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1 Devamı mUddet Türkiye için 
C\eııeUk . . . . . . . 1300 
Altı aıılık 700 

: 2&97 

il Haraççı 
KARI) EŞLER 
Mamulatı Sandal

yelerini Her Y erd~ 
Arayınız. 

Cumhuriyetin Ve Oum1mriyct Eserinin B<ikçi.si, Saba1lları Qı'kar Sitıast Gazekdir Yeni Asır matbaasmda basılmıfbr. 

Ekmek • • 
ışı 

~·-Bir tUrlU düzenine 
Konulamıy acak mı? 

Ziraat Bankasının Tarım Ba
kanlığından aldıiı buyuruğa 
uyarak, buğday satışlarından 
elini çekmesi, lzmir ve lstaobul 
gibi büyük şehirlerde hiç yok
tan ortaya bir ekmek meselesi 
çıknrdı. Gün 1er oidu kı; fırın-

cı!a r ekmek çıkarmadılar. 
Şarbaylık günlerce fırıncıla

rın <> kasından koştu. Eltmek 
fiatlarmı bazan 24 saatte bir 
yük 'tt. Tarım bakanlığı her 
yan n yükselen ağlayışlara 

kar k c ar~k kuraklık ve kıt
lık rkusu olmadığını, bnnka
nın e indeki stokların ihtiya
cı im şılayacak bir durumda 
bulunduğunu ileri sürerek, 
) Ürc'·iere bir az serinlik verdi. 
Bu bildirimin arkasından da 

r 1 aç pnrti mal satışa sunul
mu o.acak ki fiatlar birdenbire 
düst t!. Bu düşüş ikinci bir yük
seliş, ikinci yükselişi \içiıncü 
bir düşüş kovaladı. Buğday 
fiatlarının inip çıkışı o kadar 
çabuk oluyordu ki; bize eski 
devirlerin kambiyo oyunl:mm 
hatırlattı. Piyasanın bu karar
sızlığı karşısında fırıncılar şa
ıırdığı gibi şarbayhklar da ka
rarlannı yerine getirtmekte 
ileri gidemez bir hale düştüler. 
Çünki her inişi bir çıkış, ve her 
çıkışı bir iniş kovalıyordu. 

Fırsat gözleyenler halkın 
ekmeğile oynamak yoluna dö
külüyordu ve hala da bu yol 
üzerinde bulunuyorlar. 

Fiat değişikliklerinin yarathiı 
rr.arşı sürüp ıidiyor. Ekmekle-
rm cins bakımmdan nefaseti bo
zulmuşur. Bunu tekrar yerine 
getirmek mümkün olmamıştır. 
Buğday fiatlerile ekmek 

narhları arasında denklik yok-
tur. Bozulan düzen yerine 
konmadıkça bu denkliği yerine 
getirmekte kolay bir iş değil
dir. Her gün değişen bir pi
piyasa karşısında şarbayhklar 
her gün yeni kararlar almak 
zorluğu ile karşılaşmaktadırlar. 
Nctekim Istanbul şarbayhğı 
buğday fiatlerinin düşmesine 
rağmen bir dürlü narhı de
iiştirmeğe cesaret edemiyor. 
Zba Bujday fiatlerindeki 
istikrarsızlığın nerede duraca
cağını kestiremiyor. Her şeyden 
önce eyice kavramak ge~ek
tir ki Tarım bakanhğı, eh al-
tındaki büyük buğday sto~larile 
piy:<sanın biricik egemenı (hi· 
kimi) dir. Dilerse fiatları kırar, 
dilerse yükse tebilir. Durum 
(vaziyet) böyle olduğuna göre 
fiat değişikliklerinin, borsa 
oyunlarının halk aleyhine sonuç 
veren bitimleri karşısında hali 
seyirci kalmanın anlamını ka~
rıyamıyoruz. Fğer bakanlık bug· 
day fiatlerini yükseltmek için 
elini piyasadan çekmiş ise, bu-
nu anlarız, fakat istenilen de
ğer elde edildikten sonra ba-
kanlık, egemenliğini ort~ya 
koymalıdır. Bugüngü devrım, 
halkın ekmeği ile oynayın spe
külasyonculuk ile kise doldu
ran adamların çalışmalarına 
kuvvet verici bir yol üze
rindedir. Halkı sipekülasyon-
culara bilerek soydurmak, 
Tarım bakanlığının o~~yl~-
yacağı bir durum degıldır. 
Olsa olsa bunda ikinci dere-

' 
ccdc çevirmenlerin bilgisizliği 
•e belki de biraz kırtasiyeci
liğin rolü vardırdır. Yazıp 

varan milel· 

ar ceklermiş 
A .k d T .. k D ti ~ KARADENiZ KIYILARINDA : 1 

merı a a ur os ugu z~~~Id;L]~~~ür havza-
Sarışın " Atatürk çiçeği ,, sındaki arı kovanı 

bunun bir nümunesidir 
lstanbul, 8 (Ö.T) - Ameri

kan ~azetelcri ~örünüşte kü-
'çük, fakat ifade ettiği .mana 
itibarile kayde değer bır ha
ber veriyorlar. 

Amerikada Van Der Bilt 
Üniversitesi Profesörlerinden 
Dr. Kiılend çiçekler üzerindeki 
laboratuvar araştırmalarile ta
nınmıştır. Bu profesör, labora
tuvar tccrübelerile, sarışın renk
te yeni bir çiçek elde etmi tir. 
Bu çiçeğe en yaraşan adı dü
şünen Dr. Kirlend ona " Ata-
türk adını vermiştir. Bu 

" k'b güzel çiçek çoğalıp en ı ar 
bahçelere dağıldığından bu 
adın tescili için Atatürk çiçeği 
nebatat dairesine gönderi! 
miştir. 

Bu hadise Amerikada en 
yüksek çevrenlerden gittikçe 
yayılmakta olan Türk dostluğu
nun bir nümunesi sayılmaktadır. 

Cum iyet mı, i-allnk mı? 
Yunanistand siyasal durum 

Başbakan B. Çaldaris ne ·stiyor? Amer· aya gitmekte 
Olan Papanastasyu "kralın gel .. esi Yunanistanda 

Mücadeleyi daimileştirecektir,, diyor 

Paµaıw . .,/mıyu Yumrn zun·lanumto binası 
Atina, 8 (Ô.R) - Rejim me- serbest olduklarını söylemiş, panastasyu Yunanistanda rejim 

selesi karşısında başlıca hükii- fakat kendisinin bu noktadaki meselesi hakkında gazetelere 
met ve parlamento unsurları- düşüncelerini bildirmekten gene mühim beyanatta bulunmuı-
nın aldıkları tavır Yunanistan- sakınmıştır. Başbakan, en el- tur. Yunanistanda cumuriyet 
da siyasal durumun aydınlanma- verişli dakikada kendi fikrini rejimini kuran hükumete baş-
sma henüz imkan vermemiştir. bildireceğini söylemiştir. kanlık etmiş olan B. Papanaa-
Ulusal meclis tc, son müzake- Diğer taraftan hukiimet mec- tasyu Yuoanistanın yeniden 
releri sırasında verilen söylev- )isin, bugünkü şerait içinde Yu- krallık rejimine ırirmekle hiç 
lcrle ortalığa daha fazla ay- nanistana en uygun re1ımın bir şey kazanmıyacaiını, kralın 
dınlık vermiş değildir. Tarım krallık olduğunu bildiren bu geri gelmesinin, bazıları tara-
bakanı bay T eotokis tarafın- takriri kabul etmesine karşı fından ileri sürülen iddialara 
dan söylenen söylev çok alkıt- koymuştur. Bu takrir kralcılar aykırı olarak bir iç müca-
Janmıştır. Fakat bundan az birli2'i başkanı General Mctak- deleleri daimilettirecc&'ini si-
evvcl başka bir bakan, bay J ı ki d h 'd sas tarafından verilmişti. B. yasa ayrı ı an a a şı -Kirkos ta plebisitte cum- ç ld 

k a aris kendi görü'llerini bil- detli yapacağını söyle•iı ve huriyetin ekseriyet azana- -r h 
d k k 1 dirmedikçc, mebusların reı'im ürriyet ve adalet teminatile cağını bil irir en ço a -

kışlanmıştı. Kabine üyeleri- meselesi üzerinde kat'i bir ka- yapılacak bir genci oydan cum-
nin birbirin~ uymıyan bu söz- rar almaktan sakınacakları zan huriyet rejiminin hiç korkusu 
}erinin uyandırdığı şaşkınlık kar- edilmektedir. olmıyacağını. zira şu takdirde 

Ö Yunan ulusunun büyük bir şısında başbakan B. Çaldaris, Londra, 8 ( .R) - Amer:- ekseriyetle cumhuriyete olan 
bakanların rejim meselesindeki kaya gitmek üzere yola çıkan bağlılığını bir kerre dalaa gös-
kişisel kanaatleı·inde tamamile eski Yunan Başbakanı B. Pa- tereceğini ilave etmiştir. 
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det zarfında spekülasyoncular 1 ma borsa oyunlarına halkıa ye ekmek içiaia hiJa bir dü-
iplikleri~i. boyamaktadırlar. Ek- oyuncak edilmesini asla kabuJ zene konulmamasına acımamak 
mek .~dçın kbeş ]don • para l edemeyiz. Devletin de aiyasası elden gelmez, tanm bakanlı-
fazla o eme gere eşıyorsa külA 1 bo 

b v d k spe asyoncu ara Ye na modan piyasada iatikrar kur-bunun ug ay orumasına .-
verilmesini köylüye yaraaa- oyunlanaa kal'fl durmaktır. •aaını iatiyor M bekliyoruz. 
sını sevinçle enaylanzi am• B6yle oldaiu halde baid._, :a.a-•n <>oako~ 

Bir yıl içinde 
Karşısında 

yükselen 
duyulan 

Önemli izer 
heyecan 

Bizi Karadeniz 
kıyılannda gez-
direcek ve dolaş
tıracak olan "Ak
su,, vapuru bir 
Pazar günü ak
şamı Istanbul rıh
tımından kalka-

rak boğaz içinin 
güzellikleri ara
sından süzülüp gi
derken hiç 2ör
mediğim bu sa
hillere kavuşmak 
heyecanı içinde 
çırpınıyorum. Biz 
Egeliler Akdeni-

....,...-,....-

zin incisi sayılan 

toprakla iizerin
de doğmuş, bü
yumuş olmanın 

yarattığı gurur ile 
m e m le k e ti mi zi 
bütün memleket- Xour ultlo1. Gu:ipcı .~a cmılt • 

An J.ornm adı ve1·ilc11 su ı ı ı.ok l omıtJ"u fabnlıa:wulcm 
bil' guni 1111 ş 

lerdcn üstün görür ve göğ- da kaldığımı ben gizliyemcm. 
sümüzü kabartırız.Akdeniz kıyı- Bu itibarla Karadeniz sahille-
larında yaşayan insanların hep- rini gezmek, dolaşmak, orada-
sinde aşağı yukarı bu üstünlük ki yurddaşların yaşayışlarını ve 
gururu vardır. Çocukluktanbe- durum!armı görmek benim için 
ri böyle bir hissin tesiri altın- .<.;01111 fi uıci salıifedc 

o , -ı, a ' 

Grm Sonra 

Uzun bir çalışmanın meydana getir
diği bu eseri tefrikaya başlıyacağız 

Halk şarkıları uzun ve 1 anlatması çağırması ile, bir 
özlü bir araştırmanın eseri zümreye münhasır kalmış, 
olarak meydana çıkacaktır. çetin ve sert ifadeler içinde 

Halk şarkıları memleketi• boiulmuş lstanbul şarkıları-
içindc kaynıyan temiz bir nın, hislerinin arasındaki far-
pınardır. Onlardan içten ve kı bulur.Halk şarkıları müm-
özdea samimiyetler taşar.On- kün olduğu kadar bir tasnife 
larda milliyetini seven her girmiştir. 
Türk bir tatlı hüzün, bir gu- Ağıtlar, koşmalar, maniler 
rurlu coşma, bir haksızhga ninniler., değişlemelcr ayrı 
isyanın kabarmıı hislerini, ayrı sıralanmıştır. 
bir şakrama, ıenlenme vel- "Tok Dll,,ln uzun yıllar· 
hasıl her ıeyi bulur. danberi uğraşarak hazırla-
) arim beni hasta olmuş ib1 mış dığı bu kıymetli eseri per-
S1yulı saçm gııl suyıuw , lamış şembe ~iinü tefrikaya baş-
Aıumı beni nurbeı için beslemiş lıyacağız. Karilerimiz Halk 

gıcrbd 11aııdım senin 
• elinden 
(>iye ağhyan Türk çocu

ğdaun laissi temiz ve samimi 

şairlerinin halk tabakalarının 
yüreğini terennüm eden eser
lerini zevkle okuyacaklar 
beğeneceklerdir. 



-
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Vapurculuk ŞEBiR BABERLBRi (KÖŞEMDEN) 
lzmir hattına en Yapıp, yıkmak 

güzel vapurlaını 
koyacaktır 

Vapurculuk Türk anonim ıir
keti son Kilnlerde bmirlileri 
sevindirecek, Memnun edecek 
çok güzel bir karar vermiştir 

lzmir - lsranbnl ek.presini ya
pan Sakarya Yapuuaua lulhassa 
yaz mevsimin.le ihtiyaca cevap 
vermediğıni l'Özönüne alarak 
Trabzon hathnda işlettiği en 
l'Üzel vapurlarının lzmİl'e ui
ram.SUını teaiıı eylemitfu. 

Yeai proğrama l'Öre .. Kars,, 
vapuru bu Cuma güaü limanı
mıza gelecek Ye Pazar l'ÜDÜ 
buradan lstanbula hareket 
etlecektir. Ayni şekilde l'e
lecek hafta " Güaay su ,, 
obür hafta " Abu ,, Izmire 
gelecek, bu suretle Türk tica
ret filosunun bu üç ,.UZel ıe
.misi lzmir, btanbul ara.sinda 
yolculara konforlar seyahat 
imkinlarını baht eyliyecektir. 
Vapurculuk ıirketiai ba güzel 
kararından dolayı hararetle 
takdir ve tebrik etleriz. 

