvak
kat teminatla söylenen gün ve 
nata kadar belediyedeki ko
misyona ielinir. 

5 - 11000 lira bedeli ke
şifli yüz bin adet Bandırma 
granit paket taıı alınması be
lediye başkatipliğindeki keşif 
ve şartnamesi veçhile 9-7-935 
Sah günü saat 10 da kapalı 

zarflı eksiltme ile alınmak üzere 
temdit edilmiştir. 

iştirak için 825 lira muvak
kat teminatla ve kapalı zarflı 
tekliflerle söylenen iÜn ve saata 
kadar Belediyedeki komiıyo•a 
gelinir. 2004 (926) 

Bayındırlık sahasm~aki 40, 
71, 75, 82, 86, 89, 92, 97, 100, 
77, 73, 67, 41, 72, ve 76 sayılı 
adalar üzerine tesadüf eden 
üç yüz altmış bin metre lerbi-
indeki Kültiir parkı yerinin ve 
bu adalar arasındaki yolların 

molozlarının mahallinde tesvi
yesi ve bin araba nebati top-
rak getirmesi işi Belediye Baş
sekreterliğindeki şartname ve 
keşifname ve kroki dairesinde 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Y apalaa ip •ukabil iatihkak 

Muallim 
ı >C>~TC>:Ft 

f7.7L:/./77..////./L///./LZL/.7/////./Z/./.;'.;/f.ZXiif7J:; 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç HASTA L 1 K L AR 
1Vı:-cJT ..A.~..A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamh sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul 
~·· . - . 

Umum Hastaların Lazan Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasııtda fır-

layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

l'uRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
1LE RAGBET ve lTtMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

~~ahrl Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES: fzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
(355) S.7 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

__ lılm ____ ll*iiiiiiii7 ~· .. ~~~ ,"7J.7.ZZ/.ZZT-7J..7-7..7L7-7.7Z7.7-7..L~~ 

Doktor ~ MüjdeMüjdeve ~ 

Osman Yunus Yine müjde 
Bayaalar yeni gelen san

sil ilaçlar ile makine altıada 

Deri ve tenasül has- hiç ve hiç sıraklık duymadan 
tahkları mıdahassısı dokuz ay iaraati LÜLE 
Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 ~ BUKLE ve YOLLU ün-

Saat ondan on ikiye ve ~ dülasyonlar fen ve san'atnı 
k b k l k d ~ en son model alat ve yeni-

i i uçu tan a tıya a ar ~ liklerini iÖrıaek için diplo- N 
hastalarını kabul eder. 

11--------•--'blll' N malı kadın berberi Minik 
N SITKININ salonuna uira-

raporu verilerek bu istihkak 
raporu ile Müteahhit belediye
den arsa almak suretile bedeli 
tesviye edilmi~ olacaktır. Bu 
işin bedeli keşfi (14880) lira
dır. Bu işe girmek için yüz
de yedi buçuk nisbctinde ya
ni (1116) lira muvakkat 
depozito akçesi İş bankası-

~ yınız. Ündüle yapmak isti- "" 
~ yen bayanlar bir gün evve
~ !inden randevü alsınlar. 

~ Keçeciler caddesi 122 nu-
~ maralı üç katlı binasında 
~ Telefon 3101 
' 6-15 (880) 
C/.77Z7.X7../.7.7Z7.ZZXTLZZ7J.7..Z:,~7 .... 

na yatırılıp makbuzu kapalı ~ 
zarfla mektup içinde ayrı bir J)oktor 1 
zarfa konmak suretiyle teklif
name ile birlikte ihale günü 
olan 26 T tmmuz 935 Cuma 
günü saat 10 da Belediye Baş
kanına veyahut Muavinine ve
rilir. İhale ayni günde saat on 
birdedir. Bu saatta taliplerin 
belediyedeki ihale komisyonun-
da hal.lr bulunmaları lazımdır. 

S-10 16-24 2005 (927) 

Am Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 



Elht e vaptırmağakarar verdiğin· .. zaman 
*' -

Fabrikasının cıkardıuı en son .. 
.Model kumaşları görüııiiz 

Desenler, Renkler, fiyatlar ve 
bütün bu güzelliklere i.iveten 
ucuzluk ve sağ~amlıkları sizi 
mutlak tatmin edecek ve 
Şu sıcak günlerde dükkan diikkin kumaş 

aramak zahmetinden kurtaracaktır 

KUIV'AŞLAR en saf yünden yapılmış· 

~lduğundan cok iyi iitü tutar kat'iyen 
:K:IItIS~..A.Z 

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

Açık havada 

Bırakılmış 

TELEFON: 2360 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

~CAK,ycditiniz bütün yemrilenk sıik
roplar doğurur, SOGOIC, bu mikropları 61düriir. Bunun içi11 bit 
clc•trik saplı lıaH ıılelabi satan al•alısınız ve IJ90u alırbn ew 
eyisini seçmclı,ıniz 

