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Mamulab San:..a.1ı-m 
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

lngiltere Habeşi teşci mi ediyor? 
Avrupa 
Korkunç bir 
o· nemeçtedir 

lngiltere - ltalya arasındaki 
aiyas 1 ilgilerin buhranlı bi.r ev
rede (safhada) bu:unduğu hes
be r. Bu buhran, Avrupanın 
bu ::ıe kadar ~eçirdiği sar m
tı arı bir l aha art ıracak 

dlr (m ·yetted.r}. Z ra 
eme hırs ndan, koloni 1a
an doimuştur. Bü} ük 

o, önüne geçilmez bir şe
pat ak verişinde, koloni 
n ne kadar bü · k rol 

o. ğı unutulamaz. Almanya, 
kol i imp ator uğu kurmak 
sevd sı ile h el et etmem"ş 
ofs .. dı Von Tırpiç"n İngiltereye 
de ş bir deniz kuvveti yarat-

" sf en p ojesine o kadar 
e (azımla) sanlar mıydı ? 

Bu önürdeşmenin etkinliği ile(bu 
rekabetin tesirile) dir ki, lngil
tere bütün kuvvetile Fransa 
yanında yer almış, Almanların 
Belçikaya saldırışlarıoı Insrilte
renin can damalarına bir sal
dırış saymıştı. 

Herkez bilir, lngiltereyi in
citecek olan noktalar koloni 
imparatorlujııdur. Kolonilerden 
her hanfi birisinde güvenini 
bozacak kGelk bır ılitima1 bile 
Alb onun uyanıkhaını hare
kete geçirmeğe yeter. 

lngiltere, Habeş davasını bu 
bakımdan ele almış bulunuyor. 
ltalyamn isteklerini, iki önemli 
de eğini sarsacak tekilde gö
ru or. ltaJyanın istediği şey, 
dupdüz Habeı imparatorluğunu 
kendi mandası altına almak 
b
• , 
ır ltalyan koloniıine çevir

mektir, 
Halbuki toprak biltünlüfünll 

silahlan ile koruyacak erkede 
(kudrette) olan bir memleketi 
kolay kolay yutmak kabil mi· 
dir? ltalya bunun felaketli bir 
barba K"irişmeden elde edilecek 
ıey olmadığını bilmez değildir. 
Bundan 6türü, Habeş elinin bir 
basınç ( tazyik ) çenberi içine 
alınmasını, Uluslar kurumunun 
ltalyan emperyalizmasına des
tek olmasını, lngiltere ve F ran
eanın da Romanın görtişlerine 
~ahlmak yo!u ile olsun, Habeş 
unparatorunun yiğıtliiini, da
yanunını sarsmalannı istiyor. 
B&ylece Habeş boyun etmezse 
bütün kapıların kendine kapan
dığını, hiç bir yerden soluk 
almak imkanı kalmadığını gö
recektir. Hür yaşamak istiyen 
bir milleti, en sevgili varlığı 
o an hürriyetinden ayırmak içia 
b~ kadar insafsızca basınçların 
bıle yetmediği zamanlar olur. 
Bunu bir vana bırak k bile, 
lnsr !tere ve Fransa, bu kadar 
a~ık bir saldmşa nasıl yardım 
ede ilirler? 

Habe uluslar k rumu üye
sid r. Burada ku umun hayab 
ortaya konmu tur. Habeş. ltal· 
yanm ist di ~ i gibi u!uslar 
kurumund n kovularak can 
d · smanı ile baıbaşa bırakı' ~ 
bile ilk silah pallayınC''l teslim 
mi olacaktır? Bir çöl bcrbım• 
tqıdıtı sürprizler sayısızciıt. 
ltalya on milyonluk H 1beşi eA' 
mek için milyonla aeker ıönder
mete zerianal:ilir. Ve bu 1raclar -s.- ~ --

Habeşin Ordu masrafı 
lngiliz yardımile kapanıyormuş 

İtalya Habeşe hücum ederse lngiltere 
Fransanın kendis·ı elbirliğini istiyor 

Somali yerlileri 
Roma, 5 (A.A) - Kuryera 

Dellasara, lngilterenin görünü
şfin tersine olarak Haheşistan
da asığcıl olmıy&n bir politika 
gütmediğini yazmaktadır. Bu 
gazete lngilterenin Habeşistan
daki finansal teşebbüslerini ve 
bilhassa Abisinyen Gorporati
onun 1929 daki iflasını babr· 
latmaktadır. 

Simdi Ethiopia Statos Com-

m itt al. oz başıtlda 
panyi'yi kuran lngiltere bununla 
Cana gölü çevresindeki imti
yazları kimilcn elde e mek 
amacını gllt~ektedir. 

Kuryera Dellasera Habeşis
tanın, yabancıların yerleşmesi
ne karıı göıterdiği güçlükleri 
işaret ederek hu yeni kum
panyanın kurulmasını ancak 
lnptere tarafından Adisaba
bada büyük özveriler (fed • 
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kir' klar) Japılmış ve bunların 
süel ma r arını kapamak için 
Ha be • stanca kabul edilmit 
ol ası sure .. iyle izah etmek 
kab l o cagını söylemektedir. 

Fransa ile pazarlık 
Londra 5 (A.A) - İyi haber 

alan çevrenlerde l11giltere hü
kUnıetinin Fran,sa i'e kara ve 
hava silahlan hakkında bir 
uyuşma elde etmek için srörüı
meğe hazır olduğu beyan edil
mektedir: Ancak lngiltere bu
nun için ltalya tarafındaa Ha
beşistana bir hücum yapılırsa 
kendisinin bu hususta Cenev
rede sarfedeceği faaliyete 
Fransanın yardım etmesini şart 
koymaktadır. 

Bilyük Britanyanın bir doğu 
anlaşmasına karşı aleyhtar ol
madığı fakat Avusturyanın er
kinliaini saydırmak için bir yü
ken albna ıirmeyi kabul et
mesi çok fipheli bulunduğu 
ilave olunmaktadır. 

Arşidük Otto Hahsburg 
9 Temmuzda Viyanada olacaktır 

AVUSTURY ADA KRALLIGIN KURULMASINA 
KARŞI DEVLETLERİN DURUMU NASILDIR? 
Viyana, 5 (Ö.R.) - Habs

burg hanedanı örkünlerini A vus 
turyadan siirgün ederek mal ve 
mülklerini alan kanunun orta
dan kaldırılması hakkındaki 

yeni kanun çıkarılmıştır. Avus
tuıya - 1V acar tahtanın vari i 
olan Arıidilk Otto 9 Temmuz
cla Viyanaya dönebilecektir. 
Habsburg ailesi örkünleri, de
ğeri iki milyara varan mal ve 
mülklerine sahip olacaklardır. 

Budapefte, S (Ô.R) - Ma- J.lohetızollern lımıcdaııının Şoııbron Sarayı 
car gazeteleri Avusturya hli- Paris, S (Ô.R) - Başbakan 1 tanabmn geri 2'etirilmesi ola-
kümeti tarafından Habsburg- ve tlıt itleri bakanı B. Laval ganlığı hakkında görllşmilştlr. 
lar lehine olarak aLnan karan Yugoslavyanın Paris elçisi B. Fransız başbakanı bu işte 
hiçbir tefsir yapmadan sayfa- Spalaykoviçi kabul ederek Fransa tarafından takmılacak 
larına geçiriyorlar. Avusturyada Habsburglann sal- durumun kilçllk andlaşma dev• ========================== letlerinin durumundan hiç ay-

Van valisi bay Saip Burdurdan ayrıldı nlmıyacağın• temia etmiştir. 
Pari.a, (Ô.R) - Avusturya 

başbakan vekili pr~ns Stah
rembergin apansız Venediğe 
vardığı bildiriliyor. iyi duyuk 
alan çevrenlerin bildirdiklerine 
göre bu göret Habsburglann 
Avusturyaya dönmeleri işite il
gilidir. Avusturya vis-şansöl
yesi bunun vzerinde ltalya dış 
iş eri müsteşarı B. Suviç ile 
görüşecektir. 

Ar,ldUk Otto ne diyor? 
Brü sel, S (A.A) --. Ro_yter 

a · sının bir aytarına diyevde 
bulunan Arş'dllk Otto Hab -
bu ıı banedanının yeniden A-
vusturya tahbna getirilme i 1 
için i'Örüılller yapılmakta el
duğunu kabul etmiı, aacnk 
blltibt fırkalar tarafmdu tama
mile oaaamadakça AVU1taryaya ı 
~ illve eyluaittir. 

Kralların bitmiyen davaları 
.................................................................. 

Eski Yunan kralı ile 
Kansı ayrılıyorlar 

Kral Yorgı ve krcılt~e E ı ulJ 
Bilkreı, 4 (A.A) - Eski Ya- ofan eski kraliçe tekrar Romea 

nan kraliçesi Elizabet tarafın- uyurluğunu almıftır. KendİIİllİll 
dankocan eski Yunan krah Biikreşte bir sarayı varsa da o 
Jorj'a kartı açılan boşanma her vakıt Transılvanyadaki top-
devası • Cumartesi pü (bugiin 1 raklannda oturmakta ve onlan 
hak yen 8nihae çıkacaktır· k .ı • • ı t kt dir . en• sı ıı e me e . 

Yuaan azıımdan sonra JorJ . . ._ .... 
ve Elizabet Romuyaya aığm- Yunanıatan~ kralligı~ yem 
mıtJardı Etki krahn Jnglltere- den k-..rulacagı haberlen ize. 
ye ıittiİi gtladenberi aynbk rine eıki kral ve kraliçeDİll 
halinde bulunuyorlardı. Roman- tekrar banşacaklan hakkında 
ya kralı Karol'un kız kardeıi bazı yayınblar dolapnakta idi. 

__......_..---&.: 

iNGIL TEREDE LiBERALLER 

Loyd Corcun kredisi 
Gittikçe 
Londra, 4 (A.A) - B. Loyd 

Corcun ve özıln kiliselerin 
giriıimi iizerine "bant ve kal
kınma" cemiyeti dlD öğleden 
sonra Londrada bir toplantı yap
mııhr .Bu toplanbda 2000 delege 
hazır buluamuştu • Cemiyetin 
reçealerde yapbiJ bildiriğde 
yazılı bulunan barıt ye ekono
mik kalkınma programını ba
ıarmak üzere bir y&rlitlm ku
rulu seçilmesi oy birliğiyle ka
rarlatbrılmısbr. Bu konsey ilk 
İf olarak gelecek seçimlerdeki 
bOtün adaylara ipizlik Ye si
lahlanma meseleleri hakkında 
bir toru listeti claiıtacaktır. 
Bu tonılara UJKllll cevaplar 

Sonu 4 "aca ıallfada r 
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Korkulacak gezler 

-- ltlaekeaizi mi koydunuz? 
- E•eL Blitla bu ıu dalgalannı görmiyor musunuz? 

Rif"e - Pat"U 
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Avrupa 
Korkunç bir 
Dönemeçtedir -·-- Başlarım birinci salıiıcde -
çılgınca bir serüvene{sergüzeşte) 
atılmak yılmazlığını gösterse 
bile, acıların sının genişleyince, 
şimdi parlak üniformalı geçit
lerde coşkunlukla "Düçe, Düçe,, 
diye bağıran halk, yann, dikta
törüne yumruklannı sıkmağa 

başlar. Harp yıllarca sürer, on 
binlerce genç, çöllerde kanh 

bir emperyalizmanm dinmiyen 
hırsı uğrunda can verir de gene 

bir şey yapamazlarsa, Habeş 
ulusu ya amağa hak kazandı-

ğını yiğitçe boğuşarak göste
rirse o zaman ne olacak? 

Y almz Italyada bir çöküntü 

mü başgösterecek? Diktatör
lüklerin ea büyük düımanı yine 
kendi serüvenleridir; şuura yer 
bırakmamış elmalarıdır. Banşçıl 

bir diktatörlük belki yaşıya
bilir. Fakat harp istiyeni yine 

kendi kanı içinde boiulur. Ba
nş anında coşturucu söylevleri 
dinlemek hoşa gider. Ulusun 
bütün ümitlerini toplıyan genç
lik sonsuz çöllerde erimeğe, 

beklenen utku (zafer) duyuk
lan gecikmeğe başladı mı, ulu

•un dayanımı ka maz. En sıcak 
söylevler, en parlak sözerlikler 
bile artık duyulmaz olur. Serü-

venciler tarihin şaşmaz dersle

rini unutmasıalar: Acılarm ku
lağı sağırdır. 

Şimdi asıl davamıza gelelim: 
ltalya Afrikada yeniden boz
guna uğrarsa, hatta uzun, çok 

uzun sürecek bir barba zorla

nırsa bu harbın ieçireceği ev

reler (safhalar) lngiliz· F raasız 
kolonilerinde yansılar (akisler) 

yapmıyacak mı? Bu memleket
lerdeki halk yığınlarının psiko· 

lojileri üzerinde değişiklik ol
mıyacak mı? 

işte lngilterenin üzüntüsü .. 

D~hası var: Afrikada sürekli 

Üır harp olurken orta Avru

pnda, Almanların Brönere sark· 

maları, Avusturya ile birleşme
leri imkansız mıdır? 

Görülüyor ki, Habeş davası, 

bütün görünUşüle yalnız Afri

kada bir kolonizasyon davası 
olmakla kalmaz. Arkasından 

daha bliyük karışıklıklara da 
yol açabilir. 

Habeş, uluslar kurumuaun 

üyesi olduğuna göre, ltalyanıa 

kurum aadJaımasına aykın ola

rak bir saldırııta ltulunması 

veya uluslar kurumundan büı

bütüa çekihaesi meselenin in

celiğini bir kat daha artıra

bilir. Şu halde ln~ilterenin du· 

rumu bambaşka bir özellik ka
zanır. lngiliz siyasasını• bugüne 

kadar, belirli iki dayancı ( is

tinatgihı ) Uluslar kurumu ve 

Lokarno andlaşması olduğuna 

göre, ltalyanın çekilmesi yüzün
den uluslar kurumu yıkılırsa 
lngilterenin kendi cmperyaliz-

masına dokanan asıifan koru

mak için iÜnomal (fevkalade) 
bazı tedbirlere başvurması im
kansız olmaz. O zaman da, 
ltalyan siyasası, daha açık ve 
daha kesin bir ıekilde lngilte
reyi karşısında bulmuş olur. 
Forayn Ofisi• Habeş davası 

ile ilişikli olarak Fransaya sor• 
duğu yedi soru, Avrupanın ıte· 
leceğini, düzergesini ( mukad
deratını) belirtmek isteğinden 
doğmuşa benziyor. Avrupa en 
korkunç bir döaemeçtedir. Bu
radan ötesi bir uçurum mudur, 
yoksa bir düzlük mü? Şuurun 
egemenliii aa~lanmazsa uçuru
mun muhakkak olacağından 
korkulur. 

E 

Şaşalda -. -
Havuz 
Y aptınlmıyacak 

Şaşal kaynaklarında yaptı
rılması evvelce tasavvur edil
miş olan büyük yüzme havu
zunun sağlık bakımından ya· 
pılması doğru görülmemiş ve 
bundan sarfınazar edilmiştir. 

Bu havuzda hastalıklı kimseler 
de yıkanacağı için suyu her 

vakıt boşaltmak ve tekrar dol

durmak lazımgelecektir. Bu da 
kolay deiildir.Su tedavisi yap· 

tırmak istiyenler duşlardan is

tifade edeceklerdir. 

Gelecek yıl teneffüs suretile 
radyo aktiviteden istifade ede

rek tedavi olmak istiyenler 
için inalatuvarlar yapbrılacaktır -·-·,.-: 
Yamanlar kampı 

Açıldı 
Verem mücadele cemiyeti

nin Yamanlar kampı dün açıl
mıştır. Cemiyet tedavi etmekte 

olduğu zayıf yurddaşlan on be
şer günlük kafilelerle grup grup 
Yamanlar kampında bakncaktır. 

Pedagoji kursuna 
gideceğiz 

ilk tedrisat enspektörlerin

den B. Rauf İnan ile başöğret
men B. İhsan'a Viyana'da açı· 
lacak olan beynelmilel peda
goji kurslarına iştirak etmek 
üzere Kültür bakanlığınca birer 
ay izin verilmiştir. ....... ~ 

Ehli hayvan 
Sergisi 

T eşrinievvelde açılacak olan 
ehli hayvan sergisi Torbalıda 
açılacaktır. Sergi programı Ta-

rım bakanlığından llbaylığa 

gelmiştir. 
Torbalı sergi için merkezi bir 

yerdir. Daimi hayvan sergisi 
de burada ve aygır deposunun 
yanında yaptınlacakhr. Bu yıl 

sergi binası için Ubaylık bütçe
sinden bin lira ayrılmıştır.Önü
müzdeki yıllarda bütçeye mü
nasip miktarda tahsisat ayrıla
caktır. Bina üç bin liraya yap· 
tmlacaktır. _ ................ 
İncir kurdu 
Mücadelesı 

Bu yıl vilayetin bazı kaza
larında incir kurdu mücadelesi 
yine yapılacaktır. 

Geçen yıl Kuşadası, Tire ve 
Ödemiş ilçelerinde incir kurdu 
mücadelesi yapılmıştı. Bu yıl 
yapılacak mücadele ile geçen 
yıldan daha üstün başarıkhk 
temin edileceği anlaşılmaktadır. 
Mıntaka tarım mücadele es
pektörlüğü ile tarım direktör· 
lüğü tarafından hazırlıklar ya
pılmaktadır. Bu mücadelede 
Tanm mektebi meıunları bir 
buçuk lira ~ündelikle diierleri 
birer lira ücretle işçibaşı sıfa
tile çalııtırılacaklardır. 

1. 1 ••• 1 ,, 

Çeşmeye Otobüs 
Belediye Pazar günleri hal

kın Çeşmeye gidip gelml'lerini 
ve tatil günUnü plajlarda gc
çirebilmeleriai temin maksadi· 
le her pazar Çeşmeye iki Oto
büs tahrik ettirmeğe karar 
vermiştir. Bu pazardan itibaren 
biri :sabah saat altıda diğeri 

saat sekizde olmak üzere iki 
otobls konaktan hareket ede
cek Ye bwılana sidip gelme 

RH 
enıurların 1 
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Bir de adli sicilleri 

Oalcak 
Memurlar hakkında verilecek 

kararlarda adli sicillerin nazar1 
dikkate alınması için yapılan 
tahkikatta geçmiş ~uçların gös
terilmesi iç işler bakanlığın
dan ilbaylığa bir bildirim gel
miştir. Suçlu olmak işkili altın
da bulunanlar hakkında yapı

lan hazırlık ve ilk tahkikat 
sıralarında ve gerek son tah
kikatın açılıp açılmaması için 
karar verilirken bu kiır.seletin 

suçluluk bakımından geçmiş 

hallerinin bildirilmesinde pelc 
çok faide olduğu ve diğer ceza 
ve idare müesseseleri adli si
cilden daima istifade ettikleri 
halde memurin muhakematı ka
nununa göre yapılan tahkikat
hırda bu kanuni lazımeye ria
yet edilmemekte olduğu görül
müştür. Bundan sonra memur· 
lar lıakkmda yapıl~cak tah· 

kikat fezlekeleri ve ida· 
re heyetlerjncc verilen lcararr 
mazbataları üstünde, haklarında 
tnbkikat yapılan memurların 

hangi suçlardan, ne vakıtta 
takibnta uğradıklarına \re ilk 

veya nıükerrer suçlu olup ol
madıklarına dair adli sic!llcrin 
yazılmasının ve bu gibi evrak 
Şurayı D vlete gönderilmeden 
önce ait olduğu vekaletçe znt 
işleri dairderine u~rahlarak 
adli sicil cihetinin tevsik edil
mesinin usul ittihazı Şurayı 
Devletçe kararlaşhnlmıştır. ---

Yuna ı emvali 
Şimdiye kadar Zirnat bankası 

tarafmdnn idare edilmekte bu
lunan Yunanlı emlakinin def
terd~uhğa devir muameleni bit
miş ve bu mall ır peyderpey 
satışn çıkarılm"'ğa baslnnmıştır. 