Bildirim 
KüJtür Bakanlığı ve 

Hava tehlikesi 
Hava tehlikuine kartı yar

clua olarak maqlardan kesile
cek yüzde ikilw hakkında Kii
tlr bakanJıimdan Kültiir cli
rektlrlüiüne selea önemli bil
dirimi aşağıya aynen yazıyoruz: 

KanatJannda yıkım ve aıe.. 
ptirecek olan tllpnan uçak
lannın sürsalıadaa yurdumuzua 
16klerini korumak lçia alına
cak tedbirlerin sereldi kddıit 
•aaraflann k&rfllanabilmesi; 
bittin yurddqlana bu çok 
önemli işte p.terecekleri öz
veriye bağlı oldujıı arbk bu 
gün en zent'in deYletlerde 
de belirmit bir hakikatbr. Ba 
sebepledir ki. aapa ltqkaaı• 
mız, hava tehlikesinia blyü'· 
lüiünü, bava kurumu kurulta
yında çok açık olarak ortaya 
koymutlar ve yurddaılan hava 
teblikuini bilenler iiyelijine ya
zılmaya çatanuflartlı.Ba çaim· 
am yurdun ber klfeSinde ne de
ria yauılar btrakbğı her gün 
gazete siltualanna yazılabilea 

üye listelerindea aalaşılır. Yük· 
sek müdafaa eclisi son toplan
twnda eygia tedbirlerin alın
masını üç yılbk prograaa bai
lamıt ; ancak bu programı 
gerçeklqtirmek içia üye verim
celeriain yeter olmadıiına ka
naat getirerek Devlet örgütle
rinde çalııanlarm, Hava kuru
muna maaş ve ücretleri tuta
naın yüzde 2 si nisbetinde va
ritte buluamalarına karar Yer
miştir. Bu toplantıda Bqbaka
aız, bütün Kültür arkadaşları
na, bu yurd . içinde de çok • 
canlılık ve hislilik gösterdikle
rini büyük bir öygü ile söyli
yerek, açıkça teşekkür etmiıtir. 

Şimdiye kadar bütün yürtsal 
İflerinde büyük şeflerin çaiı
nlarıoa herkesten önçe koşan, 
yurtseverlik ve özveriliklerini 
her tehlike itaretinde ön suada 
bulunmakla tanıtan Kültür ar
kadaşlarının bu pe\ önemli iıte 
de kıvanmaya dejer bir örnek 
rösterecekleinden ve istenen 
miktarı sevinçle kabul edecek .. 
ferinden emin bulunuyor ve 
kendilerini üzerleriııe diifaa bu 
ödevi her zamaa oldujıı gibi, 
yap•aya dayet ediyorum. 
Verimcenin taahhüt ıeklini 
rlateren kljulan bir aurati 
l.ağhdır. 81111& 16re taalahllt 
mektaplanma verilmuini dile-
rim. Veri•cui u olanlarclu 
iye olmak ...,..._., J6k 
yirmi IİMJI ytlldenmekte fllp· 

Kordonda Eski Direktörler şerefine Soygun 
•••• • 

Elektrikli tramvay 
fikri kuvvet buluyor 

Aydm hattıDı gezmek üzere 
lzmire gelmesi beklenen B~y 
Ali Çetinkayanm şehrimizde 

iken Kordon' da elektrikli tram
vay yapılması ve Basmane - Ke
mer tramvaylannıa işletilmesi 

işleri ile de meşgul olacağı söy 
leailmektedir. 

Tetkikler sonucunda bu mes
elenin lzmir şerinin güzelliğini, 
bayındırlığını ve halkın ihtiya
cını temin ve tatmin edecek 
bir karara bağlanacağı kuvvet 
ile tahmin edilmektedir. 

Kordonda elektrikli tramvay 
İfletilmui blltüa alakadarlarca 
kat'ı olarak kabul edilmiş 
gibidir. ---
Şark D. yolları 
Panayıra tenzilat 

Yapıyor 
Panayıra gelecek olanlara 

şark demiryollan da tenzilat 
yapmaia karar vermiş ve key
fiyeti panayır komitesine bil
dirmiftir. Kumpanya eşyadan 
Jllzcl• yetmiş ve yolcudan da 
Jlzde elli teazilit yapmaiı 
kabul etmiftir. 

Panayır genel komitesi dün 
alqam belediyede toplanmıştır. -, _..., 
Bay Baha Koldaş 

Mektupcu Baha Koldaşa iç 
itleri bakanhğıaca bir ay izin 
Yerilmiştir. 

••• 
Mes'ut çiftler 

Bir •Jd• uo avlanma 
Haziran 935 ayı zarfında be

lediye evlenme dairesine ev
ı.n.ek için 82 muracaat vuku , 
ltulmuttur. Bunlard,n geçen 
ylarun kalanlarla birlikte 11 O 

çiftin niklhlan yapılmıştır. . ·-··· .. -· 
' Su tarifesi 

' 
Nihayet indiriliyor 

Su tarife ko•iSJoau bu haf
ta içiade toplanacak ve önü
mlzdeki alb aylık devre için 
yeni su tarifesini tespit ede
cektir. 

Komisyonun mesaisi bir haf
ta kadar sürecek ve su şirke
tinin yıllık besabları birer birer 
i6zden geçirilecektir. 

Su ücretlerinin önemli mik
tarda indirileceği söyleniyor. 

1 ••••• 1 ,,, 

Yamanlar kampı 
Verem mücadele cemiyetinin 

Yamanlar kampına Pazargünü 
bir çok halk çı!.mıştır.Cemiyet 
başkanı doktor bay Mitat ta 
Yamanlara çıkarak hazırhkları 
ve yapın işleri incede inceye 
teftiş etmiştir. 

... . . . . . ... . .. 
Özel hasaplar 

Memurlara izin verllmlyor 
Ôzel hesaplar direktörlüğün

den ilçelerdeki ve İzmirdeki 
memurluklara iönderilen bir 
bildirimde özel hesaplar daire• 
si memurlarından çoğunun izin 
istemekte olduğu görüldüğü, 
iılerin günü iÜnüne çıkarılma
•• ye tabsilit nisbetinin yük
seltilmesi icabettiğinden her
kesin öaemle vazifesini görme
si için izin uıulinlln kalclırıl
mıı olduğu biltlirilmittir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
laesiz serbestir. 

Bu kutsal ödevinizi yapar
ken, bu gün yapacağıaız yar
dımın yann ltiltiin yurdumuzu, 
ihtiyar Ye çoculdarımw en 
korkunç bir telılikeMıı 
kona,acat-
H .. 

bir ziyafet verildi 
------------------------------------------Aydın hattında tarifer ucuzlıyacak, 

tüneller genişleticektir 
Aydın demiryollarınm dev

letçe satın alıoması üzerine baş
lanan devir ve tesellüm mua
melesi ikmal edilmiş ve hattın 
vaziyetini yakınen görmek ve 
alınacak tedbirleri yakınca tet
kik eylemek üzere demiryolla
rı genel direktörü Bay lbrahim 
Baybora ile uzmanlardan ve 
böliom direktörlerinden ·mürek
kep bir heyet şehrimize gel
mişti. Heyet eski direktörlerle 
birJikte hattı baştan başa do
laşmışlar ve Pazar günü akşa
mı şehrimize dönmüşlerdir. 

Devlet demiryolları genel di
rektörü İbrahim Baybora Pazar 
günü akşamı şehir gazinosunda 
ayralan lngiliz direktörler şere
fine mükellef bir ziyafet ver
işmtir. Ziyafette ilbay general 
Kazım Dirik, Şarbay bay Beb
cet Uz, hattın eski genel di
rektörü M. Mazat, muavir.i 
mister Lavri, muhasebe müdürü 
mister W ep ve muavini mister 
E. W. H. MuUins, fen heyeti 
direktörü mister Sow, hare
ket reisi mister Kets, Cer 
direktörü mister Peri, le-
vazim direktörü mister Mi-
haliyet istatistik direktörü 
mister Kup, teftiş bakanı Ka
pural, bat doktor mister Şaro 
demiryolları cer uzmanı (mu
tahassısı)mösyö Siul, devlet dc
miryolları cer direktörü mühen
dis Sedat, yol direktörü mü· 
hendis Fuat, hareket direktörü 
Nüzhet, tecim ve hasılat direk
törü Naki, hukuk direktörü 
Muammer, sekizinci işletme 
mmtakası müfettişi Tahsin Se
zen, hareket şefi Esat, sabık 
komiser llm ·, yedinci işletme 
müfettişi mühendis Y akup, Zi
raat bankası direktörü Aşkı 
Eren. iş bankası direktörü 
Firuz, uyuıturucu maddeler in
hi!ları direktörü Vahit, Tica
ret odası namına Şerif Remzi 

Mehmet Ali, Ofis direktörü 
Cemal baylarla daha bazı ze
vat ve gazeteciler hazır bulun
muşlardır. Ziyafet çok samimi 
bir hava içinde geçmiş, bil
hassa hattın salın alınmasında 

gösterilen uysallık havasının 
yarathğı samimi dostluk hisleri 
içinde müstesna bir kaç saat 
yaşanılmıştır. Yabancı dostla-
rımız Türk misafirperverliğinin 
tabii bir icabı olan nezaket ve 
a akadan çok mütehassis bu
lunduklarına ve Türkiyeden 
iyi hisler, unutulmaz hatıralarla 
ayrıldıklarını ifade eylemişler
dir. 

* • • 
Haber aldığımıza göre, şeh-

rimizde lıulunmakta olan Dev
let demiryolları genel direktörü 
bay lbrahim bay Bora ile ya-

nınd&ki uzmanlar birkaç gün 
daha şehrimizde kalarak hat 
etrafındaki tetkiklerine ve ta-
rifeler üzerindeki araştırmala

nna devam edeceklerdir. Mem • 
leket urumlannın ucuz tarife
lerle ihraç iskelelerine indiril
mesi yolundaki devlet siyasası 

bu hat üzerinde de çok yakın 
günlerde tesirlerini gösterecek
tir. Tarifelerde mümkün olan ten 
zilat yapılacaktır. Bilhassadevlet 
demiryolları vagonlannı Aydın 

hattı üzerinde de işliyebilmesi 

tünellerdea geçebilmesi için hat 
üzerinde ciddi ve mühim ame· 
liyata başlanması derpiş elun
ma ktadır. 

Hat üzerindeki tünellerin ge
nişletilmesi için iycap eden 
keşifler tez elden yapılacak 
ve hemen bu engeller ortadan 
kaldırılacaktır. Beı on gün 
sonra Bayındırbk Bakanı Bay 
Ali Çetin Kayanın da hattı 
görmek, tüneller işini yakıodan 
tetkik eylemek üzere şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

1 Arsıulusal Panayırımız 
1 için toplantılar devam ediyor dünkü 

Toplantı iyi neticelere bağlandı 

• •••• 
Suçlularının 
Duruşması 

İzmir - Manisa yolunda bir 
soypn hadisesi olmuı ve üç 
otomobilin yolcularının paraları 

J 
alınmıştı. Bu suçla maznun Bor
novanın Kayadibi köyünden Ali, 

1 bekçi İbrahim, Mehmet Ali, 
l Hamza oğlu İbrahim ve Muh-

l tar lbrahimin duruşmalarına dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 

Dünkü celsede suçlulardan 
bazıları vaka gecesi kendileri
nin başka yerlerde bulunduk
larını iddia ederek bunun için 
müdafaa şahidi göstermişler ve 
bunların dinlenmesini istemiş

lerdir. Mahkemece müdafaa 
şahitlerinin ietirtilmesi için 
ikişer lira ücret yatırılması ve 
bundan sonra şahitlerin getir· 
tilmesi kararlaıtırılmıştır. -
Zavallı çocuk 
Elektrik direğinden 

Düşerek öldü 
Karşıyakada bir kaza olmuı 

ve zavallı bir çocuk elektrik 
diraiinden düıerek ölmüştür. 

Alaybey Güneydın sokağında 
oturan seyyar sandalya tamir-

cısı Hüseyinin 12 yaşlarında 
oğlu Muharrem oturdukları evin 
önünde ve beş metre yüksek
liiindeki elektrik direjine çık
mış ve direkten birdeıabire dü
şerek başından ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralan
mıstır . 

Yaralı memleket hastanesine 
kaldırılmış ise de aldığı yara
dan hastanede ölmüştür. Çocu
iun kafatası üç santim çatla
mıştır. 

Tahkikata müddeiumumi mu
avinlerinden bay Mümtaz el 
koymuştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Küçük Haherlel": ................... , 
izin 

Dağkızılca nahiye direktörü 
Sadriye bir buçuk ay ve Ali
ağa aahiye direktörü Hasan 
Fehmiye bir ay izin verilmiştir. 

Tarım okulunda 
Tarım bakanlığı müesseseler 

direktörü bay Süleyman Fehmi 
şelırimize ieı.iş ve Bumova 
Tarım okulunu teftiş etmiıtir. 

Tayin 
Torbalı sağlık memuru bay 

F eh•i g6rillen lüzum üzerine 
Arsıulusal İzmir panayırı faal doktor Behçet Uz panayırın MaaaYsat uilık memurluğuna 

komitesi dün öğleden evvel bütün durumunu ve elde tayin edilmiştir. 
saat saat 11 de Dr. Behçet edilen neticeleri, pavyon Bay Yaşar Albaraz 
Uzun başkanhj"ında toplanmış vaziyetini, ileride yapılacak 1 

k nan tlirektörlüğü siyasal 
umami omiteye verilecek oJan faaliyeti ecnebi, Ye yerli ,, 
malumat ve izahatın esasını kısıDJ şefi bay Yaşar Al~araz 
tespit ile meşgul olmuştur. deniz ve kara yolları nakil va- terfian Çankırı merkez me-

Saat on yadide de il~ay ie· sitalarmda panayır için kabul murluj'una tayin edilmiştir. 
neral Kazım dirikin başkanlı- edilmiş olan tenzilat ınikdar- Bu husustaki emir lıbayhğa 
iında olarak go;.mel komite bir larını izah etti. tebliğ olunmuştur. B. Yaşar 
toplantı yapmııtır. Konsoloslukların yaphklari hilen Borsada tedavide bu-

Konsoloslarla, daireler baş- bazı teklifler üzerinde görüş- luamaktadır. 
kanlarının, tüccarlar ve öazete- meler yapıldı ve iyi neticelere ita amirlen hakkında 

ı cilerin bulundukları bu taplan- hağlandı faal komite yarın 

1 

tıda faal komite başkanı lıtay yine toplanacaktır. 1890 ve 1980 numaralı ikti-
•• •• • .. ,.. sadi buhran ve müvazene ver-

Ha va kurumunda Arabadaki kadına gileri kanun1an•111 6 ve 3 üacü 

Yeni seçimler yapıldı 
Müddeti biten Hava Kurumu 

lzmir ıubui yuaetim kurulu 
yerine dört sene için yeni ae
çim yapılmııtır. Yeni kurul bu-
gün saat 18 de ilbay General 
Kizım Dirikin Bqkanlığı altın-
da ilbayhk salonunda ilk top
laahsınt yapmıı ve bqkanlıia 
Esnaf Ehali Bankası idare ••c
lisi bqkaaı Hamdi Akyüreji, 
>.. bqkanbia •••kat Nuri 
F ettalı Eaeni, O.ursal •iira
ldpiie u Defterdar Keua 
Yılmua ı;eamtir 

Hücum eden serseriler 
Keçeciler caddesinden araba 

ile geçmekte olan umumi kaa 
dınlardaa Rıza kızı Memnune-
nin arabasına sarhoı olarak 
Nazmi oğlu Fethi, Ali oğlu 
Mustufa, Hasan oğlu Ha.eyin, 
Iımail oğlu Hasan adındaki 
phıılar taarruz e'miılerdir. 