Bu sigortayı tenıin eder. 
Fiyat - 180 liradan itibaren t~diyat - 18 ay vade 

• • 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rc11tken mütehaassıSl 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞlT1K çocuklara Ultra -
Vio]e tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) 

Bugüne kadar pİyauya çı-

kuılan trat bıçaklarıaın 
en eyiıi 

KIRMIZI :AY 
bıçajı oldup herkMİD tec
riibuile ulaıılmııbr. Rahat 
ft feralahkla traı olmak i1-
tiJenler 

lzmir Kuzu ojla A 
ÇU1111 29 aumarada n-
talyalı Sait hır~a•at _ magaza• 

• 
aa milracaat etsinler. .. , 

• 1zmir sicili ticaret meaurı.-
t ğuadaa: 

~ lzairde biriaci kordenda m•
~ amele yapan müseccel ( Tir-.. 
• kiye it bankuı lzmir ,ubeai ,, 

• 
nin 1935 •enesin• ait sirkllwl 
ticaret kanunu hnktı•lerine 

temkan ıiciJia 1434 numarası

•• kayt Ye teacil edildiği illa 
et.ur. 

IZlllir Sicili Ticaret•· Ru
•i mthrtl üua 

F. Tetalk 
1 : Sirknler. 
Tlrkiye it baakası lzrair ..-

bui : 
Birmci derecede imzalar ı 
Firuz Raif B. mndnr 
Omnaa Dardagu midir 

•aaYini. 
Cahit Erel ikinci •tıdir 
HB•I B. muhasebeci 
lkiaci tlerecetle imzalar : 
Tahir B. senedat şefi 
Arif B. Ka•biyo ıefi 
U....ı No. 5011 Huul 

Ne. 1-46 
Tlrkiye it bankaııma hui

ran 932 tarihli bu ıirküler 

mecmuumm 66,67 inci sahife
lerinde meycut Ye mezkir ban-

kanıa lzair şubesine ait imza
laran zit ve hüYiyetleri dairem-
ce ••ruf birinci midir Firuz 
Raif •• ikinci mlldür Osman 
Dartlajaa Ye muhasebeci Ha.
nü ve senedat ıefi Tahir •• 
kamltiyo ıefi Arif'in olup ta
raflann.lan bizzat yaz olundu
ğu ve mumaileylaimia •irküler 
met.indeki lteyan daireıiade 
Tlirkiye lı bankaıı lzmir şube
sini temsile •elihiyettar bulua
tluklan anlatılmakla imzalan 
uıulü dairesinde tudik k•hada. 
Bia dokuz yüz ot11z beş senem 
mayı ayının yirmi dokuzuac11 
çarı .. ba günü. 

T. C. hmir ikinci Noteri 
Mehmet Emin reami milaril 

Ye İlazuı 
S.bt yeri : ARTOR VETTER ( SAHiBiNiN SESi ] Samaniıkelesi 

........................................................................ ..................................................•........• Umumi No. Hmıaai Ne . 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokatı Ahenk mat
bauı yanında. 

Numara: 23 
T•foa: 3434 

(22.9) 

J. rsıulusal lzmir panayı ı baş· 
kanlı~ından: 
Panayır K"aziaosu 10/7/935 Çaqamba gilnft •aat 17 de ltele

mye dairesinde içtima edecek panayır ko•ituanca açık artbnaa 
ile kiraya Yerilecektir. Şartnamesini görmek iatiyealer be.lediye 
daireaindeki panayır bürosuna müncaatJan illa olmau. 

Dr .... ~.Us 

5011 1/46 
lıbu sirkliler auretiain dai-

rede malafuz 5011 

Kar gibi bembevaz dişler 
Blltün dün

yaca maruf 
bir diı dok
toru " dişle
rım ze goz
ler"miz ka
dar ehem
miyet ver -
memiz la
zımdır di
yor. 
Her lüzum

lu ve faydah 
şey gibi diı
Jerin de kıy
meti kaybe-

dildikten sonra bilinir. Fakat artık İf iftea ge_çmit olur. 
Eğer ditlerini:ıe bakmayı timdiye kadar ihmal ebnİfıeniz, •e

ya kulludıiınız dit .. cmauaun dişlerinizi kifi derecede tum
leyip a-rlatmacbjından fiklyetçi İHDİz bupn.le. itiltana ea 
mükemmel Ye en müeuir diş macuna olan " RADYOLN • i 
kullıuuaaya bqlayınız t 