An<arapa as 
Yangını 
Kemeraltı caddesinde Anka

rapalas otelinde yangın çıktı· 
ğını ve söndürüldüğünü dünkü 
sayımızda yazmışhk. 

Zabıta tahkikatına göre yan
gın odacı Vahidin dikkatsizli-
2-inden olmuştur. Oteldeki eş
yalar kiracısı bay Nafıze ait 
ve 8500 liraya sigortalıdır. Bina 
tüccardan Alaiyeli bay Halime 
ait ve 60 bin liraya sigorta
lıdır. 

Yugoslavya 
Mektep gemisi 

Yugoslavya mektep gemısi 
olan Villabadella dün limanı
mıza gelmiştir. Gemide Yu
goslavya deniz ticaret mektebi 
talebelerile dört profesör bu
lunmaktadır. Dün şehrin muh-
telif yerlerin:, halkevi, milli 
kütüphane ve sair yerleri gez· 
mişlerdir. 

Bugün otobüslerle Ber2ama· 
ya giderek öntükleri ziyaret 
edeceklerdir. 

•••••••••••• 

Dip koçanları 
Finans bakanlığından defter· 

darlığa g-elen bir bildirimde 
itiraz komisyonlarınca ittihaz 
olunan kararların mükellefe 
tebliğ edildiğini gösteren ve 
mükelllefin iınzasile tebliğ ta
rihi ihtiva eden ikinci ihbar
name tiip koçanınin temyiz 
evrakı arasına konması ve iti
razı• temyiz müddeti için devaki 
olup olmadıitnın tayinindeki 
mütkülita ortadan kaldıracaiı 
için bu yolda hareket edilmeli 

iki idam ...... 
Baba ve oğulun 
idamları istenildi 

Nnrlıdere civannda kasap 
Mustafayı pusu kurarak öldür
mekle suçlu Kabrcı oğlu Ha· 
san ve oğlu lbrahimin duruş· 

malarına dün ağırcezada de
vam edilmiştir. 

Geçenki duruşmada iddiasını 

serdeden yar müddeiumumi 
bay Şevki maktulün Urlada 

bir bağ meselesinden açılan 
davayı kazanması neticesi ola-

rak pusu kurmak suretile suç· 

Jular tarafından öldürüldüğü 
delillerle snbit olduğundan 
ölüm cezasile cezalandmlmala

rım istemişti. Dünkü duruşma

da .uç uların avukatı müdafa

asını yapmış ve delillerin zayıf 
olduğunu, va'k'ayı gördüklerini 
söyliyen şahitlerin maktulün 
akrabası olduklarını ve bina

enaleyh sözlerine itimat caiz 
olamıyacağını söylemiş, masum 

olduklarım bildirerek beraet
lerine karar verilmesini iste
miştir. Kararın bildirilmesi için 
duruşma başka güne bırakıl

mıştır. 
• .... ...... ıılit~ 

ihsanın 
alcemesi 

Karşıyakada Örnek köyü civa
rında Ispartalı bay Abmedi 
tabanca kurşunile ve parasına 

tamah ederek öldürmekle suç
lu ihsanın muhakemesine dün 

Ağır cezada devam olunmuştur. 
Geçen duru,.mada Müddeiu· 

mumi, suçunun paraya tamah 

ederek değil namusuna vuku 
bulan ta.uruzu def'i maksadile 

hareket ettiğinden Türk ceza 

kanununun 448 inci maddesine 

göre cezalaudırılmasım iste
mişti. 

Dün mal~tiil veresesinin avu· 

katı ile suçlunun avukatı mü-
1 dafaalarını yapmışlardır. Karar 

E 

....... 
Fabrikalarının 
işçileri 
Şehrimizdeki üzüm ve mcır 

hanları ve bunlara lazımgelen 

malzemeyi tedarik eden kutu 
ve ambalaj fabrikaları şimdiye 

kadar ihraç mevsimi zamanla· 

rında hafta tatil günlerinde 
dahi devamlı çalışmakta idiler. 

Mevsim mahsulleri olan 

üzüm ve incirlerimizin vaktin

de işlenmesi ambalajlanması 

ve limana gelmiş olan vapur· 

lara yüklenmesi gün ve saat 

meselesi olduğundan hiçbir 
veçhile geri bırakılamaz. 

Bütün müesseselerin her 
cumartesi saat birden sonra 
kapanmasını emreden yeni ta-

til kanunun yukımda saydı

ğımız han ve fabrikalara şa
mil olmaması lazımgeldiği 
aşikardır. 

f Haber aldığımıza göı e tecim 

1 ve endüstri idare heyeti dünkü 
toplantısında uzun uzadiye 

müzakere ed rek yukarıdaki 

müesseselerin tatil günlerinde 

çalışmaları için şarbayhk nez

dinde teşebbüste bulunulma
sını kabul etmiştir. 

e • • • • • • ... 

Çeşmede anason 
Çeşmede bu yıl yetişen ana· 

sonlar nefaset itibarile ç k 
üstündür. İnhisarlar idaresi 

anason satın almak için hazır
lığa başlamıştır. 

Göçmenlerin tap 
senetleri 

Muhacirlere verilen arazi ve 

emlakin tapu senedlerinin tay· 

yare resmine tabi olmadığı Fi
nans bakanhğından alakadar
lara bildirilmiştir. 

Bir tamim 

1 

bildirilmek üzere duruşma 15 
Temmuza bırakılmıştır. 

ISan'atlar mektebi 

Finans bakanlı2"ından şarı
mız defterdarlığına gelen bir 

tamimde şimdiye kadar yapıl

mamış olan tarbiyat işlerinin 
sür'atle yapılmasını ve bundan 

t 
1 

1 

k(tdrosu 
Vilayet büdcesinden alınarak 

genel büdceye geçirilen şehri

miz Ertik (san'at) mektebi ye

ni yıl kadrosu ile maaş hava

lesi Kültür bakanlığından dün 
İlbaylağa gelmiştir. 

Buğday 
Dün borsada buğday satışı 

epey hararetli olmnştur. Haber 

aldığımıza göre buğday fiyat
ları dün kilo başına daha yirmi 
beş santim yükseklik göster
miştir. 

F uhiişa teşvik 
Genç kadınlan başkası için 

irfal ederek tedarik ve fuhşa 
teıvik etmekle suçlu Mediha 
hakkında birinci müstaatik
likte yapılan tahkikat bitmiş 
ve mevkufen durutması Aslı
yeceza mahkemesine sevke
dilmişdir. 

Beraet ettiler 
Tayyare cemiyeti eski mü

dürü bay Durmuş ve muhase
becisi bay Ahmed Raşidin nak
zan ağırcezada devam etmekte 
olan duruşmaları sona ermiş 
ve dünkü duruşmada suçları 
sabit iÖrillmiyerek beraetlerine . . . 

ıonra da aylık ölü• vukuatı
nın muntazaman takib edilerek 

muamelelerinin günü gününe 
gördürülmesini bildirmiştir. ---·-Düzeltme 

Dünkü sayımızda Berlindcn 

gelen bir radyo haberinde 
Sovyetlerin Tokyo elçisi Japon 

hükumeti nezdinde protestoda 
bulunmuştur denecek yerde 
tertip yanlışı olarak Türkiye 
elçisi denildiğinden düzeltiriz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K iiçiik Haberler: 
Sıljara fabf'lkası 

DlrektörlUğU 

inhisarlar ida:-csinin Alsancak 
fabrikası müdürlüğüne as olarak 
lstanbulda Cibali fabrikası 

mürakibi bay Ekrem atanmıı · 
Ye gelerek itine baılamıştır. 

Beledlye encümeni 
Belediye daimi encümeni 

J dün öğleden sonra şarbay Dr. 
• Behcet Uzun başkanlığın41a 

toplanmıştır. · 
Bay Sezal 

inhisarlar baş direktörü bay 
Sezai bir ay izinle lstanbula 
gitmiştir 

Bı;ak taşımış 
Keçeciler caddeşinde lbra

him oğlu Necatinin üzerinde 
zabıtaca 9ir aıçak bulunarak 

Vasa i fia.ları 
Damga resmine tabi evrak 

ve scncdatta z.ikrolunan ecnebi 
meskükatın 1 temmuzdan iti
baren altı ay müddet muteber 
olmak üzere tesbit edilen va
sati fiyatlar finans bakanhğm
dan şarımızdaki alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Yeni vasati fiyatlar şunlardır: 
Kuruş Para 

Fransız frangı 8 10 
Dolar 116 
Liret 10 20 
Drahmi 1 10 
lsviçre frangı 40 30 
Leva l 20 
Filorin 85 0) 
Kuron 5 10 
Şiling 23 20 
Pezeta 17 10 
Mark 50 
Ley 1 10 
Dinar 2 35 
Yen 35 3S 
lngiliz lirası 611 15 
Mısır lirası 638 
Çer Norveç 10 91 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Haberleri: 

emuaları tehdld 
Çukurçeşmede sarhoş otan 

ve belediye mıntakasına taar-

ruz ederek memurları tahkir 

ve tehdid eden Osman oğlu 

Riza yakanmışbr. 
Havaya 1 h atmışlar 

Güzelyahda Tavaslı sokağın· 
da sarhoş olarak havaya iki eJ 
silah atan kunduracı Hamdi 
oğlu Ekrem tutulmuştur. 

Yatak çar afı çalmış 

Kestelli cadde~inde Halk 
otelinde Mustafa oğlu dursu
nun bir yatak çarşafını çalan 

Ahmed oğlu lsmail tutulmuş

tur. 
Şi e ile yaralamış 
Dibekbaşl mahaHesinde Şev

ki oğlu on bir yaşlarında Uz
man oynamakta olduğu bir şi· 
şeyi Mehmet oğlu 12 yaşların
da Şerifin başma vurmuş ve 
yaralamıştır. 

S rmayayi dövmüş 
Kemerde Lale sokağında 

Hasan kızı Refikanın umumiğ 

evinde Mehmet oğlu Refikle 
sermaye Mihriban arasında 
para meselesinden kavga çık
mış ve Refik kadını dövmuştur. 

03yak atmış 
Kemeraltında Kemahlı hanın

da Mehmet oilu Kadri \'e Ali 
oğlu Mustafa ile Yaşar oğlu 
Azmi arasmda arabadan yük 
indirmek meselesinden kavga 
çıkmış, kadri ve Mustafa Az
miyi dövmüşlardir. 

Ustra ile yaraladı 
Türkler pazarında Kayserili 

Nuh Mehmed ile leblebici Sü
leyman oğlu Mehıned arasında 
bir yatak meselesind~n kavga 
çıknuş Nuh Lehmed ustra ile 
diğer Mehmedi boynundan ya

ralayarak kaçmıştır. 
Kadın dövUIUr mU 

Kahramanlarda Leblebici so
kağında Haydar karısını döv
düğünden yakalanr:nıştır. 
Hırsızhk ve sahte nUtu• 

Ömerin eşyasını çalmak ve 
sahte hüviyet cüzdanı kullan
•akla maznun Konya Aksa
raylı Hüseyin oğlu Ali hakkın
daki tahkikat birinci karar hi
kimliğince ikmal edilmit v• 
mevkufen asliyeceza mahkeme
:1ine sevkolunmuıtur. 

Zabllaya hakarst 
Sarhof olarak bindikleri ara

ba içinde bağmb çağıran v• 
İsmetpaşa bulvarından geçer
ien herkesin rahatını kaçırall 
lbrahim oilu Ferruh, Mehmed. 
Muharrem ve Ahmed, kendi
lerini yakalaya• zabıta memut'" 
larıRa hakaret ettiklerindeo 
tutulmuşlardır. 

Bunlardaa Ferruh adliyac' 
te if l 
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e r 
Yeni ol<u alar açı acak 

Manisa, 5 (Özel) ilimizde 
ilk oku~ar "ili. tahniti bitirme,, 
imtihan bitıwş ve bu yıl 201 kı:t. 
556 erkek olmak üzere 757 ta· 
lehe şehadetname almıştır. 

içinde; Kara Oğ:anlı, Çoban 
Isa, Selimşahlar köy!erinde ye
ni okullarm temel atma töre
nini yapm:şlardır. Bugünlerde 
'' Geri köy ,, de de yeni bir 
okulun temeli atılacaktır. Köy
lülerimiz maarifin kendilerine 

verdiği bu ilgiden ötürü çok 
sevinç duymaktadırlar. 

Dil işleri kolu 
Kültür direktorünün başk n

lığında toplanan dil işleri 
kolu verimli bir şekilde çalış
masına devam ediyor. Dilimi-

zin gramerine ait yapılmakta 
olan "Sentaks,, anketine gelen 
fişlerin gözden geçirilerek 
elenmelerine başlanmıştır. So
nuçları pek yakında cemiyet 
merkezine gönderilecektir. 

OnUUder müzee i 
Öntük er müzesi işine de 

büyük bir önem verilmektedir. 
Kaza kültiir i yürlarındsn crön
derilmc 1. .. c 0

1n'1 izerler tatnif 
ediliyor, Ku.ad bu unon bir 
lahit!e, taş ve heyl: Herde yn
kmda getirilerek müze zengin-
' ~1 "w"l,,.rel·"

0

r. 

.ılmll ~mlwı bil' man.:m·a 1 uli h mıa{jı 

Bugün merkez Gazi ilk oku
lunda şahadetname dağıtma 
töreni yapılmış, törende okul 
öğretmenleri ve talebe velile
rinden bir kısmı bulunmuştur. 
Genç yavruların kafalarının 
emeği olan şahadetnamcleri 
alırken duydukları kıvanca son 
yoktu. Çalışkan yavrulaımızın 
sevinçlerine bizde katışır, ha
y11tta başarıklı olmalarını dile-
riz .. 

Bahçe eğlencesl 
6171935 Cumartesi akşamı 

" Sakarya spor kulübü ,, tara-
fmden Ordu evi bahçesinde bir 
bahçe eğlentisi yapılacaktır. 

Eğlentinin güzel ve düzgün 
ıreçmesi için gereken işler ya-
pılmıştır. Mevsimin en tatlı ge
cesini teşkil edecek bu günün 
iyi geçeceği şimdiden kestiril-
meldc ve büyük bir sabırsız
lıkla beklenmektedir. 

Llk maçları 
Veni okul :binaları Klüpler arasındaki lik maç-

Ilimizde önümüzdeki ders larma devam edilmektedir. 
yılı açılmak üzere yeni okullar Önümüzdeki Pazar günü Sa-
yapılmasma önem verilmektedir. karya - Salihli karşılaşacaktır. 

DeğerJi ilbayımız Murat Ger· Bu takımların bu haftaki oyun-
men, kültür direktörümüz Na· larmın heyecanlı olacağı kes-
ili Ôzeren bu işte çok ilgili tirilmektedir. 
olarak ç-ılışm.,ktadır!ar-. Hafta Mert Adam ... F···; ........ ~ .... ·~-~ .............. p·~;i~t~···· .. .. 

-·-Ekonomik siyasası 
Paris 5 (Ö.R.) - Ulusal Eko

nomi Kurulu bugün işe başla
mıştır. Başbakan adına okunan 

bir söylevde B, Laval gümrük 
divarlarını gitti1'çe yükselten 
ulusların benlikçi siyasalarını 
tenkit etmekte ve şimdi bütün 
dünyanın boğazını sıkmakta 
olan buhrandan kurtulmak için 
bütün u'uslarla ahenkli bir elbir
liği lehinde bulunmaktad!r. Baş
bakan hükfımet tarafından sağ
lamlanmasına çoılışılan bütçe 
denkliğinin y<ınında arsıulusal 
alışverişlerin çoğalması gereğini 
de ileri sürmektedir. Ekonomik 
kalkınma için B. LavaI ulusun 
bUtün diri güclerine başvur
maktadır. 

Bir gökyaran 
Paris 5 ( Ö. R. ) - Yüzalt

mış metre yüksekiij!inde 38 
katlı ve mahrut kütüğü biçi
minde bir gök yaranın yapıl
ması projesi bakanlar kutulun
ca onanmıştır. Demir ve beton
dan yapılacak bu kocaman ya
pının alt üç katı uçaklara kar
şı sığınak olarak kullanıla
caktır. 

Çarşambada 
1102 Üye 

Çarşamba, 4 (A.A) - ilçe
ye bağlı köylülerin de bulun
duğu büyük bir toplantı ya
pılarak hava tehlikesi hak
kında izahat verilmiş ve üye 
kaydedilmiştir. Yazılan üye 
sayısı 1102-yi bulmuştur. Top
lantıda zehirli gaz denemeleri 
de yepılnıııtır. 

Teni Asır 

• c e 
a 
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.Roma, 5 ( A.A ) - Giornal mağa başlnmıştır. 
D'ataiia ltalya - Habeş anlaş- Ingilterc şimd ye kadar daha 
mazlığ'ınn u!us:ar Eorydes'ni bir çok:arına karşı gerekmiş 
ksrışt•rmak yolunda lngilteren ·n o:an u'uslar sosyetesi madde-
gösterdiği ısrarı tenkit ederek lerinin şimdi ltalyaya saptan-
diyor ki: masını istemektedir.: Ne için 

lnğilterenin hendi söY:ed"~i Jnponyaya karşı Çin toprakla-
gibi sadece hak \ e tüze dil· rmdaki harcket!eı-inden dolayı 
şüncesiyle mi yoksa daha z=- boykotaj yapôr sına çalışma-
yade yalnız büyük Britanymıın mıştır.? t 1iç'n Şa1rn anlaşmaz-
çıkarını gözcLn b:r h~re'·et, lığına harı._mamıştır? Ve yine 
Arsıulusal bir maske ve ~do;•z ı.~ ç·n A'manyamn silahlanmasını 
btr kol vermek iç:n mi ,.~· ·1- C::eneuede (:jtü'ediği ve lü-
ğını Avrupa kamuyu so. uştur- 2umlu görülece1~ cezayı araştır-

mak ıçın bir komite seçilmesini 
kabul ettiği halde sonradan 
Almanya i e ayrı bir anlaşma 
yaparak onun bu hareketine 
dayak olmuştur? 

Gorülüyor ki lngiltere ltal
yan - Habeş anlaşmazlığındn hiç 
bir çıkar gözetmeden hareket 
ediyor d~ğildir. Tersine, Ingil
tere ancak e ancak Ha'beşis• 
tanı kendisine sağ'lamak için 
ve bu topraklarda başka her 
hangi bir devletin nüfuzunu 
önlemek için çalışmaktadır. 

------ ~-~ı.s:'=---------

~anlf8 a 

.......... --
Atatürk günü 

Erzurum, 4 (A.A) - Halke
vi tarafından aylardan beri ha
zırlıkları yapıl~n 3 Temmuz 
Atatürk günü kutlulanmıştır. 

Şarbay ve bir öğretmen tara
fından heyecanlı söylevler ve· 
rilmiştir. Bugünün Türk varl~ğ~ 
ve hayatı üzerindeki önemını 

tamamiyJe kavramış ve benim
semiş olan Erzurumlular Ata
türk gününü hakikiğ bir bay-
ram olarak yaşamışlardır. 
Öğleden sonra Aziziye 'me

zarlığına gidilerek şehidler a-
mlmışbr. Gündüzki tflr~nden 
başka gece de şenlikler yapıl
mışdır. 