Bunlardan Fethi arabaya at
layarak mezbureyi hamil lt11· 
luntlaju aahlra ile tebdit et
.miftir. Dlnll ... ,...,....,.. 
adliyeye Ye~. 

•addelerinia ita amirlerinin 
mes'uliyetlerine dair olan hük
münün tefsirine imkan olma
dığı hakkında kamutayca itti
haz edilen karar ilbayhğa ıel
miıtir. 

Tefsir imkanı olmadığına 
i6re bunua için kamulaya ye
ni bir kanun layihası verile
cektir. 

Kocae) i İl bayı 
Kocaeli ilbayhtına atanan 

_ milkiye •n.,.ktirü B. Huip 
cila yoi ... ltafluaak lzere 

· • •mlm .. br 

incili çavuşun oğlu sinirlen• 
miş, öfkelenmiş, eline verdik
leri yufkayı babasına uzabp: 

- Yırt bunu demi, 
O da; çocuk sussua cliye 

yırtmış. Biraz durmuş başlamış 
çocuk ağlamağa: 

- Aman, zamaa 
- Dikin bunu birbirine di-

kin diye basmıf feryadı. 
Abideler yapar, binalar ya

parız, medeniyetler kurarız, 
bir~irine parmak ısırtmak için 
milletler bin çeşit göı kamaş
tırıcı şeyler yapar, uğraşırız, 

yollar, kanallar meydana geti
ririz, bakarsınız ki bir ğün 
hepsi toprak albnda kalmış, 

unutulmuş üstüne bir yenis.i 
daha yapılmağa başlanmış, ya
hut yapılmıştır. 

İnsanlar İncilinin oğlu gibi 
devrilen, toprak altında ka
fan eserleri meydana çıkarıp 
görmek için ha bre ha bre, 
özene, bezene yaptıkları yolla
rı bozuyorlar, koskoca kaşane
ler yıkıyorlar 2'Üzelim şehirler 
kazma darbeleri altında oyuk 
oyuk bir şeyler oluyor, eskile
ri meydana çıkarıyorlar. Düşü
nüyorum da: Ne tuhaf iş bu 
diye kendi kendime gülüyorum. 

İşin ilmi noktadan kıymeti, 
faydası bir başka iı ve inkar 
edilmez bir hakikat, fakat afa
ki görüşten bir tuh.af .. 

İstanbulu göz önüne alacak 
olursak neler görmeyiz. Sultan 
Ahmet tarafındaki yollar he
men hemen kapanmak üzere, 
başka semtlerde buna benze· 
mez daha neler. 

Hele bu sefer ltir Alman 
çıktı ortaya .. Gôya Bizans deY
rinden bir kitap bulmuşlar ona 
göndermişler. kitapta Istanbu
lun gizli ~eçitleri yazılı İmİf, 
adeta afsonculuk, büyücülük 
ıibi esrar yaşatan bir rivayet 
ve bir çalışma arasında bilmem 
kimin bahçesinde bir del!k 
buldu. 

Gazeteler, Kadıköyden Bü
yükadaya yer altından tünel 
varmış, 12 koldan yol gidiyor
muı dediler. Herkeste bir me
rak. Çıka çıka Kadıköyden 

Üsküdara kadar bir yol olduiu 
anlaşıldı. 

Anla,ıldı amma deliğin ilk 
menfezini buldukları zavallı 

bahçede bütün güzelliklerini 
Kaybetti. Yığın yığın topraklar, 
köşe köıe delikler içinde yan
gın yerlerindeki arsalara döndü. 
Uğraştıkları yollar da öyle .&e
ğil mi? Tabiat ve inıanlar ya-
pıyor, yıkıyor, bozuyor, tekrar 
çıkarıyor. Bir çocuk eğlencesi 
ki sorma ıritsin. 

Tokdll ---Kokmuşet 
Haziran 935 ayı fında 

1993 kilo kaçak olarak kesil
miş kurtlu ve kokmuş et şar
baylık et takip memurlan ta
rafından yakalanarak imha edil
miıtir. 

•••••••• 
Buğday satışı 

Dün boHada buğday satıtı 
çok hararetli olmuştur. Öğleye 
kadar muhtelif nevi buğdaylar
daa 1641 çuYal bujday satıl
mıştır. 

Fiatlar 4,5 - 6,75 kuruı 
arasındadır. Buiday fiatların.la 
yeui yükıelif yoklar. 

• 111 ••••• 

Kız kirletmişler 
Burnovanın karaçam kiyiin· 

den Bekir kızı 11 yaılaııacla 
Fatmayı zorla kaçırarak kalt
jım kirleten lnı köyden lı.a
bün oilu Yusuf Ye arkad8f1 
Muıtafa baklanadaki tahkilUlt 
bit.it Ye mevkufen afır ceu
da YUrUfmalarnna y•,.ı..m 
üçladl •llatutilrlilrte ... 
'Y ril 



Yanlış kullanılan daire 
Ve makam adları 

Türk dili tetkik cemiyetince kabul 

Edilenlerin bir listesini yazıyoruz 
Öz Türkçeye çevrilen resmi daire ve makamların adları bir 

cok kimseler ve bazı gazeteler tarafından yanlış kullanılmakta
ır. Ti.irk dili tetkik cemiyetiı.in kabul ettiği resmi daire ve 

' ·o mların adlarının doğrusu aş'lğıda gösterilmiştir. Bütün yurt-
da~ ·ı bunları dikkatle okuması ve öğrenmesi gerektir. 

RESMi MAKAM VE DAİRELER 
Osmanlıca ' rı 
Reisi Cümh. • 
Riyaseti Cümhur 
Büyük Millet Meclisi 
Heyeti V ekilt> 
Başvekil 
Adliye vekili 
Milli Müdafaa Vekili 
Hariciye Vekili 
Dahiliye Vekili 
Maliye Vekilı 
Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Nafia Vekili 
iktisat Vekili 
Maarif Vekili 
Ziraat Vekili 

Türkçe karşılıkları 
Cumur Başkanı 
Cumur Başkanlığı 

Kamutay 
Bakanlar kurulu 
Başbakan 

Tüze bakam 
Sü Bakanı 
Dış Bakanı 
iç Bakanı 
Finans Bakanı 
Gümrük ve tekitler 
Bayındırlık Bakanı 
Ekonomi Bakanı 
Kültür Bakanı 
Tarım Bakanı 

Bakanı 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekili 
Erkanıharbiyci Umumiye 
Şurayı Devlet 

Sağlık ve soysal yardım Bakanı 
Genci Kurmay 

Mahkemei Temyiz 
Divanı Temyizi askeri 
Şurayı Askeri 
Reis Vekili 
Katibi Umumi 
Müsteşar 
Divanı Riyaset 
idare Amitj 
Müdürü umumi 
Müdür 
Vilayet 
Vali 
Kaza 
Kaymakam (Kaıa 
Nahiye 
Nahiye müdürll 
Belediye 
Belediye reiıi 
Belediye riyaseti 
Belediye meclisi 
Ş.bir 
Kasaba 
idare 
Emniyeti umumiye 
Heyeti umumiye 
Kalemi mabıus 
Levazım 
Evrak 
Muhasebe 
Muhasebeci 
Neşriyat 
Daire müdürü 
Şube müdürü 
Mümeyiz 
Memur 
Katip 
Muavia 
Reis muavini 
Müdür muavini 
Müddei 
Müddei umumi 

kaymakamı) 

Danıştay 

Yargutay 
Süel Yargutay 
Süel danıştay 
Asbaşkan 
Genel Sekreter 
Yönctkcr 
Başkanlık Lcuru 
Kestör 
Genel direktör 
Direktör 
İl 
ilbay 
ilçe 
ilçebay (llcebay) 
Kamun 
Kamunllay 
Uray 
Şarbay 
Şarbaylık 

Şar kurulu 
Şehir 
Kent 
Yönetim, Yl!netke 
Kaauğ güven 
Genkurul 
Özel büro 
Gereç 
Arşiv 

Sayış 
Sayışman 

Yayın 
Çevirıren direktörü 
Bölüm direktörü 
Kalem başı 
işyar 
Sekreter, Betimen 
Yar 
Yarbaşkan 
Yar direktör 
Sav aman 
Genel savaman 

J~P~~Y~d~ ...... c~~h~riY~t 
Yeniden kuvvetlenmiştir 

Paris, 8 (Ö.R) - Madritten B. Lero merkez cumhuriyet-
bildiriliyor: Bathaka B: Le!'! çilerine dayanan siyasanın ha-
Valansta elli bin dınleyıcı kiki cumhuriyet ülküsünü ko-
önündtı önemli bir söylev ver- ruduğunu söylemişt r. Başba-
ıniştir. Toplantı lspanyol ra- ban hükumete radikallerin ya-
dikal partisinin Valans şubesi nında sağıların da girmesını 
olan muhtariyet partisinin yap- müdafa etmiş ve sai!ıların el 
raklarla donatbiı bir spor birliiile İspanyada cumhuriye-
alanında yapılmıştır. B. Le- tin kesin olarak berketildiğini 
rundan knce radikallardan H · B 
Vlisko ile eski Başbahan Sam- söylemiştir. atıp, ütün cum-
per söz almışlar ve B. Aza- huriyetçiler'. .müş~~rek ~lkünün 

· · ·ı huri- müdafaası ıçın oırleşmıye da-
nanın sıyası ı e son cum k .. 
yetçilerin ve Sosyalistlerin du- v~t ~dere sozune son ver-

1'U t k'd etmişlerair mıştır. .... ~.~HER'·AKŞAM;;;······ 
Şehir gazinosunda 

MÜKEMMEL ORKESTRA 

İstanbuldan hususi celp edilen mutena 
san'atkarlar tarafından _ 

r.1'////,t'.// L'// //////77//_/Y,/'/7ZZ7T/,J • 

G.. ı ı · · ı•t'ıf denizinden ıstıfac:le etmek agaçlar 
uze zmırın " ki" b' . k 

altında ül kokuları arasında zev ı ır ~aman g~ç~rme ve 
g d "k mmel bir orkestra dınlemek ıçın 

aynı zaman a mu e 
Şehir gazinosuna muhakkak gitmek lazımdır. 

Büyük parlamento haftası 1 Başbakan 
ltalyan - Habeş harbının önüne ~!_~,~:~~~.~aE:;~~r 

Geçmek çareleri aranıyor mişlerAntalyada 
L l hakem kurulu bir şey yap Antsıya, s (A.A) - Gök-

a ıeye amıyor !erimizin korunması davasına 
Istanbul, 8 (Ö.T.) - Atina- ! tilafındaki durumu hakkında görüşmelsainde mümessilinin karşı halkımızın ilgisi zün ıeç-

dan bildirild i ğine göre Habe- Paris büyük elçisi sir Corc ltalya - Hebeşistan anlaşmazlı- tikçe artmaktadır. Dün büyük 
şistanda ) erleşmiş olan bir çok Klarktan gelecek rapora da- ğında hakiki düşüncelerinin ne- bir mitinğ yapılmıştır. Binlerce 
Yunanlılar Yunanistana dön- yanarak Inıilterenin güttüğii olduğunu anlamak fırsatını ka- halk uçak sevgisina ve Türk 
meğe başlamışlrdır. Bunun ıe- yolu ve ltalya ile Habeşistan zanacaktı. göklerinin erırinliğine karşı iç· 
bebi, ltalyanın yakında Habe- arasında bjr harbın önünü al- " Morning Post,, gazetesi de ten ilgisini ırösterıniştir. Veri-
tistana karşı resmen harp mak için sarfettiği gayretleri B. Avenolun göretini tefsir len söylevler halkın birge 
ilan ederek askeriğ hare- anlatacaktır. ederken lnıilterenin ltalyan • (mütterek) duygusuna tercli-
kata başlıyacaiı hakkındaki Çarşamba günü toplanacak Habt meselesinden ilıisini kes- man olmuştur. 
kanaattır. Lahide toplanmış lngifö· bakanlar kurulu yalnız mesı daha doğru olacağını, Antalya bugünün ea önemli 
olan hakem komitesi görüşme- ltalya - Habe; ihtilafile uğra- yoksa ltalyan kabugu ile Ha- konusu önünde çok ileri ve 
!erinin suya düşmesi bu kana- şacak ve Afrikada harp tehli- beş ağacı arasında parmağı- yüksek yurdseverliğini göstar-
ata kuvvet vermektedir. kesinin önüne geçebilecek bir nın kısılmış kalacağıaı yazmak- miştir. 

Yunanlıların Habeşistandan çare aranılmasına tahsis edile· tadır; T k" d d 
kaçmaları, diğer ecnebi teba- cektir. Seveningen, 8 (A.A) - ltal- e lr ağ a 
!arının aynı şekildeki hareketi Lahi, 8 (Ö.R) - iki giinden ya - Habeş hakem komitesinin y " 
üzerine başgöstermiştir. beri burada toplanmakta olan toplantılar: sırasında çıkan agmur 

Londra 7 ( Ö. R. ) - Bu- Italya _ Habeşistan hakem küçlüklerin ağır olduğu haber Tekirdag, (A.A) - Dün bir 
gün Londrada büyük bir par- kurulu henüz bir sonuca vara- almmııtır. Gelecek toplantılar- saat süren şiddetli yağmurlar-
lemeııto haftası açılıyor. işsiz- mamıçtır. Habeş hükumetini dan vaz ıeçilmesi mümkündür. dan sonra 15 dakika devam 
lik meselesinde hükumetin si- temıil eden FranJız hukukçusu Komisyon buna dair bugün bir eden dolu bazı camlan kırmıt 
yasasına dair işçiler tarafından B. Gaston Fez henüz tezinia karıır alacaktır. ürüne çok zarar Yermiştir. lir 
verilecek bir takrir dolayııile ikinci kısmını açmak fırsatını Paris 8 (A.A) - Amerika çok evleri su basmııtır. 
kamoy tarafından ilgi ile bek- bulmamıştır. Bugüakü gün kati Habeşistanın müracaatına ver· R 'd 
1 .. h. 1 t di<ri cevabı gözeleyen Tema usya a enen mu ım par emen o mü- bir mahiyette olacaktır. • 
Zake 1 · 1 kt B 1 rrazetesi diyor ki, Amerikanın re erı o aca ır. un ar ya· Hakem komitesinin hiç bir • 
rınki Salı günü başlıyacaktır. ıonuca varamadan damlacag"ı cevabı Vaşingtonun çok büyük Hazırlıklar haşladı 