BA.DTOLIN 
lıliluoplan IWlrir, dit etleriai 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Krem· 
Elli aenelik bir maziye malik Ye dünyanın her tarafında tllll

clir ku&Dmlf tüzellik kremidir. Cildinizin daima ıGzellik Y• ta
zeliğini mabafua eder. Balsamin kremi memleketimizia kibar 
mabafillnde rağbet bulm111 ciddi bir mark~dır. Çilleri ve bara· 
pıkJan izale ederek tene feYkalade bir cazibe bahpder. Rula
nü•aıı kolmaile ayrıca fC)lıret kazanmıştır. Balsamin kremi kati· 
yen kurumu. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taraYetİllıİ 
aııçak Balumin ile meydana çıkarabilirliaiz. B"r defa Balumin 
kullanan baıka krem kullanamaz. Tanınmıı ıtnyat mağazaJari,Ie 
btiynk eczanelerde bulunur. 

lntaatınıa ıçm abdekiihtıyaçlarınıaı pek uous t ıyaUarJa 
temin etmek iıtenenis Halim •Ra 9&1'fWBda 

Kavalalt Hasan Nuri 
tıoarethanuine müracaat edinia 

ÇIME•TO 
Ç•"'8• tle•I• H htt nm 9'9•kll 

Çıni ve levazımı sıhhiyetün ldvhalat ~ banlanR 
ltferttıah envaı banyolar vt ttımosılonlar w her dllS 
mıulııilaı w ltanalizasyon için dftlllr d/Jbnı bonıltlt 
vt /nglliz künkleri ve bunlaflll lı/N111111ı NSllll'ı-

Fiyllllat rtltabd kabul elmez 
Ye•ll (Hmentol•r, BDtlla 

~·---

• 



ahlfe ta 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru limanı

mızda olup 4 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster· 
dam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

HER MES vapuru 10 tem
muzda 2'elip yükünü boşalttık
an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 13 tem
muzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam Amsterdam 
•e Hamburg limanları için 
yük al acaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 

N. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru 8 tem

muzda lıtekleniyor.11 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hambur2 ve Bremen için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON V AREN LINES 
Ltd. Liv~rpul 

DROMORE vapuru 14 tem
muzda bekleniyor. Anvers ve 
Liverpuldan yük çıkardıktan 

sonra Burgas, Varna,Köstence 
Galaç ve Braila için yük ala-

caktır. \ 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 1 
Tuna hattı 

Yeni Aeır 

Oliver Ve Şii. vAPuRcutuK TORK 

LİMİTET ANONiM ŞiRKETİ 
y apur Acentesi ızMtR ACENTELtGt 

CENDELI HAN BiRİNCİ s A K A R y A 
KORDON TEL. 2443 Vapuru Her PAZAR 

CENERAL STEAM NAVİGA- günleri saat tam t& da 
GATION Co. Ltd hareket ederek PAZAR-

PETREL 8 temmuzda Lon- TESI günleri ıaat t&da 
dra için yük alacaktır. fstanbula vanr. GALATA 

ELLERMAN LA YN Ltd RIHTIMINA y ANAŞIR. 
RUNU vapuru 12 temmuzda Ayni vapur her perşembe 

Londra, Hull ' 'e Anversten ge-
iÜnleri ialata nhtımından lip tah liyede bulunacak ve 
tam saat 16 da hareket edeaynı zamanda Hull çin yük 

alacaktır. rek CUMA günü saat 16 
DRAKO vapuru 29 t emmuz- da İzmire varır. 

da Hull, Anvers ve Londradan Fada Tafsilat için : Bi-
gelip tahliyede bulunacak ve rinci Kordonda 92 numara-
aynı zamanda Londra ve Hull da İzmir acenteliğine müra-
için yük a lacaktır. caat. Telefon 3658 
DOYÇE LEVANTE LINIYE :'nacaktır. 

ANGORA vapuru 12 tem- NOT: Vürut tarihleri ve 
VASLAND motörü 18 tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktı r. 

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

1 muzda Ham burg, Bremen ve I vapurların isimleri üzerine mesu' 
1 Anversten gelip talıliyerle bu- liyet kabul edilm ez. 

SAMLAND motörü 7 tem-
muzda Hamburg, Copenhagc, 
Danzig, Gdynia, Goteburg 
Oılo ve Iskandinavya liman
larına hareket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzm r - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 temmuzda 

hmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacakhr. 

Yoku ve yük kabul eder. 
SERVıCE MARITİM RUOMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir munlaz anı sefer. 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
gelip 1 S temmuzda Malta,Mar
silya ve Barcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tabliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

T efefon: 2004-2005 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Ç'Dll ___ m=~--~ 

Satılık 
Mahsulü; le İncir 

Bahçesi 
Germenciğin Üzümlü ve 

Karaağaçlı karyeleri civarın
da yüz seksen dönüm elli 
beş bin kilo mikdarmda mah-
sulüyle ve sergi aletlerile be
raber satılıktır. 