Talebe kampları 
IstnnbuJ, 5 (Özel) - Tale

benin busene mutlaka kamf)a 
gitmeleri kültür bakanlığından 
alakadarlara bildirildi. 

ay auf 
s ?n ul a 
lstanbul, 5 ( Özd ) - Eski 

başbakanlardan B. Rauf lzmir 
vapuı-ile lstanbula geldi. 

·· ·· ·· Genyön kurul 
• -.da goruşuyor Ankara s ( A.A ) - Bildi· 

Paris 5 (Ö.R) - Vnrşovadan lonyn ''e Almanya arasında lonya ile Özgür şnrı ilgilendir- riğ: 
bildiriliyor: Po1onya dış iş'eri dostlufra dayanarak barışı ko- digini ve bundan dolayı Alman Genyön kurul d'":l no al 
balrnnınm Ber;hı g\Jretini w. öz~- ruyDn en kesin bir hadise ol- Leh göl'üşmelerinin konusu toplantısını yaparnk bazı ilyön 
nünden geçiren bü,ün .ı. o!onya dlli!u n .. Jaşıla ı 26 sonk.'.:nun olnmıyaca .. ım }'azmaktadır. kurul üye ve başkanlarile ilçe 
boı.sını kolonel Bek t~rafmdan 1934 anlaşması için onu imza. Pnris • eteleri Alman-Po- bcışkanlarının ödcvlerjni onay-
gfülülP..n am cm tüke! o crak layanlara minnetdarhk bildir- lony:ı rrorü.meierinin özel im- lamış ve partinin iç çalı~ması-
clde edildiğini bHdirmc:rtc bir- m~leri gerektiğini yazmaktadır. nusu Baihlc li kelerinin durumu na ait ve: illerden gelen işler 
leşiyor. Gazeteler buntl ... n ötürü Bu~ün berkiti!en bu acstıu', olduğunu sanıyorlar. Bu sabah iiı.erinde göri1şlerde bulun· 
kendilerini l·u~lu~arken Aim~n- bundan böyle gittikçe d--ha Fransız ba~h kanının litüvan- muştur. 
ya - Polonya do.:-!h.ığunun her- ya~m Paris elçisile birlikte Çukurova '-"t"I · · c{ s~j'bm olacaktır. Aynı gazete ıu ı mesı ı~ n en < yrılmareak Litüvanya dış işleri bakamnı 
için şans~Hy€ Hit!er ve Leh dış iki ütkeyi doğrudan ooğıuya knbul ederek uzun uzadıya Fabrlkatu sahlblerl 1a.; 

işleri bakanı tarafından yapı•an Hnilendiren bütün sorularm B. görüsmesi de bu sanıya kuv- bin lira verdiler ~ 
diyevin üzerinde duruyoı:ar. Hitler ve Bek arasında ~füü- vet vermektedir. Litüvanyanın Mersin, 4 (A.A} - Taısus, 

Yarı resmi "Gazete Polska,, şü!düğiinü katıştırmaktadır. Almanya-Polonya blokuna karşı Çukurova fabrikası sah~bleri 
illı:: önce Almanya - Po~-onya Özgür Dantzig şarına gelince Fransa tarafında bir dayanak Sadık, Sadi, Kara Mehmed ve 
arasındaki yakınlaşma;ıı eyi polonya basını bu alanda ortaya aramakta olduğu yayıntısı var- Hasan hava kurumuna 12,530 
gö.zle görmemiş olanların Po- çıkan bütün işlerin 'ancak Po- dır.. lira vermişlerdir . .. -................. Af y~;;···;;t~Şi~;~~J;··· ............................. B~h;·~~~i"~~ .... ·k~·;ı~·id~J;;· .. ;~·?" ..... . 

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

iki buçu 
rar doğr 

Ankara. 5 ( A.A ) - Sağlık 
ba!rnnlığından; 

Son posta gazetesinin 15161 
1935 tarihli ve 20203 sayılı 
nüshasında birinci s~yfada bü
yük harflerle yazılı bir çırpıda 
2,5 milyon lira zarar unvanı 
altındn bir yazı görüldü. Bu 
yazıdaki beyanat hakikata uy
gun olmaktan çok uzaktır. 

Yapıldığı rivayet olunan af
yon satışı teklifi tetkik edile-

yo za
de ild·r .. 

rek bunun kanuna göre 
uygun olmadığı anlaşıldığı gibi 
esasen vaki hususi müracaat 
ile satışı istenen miktar ortaya 
yayıldığı kıymette değildir. 
Sıhhat ve içitimai muavenet 
bakanJığı bu iş hakkında ahdi 
ve kanuni mevzularımız daire
sinde fikirlerini ait olduğu ma
kamlara bildirmiş ve meydanda 
bir mesele kalmamıştır. 

Ziraat Bankası 
B~$dayları doğrudan 

Uretmenden satın 
doğruya 

alacaktır 
. ....--··-----
lstanbul 5 ( Özel ) - Ziraat Bankasınca rencberden satın alı-

nacak buğdaylar hakkında yeni bir talimatname hazırlanmış olup 

tatbiki için kararname ele çıkmışhr. Buğday doğrudan doğruya 
müstahsilin elinden alınacaktır. Demiryolları idaresi buğdayların 
muhafaza ve sevkinde kolaylık gösterecektir. 

Ist nbuldan araya 
___________ .__ ....... -aıo __ ~--------------

iki buçuk liraya tayyare gezintileri 
IstanbuJ, 5 (Özel) - Istanbul • Ankara üzerinde tayyare ile 

gezintiler yaplacaktır. Her uçuş iki buçuk liradır. 

Atatürk Floryada 
Istanbul, 5 (Özel) - Floryada inşaat bitmek üzer~dir. Afa· 

türk bugün Floryada halk arasında deaize ırirdiler Kumlarda 
oturdular. 

Amerikadan Avrupaya 
Turist akını vardır 

Nevyork 1 (P.P.) - Ame
rika turistler nin Avrupaya 
akını gittikçe çoğalıyor. Geçen 
hafta Amerikadan Avrupaya 
hareket eden turistlerin sayısı 

on dokuz bini bulmuştu. Bu 
haf..a da 25 vapur on dört bin 
yolcuyu hamilen Avrupaya ha
reket etmiştir. Bu turist akınını 
görenler 11 Amerikada buhran 
bitti mi?,, diye soruyorlar. Zira 
Amerikada refahın en yüksek 
haddına vardığı senelerde her 
hafta Avnıpaya hareket eden 
turistlerin sayısı yirmi bini geç· 
mezdi. Buhranın en ağır gün
lerinde ise bu sayı onda bire 
düşmüştü. Yavaş yavaş turist-

ferin miktarı çoğalmağa baş· 
ladı. Geçen senenin aynı haf
tasında Avrupaya giden turist
ler 9075 iken bu sene on dört 
bini buldu. Böylece Öröpa-lle
De-Franca-La BiritanicJe Ma
jestic transatlantikleri Şarburga 
her biri 2007-1417-1280-1290 
yolcu çıkaracaklardır. Comte-
Di-Savais ve Roma Transatlan
tikleri de Rivyeraya 1800 ve 
1500 turist getireceklerdir. 

Bu akın Amerikada refah 
nisbetin yükseldiğine delil ol-
makla beraber turistleri .;eken 
memlel<etlerde de ekonomsal 
durumu yükseltmcğe yardım 
edecektir. ........... 

Sovye lerio 
Tecim filosu .. 

Paris, 5 (Ö.R) - Moskova

dan bildiriliyor: 1931 yılında 

692.096 tonluk 347 parça ge

miden ibaret olan Sovyet Rus· 

ya tecim filosu şimdi 942.259 
tonluk 491 parçaya varmıştır. 

Bununla beraber bu rakamlar 
da yeter görülmediğinden Sov-

Yugoslav 
Ba bakan mm diyen: 

yet mühendisleri lngiliz ve ls

veç limanlarında kullanılmadan 

duran 70 vapuru sahn almak 

üzere lsveç ve lngiltereye gön
derilmis\erdir. 

...... .-. ___ __ ~~~~~--·-·~~--_· _'_u_~ __ ı_-_ı_ün_aAı~n~ı:f:~==~:=:~i::;;;;:ı 

Belgrat, 5 (A.A)- Hüklımc· 
tin parlamentodaki diyevi Yu
goslav kamoyu üzerinde derin 
bir iz bırakmıştır. Siyasal der
gelcrde başbakan Stoyadino
viç ve hakiimeti tebrik edil
mekte ve parlamentodaki di
yevin içeri siyasal meseleleri 
kotarmak için lüzumlu olaa 
iş biı !iğini yaratarak içeri du
rumu berkiteceği ve dışan 
siyasaya gelince, bunun §aş

madan eskisi gibi sürüp gide

ceğini göstermekte olduğu söy· 
\enmek\edir . 
il~rJiyebmrJır. 
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P o li si mi Z nasıl olacak 1 Manisada 
Casuslar kralı 

Lavransın 

Serg ·· zeştleri 
lf' Sayı: t4 cc .. •wam2~mnm1muEl'!2tJ 

avrans 
j .......... ..,.,..,..yeti 

iki alçakça 
• 
ı a 

~.-ı~--· ...... --------------------
rabada iki askeri asıl ö 

Yos <nca bir 
Burada Lavransın bütün 

Arabistanı ayaklandırmak su· 
retile elde ettiği bir neticeyi bir 
takım masallarla da süslemek 
istediği görülür. Lavrans Aka
baya karşı hareketini birçok 
yerleri uydurma olan masalın
da ıöylece anlatmıştır: 

" Altı kabile reisinin toplı
yabildiklcri sekiz yüz bedevi 
Ue şehlcri Akabaya karşı dört 
noktadan taarruz emrini al
mışlardı. Bu taarruzu ertesi 
sabah şafakla birlikte yapma· 
larını emretmiştim. Akabanm 
bir sıra siperlerle korun-
makta olduğunu biliyor-
dum. Havasim adlı gemi 
de ertesi sabah küçük 

limanda yer alarak biricik 
topu ile ateş açacaktı. Ben ve 
Bizaa kayıkla küçük limana 
doğru yol aldık. Sonra kayığı 
bırakarak yüzmığe başladık. 

Sahilde bir nöbetçi vardı. Ha
va kararmıştı. Bu karanlıktan 
istifade ederek sahile ayak 
basmak istiyorduk. Denizde 
gürültü yapmadan ilerliyor, sa
hile nasıl çıkacaj1mızı düşünü
yorduk. Nihayet nöbetcinin bu
lunduğu yerin biraz ötesine 
kadar görülmeden geldik. Bi
zaa ile ben hançerlerimizi diş
lerimizle sıkıştınmştık. Karaya 
ayak basınca ilk işimiz nöb~tçi 
ile mücadele oldu.,, 

Lavrans burada nasıl hay
dutça hareket ettiklerini, yur
dunu müdafaa için lıtekliyen 
kahraman nefere nasıl alçakça 
taarruz ettiklerini, iılediii ci
nayetin iç yüzftnü değiştirme
den anlatıyor. Sonra bunu· bir 
muvaffakıyet, mertçe bir iş 
olarak anlatmaktan utanmıyor. 
Vahşi beden yanında aynı de
recede vahşi olan Lavrans as
ker gibi dövüşemiyeceklerini 
bildikleri askere arkasından 

kahpece saldmyor, onu han
çerliyerek tehit ediyorlar. Bu 
hikaye olmuf mudur bilmiyo
ruz. Bu Lavransın bir Fransız 
yazıcıya tevdi ettiği hatıtalar

dan bir parçadır. Casus işle

cliii cinayet için hiç bir acı 

duymadan bundan sonraki ha
lıaasetlerini de şöylece anlatıyor: 

"Bu iç bitirilince, orada bize 
iltihak eden yerli bir Arap 
yerde yatan neferin elbisesini 
sırlı.na geçirdi. Silahım omuz
ladı. Bize klavuzluk etmek va
:tifesini üzerine aldı.,, 

Bütün bunları bir hakikat 
olarak göz önüne getiriniz. O 
zaman Arabın ihanet ve alçak
lık derecesine bir numara da
ha vermek imkanını bulursunuz. 
Şimdi çektikleri hep ihanetle
rinin cezasıdır. Ve bunlar az
dır bile .. 

Sözü lngilizlerin ulusal kah
raman biçiminde göstermek is
tedikleri haydut casusa bıra

kalım. O cinayetini anlatırken 

empery~lizma adına işlenen ci
nayetlerin yfız kızartıcı mahi
yeti daha canlı olarak beliri
yor. Ve dünkü düşmanlarımı
zın iğrenç olmakta nerelere 
kadar Yardıklarını meydana 
koyuyor: 

" Asker üniformasına bürü
nen Ak;,bah bedevinin adı Za
bi idi. Zabi dar, pis sokaklar

·-.Aat j.ia&-UGL. ... t • 

saba uykuda idi. Bu sırada La
ranllk evlerin birinden bir gö!
ge çıktı. Bunun kim olduğunu 
araştırmağa vaktimiz yoktu. 
ikinci defa olarak hançerimi 
kuJlanarak bu gölgenin üzeri
ne abldım. ,, Eyice teşhis ede
medigim bu vücut ta hançerin 
sert darbenile ay diyerek kıv-
rıldı gitti. Burada düşünmeğe 
daldım. Bu güne kadar muvaf
fakıyeti tesadüflerde arayor-
dunı. Şimdi iki cinayet işlemiş
tik. Bu cinayetler va1iyete 
yepyeni bir mana verebilirdi. 
Kafamda bir plan doğdu ( ? ) 
Kurbanımızın üzerine eğilerek 
cebindeki tabancayı aldım Bu 
küçük bir zabit üniformasını 
andırıyordu. Bunu <la Bizaa ü
zerine geydi. Sonra verdiğim 
talimata uyarak Bizaa'yı kol
larımdan bağlar gibi yaptık. 

Yon Çloşer'in karargahına ge
tirdik. Nöbetçi vasıtası ile G
losteri uyandırdıkLavransın bir 
casusunu yakaladığımız haberi
ni gönderdik. ,, 

İşin masalı andıran yeri de 
burasıdır. Arap bedeviler ve 
Lavrans bir saatta mı Türkçe-
yi öğrenmişlerdi de karargah 
nöbetçileriyle konuşüyorlar -
dı. Daha garibi bu cina
yetlerin kanlı izleri elbise
lere bulaşmamış mıydı? N ev
betcilerin bunu da görmemeleri 
kabil miydi? Askeri harekata 
sahne olan bir şarda sokaklar 
lım kadar boş, devriyesiz mi 
kalmıştı ki Lavrans ve bede
vileri kollarını sallaya sallaya 
cinayetlerini işlemekte serbest 
bulunuyorlardı. Casusun müp
tezel, haydut ruhunu biraz da
ha açmaktan başka bir şey 
yapmıyan bu hikayeleri~ da
hası vardır. Lavrans, lngiliz 
saflarında İngiliz generalı üni
forması ile gezen Alman casu
su Proysere imrenerek hikaye
sine şöyle devam ediyor: 

- Sonu r<l1' -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İNGİL TEREDE 
LİBERALLER 

lla~tw·afı 1 inci sahifede -

veren adayları yörütüm kurulu 
ve seçim bölgelerindeki diğer 

kunıllar arkalayacaklardır. 
Bay Loyd Con·, yeni parti

nin iş programım kabul ede
cek ofonların, hükumete karşı 

ayrışık bir parti kurmaları Ö· 

nergesinde bulunmuştu. Bu 
projeyi kabul etmemişlerdir. 

Bununla beraber şimdiki ha
liyle bu yeni hareket, Bay 
Loyd Corc için çok kuvvetli 
bir iş aracıdır. Dün öğleden 
sonraki toplantıda bütün par
tiler adına hazır bulunan de
legelerin çokluğu, Loyd Cor
cun memlekette hala büyük 
bir kredisi olduğunu ispat et
mekte idi. 

Bay Loyd Corc, iki büyük 
felaket olan harb ve işsizlikle 
savaşmak için tekrar sıyasa a
lemine döndüğünü söylemiştir. 
Sosyalistlerle faşistler B. Loyd 
Corcun uzun uzun alkışlanan 

söylevini kesmtk istemişlerdir. 
8. Loyd Corcun seçimlerden 
evel yaptığı bu hareket önem
li görülmektedir. B. Baldvin 
ile Mavil ÇcmberJayin geçen 
cumartesi günü verdikleri söy
levlerde B. Loyd Corcun bu 

Polisin 
Sic.li 

kılığı düzeltilecek - Ceza 
b ·· rosu kurulacaktır .. 

1
Sakarya birinci devre 

Birincisi oldu 
1 

1 

Manisada Jik maçları hara
retle devam ediyor. Birinci 
devre hitam bulmuş ve bir pu
van farkla Sakarya birinci 
devreyi birinci bitirmiştir. BEKÇi 

GiDIŞ 

ORGÜTLERI DÜZEN ALTINA ALINACAK-l{ARA YOLLARINDA 
GELiŞ DÜZE LENECEK - POLiSiN GENLIGI SAGLANACAK ikinci devre 7 ·6-935 pazar 

günü saat 17 de Sakarya ve 
Salihli arasında başlıyacaktır. 
Salihlili gençler birinci devre
de de Sakaryaya mağlup ol
muşlar ise de Yıldırımsporla 
yaptıkları maçı beraberlikle 
bitirmişlerdir. 

iç Bakanlığı Güvenlik ge
nel direktörlüğü için dört yıl
lık bir çalışma programı ha
zırlamıştır. Gelecek 4 yılda 
yapılacak işler nrasmda polise 
verilmek istenilen düzenle, 
örgütlenme ihtiyaçları polisi 
yükseltme yolları ve polis ens
titüsü polis kadrosunun ge
nişletilmesi, polis örgüt kanu
nunun değiştirilmesi gibi önem
li konulardan başk bir 
çok yeni örgütler ve ted-
birler vardır. Cumhuriyet 
polisinin eşsizliğini ve- örnek 
olmasını sağlamak için yapıla
cak olan yeniliklerin içinden 
bir kaçını alıyoruz: 

Polis kılıklarının düzeltilmesi: 
Cumhuriyet polisinin kıhğ:nı, 

asrın ihtiyaçlarına uydurmak 
şekil ve dış görünüş bakımın
dan halk üzerinde otoriter bir 
hale sokmak için Avrupada 
polis örgütü ileri olan dev
letlerin poli!'; kılığı incele-
mekte devam edilmektedir. Ha
zırlanmakta olan polis kılığı 

tilzüğü ile yakında bu ihtiyaç 
da kotarılmış olacaktır. 

Ceza sicilli bürosunun ku-
rulması: 

Birçok suç işlemişleri gerek
tiği zaman kolaylıkla bulabil-
mek ve polisçe ceza görmüş
lere karşı önleyici tedbirler 
alabilmeği sağlamak için mer
kezde bir "ceza sicilli dairesi,, 
kurulması için incelemeler ya
pılmaktadır. Tüze Bakanlıği ile 
anlaşılırsa,bu işin tüzeden ziya
de polisi ilgilendirmiş o"acağı 

kanağatile büroyu güvenlik 
genel direktörlüğüne bağlamak 
düşi.inülmektedir. Avusturya 
federal hükümetinde polis ida
resinin önemli bir takım se
beplerle ceza işleri sicillini tü
zeden devraldığı da gözönün-
de tutulmaktadır. 

Bekçi örgütlerinin düzen al-
hna alınması: 

Çarşı uram ve kır bekçi
lerinin her yerde yersel ih
tiyaçlara göre örgüt!enmesi 
ve paralarının her yerde ay
nı bulunması ve bu aktıla
rın düzenli olarak toplanılma
sını merkezleştirilmiş bir usule 
bağlıyacağına hiç şüphe yok
tur. 