•· bir ıakni hareket ederek bazı 
Çarşamba ırünü B. Tomas muhakkak sayılıyor. in ·ı Moıkova, 8 (A.A) - Temel gı iz çevenlerinin senuçlannı 

son zamanlarda özel kurul Amerika karı,mıyor d yasasında deg" itiklikJer yapa-
ö üşünmiyor gibi ıöriindiikleri 

tarafından verilen ve lnıriltere Londra, 8 ( .R) - "lleyli· b k cak olan komisyon B. Staliniıı ir maceraya atılma iıteme-
ile serbest Irlanda devleti ara- Maiyi,, gazetesi Vaşinrrtondan d k d ba•kanlı<rı altıada ilk top-• iiini gösterme te ir. y • 

sındaki ilgilere müessir olacak haber alıyor: ltalyan-Habeş Briand-Kelloğ paktını imza lantısını yapmıştır. Komis-
mahiyette bulunan hüküm üze- anlaşmaz birleşik Amerikalıiı edenlerin Habeş anlaşmazlı· yon B. Stalin, Molotof, Ya-
rinde izahat vermefe davet devletlerini hiçbir suretle ilgi- ğının kotarılması için ba- roşilof, Kaıraganoviç, Litviaol 
edilecektir. lendirmemek edir. Amerikada rı•çıl tedbirlerden baıka hiç b k k · 1 · 

Y Ye daha da aş a omıser erın 
Nihayet peşrembe günü dış ltalyayı Habetistanla harbe bir araca müracaat etmiyeceii baıkaolıkları altıada hazırlık 

ıiyasa üzerinde büyük müna- sürüklemesini ihtimalini kuv- hakkındaki kanaatını bildiren 
itlerini görmek üzere oaiki 

kaşa olacak ve dış işleri ba- vet i olan böyle bir ihtilafın Amerikan uluılar sosyetesinin 
k 1 · k t k · · 1 kola ayrılnuthr. anı Sir Samüel Hor lngilte- Amerika hükumetinin her han- meae eyı o arma ıçın ça ıı-
renin dış siyasası ve bilhassa gı' bir teşebbüste bulunmasını masıaı memauniyetle karıda h h · 

k t 1 h ~u avuzunu ta rıp ltalyan • Habeş anlaşmazlıj'ının Amerika geoelöyu hiçbir su- ma ta ve op anan yargıç a-
duruınu üzerinde geniş izahat retle kabul edemez. kem komisyonunun her iki ta· Etmişler 

rafı tatmin edecek bir anlaşıt K k Al k" il d verecektir. Bu son mesele Mornlng Post'un arııya anın orca uy n e 
.. . d s· S 1 b' T 1 1 taaviye sureti bulabileceği üıni- Veli ile arkadaflan tecemmü 
uzerın e ır aıaue ır gün avs yes dini i•r etmektedir. 
Önce uluslar kurumu ırenel Loml.ra, 7 (Ö.R.) - ( Deyli Bu açıktan açığa Amerika- havuzlarından bini kilit kır-
B. sekreteri Avenol ile yap- Mayi) yazıyor: Uluslar kurumu nın Habeş _ Italyan meselesine mak suretiyle tahrip ettikleri 
•ış olacağı mülakata ve genci sekreteri B. Avenol in- karışmak istemediğini göster- belediyece görülmüş ve mah-
Fransa'nın ltalyan - Habeş giliz devlet adamlarile olan mektedir. kemeye verilmişlerdir: 

················································································································································~~······························· 

Maç bugüne kaldı ıGeneral Kondilis Ronıa· 
Atina Muhtelitinin İzmire de uğrıya- da görüşmelerine başladı 

rak Maç yapacağı söyleniyor y B k b •• t" 
lstanbul, 8 (Özel) - lstan- (b unan a anının u gore ıne ugün) bırakılmıştır. 

bul muhtelitinin daha kuvvetli Yeni Asır; Atina muhteliti- siyasal çevrelerde Önem Veriliyor 
çıkması için bugün ( dün ) ya- nin Istanbuldan sonVL Ankara 
pılması beklenen Atina _ Is- ve lzmire uğrıyarak bu iki 

tanbul muhtelitleri maçı yarına 
şehrin muhtelitlerile karşılaşa
cağı söylenmektedir. 

K. Andlaşma ve Fransa 
Birlik davranacaklar 

Vreme gazetesinin mühim bir yazısı 
Belgr.at 8 (Ö.R) - Vreme mümkün kılmak içindir. Bu yar· 

gazetesı Avusturyada hükünı- dım Avusturyanın ekonomisini 
darlığın geri getirilmesi mese- d" it · A b t 
1 • • uze mış ve onu nş us an 
esme tahsıs ettiği bir başına- k t t 

kalede diyor ki: ur armış ır. 
" Hamb h d • Fransa ve küçük andlaşma 

urg ane. anı azala- Habsburgların yeniden salta-
rmın Avusturyadakı mallarının . . 
iade ed'J · k 11 • • •at kurmalarına muhalıftırler. 
aeti .1 ı .m.e~ı, ra ıgın dgerı Avrupa kifi derecede ayrılık-
• rı mesı ıçın propaıran aya 1 . . d d • d 

i i k' · k• k d' . ar ıçın e ol ugun an salta-
g r şme ım anını en ılerıne natın yeniden kurulmasına te-
vermekten başka hiçbir amaç bb" · ·· 
gütmemekted' A t şe us halınde baş gosterecek 

b
. dır. 

1 
vu

1
s urkyanın olan derin bir diplomasi buh-

egemen ır ev et o ara var · 
olması b' · 1 1 d' - . ranın yem sarsıntılarıodan sa-

ırı u usa , ıgerı k _ h kk d 
arsıulusal iki yolla izah ıomaga a ı var. ır. .. l~~e 
edilebilir. Devltler ve ulus- bundan dolayıdır kı kuçuk 
!ar kurumu şimdiye ka- andlaşma Viyaaadan gelen 
dar Avusturyada finansal bütün haberleri dikkatle göz-
yardımda bulunmu !arsa bu de11 geçirmekte ve Habsburg-
ancak bu memleketin müstakil !arın ileri gelmelerine lcarıı 
bir devlet olarak yaıamasını bulunmaktadır. 

Paris, 8 (Ö. R.) - Romadan 
bildiriliyor: Yunan Batbakan 
vekili ve ordu bakanı General 
Kondilis Romaya varmış ve 
General Grazyanı ile, hükumet 
adına, Kont Lenni tarafından 
selamlanmııtır. Riyasal çevren
ler tam Yunanistanda rejim 
meselesinin ortaya çıktığı sıra
da yapılan bu görete büyük 
bir öıı.elll vermektedirler. 

Gala tada 

Yunan Bakanı, Başbakan 1. 
Mussolini ve dış işleri müste
şarı A. Suviç ile görüşecektir. 
Bu görüşmelerin mevzuurıa ge
lince; genel bir inceleme ma
hiyetinde olacağı ve iki lı.ükfı

met adamının ltalya ve Yuna
nistanı yakından ilgileyell bütün 
meseleleri gözden geçirect.k
leri bildiriliyor. 

cinayet 
Borç yüzünden adam öldürüldü 
lstanbul, 8 (Ô.D.) - Galatada kanlı bir cinayet elmuştıar. 

Mustafa adlı bir genç, abdestha11ede yıkanırken sıkılan bir ta
bancakurşunile öldürülmüştür. Zabıta tarafından yapılan tahki
kat bu cinayeti kayserili Şükrü isminde birisinin yaptıiını göster• 
miş ve katil yakalaamıştır. Cinayeti• bir alacak •eselesioden 
ileri geldiği zannediliyor. 

lspanyol güzeli 
Avrupa güzeli seçildi 

lstanbul 8 ( Ô. T. ) - Avrupa güzelleri müsabakası yapılaıı 
ve iuri lspaıı.yol ırüzelini Avrupa ll'Üzeli olarak ilin etmiıtir 

1 
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Casuslar Avı 
BÜYÜK HARPTA INGILiZ - ALMAN 

VE FRANSIZ CASUSLARI 
: ~:Lr:l:r.ıcı.. ~sım 

'I··------------------------------# -1 

Sir Basil Thomson 
---------------------------------Entellijens Servisin dimağı olan 

Adam hatıralarını anlatıyor 
•• • ,._._, • mm 

Başlangıç 

Büyük harpta Entellijens 
servisin dima~ı saydan Sir Ba-
il Thomsonun çok serüvenli 
(sergüzeştli) bir hayatı vardır. 
1861 de dogan bu adam bir 
papasın oğludur. Oksford'ta 
hukuk okumuştur. Onivereiteyi 
bitirince batı Amerikasında bir 
yıl süren bir inceleme gazete
sinde bu!unmuş, sonra yam
yamlara ile tanınmış olan Fiçi 
adalarma hakim olarak gönde
rilmiştir. Tbomson, orada kal
dığı yıllarda yerlilerin konuş
tukları başka başka dilleri öğ
renmiştir. Yirmi dokuz yaşında 
Tonga kralının isteği üzerine 
bu memleketin başbakanı ol-
ınuftur. Bugün adada yeri-
tilmekte olan medeni&' ve 
ceza kanunlarını yapmııtır.Balı 
yeni Gine adaları da lnğiltere
ye ilhak edilince Tonga kral
lıgı bir hayal olmuıtu. Tbom
•on, bu sefer de ilk lngiliz ge
nel ilbaymın ada içerilerinde 
ıeziıine yoldaşlık etmiştir. 

lngiltereye dönünce hapis
hane direktorJuklarında bulun
muıtur. lngilterenin en önemli 
ceza evleri olan Dartmoor, ve 
W ormvood Scnıbe ceza e•le
riai senelerce idare etmİ§tİr. 

Bfttün hu geniı denemelerle 
caniler üzeri•de ihtisas sahibi 
olan Thomson Scotland Yard 
genel emniytıt direktorluiuna 
tayin edilmiştir. 

Harp patlak verince 
Harp patlak •erince Sir Ba

Thomsonun büroları deniz •• 
kara Entellijens senis casus
larınm Randevu yeri olmuştur. 
Yakalanan bütün casuslarla 
dünyanın iter tarafından lol'il
tereye gelen ıilpheli phıslan 
istintak eden hep Sir Basil 
Tbomsonclu. Gnaler eldu ki 
Thomson İngiliz harp kabine· 
lerinin toplanblarında da hazu 
bulunmaia başladı. Artık onun 
bilmediji bir şey yoktu. Büyük 
lritanya krallığının bütün es
rarı onun kafasında yer etmiş 
bulunuyordu. 

Şüpheli bir ölüm 
Başkasına varmak için 
Kadın kocasını zehirleınis 

Y eniköyde kırk beş yaşla
nnda Hüseyin adında birınin 
bundan 11 ay evvel şüpheli 

bir şekilde öldüğü müddeiumu
miliğe haber verilmiş ve tah-
kikata memur edilen yar müd
deiumumi B. Orhan dün köye 
giderek Hüseyinin mezarım 
açtırmıştır. 

11 Ay evvel ölen Hüseyiain 
cesedine, hatta kefeaine hiçbir 
şey olmadığı görülmüştür. Me
zar rütubetli bir yerde idi. 

Ölünün mide ve barsakJarı 
alınmış ve bir kah içine kon-
muştur. ihbar edildiiinc göre 
Hüseyin genç olan karısı ta-
rafından istiriknin ile zehir
lenmiştir. Adamcağız sabah
leyin yemek yidikten sonra 
evinden çıkıp ormana gitmiş 
ve orada birdenbire sancılan
mıf, kıvrana kıvrana can ver
miştir. 

Kadmm başka birife evlen
mek için kocasını öldürdüğü 
iddia edilmektedir. 

Ölünün mide ve bağırsaklara 
lıtanbulda bp adli müessesesine 
ırönderilecek ve oradan gele
cek olan rapora 2öre hareket 
edilecektir. 

Harp senelerinde 
Dört harp senesinde ve Ver

say muahedesi görüşülürken 

o, muhtelif memleketlerin dev
let adamları ile görüşüyor, fi
kirlerinden, salahiyettar bir 
devlet adamının fikirleri gibi 
istifade ediliyordu. Mütareke
den sonra Kraliyetin bütün En
tellijens Servis teşkilatının ba
şına geçirildi. Harp içinde mü
şahit mevkiinden hadiseleri 
tnkip edea Sir Basil bilmen 
ve hiç bilinmiyen birçok esrar 
üzerindeki perdeyi yı:tacak sa
lahiyete maliktir. 

BUyUk harpta Scotland 
Yardın rolU 

Thomson hahralarma şöyle 
başlar : 

"1914 temmuzunda,Londrada 
canileri taharri dairesi polis 
direktörü bulunuyordum. Pro
fuyonel cinayetler işindeki ih
tisasımı ileri sürerek beni bu 
mevkie seçmişlerdi. Ceza ev· 
)erinde on sekiz sene devam 
eden hizmdim tecrübelerimi 
artırmı,tı. Bütün işçenliğimi 
(faaliyetimi) canilerin araomaıı 
itine vermiş bulunuyor. 

Sarayova cinayeti 
Sarayovada Arşidük Ferdi

nandın ölümü ile neticelenen 
cinayeti, ben de diğer Ingiliz
ler gibi karşılamış ve bu cina
yetin dünyayı a tüst edecek 
bir harba sebebiyet vereceğini 
aklımdan bile geçirmemiştim. 
Bu husustaki soukkanhlığını 
iycap ettiren 11ebeplerflen biri 
de, o zamanlar Balkanlarda si
yasal cinayetlerin hiç eksik ol
mama11 idi. Böyle bir cinayetin 
tahrik edebileceği diplomasi 
aotalarla, bir kaç kişillin tev
kifi ve gaıetelerimizde ekseri
ya pek az yer tutan muhake · 
meler işin ört bas edilmesine 
yeter diyordum. Bununla bera
ber bu cinayetin ilk sonucu 
olarak Bukingam sarayında ma
tem ilan edildiğinden yine sa
rayda veriJmesi mutasavver bir 
balo da geriye bırakılmıştı. 

- Sonu 1ı<ır -

Annelere öğüt 
Bir yaşına kadar çocu~' 

Nasıl bakıhr? 

Çocuk esirgeme kurumu genel 
merkezi; yeni doğan çocukla-

rın bir yaşına gelinceye kadar 
nasıl bakılacağım öğreten "An
nelere öğüt., ün 1 inci sayısını 

bastırmıştır. 
Aynca çocukların nasıl bes

leneceğini ve mamalarının nasıl 

hazırlanacağım öğreten " An
nelere öğlit ., ün 2 inci sayısını 
da bastırmıştır. 

1 ve 2 sayılı öğütleri istiycn
lere Kurum parasız olarak gön-

derir. Ankarada bulunan Çocuk 
esirgeme kurumu ırenel mer

kezi başkanlığına yazı ile adres 
bildirmek yeter. 

Zorla alacakhlar 
lkiçeşmelik Süleymaniye ma

hallesinin Kiremitçi sokağında 
oturan Hüsnü oğlu Hasan ile 

Murat 02-lu Ömer, kanp Nu
ride alacakları olan 64 lirayı 
zorla almak istemişler ve ken
disine sandalya ile vurmuşlar
dır. Nuri de bunlara bıçak çek
tiğind~n heı>si yakalanmıştır. 