Yirmi iki bin liraya talip 
olanların Kırkaağaçh karye
sinde Vodinah Bay Abdür
raufa müracaatları. S. 10 
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HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Bamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 
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C9E.i&~'2 ___ _ Lüks tel 
Btiilin zınirliler burada bulusurlar .... 

_ _ Tepe başı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccühünü 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

o 
Miibadil ve gayr imübadil 

bonoları alır ve satar 

.A.1 >FtES 
lzmir Kemeraltı caddesi 

Hacı Hasan otelinde 60 numarada 

BAY CAViDE 

"' ~k-....-.----~ ........ =ı....-z o e 

r~ideı~ 
d· k 

Kömürü 
0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

.. .,.: .. ~ --?'·~. . . .. ~ .. . ... j 

lzn ir ithR 'at ~ü 
düriü~ünden: 

Liste No. Kilo Gr. Cinsi eşya 

•• v •• 

.rugu •• mu-

171 248 00 Müstamel söğüt ağacından mamul üzüm sepeti 
51 O 500 ipek mensucat 
51 o 880 " " 

173 9 200 Afyon 
Yukarıda yazılı dört kalem eşya açık arttırma suretıle satı 

lacağından taliplerin 15 Temmuz. ~85 Pazartesi günü saat .l~~a 
lzmir ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaat etmelerı ılan 
olunur. 1-5 1849 (887) 

Her ncv. ıı...... • ~t :çın aşağıdaki 

IZMJR ACENTASINA IVIüracaat Ediniz. 
(;. 1). (; i l A S 

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

Pamuk 
zrvııR 

~ensucatı Türk 
irk eti 

o 

nonım 
~ıı l.<1 rı i\l ı 1 l.ı• 1. \t> F., lı r ık ı .- ı: f11n 11l ı· Jl allrnp ın nrdadır 

Yerli Pamuiju nda11 At, 1 a11uore, Kopekbaş, Değirmen, 
Geyik v e l ''IJlak M w kalarmı lıı \1 l ı e r ııM ı 1\ n bot lıezı 
ıııı n l <:).Mıa·l,w o l ıı p ııı ıı l la ıı ;\\ıtı pn rı ı n :ıyııi tıp ın e n l'l ıı 

·ı • ı ı\ f t • k tı r 

T elefon ... ~o. ~211 

e l g .. .. a~ ~ r ai: ~ 

den: 

306 '1 

zmir 

üdüriyetin-

Burnavada Camiikebir caddesi11de mevcud beş adet selvi •ia• 
cı 10-7-935 çarşamba günü saat 11 de mahallinde pazarlıkla sa
blacakbr. Taliblerin o saatta mahallinde hazu bulunmaları. 

eTemmuz 1eae 

Hepimiz ve hepinizin 
Kullandıjl tatlı Ye 

ıabit kokular 

ECZACI BAŞI 
S. FERiT 
Kolonya ve esanslan 

Bahar 
Alba damlan 

Yaaemia 
muhabbet çiçeii 

Ua11tma beni 
Senia için 

Ful 
Dalya 

MANULYA 
isimleri yalnız 

Eczacıbaşıya ait olup 
yakın isimlerle taklitlerini red
dediaiz. 

M.Depo 
S.FERIT 

ŞiF A ECZANESİ 
HuKÜMET ıırası 

~, ocuğunuz zayıflıyor 
Zira aanesiain südü kafi değildir 

Yardımcı bir gıda lazımdır 
Bay doktor Ali Vahit bizzat hazırladıiı sütlü 

unu takdim ediyor 

LAK TIN 
Sütlü U• 

Çocukta saacJ, iıhal, hazı•sızlık ve kusmalar 
varıa onları 2iderir. 

Kemikleri kuYvetlendirir 
Elleri sıkııtırır 

Aileyi inek sütü derdindea kurtarır 

inkıbaz olmıyan çocuklar için 

DlI AS Tin 
Sütsüz un 

Çok şayanı tavsiyedir 

Bay Dı-. Ali Vahit tarafından sureti huıusiyede hazırla
nan et sulu mercimek, bezelye ve diğer hubu9at uaları 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. 

Umumi depo: 

Lütfi Krom ecza deposu 
Posta kutusu 215. İzmir 

DİKKAT : Fiatlerde te11 zilit yapılmıttır. 

Beher kutusu 50 kuruştur 

Fenni gözlük • • 
ıcın 

lzmirde riyazi bir düstur vardır 

GözJ Ük = Hilal eczanesi X Kemal Aktat 
Jı::mw 

Gözlükcülüğün tamam çe,idi bütün cinsleri her yerden 
ve pek ucuz ... 