Hayvan hırsızlıkları, ekinlerin 
hayvanlara yidirilmesi gibi eko
nomik bakımdan halkın ziyanı
na sebep olan hadiselerin ön
lenmesi için kır ve köy koru
cu:uğunun polise yardımcı bir 
örğiit haline konulması lüzumlu 
görülmektedir. 

Bunun için bekçileri örgüt
leme kanun projesi hazırlan

maktadır. Bu kanunda yurdun 
dört bucağında ayrı ve aykırı 
usulJer1e halktan toplanmakta 
olan bekçi paralarının da genel 
bir düzene bağlanması sağla
nıcakttr. 

Kara yollarını korumak ve 
S[İdiı gelişi düzen altına almak; 

J.:111 İi" voli~lcri 
çidler gibi bütün kara yolları· 
nın korunmasını ve bu yoHar 
üzerinde geliş, gidişin genel 
bir düzen altına alınmasını sağ
lamak için bir kanun projesi 
hazırlanmaktadır. 

Devlet, il ve urayJara yapı-
lışları ve korunmaları pek pa
nalıya mal olan kara yollarının 
iyi tutulması ve geliş gidişin 

güvenlik altına alınarak kaza
ların önlenmesi ve taşın araç-
larile bunları güdeyenleri de
va"Jlh ve sıkı bir kontrol altına 
almayı en önemli bir ödev say
maktayız. 

Her menlekette olduğu gibi 
bizde de taşın işlerinin zorağlı 
bir sonucu olan kazaların önem
le gözönünde bulundurulması 
gerektir. Örnek olarak geçir
mekte olduğumuz yılın ilk dört 
ayı içindeki kazaların listesini 
okursak bu kazaların önlen
mesi için, alınan tedbirlerin ne 
kadar yerinde olduğu anlaşılır. 
Son dört ay içindeki kazaların 
sayısı 121 dir. Sayısı bu kadar 
dolgun olan kazalarda 144 kişi 
yaralanmış ve 23 kişi ölmuştür. 

Yazıların teknik incelen-
mesi: 

Yazılar aricile işlenecek 
hötlem ve dolandırıcılık gibi, 
suçların saptanmasında el ve 
makine yazılarını incelemek su
retiyle o yazıyı yazanları mey-
dana çıkarmalc için Avrupa 
polisince yeritilmekte olan 
teknik usulün bir büro aracile 
bizde de kurulması düşü
nülmekte ve bu yolda araştır
malar yapılmaktadır. 

Bu sebeple de devlet işyar
lığ'ına gireceklerin veya sosye
te ve fabrika gibi özel ku
rumlara girerek aylık ve akti 
ile çalışan bütün işyar ve iş-
çilerin neliklerini saptamıya 
yaramak üzere el yazılarını 
çalıştıkları yönctgeye vermele
ri için bir kanun projesi ha 
zırlanmaktadır: 

Yabancıların geliş, gidişleri: 
Yabancı1ann memleketimize 

giriş ve çıkışları 1931 tarihli 
geçegen bir kanunla çevrilmek-
tedir. Gerek memleketimize 
çokça turist getirtmek, ge-
rekse memleket içine giriş ve 
çıkış va memlekette oturuşla-

rını kolaylaştırmak ve güven
lik bakımından da eski kanunun 
eksik taraflarım tamamlamak 
üzere yeni bir kanun projesi 
hazırlanmaktadır. 

Polisin genliği: 
Devlet ve rejimin güvenlik 

.ve baysallığı üzerinde titriye
rek, gece gündüz ödev görmek 
yükümtinde bulunan polisimi-
zin bugünkü maddiğ hayatı 
üzerinde durmak ve genliği 
için esaslı kararlar vermek lü
zumuna önemle işaret etmeyi 
bir borç bilmekteyiz. Gert-
kince hayatlarına değer ver
meyen, cumhuriyete sarsılmaz 
bir inanla bağlı olduklerını her 
fırsat ve suretle ispat etmiş 

.... bir 

düşergedır. 

Buna bir örnek olarak Av
rupa polisinin yükseltilmesi 
gösterilelebilir: Avrupa polisi, 
belli seneler içinde kadro do
layısile ve açık yer olmaması 
sebebile de yükselmiyen polis 
işyarları bir önceki derecenin 
aylığını otomatik olarak alırlar. 
Böylelikle hakları muhafaza 
edilmiş olur. Ve eYli polis iş
yarları çocukları ve kanları 
için para almış olur. Polis ev
leri, onların ucuz ve toplu bir 
halde oturmalarını sağlar. Po
lislerin toplu bir halde otur
maları yönetge için faydalıdır. 

Polis eyleri: 
Cumhuriyetin en bayrı b;r 

bekçisi o!an ve ödevini bn
yük bir özverilikle yapan poli
simizin genliği için düşünülen 
işler arasında ev azlığı olan 
yerlerde polis apartmanları yap· 
tır ak tasan da vardır. Bu su• 
retle polisimizi sıhhi şartlara 
uygun olarak yapılan ve her 
türlü rahat etme sebeplerini 
toplamış kurağlarda oturtmak 
imkanını elde etmiş ola~ağız. 

Tasarlarımızm başlıcalarından 
biri ölen ve hastalanan polisle
rin aylelerine ve kendilerine 
yardım h~defile bir ( yardım 
sandığı) kurmakbr. 

Bu sandık, hazırlanacak 
öğreniğin hükümleri içinde ölen 
arkadaşların aylelerini hiç ol
maısa o ay için maddiğ kaygı· 
dan kurtaracak ve hastalanan 
pulislerin aylelerini11 bakım ve 
ilaç işlerini başaracaktır. 

NOT: Polisimizin yeni örgüt· 
leri hakkında tasarlara yarın 
devam edeceğiz. 

41-~ ..... 

B. Eryo çekilmek istiyor 
Paris, 4 (A.A) - Radikal 

sosyalist partisi yürütüm komi-
tesi bu akşam toplanacakbr. 
Bildirildiğine göre B. Eryo 
partinin sol kanadının aldığı 
siyasal durumu protesto etmek 
üzere, parti başkanlığından 

çekilmek niyetindedir. B. Eryo 
bazı radikal liderlerinin başka 
partilerin gösterilerine karış
malarını protesto etmektedir. 
Bu arada B. Daladiye, sosya
list lideri Leon Blum, komünist 
partisi genel sekreteri Maurice 
Thorezle beraber bir mitingde 
bulunmuş, Bı Pierre Cot da, 
Chanıbery' de faşizme karşı 
yapılan başka bir gösteriye 
girmiştir. B. Eryo genel olarak 
"genç radikallerin,, hareketle
rini de protesto etmektedir. 

Sakarya - Yıldırım maçının 
ise 2-2 berabere neticelen-
mesine nazaran beriki takımın 
da kuvveti bir olduğu anlaşı-
lıyor. Bu hafta oynıyacak 
olan Salihli - Sakarya maçını 
bütün Manisa halkı merakla 
beklemektedir. Sakarya bu ma
ç.ı kazandığı takdirde fampi-
yonlu~a en yakın bir namzed 
olacaktır. 

Salıhlilerde geçen haftaki 
maçlannda Sakaryanm bera
bere kaldığı takımi muvaf
fakıyetli bir oyu11 oynayıp 

berabere kaldıklarından ma
neviyatlarını bir kat daha 
arttırmışlardır. Sakarya nın 

en kıymetli oyuncularından 
aol haf Fethi ile sol içleri Or-
haa takımdaki yerlerini alacak
lardır. Öirendiğimize göre bu 
maçı lzmirdea bir hakem idare 
edecektir. Her iki takı•• da 
muvaffakıyetler temenni ederiz 

Basketbol 
Dün yazdıiımız gibi Altınor

du tabasında dün gece bas
ketbol tumoYasına devam edil
miştir. Adil takımı 11 - 12 Ce
lil takımını yenmiştir, Bundan 
sonra karşılaşan Fahri takımı 
da 7 - 9 Mustafa takımım yen
miıtir. 

Salı günü akşamı yapılacak 
olan Adil - Mustafa takımlan 
maçı ile tumova nihayet bu
lacaktır. Bu karşılaşmada Adil 
takımı yenilse bile şampiyondır. 

•-z 
Borsa IIaherleri 

DUn Borsada 
Y.apllan Satl,lar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
42 Alyoti bi. 9 50 
39 Y l Talat 8 50 
16 H Z Ahmet 9 25 
32 H Alyoti 1 O 
6 S Em. F Muh.11 
S KOM Ali 10 75 

140 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı 
288 Buğday 
50 ton " 

Fiat 
4 50 

10 Nohut S 
300 Susam 10 75 

9 5(J 
9 
9 2 

10 
11 
10 75 

6 

5 
10 75 

554 K Palamut 190 
655 kilo yapak 47 

280 
47 

Para Piyasası 
5-7-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İsterlin 617 50 622 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 40 79 70 
Belga 21 1 O 21 62 
İtalyan lireti 10 35 10 42 
İsviçre Fran. 40 95 41 25 
Florin 85 1 O 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Austr. Şilini 23 50 24 

Sehir Gazinosunda 

Çok muhteşem Gardenpartr 
Fevkalade Örkestra 

Dans mUsabakaları, envaı sürprizler ve s_ire 

Bu mutena geceyi sabırsızlıkla bekleyiniz. 

Müdüriyet 
• 

- -·-- -
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:::.::::: nclemeler 

.ı ~ ı<tepsiz ve 
P ğaçsız köyler 

Kemalpaşa, (Özel) - Otuzu 
geçkin köylerimizden uçunun 
de adı Y enm!ş, Ekmeksiz ve 
Damlacık köyleridir ki; birbi
rine yarı şar saatten uzak ol
mıyan bu köyler. Manisa dağı-
ın tam arka tarafına isabet 
tmekte ve yaya yürüyüşle 

merkeze bir buçuk saat me
safede bulunmaktadırlar. 

Şoseden ayrılan ve bahçe 
r larmdan dolaşılarak gidilen 

bu üç köy, kaza ile tam karşı 
karşıy gel ekte ve yakınlık· 
l rı itibari! merkezle her gün 

irtibabnı muhafaza eylemekte· 
dirler. Aralıklı üç mahalle gibi 
yanyana ıralana bu üç köy; 
kaza ın diğer köylerine naza
ran gelir noktasından daha 
fakirdir. 

Birkaç kişi kenara çekilecek 
olursa, Halkın bir çoğu yiye
t~kleri kadar üzüm, biraz zey
ön ve biraz da zahire elde 
edebiliyorsa da daha fazla hay
vanattan yani koyun, keçi sığır 
gibi hayvanların südünden, yü
nündan, ynğından faydalamyor
la . Bu köylerin başkaca gelir 
v verimi hemen hemen yok 
d~ınektir. 

Genel ~~ziyet 
Her biri, birer muhtar tara

rınd n idare edilmekte olan 
bu üç ltüçücük köylerde, köy 
yasası tamamen tatbik edil
mektedir. Köy kurumlarının o
nayladı ,l bütün dilelder,halk ta
rafınd n memnuniyetle karşı
lanmakta ve fakir olmalarına 
ragmen, verilen salmalara hiç 
itiraz edilmiyerek herkes bor
cunu zaınanında ödemektedir
ler .. 

Bu üç köy nedense ağaçlan-
mamı l ve sabahtan akşama ka
dar , ' eşin yakıcı sıcağına 

c en bu köylerin içinde 
k, Arabistan cöllerinde 

ın ktan heme farksız bu
lunmuştur. Bu itibarla zaten 
h.ıyvanatı ile daha ziyade uğ
ra n halk ; bütün yaz ve kıs
men de kış mevsimlerinde yay
lalara çekilmekte ve çadır ku
rarak i lerile uğraşmaktadırlar. 

M kteb iş 
Bu köylerden birisinin ndı 

Ekmeksizdir. Kimbilir kimi 
tarafından ve neden ötürü ve
ri n bu ad, hiçde yerinde ol
n · ıb eknıekli olan bu köy ile 
dı er iki köy maalesef mekteb
sızdir. 

Vakıa, bu köylerin çocukları 
,:)ıra ıle yarım, üç çeyrek ve 
bir saat mesafede olan UJucek 
köyündeki yatı mcl.tebine gi
diyorlarsa da, ı ı ın cektilderi 
eza ve cefayı da gözden irak 
tutma ak Uızımge1mektedir. 

Filvald l lucak'da bir mek
tcb vardır. Bu mektebde ay-
rıca bir de yatı teşkilatı yapıl
mıştır. Fakat birçok noksanlar 
dolayısilc yatı teşkilatına baş-
lanmamış ve çocuklar sabah, 
akşam yaya gidib gelme ec
buriyetinde kalmışlardır. Bu 
müşkülleri göze alan birçok 
ana, baba da çocuklarını gön- · 
dermckten vazgeçmişlerdir. 

HalbLikl 
Bu üç köy halkının iştirakile 

ortaya gelen Ekmeksiz köyün
de bir mektep meydana getir
mek çok kabildir. Ve halk ta 
bu mektebin yapılmasına çok
tan miitemayildir. Köy muhtar
ları birleşerek bu mühim İfi 

başarmağa• gayret ederlerse 
köylerini ışıklandırmış olacak
lardır .. 

Damlacık köyünde 
Bu köy yörüklerle meskun

dur. Diğer köylerin hiç birinde 
göm1cdiiimiz g rip bir adet te 
bu kövde lllevcu tur Daha ak-

F ransi Dölezi'nin Vü dergi
sinde çıkan önemli bir yazı
sından özetiyoruz: 

14 Son teşrin 1934 de, Baş
bakan B. FJanden parlamen
toda şöyle diyordu: "Ya def· 
lasyona katlanmak veya frangı 
değersizlendirmekten birini seç
memiz gerektiğini söyliyorlar. 
Ben bu dar çember içinde 
hapsedil emize karşı gelece
ğim.,. 

Par)ament bu düşünceyi 
doğru buldu. ve kamoy da ona· 
dı; çünkü herkes frangın duru• 
Juğunu istiyor, ve hiç bir za· 
ıran başanlamıyan blidce 
denkleşmesi için yeni vergilere 
katlanmaktan bıkılmıştır. 

Başbakan, o yıl, barcaların 
geliri 14 milyar frangı geçece· 
ğini bilmiyor değildi. Uzun 
ödelli ödünç bulamıyacağmı da 
biliyordu. Özel Bankalar kısa 
ödelli hazne bonolariyle dolup 
taşmıştı. 

Bu bankaların, saknı akçele· 
riyle yeniden hazne • ~onola~ı 
almıya yanaşmalan ıçın, bır 
panik olursa Bank dö Fran~:ı~ 
bu bonoları iskonto cdecegını 
ve hesaplardan para çekmele
rini karşıhıyacak kadar onlara 
kağıt para vereceğini sağlnmak 
lazımdı. Fakat Bank dö Frans 
bunu reddetti. Daha doğrusu 
şartlar ileri sürdü. Bank dö 
Frans rejanlarından B. dö Van
del hükumetten aylık alanlar
dan 4, 5 milyarlık bir ekonomi 
yapılmasını ve bu miktar da 
vergilerden azaltılma, endüstri
cilere yardım yapılmasını istedi. 

B. Flanden bu önergeyi ka
bul etmedi, ve dört ay hüku
met hazırdan yidi. Mayıs baş• 
lanğıcında bankadaki hazne 
hesabı 349 milyona inmişti. 

O zaman, 15 haziranda pek 
çok hükumet bonolarının ödeli 
geldiği haberi yayılınca, birçok 
Fra sızlar kapitallerini dışarıya 
kaçırmağa başladılar. İki haf
tada ancak Bank dö Frans'ın 
albn stoku 343 ve sonra 522 
milyon azaldı. 

Bununla beraber banka re
janlan hiç aldırıt etmeden is
konto derecesini oc, 2,5 dn tu
tuyorltlrdı. 

Bu ilk onbeş gün içinde ar
sıulusal spelı::ülasyon franga 
karşı harekete geçmemişti. ( 4 
milyar altına sahib olan bir 
ö ürdeşe karşı savaşmak kolay 
değildir) fa at yabancılar Fran
sızların bi'e kendi paralar na 
karşı güvenlerini kaybettikle
rini ve hele Fa ık dö Frans'ın 
frangı korumaya girişmediğini 
görünce 13 mayısta bu işe gi
riştiler. 

17 den 24 mayısa kadar, 
8 gün içinde bankanın mağden 
saknısı 3 milyar 166 milyon 
kaybetti. Fakat rejanlar gene 
hiç aldırmadan bu altın akışı
na seyirci kaldılar. 

Halbuki B. FJanden aynı 
derecede rahat değildi. Bu 
panik devam ederse haziran
da ödeli gelen bonoları öde
mek için hiçbir banka bono 
almıya yanaşmıyacaktı. Ve 
eğer hükumet altın kaçışının 
önünü almak için altın üzerine 
ambargo koyarsa halk frangın 
düşüşünden Bank dö Frans'ı 
değil hül,cmeti sora\•lı tuta
caktı. 

Boyun eğmek Jazımdı. Yirmi 
üç mayısta bay Flanden tam 
yetki istemek için kabineyi 
topladt. Rejanlar hemen ayak
landılar. İskonto rayicini yirmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lını başına almiyan 7 - 8 ya-
şındaki ki.içük bir kız çocuğu, 
kendi emsali olan bir oğlan 
çocuğuna derhal nışanlandırıl
makta ve zaten gürbüz olan 
bu nışanlılar bir yolunu bula
rak 13 - 14 yaşında iken cv
lendirilmektedirler. 

Damlacık köyündeki bu adet 
dolayısiJe bekar kalmış ne bir 
kız ~,.e ne de bir erkeğe rast-
ı nmamaktadır. 

üç mayısta yüzde üçe, yirmi 
beş mayısta yüzde dörde, 28 
mayısta yüzde cltıya çıkardı
lar. Aynı günde bay Flandcn 
parlamentoda daha önce kabul 
etmemiş olduğu aynı fikri leri 
sürüyordu. "Bana ekonomik 

iki asdirektör ve on beş rejan 
tarafmdan yönetilir. Bu on beş 
rejan aksiyon-erlerin genel ku
rulu tarafından seçilirler. İmza 
yetkisi olan yalnız direktördür. 

Onun rizası olmadan biç bir 
şey yapılamaz. Fakat yönetim 

kurulu görüş

melerinde onun 
ve iki asd rektö 
rün ancak bi-
rer oyları vardır. 
Kararlar oy ço· 
ğun!uğuyle alın 
dığı için hüku
metin erki an-
cak imzalama
mak suretile bir 
veto hakkından 
ibaret kalmak-
tadır. Bu onbeş 
rejan prensip 
olcrak adayazılı 
olan aksiyon sa
hiplerini orunta 
maktadırlar. 

1933 de 40 
bin aksiyoner
den 17877 si an 
cak bir aksiyo-
na sahibdi 9021i 
ikişer aksiyon 
ve 8021 i de3 le 
beş arası aksi
yon sahibiydiler. 

Demek ki S 
aksiyondan faz
laya snhib olan 
yalnız 6000 kişi 
vardı. Her zn
man bu aksiyon 
dağılışının de-
mokratik karak 

zançtan paylarını alırlar fakat 
bankanın genel kurulunda üye 

sıfatlle oy kullanamazlar. Ve 
oy kullanmak hakkı olanlar 
40000 de yalnız 200 kişidir. 
Bu iki yüz kişi kimlerdir? 