-
Yenilenin vay haline 

Amerikanın şimalindeki çöllerde 
Vahşi hayvanların boğuşmaları 
Harold Austinin muvaffakıyetli bir filmi 

Afrika sizinle konuşuyor, fil
mini ibda eden adam, Harold 
Austin, aynı zamanda yorul-
mak bilmiyen bir gezici ve 
çok cüretkar bir sinema-
tograf reporteridir. Busefer 
yanındaki film makinesi ve 
omuzundaki rn:eğile şimnli 
Amerikanın en tehtikeJi mm
takası sayılan Nevada devle
ti sınırın aki büyük çö'e ğit
miştir. Sienas dağlarının kar
la örtülü olan eteklerini aş
mıştır. 

Bin bir tır.-l?U "~yl 
\f eno;-cN 

Kavurucu bir güneşin taham
mülü eriten kız~mhjı altında, 
bin bir tehlikeye göüs gererek 
hayvanlar aramnda yaşaı:onk 
için vukubula1' vahşiyane kav
gaların sesli ve renkli filimie
rini almıştır. En küçüğü, en 
büyüğü tarafından yeni!en, en 
vahşisi, en korkuncu ta rafın
dan parçalanan hayvanlar ak
lımızdan belki de hiç geçire-
miyeceğimiz bir kavga içinde~ 
dirler. Bu ölüm çöllerinde 
ma~luplcrin vay hallerine... Fi
limin o kad)tr canlı bir göste-

dev örümcekleri, bizim bildiği
miz örümceklerin yalnız adını 
ta~ırl:ır. Hakikatta o koca yı
lanı diri yutacak kadar kor
kunçturlar. 

Harold Austin diyor ki: 

başlıca gıdası çöl fareleridir. 
İnsanın dostudurlar Zira çın· 
graklı ydanlarm can düşmanı
dırlar. Çıngrakh yılanın kökle· 
rine kibrit suyu döken Pyton 
Ruvayal adını taşıyan bu yılan
lardır. Eğer onlar olmasaydı 
Amerikanın bütün batı illeri 
çıngrnkh yılanlarla dolacaktı. 
Pyton zehirli değildir. Düşma
nım halkalnrile sıkarak boğar. 

Çıngrakh yılnna görür görmez 
hücuma geçer ve daima mu
zaffer olur. Zira bu zehirli yı
lana çok üstün gelen bir kuv
veti vardır. Ve tabiatın muci

zeli bir hadisesi olarak zehire 
karşı vücudunun muafiyeti var-

dır. Engreğin zehiri ona tesir 

etmez. Çmgraklı yılan pytonu 
gördü mü derhal kaçar. Zira 
bir hissi kablelvuku ile yenile 
ceğini bilir. 

Xeltirli Ö1'iimrr11.' 11 Y cnilenJerin vay hallerin-:ı, 
rışı vu ki bu mücadeleyi be
yaz perdede görüp te titreme
mek imkansızdır. 

Yalnız bu taşhk kayalık çö
lün görülmesi bile orada ccr-

yan eden kavgaların dehşeti 
hakkında bi.ıe bir fikir verme
ğe yeter. 

Vahşi kediDar 
Ağaçta yakaladıkları bir 

zavallı bayhuşu kapışmak için 
birbirini paraJıyan yiizlerce 

vahşi kedi!\in mücadef esi bu

güne kadar göri.ilen bu kabil 
birçok filimleri çok geride bı
rnkıyor. Fakat bu bir başlan
gıçtır. Manzaralar korkunç ol
makta birbirile rekabet eder 
gil:idir. Harol Austin tek ba
şına şahit olduğu ve tesbit 
ettiği im FiJimlerde seyircilerin 
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Bu çok mitf/liş bfr ö,·iimrek koskoca 
ldr yılrrnı tw&tl yutuyo1· ? 

Bu çöllerde insanın bir filminde bir pytonun, zeh;rli 
tek dostu vardır O da ze- bir enireği nasıl yidiii de gö-
hirsiz olan Pyton'lardır. Onun rülüyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Metresini dövmUt Su bardağı He yaralamft 

Karşıyakada Soğukkuyuda Ikiçeşmelikte Halk otelinde 
oturan Ödemişli Abdullah kızı şoför. Mustafa oilu Hikmet ile 
Haticeyi metres tutan Abdul- Münir oilu Abbas su içmek 
lah oğlu Mehmed sarhoşlokla meselesinden kavga etmişler ve 
kadını dövmüş ve başı ile yü- Hikmet, su hardaj'ıoı Abbasın 
zünden yaralamış ve yakalan- başına atarak hanından yarala· 
mışhr. dığından yakalanmışbr. 

r ftlllmuz 1••• 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Satışlar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı 

46 Ş Riza Halef 
33 K A Kazım 
23 Alyoti bi. 
6 Albayrak tic. 

108 Yekun 

Fi at 
8 
8 50 
9 
9 50 

12 
9 
9 
9 50 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 

1770 Buğday 4 50 6 57 
11 25 Susam 11 

Pwt#4 • 

Para Piyasası 
8-7-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 617 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 45 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 35 
İsviçre Fran. 40 90 
Florin 85 20 
Kr. Çekoslo. S 24 
Austr. ilini 23 50 

Satış 
50 70 

622 
8 30 

79 85 
21 55 
10 42 
41 25 
85 51 
s 27 

24 

Zabıta Haberleri: 
Sarhoşun marifeti 

Dolaphkuyuda Yusuf Dede 
caddesinde konduracı Yusuf 
oğlu Hasan sarhoş olduiu hal
de yapıcı oğlu kahvesine gide· 
rek orada bağırıp çaa"ırmak 
suretile halkı rahatsız ettiğin

den yakalanmışbr. 
Bıçakhlar 

Tepecikte zabitaca yapılan 
araştırmada Ahmed oğlu Sa
dık ile Şükrü oğlu Rifatta bi
rer bıçak görülerek alınmış ve 
haklarmda muameleye baş-
lanmııtıa. 

Kavgacdal" 
Çorakkapıda Tahir sokaiın

da oturan Hasan oğlu Mehmet 
ve karısı Hediye Hüseyin 
oğlu Mehmet aralarında çocuk 
meselesinden ka,,·ga etmiıler 

ve bu kavıa sonunda Mehmet 
ile Hediye aalın ile Hüseyin 
ofılu Mehmedi başından yara
lamışlar ve yakalanmıılardır. 

§ Namazgahta Kahraman so
kağında oturan Muhittin, Re
şat, metresi Muıtafa kızı Sul
tanla bir çocuk meselesinden 
kavga ederek biçak çektiğin
den yakalanmışbr. 
Parkta kavga etmlfl•r 

Bahribaba Parkı içinde park 
bekçisi Osmanoğlu Hasan ile 
Şükrüoğlu Reşad aralarıada 
helada su dökmek meselesin
den kavga etmi~er ve Reşad 
Hasanı taşla başından yarala· 
mışhr. 

Ba\t1ndan yaralamıt 
Asansörde Selamet sokağında 

otura Mehmet oğlu lbrahim ile 
kunuracı Ali oğlu Hüseyin ara
larında çıkan kavganm sonun
da Hüseyin lbrahimi sol kolu 
ile baıınan hafif surette yara
ladığmdan yakalanmıftır.' -

Sandalye ile yaralamıt 

Memduhiye mahallesinin Leh· 
lebici sokaçmda oturan geçmişi 
bozuklardan Dervit Ali ile Ra-

him oğlu Hasan arasında bir 
hiç yüzünden çıkan kavgada 
Derviş Ali sandalye ile Hasanı 
başından yaralamış ve yaka
lanmıştır. 

sinirlerini korumıya biç te lü
zum görmümiştir. Bir sahne 
görüyorsunuz.. Dev kaplomba
ğalar, her biri kimbilir kaç 
ton sıkletindedir, birbirile bo

ğazlaşıyorlar. içlerinden biri 
sırtüstü edilmiş kımıldayamıyor. 
Ötekiler onu parçalıyorlar. 

Aslanlar arasında 

TAYYARE SİNEMASI 

- ~/..X.7..}.ZiiıC/.(r..7J..r.n'ii'7L7-TL~ 

~ ~_leni teşekkür Amerikan çöllerinin Kugar 
adını taşıyan müthiş aslanları 

işte görünüyorlar. Harol Austin 
kurt azmanı müthiş köpekleri 
bir aslanın arkasına düştüler. 

Mücadele insanı heyecandan 
heyecana süriikliyecek kadar 
müthiştir. Daha bu tesiri kay
ibetıaemişken iki kol kalınlığın
da birkaç metre büyüklüğünde 
muazza• pyton adını taşıyan 

bir yılana çö lerin en korkunç 
hayvanı ıayılan dev örümceğin 
hücumunu görüyoruz. Çölleri• 

TELEFON 3t51 TELEFON 3151 
B U G u N 

iki büyük filim birden 
En yülcsek sinema artistlerinin temsil ettikleri 

Gaipterı bir ses Ateşli kadınlar 
Lucien Muratore-VeraKorene Armand Bernard-Mariuerite 

ve Maksudian tarafından Moreno ve Andre Poanne'ın 

oynanan hi11i bir facia büyük şarkılı komedisi 
S 1 N E M A 

Her gün seat 16 da cumartesi iünlcri 12,30 da pazar 

•• 
S?ünleri 14 de başlar 

Yavrumuz Bü!endi bir da· 
kikada acısız sünnetle ağrı
sız kısa bir zamenda tedavi 
eden lzmir Barut hanında 
Çeşmeli diplomalı sünnetçi 
bay Aliye benden ailemiz 
namına aleni teşekkürü borç 
bilir. Bu değerli ve hazık 
silnnetçiyi bütün yurtdaşJarı
ma tavsiye etmeyi vazife 
addederim. 
9 Eyul baharat deposu sahibi 

FAHRl DOKU ZEYLÜL 
.............. ~ilWllllall ... liOrJU 
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Jan Maletesta ayağa kalka- femizdir. Kont Alma büyük bir 

rak sert ve yüksek sesle cevap 
verdi: 

- Kont henüz her ,eyi bil· 
miyorlar. Genç koatcsin evlen
mesi, kendilerinin yokluiu es
nasında zuhur edea iki ıııühim 
hadiseden biridir. Memleketin 
uluları toplandı bu evlenme 
kararını verdi. Fakat ikinci 
kararı da bilmeleri lazımdır. 

Kont bu ikinci karardan 
kuşkulandı ve işkillendi, sarar· 
dı, soldu. Kekeleyerek: 

- Bu ikinci karar nedir? 
- Karar.. Düa verilen bir 

hliküm .. 
Kont Al•a kızmıştı. Asabi 

ve gür sesle: 
- Hüküm mü?... Jan Male

testa nerede bulunduğunuzu, 
kimin karşısıada olduğunuzu 
unutuyorsuauzl 

- Evet!.. Kiminle görüştü· 

ğümii pekali 1'iliyorum ve hü
küme diyorum. Çiiakil bu keli
me maksadı anlatabilir. Kont 
Alau dün medeni haklarından 
ve şahsi ltakkından diişürül
müştül Kont Alma vatan haini 
olarak ilan edildi. Kendileri 
kamutaya sual sormak hakkı
nı haiz değildirler. Yalnız be
sab vermek mecburiyetindedir

ler. 
Maletistanın bu ağır saldırı

ıı ve korkutucu sesi kurultay 
üyeleri üzerinde bir ürperme 
yarattı. Kont karşılık vermek 
için ayağa kalkaak isterken 
dizleri titredi ve bitkin bir hal
ıle iskemlesine düştü. 

Primver Kontun yaaına yak
laıarak titrek !tir seıle mırıl
dandı : 

- Sinyorlar; Babam burada 
yokken görüniiş• kar,ı veril
•iş bır hükae yurd sevgisi!• 
boyıın eğdim. Babam hakkın
daki ileri sürülen ağır suça 
yüreğime taş basarak inandım. 
Şımdi görünen hakikatlar önün
de Jan Malatistanın sözlerinde 
mevcut olmıyan bir adaleti is
temek hakkı bana geçiyor. 

Jaa Malatista öfkeli bir du
rumla haykırdı: 

_ Prensesi Ne demek isti-

yorsunuz? 
Bu sorguyu ileri atan ada

mın benzi uçmuştu. Beatriain 
aesinden kendisinin ağııf bir 
itham altında tutulduiu•11 aa
lıyordu. Beatrisiıt sözlerinde 
üzerine çevrilmiş müthiş bir 
kızgınlığın anla".llı apaçıktı. 
Halbuki Maletista ondan sevgı 

bekliyordu. 
Acaba bu kızgınlık nedea 

:loğmuştu? Bu kad~r. arır bir 
:lüşüncenin altııtda aıçın kalın· 
ıaıftı. Hiç istemediği halde Jan 
Maletistanı11 gözleri Ragstana 
döndü. Şövalye hiç kımıldamı
yarak bir heykel ll'ibi dururor, 
konuşmaların sonunu beklıyor 
di. 
Maletistanın ırözleri Ragas

an üzerinden Primverin üstüne 
k k. ba

.ıçtu. Primver de es ın 
• 1 .. ı'ne dikerek <ış arını onun uzer 
di ki: 

- Ne demek istediğiıni so
'uyorsunuz öyle mi? Her kesin 
5nünde canlanan hakikatı an
latmak istiyorum. Kont Alına
nın kendi isteğile ansızın ara
'Dıza dönmesi hakıız yere 
kendisinden kuşkulanıldığını 
anlatmaya yetmez ıni? Bu dav
ranış hatalı bir görüşüa altıa
da kaldığı•ıza bir örnek ol
maz mı? 