Yakınlarda çıkarılmış olan 
bir istatistiğe göre 100 aksi
yondan fazlasına sahih olan 133 
kişi vardı. 50 den 100 aksiyo
na kadar sahib olanların sayısı 
ise 226 idi. Şu halde bu ikin
ciler arasından en fazla aksi
yon sahibi 67 kişi alarak bun
lrırı birincilere katmakla banka 
genel kurulunun iki yüz üyesi
ni elde etmiş oluyoruz. Her 
aksiyon borsa fiatı ile 10,000 
franktan fazla olduğuna göre 
bu genel kurulda bir oy ka
zanmak için en aşağı 800 bin 
franklık banka aksiyonuna sa
hih olmak lazımdır. Cenel ku-
rul üyelerinden her birinin an
cak bir oy sahibi olması iste
nildiği kadar demokratik gös
terilsin, hakikatte Bank dö F
ransın kuruluşu tam anlam il c plu
tokratik ir. Hatta buna nristoktik 
de denebilir, çünkü kurul üye
leri arasında bir çok aristok
rasi simalarına rasgeliyoruz. 
Böylece ulusun oy vermesiyle 

parlamentodnn uıaklaşhrılmış 
olan esH ..:aray aristokrasisi 
şimdi buı ada kendi Jordlar 
kamarasını meydnn:ı getirmiştir. 

Bu 200 eçmen, F ran anın 
kredisini yönctm k erkini kime 
vermişlemir? Ilkonce altı ban
lrncıyn. 

Ill· bakışta bu tuhaf gözü
lcüyor. Çünkü di<{er bankaların 

• 

işyar olmıyan bu 12 zat türlü 
enciüstri işlerinde ve fabrika
lardaki 140 yönetim kurulu 
üyeliğini ellerinde toplamışlar 
dır. Bu yüzden bankanın bütün 
endüstri çalışmalarını orunta
dığı söylenmektedir. T ecimler
<len rejan yoksa da bunlar da-
nışıcı ödevi olan isk~n~o. ko
mitesinde üyelik sahıbıdırler. 
Napolyon'un büsbütün unutmuı 
olduğu tarımcılara gelince, ge
çenlerde bır çok ayrı işlerinden 
başka aynı zamanda geniş top-
rakların sahibi olan Marki dö 
Voge'nin bunları oruntadığı 
söylendi. 

Gerçekten başka hiç bir 
adr.ım tarımcılarla daha yakın
dan ilgilenemezdi. Çünkü Mar
ki dö Voge, onlara şimik güb-
reler veren Sen Goben fabri
kasını, tnrım makinaları sataa 
Krözo'yu, onların mallarını ta
şıyan bir demiryolu ve bir de-
nizyolu sosyetesini, onları .si
gorta edecek üç sigorta sos
yetesini ve artırdıkları paralan 
yatırabilecekleri Kredi Li~one 
Bankasını yönetmektedir. 

İ te bu şekliled'r ki, Bank 
dö Frans bütün halk asığları ı 
tarafsız olarak koynunda top
lanmış olmakla öğünmektedir. 

Bu endüstricilerin ayrı ayn 
girişmeleri işlettikleri için .b!
ribirleriyle önürdeşmeye gın
şeçekleri ve böylelik de hal
kın aşığına çalışmış olacakları 
da ileri sürülemez. Çünkü ayn 
ayrı sosyeteleri yöneten bu 
re 'nnlar bu önürdeşliğin do 
önüne geçmek yolunu bulmuş
lardır: Birbirlerinin işlerinde 
aksiyon ve kontrol sahibidirler. 

Fakat denilecek ki bu re-
janlarm hareketleri hiikümetin 
atadığı bir direktörle iki asdi
rcklör tarafından kontrol edil
mt""kt dir, bunlar yolsuz 1, -
rcı lara karşı veto haklarım 
kull nnbilcceklerdir. 

Yalnız ura ı var ki kanuna 
göre banka direktörü olmak 
iç;n eıı az yüz ve asdirektör 
el i n • yon ahibi o ak ve 
b · · n od vini devamınca bun-
1 rnde bulundurmak şart
t r. Namu Ju bir iş)iorsn pek 
er' ç olarak bir milyon veya 
beş yüz b·n frank sahibidir. 
Bu da du ünül\!cek ey mi ? 
At ı bankacı olan rejanlar 
o ra ger ken aksiyonları kre· 
dı ıle satarlar. Ve höyJelikla 
l.endılcrini kontrol edecek olan 
bu dircktôrler onlara borçlu 
olduklarından ynptıklan işle-

/ 1Cıııt;ı.: 11011/.usı ye1 alf t malı:uırmlc o· kt" 
k d k re itiraz edemezler. ıre or 

lcallunma ve bütçe tutumları terrnden bahsedilip durulur. senedlerini rees onte e ece k her hangi bir anlaşamazlı ta 
için tam yetkileri veriniz,yoksa Halbuki banka kapitali 1835 O bir kurumun yönetim kurulun- hukfımet tarafını tutacak olur 
frank düşecektir. Ya frangın aksiyona bölünmüştür. Bu ak- da bankacıların ne işi vardır? ise :cjanlar hemen krediyi ke-
düşmesi veya deflasyonl,, siyonların dağılışı şöyledir : Bunlar verdikleri kararlarda serler ve onu böylece düşürür· 

Fakat Bank dö Fransın spe- 17.889 kişi 1 aksiyonlu - 17889 kendi asığların hizmet etmi- Jer Halbuki rejanlardan yana 
külasyonu kırmak için bütün 9.021 kişi 2 aksiyonlu - 18042 ycceklcr mi? çıkarsa, bunlar kendisine bütün 
imkiinlara sahip olduğunu bilen 8.021 kişi 4 aksiyonlu _ 32084 Napolyon 15 rejandan 5 inin kolaylıkları gö terir ve borcunu 
parlamento soğuk kanlılık tecim ve endüstri adımları ve uzatırlar. 
gösterdi ve kabineyi düşürdü. 34·931 68·015 3 ünün de vergi alıcılardan İşte altı ay hükümete başa· 

Sırasiyle B. FJanden, Buy- 6.069 kişiye düşen (c:ık) 115.485 olacağını beJitmış fakat diğer riylc k;uşı koymulş, onun lba~ 
L 1 P. · 40.000 (ak) 183.500 şarmak istediği iş ere enge o. 

son, ava , ıyetrı, sonra ge- yedisi hakkında bir şey söyle- muş olan böyle bir dehşetli 
ne Lava! yeni kabineyi kut- Bundan anJaşılıyor ki (5 ak- memişti. işte bankacılar bu kuvvettir. 
mak ödevini aldılar. Fakat siyona kadar küçük aksiyon fırse.ttan faydalanarak bu yer- Bu zatlar ne istiyorlar? 
hepsine Bank dö F rans genel sahipleri bütün aksiyonların lerden altısını kendi he abl - 1 _ İşyarlardan ve hükii-
direktörü rejanlaıın aynı ül- yüzde 87 sini meydana getiri- rına sağlamı,lardır. metten aylık alanlardan (bütçe 
timntomunu bildir yordu: \lef- yorsa da 6000 büyük aksiyo- Yönetim kurulundaki altı denkliği adı altmda ) ~ç 
lasyon ve tam yetki, yoksa ner (yüzde 18) bütün aksiyon- bankacının her biri Fransanın veya 4 milyonluk ekonomık 
reeskont beklemeyin. l:mn yüzde 63 ünü ellerinde en eski ve aristokratik banka- yaptırıp bunu da cndü~triye 

T b"w ) t .. · · k l verilen 11 milyon sübvansıyo11a 
a ııg par amen o reJımının tııtma tadır ar. Jarından birini oruntamaktadır. katmak. 

kredisini tehlikeye düşürmek- B 1 h b' · b d B 1 d b' · · d un arın er ırı orsa a ( un ar nn ırm1n cüz anın• 2- Devlet male satacak ve 
ten kabine buhranını böyle 10.000 frank eden ortalama daki scnedlerin miktarı 2 mil- Bank dö Frans'tan kredi bula-
daha çok zaman uzatmazdı. 19 aksiyona sahiptirler. yara yakın oranlanıyor). Bu cak 100 kadar sosyete yarat-

Parlamento B. Lavalin uz- Napolyon zamanında yapıl- bankacıların rejanlıktan sağla- mak. 
lnşma önergesini kabul etti ve mış olan bnnka kanununa gö- dıkları asığlar pek büyüktiir. 3 - Bütün ötekilerini kendi 
bir tansık gibi hemen spekü- re bankanın genel kurulu ak- Bu rejanlık mevkkii yavaş ya- hallerine bırakıp en zaiflerini 
lasyonu durdurdu.Panik kesildi siyonerlerden ynlnız 200 tinden vaş ayni aylede babadan oiuJa iflasa sürüklemek (piyasa te-
ve frank kurtuldu. meydana gelecektir. Yönetim geçen bir miras haline gelmiş- mizlenmesi) ve ötekilerinin yu-

HükCımeti deviren ve par- kurulunu teşkil eden 15 rejan tir. Bunların içinde on dokuzun- kardn bahsettiğimiz ayrımlı 
lamentoya arzusunu dikte et- ıı:eçmek hakkına sahip olan bu cu asır başlangıcındanbeı i hep sosyete tarafından yutulmasım 
tiren bu dehşetli kuvvet kimin 200 aksiyoner de en fazla ak- · 1 d k l ·· l·kı sağlamak (rasyonalizasyon). 

aynı ay e e a mış uye 1 er Bu yolda yürünmekle buhran 
elindedir? işte herkt!si ilgili- siyona sahip ol~nlardır. v rdır. belki memleketi harap edecek 
yecek bi.- soru. Şu halde aksiyonerlerden Bank rejanları arasındaki fakat rejan adını taşıyan bu 

Rank dö Fr 11 bir direktör büyük bir kısmı pasiftirler.ı ka- ndüstrici\crt velincc resmiğ zatların km,•vetim arttıracaktır. 
--· --· '..... ı •iluaını •b bu 1 ilerli tbilirlu. 

• 
J 
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Ve Güzel Kızlar 
Tefrika. N'"o 54 1J .. z~:::::=~~r=!ll 'l:JllliEJC:iJllllllmi:z:mııııı ••••••••••••••••••••••••••• , • • •--=' ••• 

Mühendis, belki bilmeden 
çok zen:rin hazineleri çiğneyen 
şu taze, neşeli kızlara baktı. 
Kendisi gibi insanlar bu ser
vetlPri meydana çıkarınca bun· · 
lar ne olacaklardı? Usta bakı
cıların şüpht>Ji bakışları altında 
işlerine esir gibi bağlanmış 

isçiler. O vakıt artık ne gü
lüşme, ne neş'e kalacaktı. 

Kralın sözlerini hatırladı ve 
ilk de a olarak, beyazların te-
1akki dedikleri şeye karşı, bu 
iptidai feylesofa hak verir gi
bi oldu. 
Irmağın ani sapışlarından ileri 

~elen anaforlarda kayık ş:ddet'e 
sallanıyordu. Morga şimdi dog
rul.:ırak sola doğru şiddetli bir 
kürek darbesi indiren karısına 
sordu: 

- Batisti buralarda ara-

dı mı? 
Kam ağır işine devam etti. 

Tehl"keli noktayı geçince, ko
casına hayretle baktı : 

- Aradığını nasıl biliyor
sun? Evet biz de buralarda 
onun!a araştırmalar yaptık. Fa
kat hemen hiçbirşey bulmadık. 
Zaten, sana dedim ya, ırmak 

lnyılarında değil. dağda ara
mak lazımdır. Bana inanmı

yor musun? 
D01ikanlı cevap vermedi. 

Okumıya devam etti: 
0 Aftınh kayaların yağmur 

yüzünden parçalanmasi)c sü
ıüklenen ve derelerde teres
süp eden altına balçık altım 

denilir. Altının ağırlığı hasebile 
altın balçıkları çıktıkları yer
den nadiren dört beş kilo
metre uzakta bulunurlar. Bu
nun için balçıklı suların takip 
ettikleri araziden geçerek bu 
altın zerrelerini doğurmuş 
olan kayalara erişebilir.,, 

H;lyd·, Knm yalan söylüyor
du. Hedefe yaklaşıyorlardı. A· 
ğır a~ır içini çekti. Bu da Re
nuçiyi uyuşukluktan uyandırdı: 

- Ne var? Dedi, kitabınız
.la dikkate d-ğer bir şey mı 
buldunuz? 

- Bunu dinleyiniz, Renuçi 
o zavallı dostunuz, Batistinin 
ne kadar zahmet çektiğini an
layınız! 

" Altın arayıcılık san'atı de
ğişmiyen kaidele:le öğrenilir 

bir şey değildir. Bunun ıçın 

senelerce arayıp taramak la
zımdır.,, 

Morga şimdi kitablnı kapa-
yarak sordu: 

- Bir zavallının senelerce 
uğraşarak vardığı neticeden 
bizim zahmetsizce istifade edc-
ceğimizi düşünürseniz bu işde 

--cıcı bir hal ) ok mu<lor? 
Banger, f öz:erini arkadaşm

dan gizler.lek istiyormuş gibi 
yüzüstü y2ttı: 

- Evet, ded:, !jÜphc~:z. Bi
zim bir ilişiğ miz yok ki. Onu 
ne siz öldürdünüz ... ne de ben .. 
O halde? 

Kam yerinden kalkmış, kü-
reğini bırakmıştı. Mor2'aya 
eğildi: 

- Hakk n var, dedi, namuslu 
bir adam sizin yaptığınız gibi 
hareket etmez. Size yalvarırım, 
daha öteye gitmiye]im. 

Renuçi de doğruluverdi: 
- Haydi çekil başımızdan 

sende! Bir defa vadettin, bitti! 
Mühendis de teyit etti: 
- Evet, Kam, söz verdin. 

.Nasıl ki ben de emellerime 
muvaffak olacağımı söz ver
miş midir, sonra, biliyorsun ya, 
zengin ve mesud olacaksın. 

Laoslu kadının yüzü sert
leşti! 

- Ben zen~in olmak ıçm 
alt·na muhtaç değilim. Tekrar 
yerine ieitİ ve kayı ~ ı su akın-

- Uğurlu bir gün değil, 

dedi, su tanrıları pek kızgın. 
Morga, hayretle: 

- Bugünü sen kendin seç
tin ya! 

Kam cevab vermedi. Dudak
ları üzerinden muammalı bir 
tebessüm geçti. Şıddetli bir 
ki.ırek darbesile kayığı çev;rdi 
ve yandan akıntıya karşt koy
du. KayıL sarsıldı. Azkal •n 
devrilecekti. 

Remiçi haykırdı: 
- Abdalı dikkat e ...... n_: 
Laoslu kız delicesine gühi

yor, başörtüsünü çözmüş, me
meleri meydandn, öylece .ü
rek çekiyor \ e kayı ~ t a .. mtı 
ortnsında idare ediyordu. 

Morga metresine yaldaştı, 

ürkek bir kısrağı yatıştırır gibi 
clleriJe nefis, çıplak omuzları 

okşadı. Kam başını eğdi, }Ü

zünü delikanlının göğsüne da
yamış, bu seygili Btin koku
sunu doymazcas·na tenef us 

edıyordu. 

Morga devam etti: 
- Sakin ol, Kam demek. 

artık bizim saadetimizi istemi
yorsun? 

Laoslu ona uzun uzun bnktı. 
Burun delikleri açılıp titredi. 
Ensesiuden, gerilen kalçalarına 
doğru uzun bir titreyiş yayıldı. 
Mağlup olmuştu. Kalktı, ba

cakları titreyerek kayığı doğ

rulttu: Şimdi nehir üzerinde 
sallanıyor, fakat emniyetle ileri 
gidiyorlardı. 

Akşam olmuştu, mahud de
renin mansabından henüz uzak
ta idiler. 

Geceyi kayıkta geçirdiler. 
Sahile bağla11mı olan kayık, 

pek rahat değilse de sahilden 
daha emin bir sığınaktı. iki 
F ransızın hiç biri uyuyamadı. 
Hiçbir zaman herşeyden ve 
herkesten kendilerini bu kadar 
uzak, tabiatın hukuku karşısın· 
da bu kadar yalnız hissetme
mişlerdi. 

Korku ile hassaziyeti artan 
kulaklarına gelen biricik gürül
tü irmmağıngürül akışı yaprak 
hışırtıları ve uzaktan gelen hay-
van sesleri idi. 
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Italya'nın 
. An aşına ~:artları 

Roma 4 ( A.A ) - B. Ede
nin avam kamarasındaki di} e
vinden bahseden Giornale d'I
talia gazetesi 1.alyanın Habeş 

meselesi hakkındaki lngiliz 
önergelerini neden reddettiği
nin sebeplerini s ymaldadır. 

1 - Italya, başka ülkele
rin, hele lngilterenin sıyasal 

ve ekonomik gelişimleri için, 
sömürgelerini genişletmek yo
lundaki haklarım, hendisi için 
de istemektedir. 

2 - Habeşistan, ltalyanın, 

sömürgelerini telıdid etmekte
dir Halbuki bun~arı savgamak 
ltalyanın ödevidir. 

3 - lngi1tere'nin, Habeşis
tan'a vermek istediği Ze
ila çıkıtı lngiliz hükumeti için 
ekonomik bir fayda olacak, 
fakat buna karşılık ItaJyaya 
zarar verecektir. Çünkü Ha
beşistana giden eşyanın geç
mesi için 1928 Habeş- İtalya 
anlaşmasında ileri sürülmüş 

olan Assal yolunun artık 

gereği kalmıyacakıtr. 

4 - ltalyaya gönderilen 0-
gadan toprakları değersizdir. 

Italya şimdi bile tarıma yara
mıyan bir çok toprağa sahip
tir. Bundan dolayı bir çok ki
lometre mnrabbalık 
maz to raklar d · 

.-..~ ..... 

Yasu ~s aın 

a ··şen imperator 
beş lmperatoru Liç 

n , n roma gibi ayatı 
... 1ine dö üş ve bu. yüzden Habeşleri kız

ır - imdik. i a perator' b gence nası ga ebe ça dı 

Jlabe~ llllJJ('l°Otoru ı·e kaı·ıı;,ı saltwınt meclisil1llc 
Habeşistanın tahttan indiril- rek Taytu ile 200 asılzadeyi tırdı ve gidip bu camide na-

miş imparatoru Lic - Yasunun esir etti. Bunları ihtiyar hü- maz kıldı. Payıtahtında bile, 
ölümü bir Roma telgrafile bil- kümdarın inzivagahına kapıya- başında yeşil sarık, etrafında 
dirildi. Habeş dilinde "küçük rak yalnız. hastaya bakmakla isliim erkan olduğu halde gö-
İsa,, demek olan zavallı Lic meşgul olmalarını emretti. züküyor ve is!am itikadını gös-
Yasunun hayatı hakiki bir ro- Bunun üzerine bir çok dere teren bayrakJarı kendi önün-
mandır. beyleri malikanelerine çekildi- den geçirtiyordu. Türkiye kon-

ll Menelik 1916 ilk Kaııu- ler ve Lic Yasunun emirlerine so'osuna üzerinde kelimei şe-
nunda öldü. 1907 den beri aklı rağmen Addis Abebaya gel- hadet yazılı büyük bir bayrak 
sarsılmıştı. 1~08 de umumi bir mediler. Gelenler de, büyük hediye etti. Cicuiada Somali 
felce tutulmuştu. Bu sırada kuvvetlerin başında olarak gel- kabileleri reislerini topladı, hc-
hükfımeti idare eden bakanları, diler. Derin kinlerle birbirinden , diyeler ve ayni şekilde bayrak-
bilhassa karısı Taytu idi. Ta- ayrılmış rei...1er ar&smda kanlı Jar verdi. Sarığı üzerine, pey-
bii bir çokta intrikalar olu- mücadeleler oldu. 1913 de, Me- gambere dayandığını iddia ctti-
yordu. nelikin ölümünden bir kaç ay ği biitün ecdadının evlerini iş-

Menelik gibi büyük Sale Se- önce Lic Yasu bir vilayeti gez- letti. Harar şehrinden Hristi-
lasiye torunlarından ohm ve ırek için Addis Abebadan ay- yan ahaliyi çıkartıb evlerini 

rı:mıştı. Dönüşünde sarayını 1· ı d 
Meneliğin varisi say1lan Ras s imJara ver i. Menclik ta-

hasımları tarafından tutulmuş 
Makonen ondan önce örmüştü. rafından verilen Hristiyan ka-

buldu. Lic Yasu sarayı muha-
1910 llk kanununda Menelik rısını bo.'.'ayıb Abu Caferin, 

sara etti ve ancak şiddetli bir 
bütün yüksek memurları toplı- sonra Harar Emiri Abdullahın, 

hücumla ele geçirebildi. Bu d 
yarak torunu Lic - Yasuyu ve- sonra a tüccar Ebubekirin 

çarpışma esnasında zavallı pren- d 
liahd ilan etti. kızlarını al ı ve bunları eski 

sesler sarayın mahzenlerine sı-
Genç Prens, Menelikin kızı kocalarından ayırıb kendi ha-

~ınmışlar vt> hasta imparatoru 19 
Voydezero Soo Areyet ile aha- da sürüklt:mişlerdi. remine kapattı. 15 senesine 
lisi ekseriyetle lsalm o!an Vo- Menelik ölünce, Lic Yasu • kadar Lic müttefiklere karşı 
los ayaletinin irsi prensi Ros babasını imparatorluğun baş- hazırlandı. Merkezi devletler 
Mikael arasında evlenmeden ı um&ndanı ilan etli. Öteki konsolosları yerli ahaliyi ayak-
doğmuştu. Menelik Mikael'i raslar (Krallar) buna kızarak landırmağa çalışıyorlardı, fakat 
mağliib etmişti. Fakat ulusal vilayetlerine çekildiler ve teh- müttefikler Cibuti,Berberiye ve 
birlik için uysallık siyasasasmı ditkar bir tavır takılldılar. Pa- Masauaka asker çıkardıkların-
gördüğünden, Mikae)i Hri">ti- yıfahta ge!mcğe davet edildik- dan ahali kımıldanmiyordu. 
yan etmiş ve ona b:ı:.11.ı V.!r- lcri halde açıkça reddederek 1916 Eylülünde Lic Yasu 
mişti. Menelik saltanattan fe- isyan vaziyetine geçtiler. yeni ahal sinin büyük ekseriyeti is-
ragat etmediğinden, L:c iı.e, imparatorun vaziyeti çok na- lam olan Harare& gitti. Birçok 
çocuk o!duğt•ndan h~kumet zikti. imparatorluk parçalan- hıristiyan asilzadeleri rehine 
İmparntoriçenin elinde kaıdı. mak üzere idi. Ancak 17 ya- olarak tuttu. Bu ay, Habeşlerin 
Taytu kocası m kararını be· şında olan Lic Yasu bu irticaa Maskol dedikleri dini bayram-
ğenmemiş ve Lic Yosuy'u karşı koyacak tecrübeden de larıdır. Bu bayramda hazır ol· 

Veliahad tanımaktan sakın- sözü geçerlikten de mahrumdu. mamak için genç imparator 
mıştı. Başlıca ayafetlcre, kendi Zeki ve cessurdu, fakat etra- kendi dindaşlarının yanma gel-
akrabalarını ve adamlarını vali fında olup biteni göremiyordu. mişti. Gizliden gizliye hazırlan-
olarak gönderdi ve MeneJik Alman propagandaları da orta- mış o!an rahipler bundan isti-
ölür ölmez bu kararı değiş- lığı bir kat daha karıştırdı. fade ederek Lic Yasuyu taht-
tirmiye hazırlandı. B l - t k tan düşmüş ilan ettiler ve 

un ar genç ımpara orun a - prenses Vayzero Zaodıtuyu im-
Bütün asılzadeler ve rahip- lına şunu sokmuşlardı ki Al-

paratoriçe Ras Tafaripi de 
ler aynı duyguda idiler. Me- manlar harptan muzaffer çıkm- krallık naibi ve veliahd ilfm 
nelikin sevgili kızı Voyzev Zov- ca müttefikleri Afrikadan ko-
ditonu tercih ediyorlardı. Bu ki H ı. · k" ettiler. (29 Eyliil 1916) bütün 

vaca ar ve ageşıstana es ı büyük raslar bunu kabul ct-
prens, meşrutiyeti temsil edi- yerlerini vereceklerdi. lmpara-

tiler. Addis Abebadaki bü-
yordu. Menelik onu veraset- tor Almanlarla iyi geçinmek yük 
ten mahrum ettiği vakit aklı isterse, memleketin islam aha- -·-----....,,......-_,. 
pek yerinde idi. Lic Y asu )isi, yahudileri ve putperestleri 

Sovyet1erle -Romanya arasında 
Bükreş, 5 (A.A.) - Sovyet

lerle Romanya arasında demir 
yolu servisi başlamaktadır. Bir 
romen delegasyonu buirün Ode· 
saya gitmiştir. Bu delegasyon 
Dinyester üzerindeki köprünün 
yapısı bittikten sonra Eylül ni
hayetinde başlıyacak olan mü
nakalatı hazırlamağa memur 
komisyonla birlikte çalısacaktır. 

••••••••••••••a•ı•••••••••••ı•ıııııı ••••• 
babası Ras Mikael tarafından 
uçurulmak üzere lağımlandığı 
iddia edildi ve ahalinin taas-
subu kabartıldı. 

Lic - Yasu bunu haber alın-
ca telgraf ve demiryolunu k -
serek DangoJi, Somali, Adol, 
Ongade kabileleri arasında 
kuvvetli bir ordu toplnmağıı 
koyuldu. Bu sırada babası da 
paytahtn karşı yürüyerek Ago
biri işgal etmişti. 

Ras T ofari de karşılık iki 
ordu kurdu. Birisini kuman-
dan Balça kumandasında Hara
ra gönderdi. Bu ordu Y asunun 
taraftarlarını dağıtmıştı ve 
Yaon da Dire Davaya kaçtı. 
öteki ordu 50000 kişi in ba-
şında olan Ras Mikaele knr~ı 
yürüdü. Agobir ile Addis 
Abeba arasındn karşılaştı. 
Ras Mikacl bir arslan gibi 
çarpışmakla beraber mağlup 
oldu. Muharebe meydanında 
11000 cesed serili kaldı. V f. 
son teşrinde Ras Tafarı im
paratoriçe Zavditunun önünde 
zaferini kutluladı. 100,000 cen
gaver onun önünden geçti. Ras 
Mikael altın bir zencirle bağlı 
olarak geçirildi. Hala bir de
likanlı gibi dik yürüyen güzel 
bir ihtiyardı. 

Babasının hezimetini haber 
alınca Lic Yasu Arabistaııa 
kaçmaga teşebbüs etti, fakat 
müttefik işgali albndaki arazi
den geçemiyeccğini anlayınca 

AdaJa çekildi. Burada babası
nın askerlerinden yeni bir ordu 
topladı. Fak at şahsi düşmanı 
Apte Giyorhi tarafından hü-
cuma uğrıyarak bozuldu. Tek
rar kaçabildi. 

Üçüncü defa olarak Ulloları 
topladı ve üçünücü bir barba 
karar verdi. Bu defa kat'i 
olnrak mağlup oldu.Çöle kaçtı, 
bin tehlike içinde dolaştı. Ni
hayet Ras Valliyeye sığındı. 
Bu kral imparatoriçenin kocası 
idi. Ras Tafori bunu Addis 
Ababadan uzaklaştırarak vila-
yetine göndermiş ve bir dahc: 
oradan çıkmamasını emretmişti . 
Volliye 1921 de Jasuyu Raş 
T afariye teslim etti ve düşman 
imparator Adis Ababadan 50 
kilemetre uzakta bir kaleye 
kapatıldı. 

Zaoditu ölünce (2Nisan1930), 
7 ilk teşrin 1928 denberi Ne-
casi ilan edilmiş olanRas T nfa· 
riye karşı bir galeyan başlaaı. 
9 Mayıs 1932 de Yasu kaç
mıya muvaffak oldu. Ras Hailu 
bu işe yardım etmişti. Fakat 
diğer bir Ras suikastı ifşa etti. 
Hailu tevkif edilerek Adis-Aba
bada muhakeme edildi ve mah-
küm oldu. Lic Yasu ise Guin· 
dada sarıldı. Kanlı bir muha· 
rebede kat'i bir hezimete uğ-
radı. Tek başına kaçabildise 
de Hailunun yeğeni tarafından 
yakalanarak Addis - Abebaya 
gönderildi. Başka bir istihka-
ma kapatıldı. Orada afyon sar-
hoşluğu içinde felaketlerinin 
tesellisini aradığını söylerler. 

TAYYARE SİNEMASI 
çok genç ve ancak mağlubi- kendisine bağlamalı idi. Aynı 
yet üzerine tanassur etmiş bir zamanda askeri hazırlık yap-
isliimm oğlu idi. Fakat bu malı idi. Bu siyasayı kolayca 
prens, sarayın muhalefeti- kabul etti, zira gizliden gizliye ' 
ne rağmen, ihtiyar Menelikin asıl dini olan islamlıiı muha-
cmniyetini kazandık Licin veli- foza eden papas da bunun tat-
ahdlığını kabul ettirmişti. Me- bikiııe yardım ediyordu. Cici-
nelikin otoritesi o kadar bü- nada, hıristiyan ahali az ol-
yüktü ki kimse karşıkoymağa mal?. beraber, bir kilise ve 
cesaret edemedi. Az sonra bir hıristiyan mezarlığı, var-
Menelik ölüm döşeğine düştü. dı . Liç bu hudut şehrinin 

Bunun üzerine Ras Mikael kilisesini yıktırdı ve yerine ltir 
bir kuvvet darbesi yaptı, sa- cami yaptırdı. 
a a iicuqı e · ve az bir Dire - Davada 

TELEFON 3151 
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iki büyük filim birden 
En yüksek sinema artistlerinin temsil ettikleri 

Gaipterı bir ses~ Ateşli kadınlar 
Lucien Muratore-VeraKorene Armand Bernard-Marguetite 

ve Maksudian tarafından 

oynanaR hissi bir facia 
S I 

Her gün seat 16 da 
N 

~ Moreno ve Andre Poanne'ın 

büyük şarkılı komedisi 
E M A 

günleri 12,30 da pazar 
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Herkes gibi, Kont Almanm ~ereyanile körükörüne itaat et-
Romaya gitmek için Monte tiği takdirde büyük mükafata 
F orteden kaçtığına lrnni ol· nail olacağını r:ınladı. Askerle-
muş, böyle birdenbire avdeti rin önüne geçerek kıiıncmı 
de onu şaşırtmıştı. Fakat Ra- çekti: 
gastanın kurnazca idaresi, - Yaşasın fahemetmeap! 
fikrinin derhal değişmesi- Kont Alma hazretlt:riııe tazim 
ne sebep olmuştu· ediniz! 

- F ahametıneapt Kulunuzu Saygılı yüksek sesleri ile yü-
af buyurunuz! Hayretle han.şık rümeğe başladılar .. 
sevinç beni perişan etti.Burada Bu küçük kıt'aya yolda yeni 
bulunmayışınızdan son derece elbiseli askerler ve ahali takıl· 
keclerli idik.. mışlardı. Bir saat önce " ge-

Kelimelerini kelceliyebildi • bersin ,, diyen ahali sebep araş-
Kumandasında bulunau yirmi hrmaksızm şimdi "var ol,, diye 

askeri de sıraladı.Derhal Ragas- haykırıyorlardı. 
tan konta: Saraya yaklaşmışlardı. Kon-

- Askerlere bir kaç söz tun avdet ettiğı haberi de pek 
söyleyiniz, dedi. çabuk şara (şehre) yayılmıştı. 

Kont ta zabite ve askerlere Söylediii sözler de ağızlarda 
hitaben: dolaşıyordu. "Kont düşmanı 

- Sizleri affediyorum... As- keşfetmek için gitmiş. Az kal-
kerler! Düşmanımızın kuvveti- dı hayatını kaybediyormuş. güç-
ni keşfiçin gitmiştim. Bu vazi- lükle kurtulabilmiş ,, rivayet-
feyi kimseye bırakamazdım. l ri çıkmıştı. Bunun üzerine 
işte bunu bizzat yaptım. As- bütün Monte ferte ahalisi 
kerler! Cesaret ve ğüYen (iti- sokaklara dökülmüş, alayı 
mad) lazım! Biz onlardan çok seyrediyorlardı. Sabahleyin ası-
kuvvetliyiz... Sözlerini söyledi. lacak veya başka şekilde 

Asker de he-p bir ağızdan: öldürüleceği söylenen kotu 
- Var olun kont hazret- şimdi alkışlıyorlardı. 

leri! diye bağırdılar. Ragastan çok seviniyordu. 
Bu da bittikten sonra, Kont Konta doğru ilerliyerek : 

Alma kolaylıkla elde ettiği şu - Nasıl size söylediğim gi-
muvaffakiyetten son derece bi çıkmadı mı ? Dedi. 
memnun oldu. Ragastan süba- - Hakkınız varmış şövalye .• 
ya ( zabite ) dönerek: Fakat ahalinin geymiş olduk-

- Kont hazretlerine yoldq- )arı düğünlük elbise ile uzak-
lık ediniı ! Didi. tan gelen boru seslerinden bir 

Sübay kendisine emirler .-e- şey anlamıyorum ? 
ren bu yabancı adama şaş· Bu esnada, Kont Almanın 
kın ıaşkın bakarken Kont : etrafında toplanan halk saray 

- Y averü.e itaat ediaiz! alanına girmiş oluyordu. Ayni 
Emrini de ilive etti. Sübay zamanda diğer bir sokaktan 
(zabit) resmi selamı ifa ile be- daha muhteşem ve daha deb-
raber efradı ela tertip etmiye deli bir alay göründü. Birinci 
başladı. Ragaıtan ona doğru alayda "Kont hazretlerinin şan1 
eğilerek: iki kat olsun,, diye avazı çık-

- Arkadaı, aaraya kadar tığı kadar bağırılmasına karşı 
h diğer alayın: 

içbir harekette bolu•mıya-k - Yaşasın başkanımız prens 
ca smız. Ve emirlerime itaat Manfredil Varolsun genç pren· 
edecekıiniz. Mükifahnızı ben- ses Manfredi! 
den bekleyiniz, dedi. Diye çıkardıkları ses Ragas-

Sübay düşüncesinin pek tanın beyninde parçalandı. 
üstünde olan bir gidişin -Sonu var-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(1r SPO~ ~ ·1) 
Havalarda · ~ 00 Metre 
• 

iki Yugoslavyalı 
Tayyareci 

Para,utıe atlarken ağır 
Suretle yaralandı 

Belgrat-Yugoslavyanın kıy

metli süel pilotlarından Louk
chitch geçen gece yanında bu-

luan bir sübayla Novi Sad 

üstlerinfte yaptığı bir uçuşta 

şiddetli bir fırtınaya tutulmuş· 
lardır. Üç çeyrek kadarlık bir 

....... 
Dünya rekoru 

Nev - york, 5 (Ö.R.) - Ame
rikalı kara bir kaşucu ayak 
koşusunda 100 metreyi 10,2 
saniyede alarak dünya reko-

runu kırmıştır. Bir Kanada . 
atlet tarafından tutulmakta olan 
eski rekor 10,3 saniye idi. 

MAX BAER .. 
EVLENDi 

New - York - Geçenlerde 
uzraşmadan sonra yakınlaıtık- ağır siklet şampiyonluğnnu 
farı dağa çarpacaplarını anlıya-

kaybeden Max B~.er, Bayan 
rak kendilerini paraşütle yere SuJJivanla evlendi. 

atmışlarsa da ağırca yaralan- v· t R. h d 
mışlardır. ıncen ıc ar s 
~nkara bisikletçi- Tenisi terkediyor 

leri Bursada 
Bursa, 5 (A.A) - Büyük 

•ura çıkan Ankara bisikletçi

' eri dün Atatürk stadında kala

balık bir seyirci önünde Bursa 
yarışlarını yaptılar. Birinci, 2 ci 

ve üçüncülüiü Ankaradan Or

han, Galip, Eyyüp, Dördüncü

lüğü Bursadan Bekir aldılar. 

N ev - Y ork - Amerikanın 

e• iyi profesiyonel tenis oyun
cularından Vincent Richards 
bir acı yüzünden tenisi terke
diyor. 

Boks 
Eder Avrupa ,ampl

yonu oldu 
Hamburg - AJmanyalı bok

sör Gustave Eder Hamburgta 
fezla sayı ile ltalyalı boksör 
" V enturi ,, yi yenerek Avrupa 

"Streza,, sallanıyor! 
............ , .............................................. . 

~!lİt Corç lngiliz - Alman anlaşması 
Uzerinde şiddetli hücumlar yaptı 

Ben 10 sene daha 
Gençleştim .. 

Ingilizlerle Almanlar arasında 
yapılan deniz anlaşmas1 sağ 
ve sol fırkalarının tenkitlerine 
uğradı. Loid Corç bu münaseM 
betle kabi~eye dehşetli hücum
larda bu!undu. Fransız <razcte· 

bir anlaşma yapılmasın ve Ver
say muahedesi biç bir zaman 
gözden geçirilmesin demiyorum. 
Her halde bunları yapmak la
zımdır sanıyorum. Almanya 
1870 denberi baklannı o kadar 
karmakarışık bir hale sokmuş
tur ki munhededen şikayet et
memesi lazımdır. Bununla be
raber bunlarla bir taraflı bir 

Siz De Aynını Yapabilirsiniz 

.., 
!erinde okuduğumuza göre Loid 
Corç hücuml.ırmı şu } olda yap
mıştır: 

"Mem!eket~miz birço'' mese!e
ler içinde boğulmuş kalmışken 
Almanlarla yapı:~u den:z anlaş
ması gibi bir durumu herhancri ... 
mesut bir hükümet o!ursa ol-
sun, onu derhal kavramak duy

anlaşma yapamayız. Her ne 
o!urs::ı o!!:un, bu emniyetsiz 
olan dostlarımızla beraber ya
pılmalıdır. 

gularını uyandıracaktır.,, 
Eski başbakan bu sözleri 

B:ziru bu durumumuz Avru
panın vaziyetini karıştırmıştır 
ve daha ziyada karıştıracaktır BEr Do ·torun Şayan 

Hayret G 1zelllk Keşfi 
söylemekle b~raber lıülcümetin 
bu an1aşmayı yapmak iç:n da

yandığı mantığı parça parça 
ayırmış ve h:ç cıcımad~m kabi
nenid" dış siyasasınaa hücum 
etmiştir. 

Aytışmalar ( Münal~aşa 1nr ) 
Lordlar kamararında olduğu 
gibi Avam kamarasında da 
pek şiddetli idi. Muhafazakar
lar bu tenkitlerde yalnız de
ğillerdi. Amele fırkası da bu 
anlaşmayı onaylamaktan (ka
bulden) pek uzaktı. 