Prenseı Manfredi söze ka
rıştı ve Pren,.,. hak verdi: 

- Çok doğrudur. Eğerkont 
ortadan kaybolınalarınin sebep
lerin. açıkçr bize anlatırlar~a 

soukkanlılıkla kurultaya karşı 
kendisini müdafaaya koyuldu: 

- Evet sinyorlar ! Hakikatı 
bütün çıplakhğıle gözleririz 
önüne yayacağım. Beni Monte 
F ortenin dışında bir pusuya 
düşürdüler. Bu pusudan kurtu
luşumu, tekrar aranııa dönü
şümü müsyö Şövalye dö Ra
gastana borçluyum. Altıncı A
leksandr ile Sezar tarafından 
gönderilen iki c.asusu ı:izlice 
kabul eylemekle büyük bir 
haksızlıkta bulundum. Bu 
adamlar bana ihanet teklifinde 
bulunmak ıçın gelmişlerdi. 
Bunları yaka paça hapse tık
mak istemedim. Kendimi tes
lim olmuş gibi ll'östererek 
ağızlarından mühim haberler 
almak için çalıştını. Fakat 
bu alçak adamlar amaımı 
(hedefi mi) anlamış olacaklar 
ki beni zorla kaçırmak kara
rını aralarında vermişler. Şehir 
dışıada bir görüşme yerini ba
na bildirdiler. iki kişi olduk
ları için ben ürkmedim. Ya
nıma adam almak dahi iste
medim. Yanıldığım bir nokta 
vardı ki bu iki casustan biri 
olan Baron Astorranın kuveti
ni iyi hesap edemeyişim idi. 
Çek uzun süren savaşıma ı·ağ-

men beni yakaladılar. Kıs-
kıvrrk bağlayıp bir atın 

üzerine attıl;;.r ve bütün gece 
atları dörtnala koşturarak Mon
teforteden oldukça uzaklara 
kaçırdılar. Bir handa dinlen
aek için durmuşduk. Ne bü
yük taliim varmış ki Mösyö 
Ragastaıt da orada bulundu. 
Uiradığım acıyı öğrenmiş ela
cak ki Baron Astorrenin üze
rine saldırdı. Onu ve arkada
fi Papas Garkonyoyu yaraladı. 
Beni bu alçakların efüıden kur
tardıktan soara Monte forteye 
kadar da arkadaşlık etmek bü
yük kalpliliğini de gösterdi. 

işte baylar! Başımdan geçen
ler bundan ibarettir. 

Souk bir kanlılıkla ve acın

dıracak bir sesle anlatılan bu 
hikaye dileyiciler üzerinde is
tenilen tesiri uyannırmıştı. Her
kes olup bitenlerin bu yolda 

cereyan ettiğine inandı. llkön
ce pren Manfredi kurulta üye

lerinin düşüncelerine tercüman 
olarak af istedi: 

- Biz hasızlık ettik; affıııızı 
dileriz. 

- Hayır! ortada işlenmiş 
bir haksızlık yoktur, işlerin gi

dişi benim aleyhime karar ver
diımeie çok müsaiddi. Durum 

(vaziyet) tez elden kararlar 
almayı İcab ettiriyordu. Ben de 
sizin yerinizde olsaydım gitti
ğiniz yolu güt•ekten başka 

birşey yapacak değildim. Eğer 
beni sevindirmek istiyorsanız 

bu meseleyi kapatalım. 
- Bununla beraber bildir· 

meğe borçluyuz ki siz burada 
yok iken bazı kumandanlar 
tayin edilmişti. 

işlerin çok yolunda gitti(ini 
gören kont Alına büyük bir 
sevinç içinde dedi ki: 

- Herkes üzrine aldı(ı va
zifenin başından ayrılmıyacak

tır. 

Prens Manfredi de ilave etti: 
_ Şimdi yapılacak birşey 

kalıyor. O da afve nasıl 
liyık oldu(u tamamen anlaıı
lan kont hazretleriaia verdiii 
Jaesapla temize çıktığıaın ve 
tekrar iktidar mnkiini eli?e 
aldığının dellallarla halka bıl-

dirilmesi. 
Bu sırada Jan Mal•tistanın 

yine sesi duyuldu : 

z~~~i'~f~k'i~ö;ürhavza- (1--r SPOR ~ ·~) 
sındaki arı kovanı Alt d 2 4 G .. t . 

Bir yıl içinde yükselen önemli izer ınor U - OZ epeyı 
Karşısında duyulan heyecan yenerek H. kupasını aldı 

lfuştarafı J i)lrı .... n/ii{t dı' 

çok arzu edil"n bir işti. Niha
yet bu duşüncemi yerine ge• 
tirmek için lstanbuldan ayrılır
ken " acaba neler göreceğim ? 
Nasıl memleketlerle karşılaşa- ·, 
cağım?. " Sualleri kafamın için- ı 
de dolaşıyordu. Bugün bu se-

relı ocak yanındaki fabrika!.,, 
cevabını verdiler. Anlaşılıyordu 
ki geçen yıl başbakan Gene
ral ismet lııönünün 15 aius
tosta temellerini attığı sun 'i 
kok fabrikasının az wmanda 
yükselişi ve buradaki faaliyet 
ve çalışma gayfetini halk "Arı 

... 
Sıııı'i kol; küıııiirıi /alll'ikas111111 ıwıktllll !/lil'lııı.-iişıi 

yahati tamam'adıktan sonra kovanı .. na benzetmiş ve ona 
net:ceyi söylemek lizımgelir- bu adı takmış.. Filhakika 
se Akdenizlilerin övünmeleri otomobilimiz on dakika ka· 
Karadenizi ve Karadenizlileri dar yem yeşil ağaçlarla ör-
bilmemelerinden ve tanıma- tülü iki dağın arasından geçen 
malarındandır. Yurdumuzun en aşağı bir karıştan fazla tozu 
her parçasın n ayrı bir uüzel- bulunan bir yoldan ilerliyerek 

• o 

lık taşıması, ancak, bizleri 63 nuıııaralı ocağa ulaştırdı. 
sevindirebilir. Yoksa, 0 kıyı- ocağa giren yolun solunda 
ların bu kıyılar kadar giizel hummalı bir çalışma gözden 
olması bizi gücendirecek ele- kaçmıyordu. bir yandan fabri-
ğildir. Bu itibarla Karadenizin kanın beton bölmeleri arasını 
güzelliklerini görüp tanımayı yapı işçisi örüyüor, diğer yan-
bütün yurddaşlar ve bilhassa dan da Alman mühendislerin 
münevverler için yurd sevgisini nezareti altında makinaların 
arttıran bir vasıta olarak ileri mentaj ameliyesi faaliyetle de-
sürebilirim .. 

Yurdun her köşesini bilmek 
ve tanımak ona karşı sevgi 
bağlarını kuvvetlendiren bir 
vasıtadır.Yurdu bilmemek, tanı
mamak en büyük bir noksan sa
yılabilir .. 

Güzel "Ak su .. Boğaziçinin 
esrarengiz güzelliklerini yara
rak bir buçk saat sonra Kara
denizin enginlerine açıldı. ilk 
uğrağır.ıız Zonguldaktı. Zongul
dak hepimizin bildiği ~ekilde 
kömür madenlerile tanınmış 
mühim bir merke, olduğundan 
vapurda buraya çıkacak h:ıyli 
yolcu vardı. Bunların ekserir.i 
Türk ve ecnebi fen adamları 

' 
kömür işile ilgileri olan insanlar 
dı. Ben de bu yolcular arası
na katılarak Zonguldağ:;: çık

tım. Karşıdan çok güzel 
bir manzara arzeden Zongul
dak, içine girilince biraz insanı 
hayal sukutile karşılaştırıyor. 
Sokaklar simsiyah.. Temizlik 
namına belediyenin en küçük 
bir kımıldaması bile yok .. De
niz kenarından başlayıp bir iki 
kilometre devam eden ana 
caddesinin iki tarafındaki beş 
on basık dükkanclan ' ibaret 
bulunan çarşısının ortasından 
da kömür taşıyan trenler mü
temadiyen gelip geçiyor. So
kakların kömür tozlarından 
mürekkep bir pislik içinde 
kalmasının sebebi de bu.. Ma
mafih karaya ayak basarken 
yükselen bir iki büyük bina, 
kömür havzasının ileride bü
yük bir şehir halini alacağı 
müjdesini de vermiyor değil.. 
Kent içinde küçük bir gezinti 
yaparken bir iki Zonguldaklıya; 
"Memleketinizin görülecek en 
güzel yeri neresidir?" diye 
sordum. Aldıiım karşılık şu 
eldu: 

- Gidiniz .. Arı kovanını gi
dip görünüz. 

Ônce tlurakladım, arı kova
nının neresi olduii'unu kavraya

or um. "63 numa-

vam ediyordu. Hem yapı yapı
lıyor, hem makinalar kuruluyor. 

Türk ve ecnebi mühendisler, 
Türk işçileri bu önemli izeri 

en kısa bir zamanda harekete 
getirmek için arı gibi çalışıyor
lar. işte Zonauldaklıların bu 

çalışmaya verdikleri "arı ko
vanı " adı görülen manzaraya 
göre hiç de yersiz değildir. 

Kok fabrikası bir sene 
iç nde tamamlanmış, harakete 

getirilmiş olacaktır. 26 ağustos 
tarihi Türk istiklali ve Türkiye 
ekonomik hayatı bakımından 

uğurlu bir gün olduğu için fab
rikanın açılma enliğinin bugüne 
yetiştirilmesine savaşılıyor. Fab 
rikanın temellerinde, kayalar 
üzerine kurulan azametli bina
nın inşasında çekilen fenni zor
luklar inşaat şirketini hayli 
müşkülat içinde bırakmışsa da 
yine gecikmenin önüne geçmek 
için elden gelen gayret esir
genmiyor. isteniyor ki, Zongul
dak kömürlerinin merkezinde 
kurulan bu fabrika ucuz kok 
imalile hayatımıza verecegı 

yeni istikameti daha çabukça 
çizsin ve hızlandırsın. Türk kö
müründen alınal·ak benzin daha 
çabuk piyasamıza çıkarılsın. 

İsteniyor ki ; bu yeni kömür
le Türkiye halkı, ormanlarını 

tahrip etmekten uzak yaşayabil
sin.. Buradaki çalışma Türkiye 
ekonomik kalkınma planımızın 
bir parçasının tahakkukunu 
mii jdeliyecek bir eser olduiun
dan karşısında dakikalarca kal
maktan ve onu seyretmekten, 
seyirle heyecan duymaktan, 
iusan, nefsini menedemiyor. 
Biraz daha ilerleyince kömür 
yıkama fabrikasının mütemadi 
faaliyetile karşılaşılıyor. Daii'
lardan inen havai trenler, yı

kama fabrikalarına kömür ta
şıyor. Ocak ağızlarından 

karanlıklara dalan dekoviller 
üzerinde işliyen trenler kömür 
taşıyor. Toprağın birkaç yüı 
metre derinliklerinde kuma 

Bisiklet yarışına Denizli bisiklet
çileri de girdi. Haftaya milli 
Güreş müsabakaları vardır ------.......-.-· -

Bisiklet yarışı 
Ge'ecek hafta yapılacak bü

yük bisiklet } arı şıra bazırlıl< 
olmak üzere dün Kızılçullu
Torbalı yolu üzerinde 54 kHo
metrelik bir bisiklet yarı ·ı oldu. 
Yarışa lzmirden üç ve Denizli
den gelen üç yatışçı iştirak et
mişlerdi. Yanşa gir nl r İzmır
sporlu Kazım ve Süleyman 
K.S.K. dan Riri Korsini, De
nizli idman yurdundan Halid, 
Ali. Mehmed idile . 

Biri lzmir bisiklet kurulu için 
diğeri Denizli bisikletçileri 
için tahrik edilen iki otomobil, 
altı yarışçıyı kovalıyordu, 

En önde giden Kaz;m, Riri 
ve Denizlili Halid ?.7 nci kilo
metreden hep beraber dündü
ler. 54 üncü kilometreyi raki
binden 500 metre önde bitiren 
Kazım 1 saat 50 dakika 24 
saniye ile birinci oldu. 1 saet 
51 dakika 5-3 ile Halid ikin· 
ciliği, 1 saat 55 dakika 16 sa-
11iye ile Riri Korsini üçüncü
lüğü aldılar. Denizliden Ali de 
ılördü"cüdür. 

Gelecek hafta gene ayni 
yol üzerinde 50 kilometre
den fazla bir yarış yapılacak 
ve bu yarışı federasyondan 
gelecek mümessille bisik
let kurulu idare edecektir. 
Ayni zamanda da büyük tu
ra çıkını, olan Ankara 
bisikletçilerile Denizli'li bisik
letçileri de yan,a girecekler
dir. Kuvvetli rakiplerin ıire
cekler bu yarışa önem veril
mektedir. Bu yarışı kazanan
ların madalyaları öğleden son
ra Alsancak stadyumunda milli 
güreş takımımızla Macar güreş 
takımı müsabakalarından sonra 
galiplere verilecektir. 

Ulusal göreş 
Önümüzdeki Cumartesi ve 

Pazar ırünleri ll2leden sonra 
Alsancak stadyomunda ulusal 
güreş takınıımızla Macar güreş 
tavımı karşılaşacaklardır. Bu 
ulusal ve önemli sporun bura
da da tetviki için federasyonun 
bu hareketi çok yerinde ol
muştur. 

Her zaman üstün çıkan 
ulusal güreş takımını görmek 
için halkımızın Alsancak stad
yumuna ilgi ile gideceklerine 
şüphe yoktur. 

Atletizm: 
Dün Alşancak stadyumunda 

mıntaka alletizm birincilikleri
ne hazırlık olmak üzere ya
rışmalar yapılmıştır. 

11 O metre manialıda 17 
saniye ile Tevfik birinci. Süha 
ikinci; 

1500 metrede Besim birinci, 
Fer had ikinci; 

100X4 bayrak koşusunda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sallıyan işçiler kömür kazıyor. 
Zonguldakl. Sağa bak, kömür .. 
Sola bak, kömür.. Havada 
kömür, toprak altında kömür .. 
Her yer kömür .. 

Şehrin sağına ve soluna uza-
11an güzel kıyılarında bekliyen 
vapurların içinde de kömür .. 
Zonguldak öyle bir şehir ki her 
yerinde bir kömür faaliyeti 
kayna,ıp duruyor. Bugün so
kaklarını kirleten kömürün }a
rın Zonıruldaiı gelin gibi süs
liyeceiinde, ona genliğin en 
yükseğini vereceğinde şüphe 
yok ... 

H.OCAKOGLU 

Atletizm müsabakaları 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Altınordu takımı birinci, Göz-
tepe ikinci. 

Yiiksek atlamada 1,77 ile 
Slirt:yya Göztepe birinci, Süha 
Altay 1,72 ile ikinci; 

200 mr•re sür'at koşusunda 

48, 1,'i ile Hasan Altay birinci, 
Ziya ıkincı. 

Gi!'lede Tevfik Altınordu 

birinc.i, Salih ikinci gelmişler
dir. 
Altınordu - Göztepe maçı 

Haftalardanberi devam eden 
hava kurumu turnova ınüsa a

ka!arı Pazar ı:-iinü yapılan Al

tınordu - Göztepe maçı ile ıona 
ermift r, 

Canlı oyunu ile rakibinden 

üstün oynıyan Göztepe bire 
karşı iki gol yaparak birinci 

devreyi galip bitirmiştir. Fakat 

ikinci devre bamlııa,ka şerait 

içinde geçmiştir. 

Altınordu bütün hızıyla oy

nıyarak yorulan rakibine kısa 

ve uzun fasılalalar üç gol atmış 

ve neticede 2 - 4 galip gel
miştir. 

lzmir şmpi,vonuna da yakı

şan bu idi, Şimdi artık bir bu

çuk ay sonra başlıyacak olan 

şilt maçları kalmıştır. 