Loid Corç yainız teknik 
üzerinde söz söylemiyor, "Bu
anlaşmamn vücude getirdiği 
neticeleri de,, anlatıyordu. 
Avrupada uyandırdığı endi
şeleri söyledikten sonra: 

da. Eğer Streza cephesi yıkıl
mışsa, adnmakılh sarsılmıştır.,, 

Bundan sonra, Loid Corc, 
anlaşmanın te!mik noktaları 
üzerinde rnrar etmiş ve bunun 
Ingiltereye ( sathi bir ~mrette 
müsaid ) olduğunu göstermiş-

tir. Bir başka noktadan da an
laşmayı şöyle mahküm etmiştir: 

"Almanyaya karşı hiçbir düş
manlık beslemiyerek söylerim ki 
bu anlaşma fena olmamakln be
raber hürmet gfümiyecektir. Çün 
kü Almanlar, muahedelere karşı 
olan fikirlerini saklamıyorlar. 
"Mayn Kampf ,,ı iyice okumuş 
olanlar, Almanl:ırın kendilerini 
bağlı sayacaklarına pek güç 
inanırlar. Siyasamızın ve yap
tığımız işlerin bilgilerimizin ve 
t~crübelerimizden ilham alma-

"Fransaya, siyasamızda bir ması ıçm deli olmamız azım 
değişiklik oldugv u du·1gusunu ı· 

J ge ır.,, 
verecek, yahut Strezada ger- Bunun üz.erine, Lordlar ka-
çeklenen samimiyeti ve bay- marasında misli görülmemiş bir 
sallığı (emniyeti) tehdit edecek hadise oldu : Amele 2'rubunun 
herhangi bir hareketi tees" başlıca azalarından bulunan 
süfle karşılanmakta başka bir Lord Strabolji, Loid Corçla 
şeye yaramıyacaktır. birçok noktalarda beraber ol-

Demiştir. duğunu söyliyerek dedi ki : 
Hatip "Fransa ve İtalyanın "Bu anlaşmanın, memleketi-

fikrini almadan,, yapılan bu an- miz için fena bir şey olduğunu 
Jaşma ile Büyük Britanyanın anlıyorum. Almanlara gelince 
ettiği hata üzerinde ısrar et- onlar bundan dolayı kendile-
miştir. Almnnyaya verilen bak- rini tebrik etmelidirler. Çünkü 
lar için de demiştir ki: diplomathklarmm en iyi usta-

"Ben Alm"n hükumetile hiç lıklarını yaptılar. 11 ........... 
F asta ve ltalyada 

._. . ·~ ...... 
Müthiş otokar faciaları oldu 

Paris, 1 temmuz (P.P)-Ka
zablangadan bildiriliyor:Rebat
Meknez yolunda Kemisette 
Turistlerle dolu bir otokar bü
tün sür'atile giderken bir vi-
rnjdan devrilerek yandı. Yol
culardan sekiz kişi ağır yaralı 
olarak kurtarıld:. On üç yo!cu 
ise alevler içinde diri diri yan
dılar. Otokarın tahlisine ko
şanlar yangın başlayınca yük
selen alevlere sokulamadılar. 
Yangın çok müthiş oldu. Alev-
içinde kalan zavallıların feryadı 
dakikalarca sürdü. Ateş hafif-
leyince kurtarıcılar yakJaşmış
larsa da on üç kişinin yanık 
cesetlerinden başka birşey bu
lamadılar. Bunların çoğu Av-
rupadan yeni gelmiş seyyah
lardı. 

ltalyada b[r facia 
. T orino~an bildirildiğine göre 

Pıyemont da monkalvo civa-
~J?~a ~imdiye kadar pek az 
ışıdılmış korkunç bir otokar 
faciası olmuştur. Torino Salez
yen enstitüsüne mensup )'.Ocuk-
lar uzun bir dağ gezintisine 

==== 

çıkmışlardı.iki kamyon beş yüz 
çocuğu taşıvan bir romorku 
çekmekte idi. 

Çocukların neş'eli ve sevinçli 
kahkahaları içinde yola çıkıldı. 
Monkalvo kasabasından çıkılır 
çıkılmaz Monkalvo - Kasale 
yolunda çok tehlikeli bir dö
nemecte facia başgöste.rıli. Iki 
kamyon Kreye doğru giderken 
romork vazifesini gören kam-
ronlardan biri frenlerinin iyi 
ışlememesi yüzünden bir hen· 
değe yuvarlandı. Kaza mahal
Jine imdat heyetleri gönderildi. 
Saatlarca süren araştırmalar
dan sonra dokuz çocuğun öl
düğü ve iki yüz otuz çocuğun 
da yaralı olduğu anlaşıldı. 
iki harp gemisi çarpışfl 

T arant limanında ışıklar sö
nük olarak yapılan bir gece 
manevıasmda Zeno ve M lo
cello harp gemileri çarpıştılar. 
Gemiler büyük hasara uğradı
lar. iki geminin de mürette
batı arasında altı ölü yedi ya
ralı vardır. Gemilet· kendi va-
sıta:arı ile limana dönebildiler. 

·Şimdi, olmuş ve ihtiyarlamış 
bir cildi beyazlatmak ve genç
leştirmek kolaydır. Fen, niha
yet cilt için hayat verici bir 
unsur keşfetmiştir. Beşere ye 
vurmak surctile nüfuz edildikte 
tenin buruşuklukları zail olur 
ve siyah benekleri silinir.Genç 
hayvanlardan istihsal edilen bu 
gençleştirici ve hayat verici 
unsur yalnız yen Tokalon kre
minde mevcuttur. Cılt üzerin
deki kuvvetlendirici ve beyaz
latıcı tesiri ile sıhhat ve genç
lik verir. Beşereyi yumuşatır 

lzmir Şarbaylığından : 
1 - 3486 lira bcdeJi mu

hammenli 830 teneke dökme 
benzin belediye başkatipliğin
deki şartnamesi veçhile 9 • 7 .. 
935 salı günü saat onda açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

Iştirak için 262 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

2 - 292 lira bedeli mu
hammenli 73 adet belediye za· 
bitası için yazlık beyaz caket 
yaptırılması belediye başki
tipliğindeki şartnamesi vcçhile 
9-7-935 salı günü saat 10 da 
eksiltme i e ihale edilecektir. 

iştirak için (22) lira muvak .. 
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
mis, ona gelinir. 

3 - 992,59 lira bedeli mu
hammenli Çocuk Yuvasının bir 
yıllık ihtiyacı olan iliç Beledi· 
ye Başkatibliğindeki liste ve 
şartnamesi veçhile 9-7·935 sah 
günü saat 1 O da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

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

4 - 300 lira bedeli muham
meneli kuduz mücadelesi için 
altı kilo istiriknin Belediye baş

katipliğindeki şartnamesi veç
hilc 9 " 7 - 935 Salı künü saat 
onda aç\k eksiltme ile alına
caktır. iştirak için ( 23 ) lira 

muvakkat teminatla söylenen 
gün ve uata kadar belediye
deki komisyona gelinir. 

5 - 831 liıa bedeli keşifli 
Değirmendağ irfan sokağına 
lağım yapı'.ması Belediye baş

katipliğindeki ke<ı:İf ve şartna
mesi veçhilc 9-7·,. J5 Salı günü 
saat 1 O da açık eksiltme ile 
ihale edilecclctir. iştirak için 
(63) lira muvakkat teminatla 

T • -- -- söylenen gün ve saata kadar 
eşvı~ i Sanayi Kanunundan Be!ediyedeki komisyona gelinir. 

J t •f d d ili" 6 - 854,10 Jira bedeli ke-
S 1 a :e e en 1l ~üessese Sahip- şifli Eşrefpaşada Malderesi 

)erine : üzerinde Şuayip kalfa sokağına 
lağım yapılması belediye baş-

Jk tisat Vekaletinden: katipliğindcki keşif ve şartna· 
mesl vcçhilc 9.7.935 sah günü 

Sanayi müessescl,rine gönderilmiş olan sual varakaları muci- saat 10 da açık eksiltme ile 
hince tertip edilecek 1934 Ticari senesi iş cetvellerinin beş nüs· ihale edilecektir. 
ha .olarak .. tanzjm edilmesi ve bir nüshasının vekiletimize gön- İştirak için (65) Jira muvak-
derı!mek uıere en genç 31/7/935 tarihine kadar postaya veril- kat teminatla söylenen gün ve 
nıesı dijer dört nüshanın ise yine ayni tarihe kadar mı- saate kadar belediyedeki ko-
haUia en büyük mülkiye memuruaa Yerilmesi lüzumu ilin olunur. · mısyona gelinir. 

ve en çirkin bir yüze cazip biı 
güzeJlik temin eder. Tokalan 
kreminin pembe rengindekini 
gece yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. Uykunuz esnasında cil· 
dinizi besler ve gençleştirir 
Beyaz rengindekini (yağsız) da 
sabahlara kullanınız. Cildiniz 
beyazlatacak ve yüzünüzü bü· 
tün gün terütaze tutacak Yr 
pudranın yapışmasına müsait 
kılacak cilt ve teniniz ne ka· 
dar kaba olursa olsun son de· 
recede memnun kalacak neti· 
celer· elde edecek ve bayrettt 
kalacaksınız. 

hammenli Gündoğduda eli 
dört adanın 513 metre murab
baındaki on dört sayılı arsa· 
ıının peşin para ile satııı be· 
lediye başkitipliğindeki ıart 

namesi veçhile 9-7-935 sal 
günü saat onda açık artbrm• 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için (154) lira muvak 

kat teminatla söylenen ~ün Ye 

saata kadar belediyedeki ke 
misyona gelinir. 

7 - 37,50 liri bedeli mu 
hammedli Kahramanlarda 9! 
adanın 150 metro murabbaı• 
daki 87 sayılı arsasının peıiı 

para ile satışı Belediye bq 
kitipliğindeki fartnamesi nç· 

bile 9/7 /935 s•lı a-ünü saaı 

on da açık a!brma ile ihalt 
edilecektir. 

fştirak için (3) Jira muYak· 
kat teminatle söylenen ıün Tt 

ıaata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

9 - 24,75 lira bedeli mu· 
hammen1i Çayırlıbahçede 95 

adanın 99 metre •urabbaında· 
ki 107 /1 sayılı arsanın peıir: 
para ile satışı belediye haıki· 
tipliğindeki şartnamesi veçhil< 
9-7-935 ~alı günü saat lO dı 
açık artırma ile ihale edile 

çektir. 
iştirak için (2) lira munk 

kat teminatla söylenen gün vı 

saata kadar belediyedeki ko 
misyona gelinir. 

23 27 - 2-6 (843) 
- Bin sekiz yüz lira bede 

keşifli ve iki bin üçyüz otur 

altı metre murabbaı saha üze 
rinde ve gümrükler karşısın· 

daki büyük hangarın üzerin 

deki oluklar, saç, ve kerestele 
ve saire ve üçyüz metre mu 
rabbahk saha içindeki kargi 
bir katlı binanın keremit, kapı 

pençere, süve gibi bilümun 
teferruatı müteahhidine ait ol· 
mak üzere bu binalar sükülüı 
zemini tesviye edilmiş o!aral 
teslim edilmek kaydi'e bura 
dan çık.ıcak enkaz ve müte 
ahhide ait olmak iizere bu i 
açık arttırmaya konmuştur 
Arttırma 16 Ten.muz Salı güni 
saat onda belediyedeki arttır 
ma ve encümen komisyonunc; 
yapılacaktır. Bu iş için yüzotu: 
beş lira depozito akçası ile bir 
likte komisyona gelinir. Şart· 
name ve keşifname belediye 
baş sekreterliğindedir. 

Fethiye bisikletçilerinden üç 
genç de dün Yal~va üzerinden 
Bunaya .-eJnıişler ir tam_pi a.l~nu almışt '>-9-13 _2ooa ... L.!ı3o u~--
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Sehlfe a Yeni AtnP 

T OREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 11 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

':/7/7 /7 ///J..7/.77J..7..L/Z7Z7..Z:." 

üjdeve ~ 
Yine müjde ~I 

Bayanlar yeni gelen san- t'\ 

sil ilaçlar ile makine altında ~ 
hiç ve hiç sı aklık duymadan 

"' dokuz ay garanti LULE ~ 

Ta Sa Dai ıa 6 

1 • 
aıma 

( 

BUKLE ve YOLLU ün- ~ d 
dülasyonlar fen ve san'atın N /j 
en son model alat ve yeni-
liklerini görmek için diplo- !'\ 

malı kadın berberi Minik ~ 1 

SITKININ salonuna uğra- f 
yınız. Ondüle yapmak isti
yen bayanlar bir gün evve- r-.; 
linden randevü alsınlar. 

Keçeciler caddesi 122 nu
maralı üç katlı binasında 

Telefon 3101 
7-15 (880) s 

L7L7Z/..../. 7L.77.7..Z. ZZ.zz7..h':7.Ji!J~ 1 
t 

~~-~.ı 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 

A 1 HASTALIKLARI 
TEHASSISI 

Telefon : 2987 

Doktor 

Deri ve tenasül has
tahkları mutahassısı 

• Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

ıki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

aris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\fuzafter Eroğul 
J(eınal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O n 

kadar memleket hastanesinde 

C.C7..71//.LL77JY.Z7.7/7.Z7.7..7.ZZL 

Boya fabrikası 
N 

inşaatta kullanılacak Her ~ 
türlü Boya Avrupa ayarında 

imal olunur ~ 
bulvarı Yeni ~ 

bedesteni ~ ' 
arkasında No.20 N 

4-26 (905) N 
ı..:.C/.Z7L//77.7./Z7LZ//ZLZZ//7XZ:L 

Ekzama, Siyatik, Basur, 
Şeker, Felç, Apandisit, Al-
bümin, Damar, Kalp, Mide, 
Kum, Romatizma, Nefes dar

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

Doktor Halit Şen 
Buca Dutlu So. 10 

4 - 26 (904) 

uvan aç . a rı 
NfGILIZ KANZUK eczanesi laborntuarlarında hazırlaıınn Ju-

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tar.namen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarım kumral ve siyah oJarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit o1arak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

ka e 
• e ı 

a-
ır ,, 

A 
Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

~~;;;a.;;;;;:.....,u::i;;;.;;;....., 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LIMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa

, line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılnr başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve abş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43 

1 

· ··Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 
• • 
ıyen 1 a 

Açık havada 

Bırakılmış 

Birası içiJir 

çilecek biricik ulusal ira udur 
Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,yediğiniz bütün yemeklerde mik
roplar doğurur. SOGUK, bu mikroııları· öldürür. Bunun için biı 
elektrik soğuk ha\a dolabi satın nlmahsınız ~e bunu alırken cıı 
<'}İsini sc.-çmelisini1 

Bu sigortayı temin eder. 
Fiyat - 80 liradan itibaren tediy~t - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHİBİNİN SESi ] Samaniskelesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·i--~IC:a!llm:::mm:lı:&ll-

DOKTOR 

N Zi a 
il ~ • 

o Si ı >C>:K:TC>Ft 
rz7..7.7.Z/.71Z/JL/7.777.7./.Y.7.77Z7.77JJ.7...7...7.Y.7....Xı rz.u 

1 ~ MERKEZ hastanesi 

1 

~ KULAK, BOGAZ 
BURUN ŞEFi 

ikinci beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 

No. 41 
TELEFON 3686 
2-26 (924) 

fZLY.7.Z7.7J-7J.Z/..Y.7.7./YZZZ7.z7.17.A 

Doktor 

Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göz 

mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 

Beyler sokak numara 80 
Telefon: 3828 

12-26 

Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

karşısında Şamh sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 

~ ··zayede ile 
Fevltatade 

Satış 
Acele yolculuk dolayısile 

önümüzdeki pazar günü öğle
den evvel saat 10 da Kariıya-

ka sahil boyu Fahrettin paşa 
caddesi eski bay Osman gazi-

nosu ilerisinde 68 sayılı evde 
iki maruf aileye ait bir çok 
lüks ve nadide mobilyalar bil
müıayedc satılacaktır. 

Sablacak eşyalar meyanında 
ga} et lüks aynalı oda takımı, 
mavundan mamul büfe, 8 adet 
maroken iskemle, anahtarlı 
kare yemek masası, gayet şık 
aynalı tuvalet, Almany dan 
hususi getirilme yeni bir halde 
Hilse markalı üç pedallı piya
no, ve taburesi, 9 parça kadi
feli cevizden mamul koltuk ta
kımı, borons birer buçuk kişi
lık Avrupa mamulatından iki 

901~~ 

adet iki direkli maa somya 
karyola tekrar bir adet iki di
rekli iki kişilik borons kar.yole 
ve kabine, alh adet h~ır ta
kımı, 3 adet şemşiyelik, ö s 
kornizalar maa perdeleri, çifte 
ve tek kanatlı aynalı dolaplar, 
radyo, kadifeli şezlonğ, 6 adet 
hezaran sandalye, mu ambah 
yemek odası takımı, Am rikan 
dıvar saatlan, yeni bir halde 
Singer dikiş ve nakış akinesi, 
çocuk arabası, jardenyera, ban-
yo ayna, lavuman tuvalet ve 

servis, semaver, kuşlu aynalar, 
komudinolar, yağlı boya levha
lar, ve halı kilim ve seccade
ler, ve saire bir çok nadide 
mobilyalar bilmüzayede satıla-
caktır. 

Hami': 
Satış acele olduğundan işfr 

rak edecek zevat çok istifade 
görecektir. Fırsata kaçırmayınıı 

Fırsat artır a salonu 
Aziz Şınık 

Telf. 2056 
2-3 (923) 



Esas No. 
C. 1 
C. 3 
C. 4 
C. 5 
c. 6 
C. 7 
c. 9 
c. 10 
c. 11 
C. 12 
c. 16 
c. 17 
C. 18 
c. 20 
c. 22 
c. 24 
c. 25 
c. 36 
c. 40 
c. 41 
c. 47 

c. 48 

c. 49 

c. 50 
c. 53 
c. 63 
c. 72 
c. 72/l 
c. 73 
c. 77 
c. 79 
c. 82 

c. l3 
c. 84 
c. 85 
c. 86 
c. 87 
c. 89 
c. 90 
c. 91 
c. 91/l 
c. 92 
c. 93 
c. 94 
c. 95 
c. 9rı 

E~ns fo 
c. i ı 
c. 15 
C. 27 

c. 29 
c. 32 
c. 33 
c. 46 
c. 59 
c. 59/l 
c. 60 
c. 60/l 
c. 60/2 

c. 60/3 

c. 60/4 

c. 69 
c. 70 
c. 71 
c. 78 

c. 23 

c. 35 

C, 97 

c. 98 

c. 99 

c. 100 

c. 38 

.. 0., .. 

ve 

Mevkii 
Gaziler mah He.si Kemer sokak 
Küçük tuhafiyeciler çarşı 13 numnralı ad da 

" " " 11 h u 

lkinci Süteymaniye mahallesi Hakkı bey sokak 
Karşıyaka Alay bey mahallesi Hayal sokağı 
Küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 numarnh ada 
ikinci Süleymaniye ma. Ruhi baba so. Sırrı bey sokağı 
Hasanhoca mahal. büyük tuhafiyec~ler so. 8 No.lı adada 
Küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 numaralı adada 
Karşıyaka Alaybey mabaJJesi H n "Günaydın ıoka;ı,, 
Mahmudiye mahalle.si Kireçlikaya sokak 
.Mahmudiye mahallesi KireçJikaya sokak 
Mahmudiye mahallesi Kireçlikaya sokak 
H san boca mah. Küçük tuhafiyeciler çarşısı 13. N.lı adada 
Karşıyaka Bostanlı köyü 
ikinci Süleymaniye mahallesi Kimilpaşa uddesi 
f.kinci Süleymnniye ma. üçüncll Nezaket so. 2, 4, 6 
Büyük tuhafiyeciler çarşısı 8 numarah adada 
Üçüncü Karataş mahalle!İ Halil Rifatpaşa caddesi 
İkinci Sü eymaniye mahallesi HU.eyi• efendi sokağı 
BaJkpazan ma alletıi Memduhiye cadesi Büyük tuha
fiyeciler 8 uumaralı adada 
Balıkpazarı mahallesi Memduhiye caddesi Büyük tu• 
hafiyeciler 8 numaralı adada 
Balıkpnzarı mah ilesi Mc duhiye caddesi Büyük tu• 
hafiyecil r 8 numar lı adada 
Hamidiyc mahallesi Tire kapısı sokağı 
M h udiye ma. Küçük tuhafiyeciler çarşısı 14 No.h adnd 
Ahmet ağa mahallesi yemit çarşısı S ğır sokak 
Kestelli mahallesi Başturak ikinci Kestelli çıkmazı 
Kestelli mahallesi Başturak ikinci Kestelli çı azı 
Kar"ıyaka Alaybey mahalJesi han "Günaydın sokağı" 
Knrşıyaka Osmanzade malı lleıi Reşadiye sokağı 
Mnhmudiye mah~llesi Küçük tuhafiyeciler çarşısı 
M lmudiye mahallesi eski Bahkpaznrı sokağı büyük 
luhafıyeciler ç rşısı 

Kestelli mahallesi Başturak ikinci Kestelli çık azı 
Akdeniz mah. B. tuhafiyeciler ç rşısı Gazi bulvarı 
Akdeniz mah. B. tuhafiyeciler çarşısı Gazi bulvan 
Ahmet ğa mahallesi Yemiş çarşısı 
A hmct aga mahallesi Meyveter gümrüğü 
Kndriyc mahallesi Aşureci sokağı 
Hacı Mahmud mabnllesi Hacı Mahmut sokak 
Akden~z mahallesi Büyük Tuhafiyeciler ça11ısı 
Akdenız mahallesi Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 
Dördü~cü Sülcymaniye mah Uesi Hacı Mevlüt çukuru s. 
Ak~e~ız mahalles~ Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 
Selıruıye mahallesı Nuri bey soka~ı 
Büyük Tuhafiyeciler çarıısı 8 numaralı adada 
R şadiye mahaJJesi tramvay caddesi 

Mevkii 
Ma İsa Çaprazıkebir "Zafer,, mah. Balıkpazan caddesi 
Manisa Al ybcy ahallesi Hendek kahv s. fırın sokak 
Manisa Ala.ybcy aballesi tra vny caddesi Hüsrev 
nğa camii k r.şısı 

Mani.sa saray mahallesi üzüm pazarı 
Mani a saray mahallesi Belediye akak 
M nisa saray mahaUesi Uzun yol caddesi 
Yarhaszmlar mahallesi Karamızrak soka~1 
Mimar Sinan mahallesi Hastane caddc..i 
Mim r Sinan mahallesi Hastane caddesi 
Manisa Saray mahallesi Lise sokağı 
Manisa Saray mahallesi Lise sokağı 
Manisa Devcciynn mahallesi Saraçhane " Kur~unlu 
mektep solrnğı " 
Manisa Deveciyan mahalJesi Saraçhane 11 Kurşunlu 
mektep sokağı ,, 
Manisa Dcveciyan mahallesi Saraçhane "Kurşunlu 
mektep sokağı ., 
Manı a ismet paşa mahalle.si Çay F crah sokağı 
Mani,a Aiaybey mahallesi Hendek kahve sokağı 
Manıs. Saray m:ıhallesi Banka sokağı 
Manisa Hüsrev ağa mahallesi Hamam solcak 

.A. Y"J >IN"" 

11 as nda • • 

Yeni No. Eski Cinsi Depozito 
45, 4511 ev, dükkan 400 
12 46 dükkan 100 
11 45 dükkan . 100 
6 ev 200 

10 4 ev 300 
18 dükk::n 100 
3/5 214 ev 700 
82 mağaza 300 

6 dükkan 100 
19 21 ev 300 

6 ev 160 
8 ev 160 

10 ev 160 
20 dükkan 100 
40 ev 300 

148 138 ev 140 
24 24f1 24/2 ÜÇ eT 360 
43 4311 - dükkan 200 

233,235 ev 400 
12 12 ev 360 

105 maiaza 300 

67 

68 

54 
42, 27 
23, 24 

201 
77 
23,23/l 
21 
51 
37 

99179 
9 
4, 114 
3 

36 
5 

52 
90 
91 
14 
81 
19 

111 
1021 

40/42 
61 
25 
9111 
75 

25 

mağaz 

ev 
düldc:~n 

m~ğaza 

C'f 

ev 
iki ev 
ev 

mağaz 

mağaza 

97177 e , ahır 
mağaza 

mağ za 

5 mağaz 

16 mağaza 
ev 

42 ev 
mağ z 
ağaza 

ev 
mağaza 

23 ev 

iki m i'•za 
985 ev 

200 

200 

240 
60 

500 
500 
300 
600 
520 
100 
400 

1100 
760 
800 
600 
240 

70 
900 
240 
240 
160 
300 
200 
600 
900 

Yeni No E!ki 
121,12111 -
12 

Ci si Depozitosu 
ev dükkan 500 
ev 500 

56 

5 
57 

38 38/1 
25. 25/1 

2 
211 
29 
31 
4 

6 

8 

7 
21 

8, 10 
8 

ev 500 

mağaza 

ev 
400 
800 

- ev ve dükkan 1000 
- ev ve dükkan 300 

ev 800 
eY 800 
ev 800 
ev 800 

dükkAn 400 

dük kin 

.. 
ev 
ev 
ev 
ev 

300 

300 

600 
240 
400 
400 

Aydın Hisar mahDIJesi Belediyenin 142 numaralı adasının 838 ve 839 nu aralı 700 

Aydın Balcılar mahaHcsi 

Aydın Kurtuluş mahallesi 
Gazi bulvarı üzerinde 

arsası üzerine yapılmıı ev 
Be!ediyenin 240 adasını• 4437/1 numara'ı 

üzerine yapılmış ev 
arsası 

] 58 numaralı adada 236 taj numaralı ev 

300 

200 

Aydın Hasan efendi mahallesi 89 taj •umarah ev 200 
Gazi bulvarı üzerinde 
Aydın Ramazan paşa mahalle.si 77 numaralı dükkan 
Mimar Sinan sokağı 
Aydın Mes'udiyc mahallHi Belediyenin 237 No. la adasıada n· 

~.A.S.A. B.A. 
Turgutlu kasabası Y e11ice mahallesi Eski 
kilise yeni Cumhuriyet caddeıi 

94, 94/A taj aumaralı ev 

180 

100 

500 

Yukarıda izahalt yazılı emlak ihale bedelinin dörtte biri peşin ve gerisi üç senelik tak.sille 

ödenmek ve yüz•• 9 112 faize tabi olmak şartile satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
ihale 11 - 7 - 1935 perşe•be ıünü saat on~.. yapılacaktır. istekli olanların hizalarında yazılı 

pey akçelerini veznemize yabrar:ık arttırmasına girmeleri lazımdır. 28-6-10 ( ) 1884 

Eıaı No. Yeri Sayısı Cinsi Pey akçesi 
Eski Yeni 

ent Asır Sahife 9 

• • sevap arar ın z zaman 

Fabrikasının ç kard b"l en on 

1ode1 kuınaşları görünüz 

esenle , Renkler, fiyat ar ve 
büt ·· n bu güze liklere i~iveten 

ucuzluk ve sağ;amlıkları 

mu ak ta in edecek ve 
U §ICak günlerde dük an dii A 

an umaş 

ara ak za meti e. u aracaktır 

KU ~A LAR en saf yünden yapılmış 

o uvundan 

K 
ok iyi 
R 

•• •• 
1i u tu ar 

ıvı: 

t• at yen 

en e sa ış yer·: Birinci Kor 
zade ha ı ı·mı ed şirketi 

Toptan ve era 
donda Ço a 

TELEFON: 2360 

ALMiNA 

Satılık 
ahsulü,Ie İncir 

Bahçesi 
Gcrmenciğin Üzümlü ve 

Karanğaçlı karyeleri civarın-
da yüz. seksen dönüm elli 
beş bin kilo mikdarında mah
sulüyle ve sefgi aletlerile be
raber satılıktır. 

Yirmi iki in liraya talip 
olanlann Kırkaağaçlı karye
sinde Vodinalı Bay Abdür
raufa müracaatlan. S. 10 

5-10 ( 900) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

526 Karşıyaka Donanmacı mah. Aydıa sokak 7 
552 ,. Qs anzade mah. Rahmibey ,. 2 
573 ,, ,, mah. İkinci Aydın ,, 19 
575 •• ,, Reşadiye ,, 58 

576 " il " " 36 
577 •• •• " .. 39 
583 Karataş İsllhanc culdesi 17 
641 3 üncü Sultaniye mah. Yunus iki11ci çıkmazı 18 
645 Dol:ıphkuyu mah. Dolaplı K. caddesi 113 
646 ,, ., İsmailefeadi sokak 13-1 
647 ., Dolaplıkuyu caddesi 
648 Mcmduhiye mah. Mumcuzada .sokağı 
686 Mecidiye ,, Molla Ahmed ,, 
747 ikinci Süleymaniye mah. Kimilpaşa cae:ldeıi 
783 Salhane Duygu sokağı · 

126 
16 

820 Güzelyurd mah. Azizler sokağı 32-30-3 
30·4 

846 Birinci Karata, postacı Ali Riza soka2ı 
858 Bornova Yıkık minare sokağı 
859 Bor"ova Hamitli yolu 

24 

9 
6 

18 
60 
36 

31-2 
111 
18 

127 
16-1 

62 
128 

22 
120 
53 

38-40 

39 
26 

540 m. m. 
208 .. 
8~3 " 
930 " 
877,SO,, 
1257 " 
ev 
arsa 
ev 

arsa 
.. 
" 
" 
,. 

•• 

53 m. m. arsa 
evin 8 - 16 sehmi 
ev 

evin 28 - 128 hisse 
ev 

arsa 
ev, dükkan ve nlunua yarı 

110 
45 

130 
200 
180 
200 
300 

16 
60 
7 

60 
160 

7 
40 
10 

hissesi 400 
nin 80 - 35 hissesi 80 
ev bahçesinin 9 - 48 hiuesi 60 
içinde kuyusu bulunan 
16335 •· m. tarla 150 

868 Orhaniye mah. Kamilcfendi sokağı 7 11 ev 200 
878 İstiklal mah. Gündüz. çıkmazı 27 23 ev 120 
892 KarııyakaOsmanzade mahallesi Reıadiye C. 39 31-1 5075 m. m. arsa 610 
946 ikinci Karataı Mimarsinan sokağı 38, 38~1 evin 6 - 24 sehmi 100 
963 Bornova Balıkçıbaıı çiftliği bir hektar 8380 m. 111. tarla 200 
972 Salhane Mangaltepc sokağı 26 26 arsa 65 
986 Tuzcu mah. Molla sokağı 16 38 evin yarı hissesi 60 

1002 Selimiye mah. Karataş tramvay caddesi 184 184-1 210 evin 27 - 1728 sehmi 12 
1004 Birinci Karataş postacı Ali Riza 25 29 evin 392 - 1341 

0 
22 

1005 Karata~ irfan sokağı 4 4 ev 200 

Ev 277 Karııyaka Bahariye mab. Hafrıefcndi sokak 3 
278 3-1 

» " tt " tt 

1010 ~asaphı:ıır mah. Şerbetciler çarşısı 10-12 6 dükkan 400 
140 Mevkn ve numaraları yukarıda yazılı emlakin sekiz senelik taksitlt sat l 13-7·935 C · 
40 .. ·· t d ·h ı d'l k ış arı umarteıı 

gunu saa on a ı. a. e e ı m~ üzere açık artırmaya konulmuştur. istekli olanların hiıalan11da .. ~09 Karataı Duy 6 6 
r-'l~2_0~~v_a_zı_lı pey ak~~ı veznemıze yatırarak riırmasma 2ir clcri lazımdır. 28-6-12 i871 ( ) 

- ... •uu Ju.ı.- 1 ıanaıru 
1 !1- l • 1 •••• 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

'KUMPANYASI 
~ATU ,NUS vapuru 1imanı

mızc a o up 4 temmuza kadar 
Anvc rs, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları 

için l ük alacaktır. 
HER\ ES vapuru 10 tem

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

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

SVENSKA ORıENT LıNıEN 
VASLAND motörü 18 tem

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

SA 1LAND motörü 7 tem-
muzda Hamburg, Copenhage, 
Danz;g, Gdynia, Goteburg 
Oslo ve lskandinavya liman
larına hareket edecektir. 

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

ayda bir muntazam sefer 
RI 'OS vapuru 21 temmuzda. 

lzmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. 

Yo'cu ve yük kabul eder. 
SERV CE MARITIM RUUMAİN 

Grırbi Akdeniz için ayda 
bir mı n az anı sefer. 

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

hareket ededektir. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acentn mes

u1iyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

N. V. 
\~r. F. H. Van Der 

Zee & Co: 
WINFRIED vapuru 8 tem

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

ALIMNIA vapuru 8 tem
muzda bekleniyor. Hamburg, 
Anvers ve Bremenden yük 
çıkaracaktır. 

JOHNSTON VAREN LINES 
Ltd. Livt!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 DANUEIEN 
Tuna hattı 

DUNA motörü halen lima
nımızda olup Budapeşte, Bra
tislava ve Viyana için yük al
maktadır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon T clefon No. 
2007 - 2008 

L ~~~ 

r\· anisa icra Memur?uğt ndan: 

ı lzmirdc oturan . lbrahim k~zı 
V asfiyeyo 3000 Jıra vermege 
borçlu Manisanın Çobanisa kö-
yünde iken oradan giderek 
nereye gi tiği aniaşılamıyan 
Pra\•ista'h Alio w lu Murad'm 
işbu borcundan dolayı haciz 
altına alınan Çobanisa köyü 
demiryolu civarile Soğukkuyu 
yerinde iki kıtada on dönüm 
bağ ve on üç dönüm tarlanın 
vaziyet muameleleri 11-7-935 
gününe rasthyan perşembe 
günü yapılacağından borçlu 
Muradın o gün saat ondan on 
sekize kadar yerinde bulun
ması lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere 933M1607 
num<'.rah dosya ifadcsile ilan 
olunur. 2007 (931) 

.......•••..............................•.....................•••••• , .. 
TAZE TEMİZ UCUZ 

ILA(: 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

· Ha.mai üz et 

Sıhhat Ecz nes! 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu ham karşısında 

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

B .. tiiı lznıirliler h ırada b· lu~ur a· 

~~ Tepebaşı eyoğ 
l'1 Usteclri: Bütün lzmlrUleri le eccü ten 

1 
1 
1 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GA TION Co. Ltd 
PETREL 8 temmuzda Lon

dra için yük alacaktır. 
ELLERMAN LA YN Ltd 

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

DRAKO vapuru 29 temmuz-
da HulI, Anvers ve Londradan 
gelip tahliyede bu:unacak ve 

aynı zamanda Londra ve Hul1 
için yük alacaklır. 

.. 
VAPURCULUK TÜRK 

ANONiM ŞiRKETİ 
IZMIR ACENTELf Gi 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam tG da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat t&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri galata nhtımından 

tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da İzmirc varır. 

Fazla T af~ilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 

DOYÇE LEVANTE LINIYE Junacaktır. 
ANGORA vapuru 12 tem- NOT: Vürut tarihleri ve 

111'.i&MiHA 5 i 

muzda 'Hamburg, Breınen ve vapurların isimleri üzerine mesu' 
Anverı;ten &e!;p tahliyede bu- liyet kabul edilm ez. 

---~.._.. ....... ,_....,~.,....... ............ ___, ....... _..,,-="~·~ 

•• e _j u 
0,10 yıl.anmış kömür beher tonu arabada teslim 

·ra: ·13 
eraken<le satış kilosu 1,5 kuruş 

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

c 

• van 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

te rin 1935 Pazar u u 
em e etin her tarafında genel 

nüf u:-· sayım yapılacaktır 
1 - Nüfus sayımına esas olmak üzere Belediyelerce bütün 

binalara numara konulmaktadır. 
2 - Numarasız binalarda oturanlar HükCımete haber vermeğe 

mecburdurlar. Oturduğu bina numarasız olduğu halde haber 
vermiyenlerle bu numaraları bozan ve silenler için para cezası 
vardır. Başvekalet 

istatistik Umum Müdürliiğü 
29-6-13-20-27 ve 3-10-17-24-31 

Her neva 1za.ıa. ~ r...>r.1 er ıç.m aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Edi.niz. 
4;. J). (; i il A S 

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

uavenet 
a 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

a at .. .., .. •• • • z r ı 

Kuşadasında gösterilecek arsa üzerine şeraiti fenniyesi ve 
keşifoamesi mucibince ynptırılacak Sahil sıhhiye binası eksiltmeye 

_ 1 konulmuştur . 
A Keşif bedeli (4099) lira (24) 1-.uruştur. 

lüğ .. n en: 
Adet 

1 
Balya 

1 
Çuval 

Kuzu derisinden mnmul ı;ocuk 

İpek çiz2'ili yün mensuc~t 

Gr. 
500 

580 

Kı!o 

3 

95 

45 Sülf ad dö sud 4240 
25J su kireci 12500 

B - Bu iş için fenni ve idari şartn.ıme Kuşadası Sahil Sıhhiye 
Liste No. idaresinden parasız alınır. · Resim bu idarede görülebilir. 

121 C - Eksiltme 16 Temmuz 935 Ç ... rşamba günü saat (15) te 
Kuşadası Sahil Sıhh:y.-! idare inJe a;ık ekslltmc usulile yapılacak, 

ı Merkez.den alınacak emre göre iba!e l"at'ilcşecektir. 
D - Muvakkat teminat parası (31 O) liradır. 

127 

124 

Yuı·arıda yazılı eşya harice g-ötürülmck üzere 16 Temmuz 935 ı 
giınünde satılacağından taJiplerin o günü lzmir ithalat gümrüğü 

E - İsteklilerin bina inşa işlerinde ehli oldl.klarını gösterir 
Ticaret odasından ve davet tarihinden sonra alınmış bir vesika, 
ve mühendis olduklarına dair diploma veya tastikname aranıla
caktır. 

F - Eksiltmeye girecek olanların pey sürülmeğe başladığı 
sahş kom'syonuna müracatla.ı ilin olunur. dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları şarttır. 

- - 06 

e-remmuz 1w311 

Hepimiz ve lıePinizin 
KuJlandıiı tatlı ve 

sabit kokular 

ECZACI BAŞI 
S. FERiT 
Kolonya ve esansları 

Bahar 
Altıa damlan 

Yasemin 
muhabbet çiçeği 

Unutma beni 
Senin için 

Ful 
Dalya 

MANULYA 
isimleri yalnız 

Eczacıbaşıya ait olup 
yakın isimlerle taklitlerini red
dediniz. 

.Depo 
S.t-<ERIT 

ŞiF A ECZANESi 
HuKÜMET 11rası 

ocuğu uz zavı lıyor 
Zira annesinin südü kafi değildir 

Ya d cı bir gı a lazı dır 
Bay doktor Ali Vahit bizzat hazırladığı sütlü 

unu takdim ediyor 

• 

Sütlü UB 

Çocukta sancı, iıhal, hazımsızlık ve kusmalar 
varsa onları giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir 
Elleri sıkıştırır 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır 

inkıbaz olmıyan çocuklar için 

Sütsüz un 
Çok şayanı tavsiyedir 

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

Umumi depo : 

L .. tfi Krom ecza deposu 
Posta kutusu 215. İzmir 

DİKKAT : Fiatlerde tenzilat yapılmııtır. 

Be he kut us 50 kuruştur 

Fenni gözlük • • 
ıcın 

lzmirde riyazi bir düstur vardır 

Go••zıu••k = Hilal eczanesi X Kemal Aktaf 
frtıırr 

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

To tan ve pe.-alreııde 

çok 