Bornova 
Eşrefpaşa takımını 3 - t 

Yenerek gayrlfederel n 
lzmlr şampiyonu old 
Pazar günü Halk sahasın a 

saat 18 de Baha Konor Alpın 

hakemliği altıntla Bornova - Et 
refpaşa maçı yapılmıştır. 

Birinci devreyi Bornovalılar 

3 - O galip bitirmişler. İkinci 
devrede Eşrefpaıalılar bir 

gol atabilmişlerdir. Oyun 3 - 1 
Bornovalıların galibiyetile sona . . . 
erınıştır. • 

Galip Bornovalılara Halke

vinin şildi verildi ve bu suret• 
le Bornovalılar şılt şampiyon( 

oldu. 
Büyük bir zevk ve neş'e için

de Bornovaya dönen sporcular 
şerefine Bornova gençliği gü

zel bir eğlence tertip etmiştir. 

Bornovalılaı ı caııdan kutlularız. 

·Manisa 
Lik maçları devam 

ediyor 
Manisada bu hafta da lik 

maçlarına devam edilmiştir. 

Fikistür mucibince bu pazar 

Sakarya-Salihli takımları kar• 

ıılaşmıılardır. Sakarya üstü• 
bir oyun oynıyarak rakibini 
O - 3 yenmiştir, 

Bu maç için lzmirden hakem 
iıtenmişti. Bu maçtan soara 
da Sakarya takımını ileriıleld 
yerini muhafaza etmekt:ıdir. 

Orlandi kazandı 
Milano - Avrupa hafifaiklet 

şampiyonu Orlandi, "TreYise" 
yapılan bir .. açta sayı he .. -
bile Sinz'i yenmiıtir. 

13 Temmuzda Orlandi, MI· 
lııno da Montanez ve Tariello
ya kar'ı Kovaci ile karıılap
caktır* 
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Köylerde incelemeler . 
Halkevi köycülük kolu 

Beş köye uğradı 
Hemen her tarafta domuzların yaptı
ğı tahribattan köylülerimiz ağlaşıyor 

" Köylerde Tetkikler " baş
hğı altında, bir muhabirimizin 
yaptığı incelemeleri d.evamlı 

surette okurlarımıza yazdıiı
mız malumdur .. 

Halkevinin kövcülük kolud2; 
üç haftadan beri faaliyete gi
rişmiş ve lzmire bağlı köyler
den şimdilik sekiz köy üzerin
de tetkik ve incelemelere, renç
perin arzu ve dilelderini dinli
yerek faydalı tedbirler almağa 
başlamıştır .. 

Netekim, Halkevinin köycü
lük kolundan ayrılan bir hey
et, dün de, Bornovanın Do
ğanlar, Kavakl dere, Pınarbaşı, 
Işıldar köylerini gezmiş, köy
lerd _ bulunan hast"lar muay
yene edilmiş, reçeteler verilmiş, 
salgm bir halde bulunan sıt

maiıl..ua kinin dağıdılmış, ve 
köyH.:1erie hasbühal edilerel: 
dile!. ve ihtiyaçları not edilmiş 
ve r ıemli faydalarla geri dö
nülm~ştür. Azattan istifade 
edilerek yazdığımız köyleri do
laşan, bu heyetin pazar günkü 
intibalarını kaydeden muhabi
rimizin bize verdiği dikkate 
değer ma!Umatı oldu2'u gibi 
yazıyoruz: 

Doğanlar köyünde 
Sabahın tam sekizinde Do

ğanlar köyüne gelen bir tak5i 
otomo~ili •Ütckait miralay Dr. 
bay Raşit ve kardeşi avukat 
bay Hayatiyi getirdi.. Köyün, 
itinalarla yapıI..ış, çok srüzel 
parkının bir kenarında köylü
lerle ırörüıüldü.. Hastalar, ça
j'ınldı. Köy odasında muaye
nelere haılandı. Bir taraftan, 
bay Hayati, köylünün bugünkü 
dileklerini dialeyerek notlar 
almakta diğer taraftan da fay
dalı sözlerle, köylüleri, ıııklan
dırmakta idi. 

Genci durumunu evvelce 
yazdığımız Doğanlar köyünün, 
en mühim ve esaslı ihtiyaçla
nnı saymağa baılıyaa köyün 
münevverlerinden Bay İbrahim 
diyordu ki 

- Bizim köyün bir derdi 
vardır, o da domuz aikayesidir. 
Bu mıadar mahlukun, bize yap
hğt zaran ne çeşit anlataca
ğımı bea bile kestjremiyorum. 
işte şimdi, tarlamdan geliyo
rum. yiyeceğimiz için ektiii
miz ve savurmak için hazırla

dığımız buğdayın altından gi
rip üstünden çıkan domuzlar, 
bize tek bir buğday bile bı
rakmamışlardır. 

Buiday tarlasını beklesem, 
baiımın altı üstüne çevrilecek, 
bağda gecelesem tarladaki 
mahsulüm, körolası domuzu. 
gırtlaima girecek.. Gündüz 
çalış... Gece bekle... Peki ama 
bu mındarlarla bizim halimiz 
ne olacak? 

İşte Karasuluk denilen yer, 
domuzlann belli başlı toplan
dığı bir mahal olmu tur .. 

Bu mımlarları gebertmek için, 
sürek avları tavsıye edilmek
tedir. Yapılan sürek avında 

gebertilebilen üç, beş domuza 
karşı, bir doğuruşla on beş 
dane yavru çıkaran bu domuz
ların sürek avlarile mahvcdile
ceğıne inanmak biraz ıüç 
oluyor. 

Bay Ibrahimin, bu sözleri, 
dikkatle dinlendi, diger rcnç
berlerde domuzların yaptığı fe
nahiı birer birer saydı. Tam 
lau sırada çalınan bir korne; 
ilbay a-eneral Kazım Diriğin 
köye reldijini müjdeledi .. 

Aç tavuklar 
İlbay Kazım Dirik köy oda

ıanın yanındaki kü ük bir bah-

çeye girdi ve cins tavukları 

gözden 2eçirmeğe başladı. Et
rafını saran köylülere şöyle bir 
söz söyledi: 

Ben bu tavukları ta An-

~ 
. f 

Kaı•rıkltdeı·c multtan Boy 
Melouet Km·lnla!J 

karadan getirtti'!l. Her biri 
senede üç yüz yumurta yu
•urtlıyan bu cins ta
vukları, ne diye hapsediyor
sunuz? Bakınız. Valinin geldi
ğini anlıyan bu mahluklar bile 
çırpınmağa başladı. Benden 
İmdad bekliyor. 

Bırakın şunları yahy! 
Tavuklar azat edildi. Bah

çenin bir köıesinde çirkin bir 
vaziyette duran mezbelelik il
bayın verdiği emirle derhal 
yıktırıldı. Park gezildi. Andaç 
gözden geçirildi ve etrafının 
çiçeklenmesi tenbib edildi. 

Domuz hlkAyesl 
General Kazım Diriğin ya

nına yaklaşan avukat bay Ha
yatı, köyün değil de memle
ketin en mühim bir derdi olan 
domuz meselesini anlattı . Ge
aeraJ, dikkatlı dinlcyişden 
sonra şu emri verdi. 

- Köy kanunu çok açıktır. 
Nahiye müdürü, köylüyü top
lar ve domuz. avına çıkar .. 
Şimdi kentlisine telefon ediniz. 
Köylüyü toplasın ve ava çık
ım.. Üümit ederim ki, bu işe 
askerlerimiz de yardım edebi
lirler. Mamafih bir defa da 
gelsinler beni görsünler. 

- General.. Gezdiğimiz köy
lerde sıtma salgın bir haldedir. 
Söylendiğine ~öre iki aydan
beri sıhhiye memuru buraJarı 
flo)aşmamıştır. Fazla olarak bir 
sıhhiye memuru daha tayin 
edilse .. 

- Yann bunu da temin 
ederim. [Polise dönerek] Not 
ediniz. 

- General, lş~klar köyünde 
bir sütçü kooperatifi kurulmuş
tur. Fakat sarf mahreci bulu
namadığı için, bu kurumdan 
şimdiye kadar bir fayda edile
memiştir. Bu sütlerin sarfı için 
memurin kooperatifini alaka
dar kılsak. 

- Yılda 30 bin Jira bir gelir 
temin edcceiini bildiğim bu 
kurumu yaşatmak lazım .. Ma
amafib sütten, peynir de olur. 

General Kazım Dirik, Ke
malpaşa ormanlarında çıkan 

büyük bir yangından haberdar 
olduj"unu ve oraya gideceğini 
söyJiyerek otomobiline atladı
lar ve sevimli iltifatlarile halkı 
selamlıyarak; alkı~lar arasında 
köyden ayrıldılar .. 

· Kavakhderede 
Doğanlar köyünde halkın di

leklerini dinleyen ve hastalarını 

ı 

Komünist tahkikatı 
Karar hakimliğince bitirildi suçlu

lar Ağ1rcezaya veriliyorlar 
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Jan kocası ile birlikte 
ispanyaya dönüyordu .. 
Genç arşidük, Janı görmekle Bu davetler Arşidükiln karısı 

hayal sukutuna uğramış gibiydi. üzerindeki nüfuz.u yanında te-
Ispaoyolların sıcak çevrcierindc ıirsiz kalıyordu. Bu sırada is-
kanları kaynıyan, güzellikleri panya tahtının diier varisleri 
ve incelikleri, o zaman bütün olan Don Juan ve Migel de 
Avrupada en çok imrenilea öldüler. Ferdinandın Kasti! ta-
tiplerden birile karşılafacağını cım kızma terkcderek kendiıi-
ummuştu. Kıvrak şen bir a-enç nin sadece Aragon tacı iJe 
kız yerine, gençlik neşesinden yetmesi mevzuubahstı. Kraliça 
pekaz şey taşıyan me1anko1ik lzabcl Kortez mecliıinc bir ka-
bir kadınla karşılaşmıştı. lspan- k 
yol tahtının biricik varisile bir- nun layıhası tevdi edere : 
tikte Kasti! ve Aragonda lıü- "Büyük tecrübeleri hasebiyle,, 
kümran olmak hırsı olmasaydı Ferdinandı hayatta bulunduğu 
belki de bu izdivaç kötü bir müddetçe Kastil tacının salta-
neticeyle karşılaşırdı. nat naibi tny n ettirmişti. Bu 

Jan, F!andr kıyılarına ayak tayin Janın gaybubeti veya sal-
basmca, bu yeni memleketin tanatı idareye ehil buJunma-
havnzı, itiyatları, bir kelime ile ması ihtimaline karşı yapıl-
iklim tes:rini göstermeğe baş- mıştı. 
famıştı. Kocası çok güzeldi. FJandr Arşidükü ispanyaya 
Genç Arşidükün hakim nüfuzu giderek Kortez meclisi huzu-
ultına girmişti. O derecede ki runda sadakat yemini vcrecek-
Kastil ve Aragon kraliçası lz:a- ti. Karısı kocasına yoldaşlık 
bel, kızının dinsel duyguların- edecek miydi? Toled'te bun-

Aralarmda komünist hücresi yin Fevzi, haklarında uçuncü daki değişikliği farkdeder ol- dan şüphe ediliyordu. Zira Ja-
teşkil ve gazete gibi makine karar hakimliğince iki aydan muştu. ]andan gelen mektup- nın de\llet işlerine karşı hiç hı 
·ı l Jar, başka bir a!emi• sesini sevaisi yoktu. Öte taraftan ana· ı e yazı mrş bir risale çıkara- beri mevkufen devam eden taşıyordu. • 
rak yekdigcrini teşvik ve ni- tahkikat ı'l,mal edı.lmı"ştı'r. Bun- · sını ve babasını da özlemiş gö· ~ lzabcl endişe içindeydi. San-
hayct bir Mayıs 935 günü iz- lardari manifaturacı küçük K · ı d b' · · rünmiyordu. Yalnız kocasın; 

ta- riız papas arın an ıranı karşı derin bir aşkla bailı bu-
mirin muhtelif yerlerine bevan- Hilminin bu suçta alakası k d' önd d' M k d 

" ızı nez ıne g er 1• a sa ı lunması onu takip edeceği ümit-
name atarak Türldye cumhu- görülemediğinden muhakeme- kızınıAragon hanedanının inan-
riyeti teşkilatı esasiye kanunu- sının men'ine ve tahliyesine, dıkları mezhebe döndürmek, Jerini uyandırmıştı. 
nun tebdili için halkı ısya- diğerlerinin her birerler! üzer- çocuklarının hayatı hakkında Filhakika 4 ikinci Teşrin 
na teşvik etmekle suçlu l d f Katolik ispanyanın hükümdar- 1501 de Arşidük ve kansı 

erine üşen vazi eyi yapmak larma bol bol malumat getiril- Brükselden ispanyaya hareket 
Giritli Hazım, Giritli Ahmet, suretile müştereken bu suçu mesini sağlamaktı. ettiler. Yanlarında 25 kadar 
kunduracı Ismail, Dedeağaçlı işledikleri :zabit görüldüğünden Santa Krüzlü papas Flandra genç ve 2'üzel delikanlılarla 
Ahmet, makinncı Mazhar, Gi- Türk ceza kanununun 146, 171 hiç te talimin ettiği gibi sıcak fiy donörler vardı. Seyahat iki 
ritli Hasan ve Yusuf, Ahmet ve 64 cü maddelerine uygun bir kabul görmedi. Bilikis onu ay sürdü: Pariste pekaz kaldı-
Emin, Hayri Tekin, şoför Ze- olan bu suçlarından doJayı herkes abus bir cehreyle kar- lar. Sonra ispanya sınırlarını, 
keriya, çorapçı Süreyya, mani- mevlrnfen ağır ceza mahke- şılamıştı. Janla mülakatından muhteşem tezahürat arasında 
faturacı Hilm, kurıduracı Sala- me~inde duruşmalarının yapıl- hiç te memnun kalmamıştı. Pa- geçerek yoJlarına devam ettiler. 
hiddin, bastoncu topal Hüse- masm21. karar verilmiştir. pas ispanya saltanat varisine Arşidükle karısı şerefine göz-

----""X!D .. aanp şunları söylemişti. leri kamaştıracak bir kabül tC-
Hırsız ve ecrarcE Oyundiil kavga - Sizi doğru yola döndür- reni yapılmıştı. Vittorya ve 

Halil Rifat Paşa caddesinde Sepecikte Beşaret sokağında mek vazifesile mükellefim. Bu Burgos kasabaJarından sonra 
64 sayılı dükkanda bdkalhk oturan hoca oğiu Ali ile Sabri sarayda herşey bizim itikatları- bütün geçtikleşi şarlar donan-
eden Hüseyin oğlu Ali Rızanın oğlu Yakup k~ğıt oynamakta- mıza yabancı gibidir. mıştı, Hepsi genç evlileri şen· 

• dükkanda bulurımad'ıiYı bı'r sı- lar iken kavga etmişler ve Ali, Jan bunlara kulak a5madı. ı·kı k ı d B'lh B 
b Bilakis şiddetli bir mukavemet ı e arşı ıyor u 1 assa ur· 

rada içeri giren geçmişi bozu:~- Yakubu çakı ile sağ kolundan gösterdi. gos şehrinde verilen ziyafet üç 
lardan Ali oğlu Hüseyin, üçyüz yaralamış ve yalcalanmıştır. lspanyol papası: saat sürmüştü. Ve ilk defa ola-
kuruş ufaklık para çalarak lca- Gaz ccağE [l>atlaylnca _ Şu yanınızdaki Paris sar- rak her yemekte tabakaların 
çarken yakalanmıştır. Zabıtaca Servili mescitte Servili so· boşlarını dinlemeyiniz. Onları değiştiği görülüyordu. 
üzerinde yapılan araştırmada kağında oturan Mehmet kızı buradan defedin. Ispanyol kili- Ziyafeti boğa güreşleri, pe-
20 gram esrar ile bir de bıçak Hatice evinde yaktığı gaz sasının nezdine memur edeceği lot oyunları ve çeşit çeşit ey-
bulunmuştur. Hırsız, adliyeye ocağının patlaması ile yüzün- ruhanileri dinleyin diye yalva- lenceJcr takip etti. 
verilmiştir. den hafif surette yaranmıştır. rıyordu. _Sonu Var-
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ninlerini dağıtan heyet, öğ!e ri geliyor. Bu itibarla bahçelc- bu takdirde köy sandığı isti- vermiş vebu yıl da köyde sıtma-
üzeri Kavaklıdere köyüne uğ- rimize devamlı ve esaslı suret- fade görecek, ve mahvolmağa nın salgın bir halde olduğunu 
ramışlar,tetkiklerine ve bir hafta de su vermek imkanı buluna- mahkum olan bahçelerimiz, bü- söylemiştir. 
cvel muayenelerini yaptıkları mıyor. yük bir felaketten kurtulmuı 
hastaları tekrar gözden geçir- Bunun çaresi olacaktır .. 
meğe koyulmuşlardır. Bu köyün başlıca geliri mey- Bu parayı bulamadığımız tak-

Elliden aşkın ev, ve 220 nü- veciliktir. Fakat bu yıl ki ku- dirde ise; köy laalkmın yarclı-
fustan ibaret olan bu köy, asır- raklık susuluk, meyve mahsu- miyle arık açılmaıına baı1aa-
lık ağaçlar ve çamlar arasına lümüzü çok zararı\ uğratmıştır. mak lazımgeJiyorsa da; üç, dört 
sıkışmiş meyvası ve havası ile Şeftaliler, kayısılar küçücük yılda bile bitiriJmcsiae imkin 
tanınırış bir yurd parçasıdır. kalmıştır. Bu sebepten fiat da göremedij-imiz bu arıkın açılı-

Köyün başlıca derdini say- d"' k'. 1 t şına kadar, meyve ağaçları da 
uş un o muş ur. kuruyup gidecektir. 

mağa başlıyan muhtar Bay Biz, bu suyun arık yapılmak Yapılan lflar 
Mehmed diyordu ki : suretile,bahçelerimize muntazam Köy halkının yardımilo, üç 

- Domuzların bu köye yap- surulte daiıtılmasını düşündük dershaneli bir mektebimiz vrr-
tığı zarar, her yıl elde edilen fakat elde para olmadığı içia dır. Okutkam da Üzeyir adın-
mahsulün yarısından fazlasına biç bir şey yapmaia muvaffak da çalışkan bir a-ençtir. Anda-
mal oluyor. uç, beş, on beş olamadık. Köy hesabına ödünç camız yapılmıştır. Mektebe ka-
tane gebertildiği halde ; mın· para almağa kalkıştık. Bir dar su getirilmesi iti bu yılki 
darların azalacağı yerde ço- bankanın üç aylık kısa vadeli projemize dahildir. Arıcılık iti 
ğaldığı görülüyor. Fakat bizim teklifi karşısında afalladık. ilerlemeğe başlamııtır. Köy na-
en büyük derdimizden biri de Kaldık. mına birçok zeytinliklerimiz 

varsa da; henüz tapuları alın-
ıu hikiyesidir. Bu suyun anklanması ıçın mamıştır. 

Su, yani içecek su deği!, 1500 lira kadar bir paraya ih- Kahvede oyun oynamak ya-
bahçelerimizi sulamak için su.. tiyacımız vardır. Bunun beş altı saktır. Rençbere ağırlık olma-
Halkın su ihtiyacı kuyu sulari- yüz lirası köy kurumunca tc· mak üzere tahsilitımızda, sal-
le tamamen temin edilmiştir. min edilebilecek ise de bin Ii- malarımızda çok dikkatli ve he-
Fakat, asıl lazım olan babçele- rasmı nereden bulacaiız? ıablı davranmışızdız. 
rin sulanmasıdır. Şu gördüğü- Partimiz araya iirse de se- Şu tepede bir mezarın top· 
nüz boğazın üç kiJometre ileri- kiz taksitte ödemek üzere b;ze raiını sarıb da boynuna asan 

ve oadan meded uman bazı sinde bir kaynak var. Bu kay- bı'n lira kadar bı'r para bulu 
- batıl itikadcılar da azalmaia 

nağın bol akan suyu, köye ge- verse, hem suyu arıklandır- baılamışhr. 
linciye kadar azalıyor. Bunun mıı olacağız, hem de fazlaca Çok çalııkan muhtar Bay 
da sebebi, muntazam bir arı- a-elecek olan ıuyu Hacılar kö- Mehmed, köyün ırenel durumu 

Pınarba,ında 
Heyet Kavaklıdcrede köylü

lerin dertlerini dinledikten ve 
hastaları da muayene ettikten 
sonra; Pıaarbaşına ielmıştir. 
Halka haber salınarak; Hasta
lar çaiarılmış ve okuma odasın
da muayeneden geçirilen has· 
talara reçeteler verilmiş ve ki· 
nin dağıtılmıştır. 

Numarataj işile uğraştığını 
haber veren köy muhtarı, gö· 
rünmemiş, mtmleketin temeli 
olan köylülerimizin dert ve ih-
tiyaçlannı dinlemeye, onlara 
çareler aramağa gelen bu hey-
etin yanına hiç bir insan ya
naşmamıştır. 

lfıklarda 
Heyet Işıklar köyüne relmiş 

ve halkın dertlerini dinliyerek 
ltazı hastaları muayyene et-
miştir.. Köyün çalışkan muh
tarı bay Şemsi bulunmadığı 
için görüşülememiş, ve mamaa
fih domuz felaketinden başka 
halkın bir dileği olmadığı an
laşılmıştır .. 

Saat yedide dönen heyet, 
relecek haftada bu tetkiklcr
rine devam edecek ve bu 
arada Balçova, Narlıdere köy
lerini gözden ıreçirccektir. 



Alhn Ve Güzel Kızlar 
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Yıldı darın pırıldayışından baş
ka ışık yoktu. Sahilde bazı nok
talar parlıyor, sonra uzaklatı· 
yordu. Bunlar su içmeğe gelen 
sanra uzaklaşaa yırtıcı hayvan
ların gözleri idi. Ne gelişleri, 
ne kaçışları sezilmezdi. 

Morga küçük kayık içinde 
bir heykel gibi uzanmış olan 
Kamın yanına ıı-itti.Dudaklarını 
karısının alnına dokundurdu. 
Kam gözlerini açtı: 

-Hanri, dedi, beni seversen 
madenden Yazgeç. Paskala uiur 
getirmediği gibi saaa da ge
tirmiyecek. 

- Uyu, yavrum, seni kor
kutan &'ecedir. Yarın cesur ve 
kuvvetli olacağız. 

Laoslu, uzun saçlarını düşüren 
sert bir hareketle başını salladı. 
Sonra aşıkına iterek, kayığın 
Dibine yattı ve yüzünü, me
melerini örten yeşil lııaş örtü
süyle kapadı. Bütün vücudu 
hıçkırıklarla sarsılıyordu. 

Gecenin kalan kısmını Mor
ra onun yanında oturmuş ge
çirdi. Dolu olan tüfengi dizleri 
üzerinde duruyordu. 

Kamın hllasl 
Şefaktaa beri, mavimtrak taş

larla örtülü dilz iki sahil ara
sından geçiyorlardı. Kesif bir 
sis elli metre ötesini bile gör
mek imkanını bırakmıyordu. 

lereket akınh oldukça yavaştı. 
Saat 1 O sularında sis daiıldı 

Havanın buz ıibi rutubeti ye
rine,Avrupalılann boğazını ku
rutan sıcak, ağır bir hava geç· 
tı. Kayığın ön tarafında olan 
Kam uzun bir sırıkla su yüzü
•• pek yakın duran kayalıkla
na üstüne oturmanın lSnünü 
alıyordu. Şimdi ırma~ın yatağı 
darlaşıyor, akınb şiddetleniyor
du. Ya ~ında bir çağ lak olma
lıydı.kayaaşan sular kayığın ke· 
narına kadar yükseliyordu. 

Bir kürek darbeıile kayıiı sa
hi!e yanaştıran Laosli: 

- Yanaşmak lazım! dedi. 
Renoçi : " Burası mı ? ,, Di

ye sorarken Morga bir sıçra
yışta ayara kalkıyor ve altın 

madenini gizliyen bu ıssız yer
lere bakıyordu: 

Kam başını salladı. Alaylı 
bir tebessüm, sivri dişleri üze
rine dudaklarını kıvırıyordu. 

- Hayır: çok daha aşağı

dadır, fakat toprağa inip bam
bo kütükleri toplamalıyız. Önü
müzde çailanda kayığın müva
zesini tutmak için elimizdeki 
bambolar yetmez.Kaynaşan su
lar bizi altüst odebilir. 
Kayık bir kayanın kenannda 

idi. Morga birinci olarak at
ladı. Aynı dakikada Laoslu 
kız bir tekme ile kayıiı akın
tıya sürdü. 

Mühendis apışıp kalmıştı. 

- Ne yapıyorsun? diye ba
ğırdı. Deli mi oldun ! 

Fakat genç kadın onu din· 
lemiyordu. Renuçiye doğru 
eğilmiş, kayık uzaklaşırken ona 
birçok jestlerle bir şeyler an
latıyordu. 
Kızgınlıktan deliye dönen Mor

ga kayadan kayaya atlıyor, ka
yıiın hizasına gelmeie beybu· 
de uğraşıyordu. 

Fakat şimdi akıntının en 
hızlı yerine gelen kayık ok 
gibi kayıyordu. Kam'ın bir işa
reti üzerine Morga baktı ki; 
banker hasırın altına girib 
elinde tüfenkle oradan çıktı. 
Silahı omuzlayıb biç şüphesiz 
kayıktan dışarıda bırktıkları 
.-arkadaşına ateş edecekti. Fa
kat buna vakıt bulamadı. Hafif 
kayık mütbiı bir akıntı içinde 
yana yatarken, Laoslu kız Re· 

·• · arak 

Korsikalı, ümitsiz bir hare
ketle, genç kadına tutundu. 
Fakat öyle hızla atılmıştı ki 
duramadı, sadece köpüklü su 
içine Kamı da beraber sürük
ledi. Morga, anafor tarafından 
yutulan iki vücudun da kay
bolduğunu gördü. Artık sarım· 
tırak sularla akıntıya kapılarak 
gittikçe daha dar daireler 
resmeden kayıktan başka bir 
şey göremiyordu. 

Ar•sızın. sonu gelmez gibi 
görünen bir dakika sonra, bir 
baş, tek bir baş, uzun saçlar· 
la sarılı bir baş su yüzüne çık· 
tı. Hiddetine rağmen, Morga 
kalbinin yumuşadığını hissetti! 
Bu, Kamdı. 

Laoslu kuvvetli bir kolla yü
züyordu. Akıntıya karşı gel· 
meğe çalışıyor, bazen müthiş 
irmağın bin bir girdabından 
birinde kayboluyor, sonra ye· 
niden mücadeleye başlıyordu. 

Nihayet, beş yüz metre ötede 
genç kadın sahile çıkabildi. 
Kollarını aşıkına uzattı, kaya 
yıkıntıları üzerinden mümkün 
ol 'uğu kadar hızla ona koştu, 
çıplaktı. Morga da ona koştu. 
Nihayet buluştukları vakıt, ne• 

fes nefese kalan, takatı kedlen 
Kam onun kolları arasına bay
gın bir halde düştü. Morga 
onu ormanın hududuna kadar 

taşıyarak yapraklardan bir ya
tak üzerine yatırdı. Kadın ken
dine gelince mühendis sordu: 

- Kam, sea beni bırakmak 
mı istedin? 

Derin bir aşkla ona sarıla
rak: 

- Hayır, seni kurtardım! de
cli. Ah, bilsen ne kadar susa
dım! 

Mühendis ırmağa indi. Kaskı 
içine su doldurdu. Suyu içtik
ten sonra, Kam: 

- Sana sonra anlatırım! De
di, şimdi bırak da uyuyayım. 

Hiç takalım kalmadı. 

Delikanlı güneşin altında el
maslar gibi parlayan damlalar· 
la hala örtülü duran vücudua 
yanında bekçilik ediyordu. 

Genç kadın öğleye doğru 
uyandı. ilk hareketi aııkının 
boynuna serin kollarile kal
bi gibi bir gerdanlık örmek 
oldu. 

- Benden gerçekten şüphe 
mi ettin? Ötekiyle beraber ka
çacağımı mı sandın? 

Morga cevap vermedi. Ka
mın hareketi onun için muam
malı idi. Kendisini yalnız brak
mak için Renuçi ile anlaştıkla
rını sanmıştı. Sonra ötekini ır
mağa attığını gördü. Şimdi de 
onu o kadar aşık, o kadar ken
dine yakın duyuyordu ki ... 

Acaba bu Asya kızının ka
ran!ık ruhunda neler oluyordu? 

Kam bu şüpheli düşünceleri 

sezdi. Kalktı, uzun uzun ona 

sonsuz bir şefkatle baktı : 
- Herşeyi öğreneceksin 1 

Dedi, fakat ilk önce köye gi
delim. Yemek yimek lazım. 

( Ve utangaç bir tebessümle 
ilave etti ) Hem de bana bir 
elbise bulmak ! 

... ~-··--
Sarhoş yolcu 

Bayana sarkıntılık etti 
Karşıyakadan bmire gelmek

te olan 425 sayılı otobüste yol
culardan Nuri oğlu Muıtafanın 
sarhoş olduiu halde lııayan 
yolculardan Hasan karısı Fat
maya sarkıntılık ettiğini gören 
biletçi kendisine ihtarda bu
lunmuştur. Bundan kızan Mus 
tafa müteferrika memuru oldu
ğunu iddia etmİf ve yakalaa-

- ---- ----- -- -Alim kadın değil anne kadın istiyorlar 

Hitler rejimi kadın ve erkek 
Telakkilerinde değişiklikler 

Berlln, Temmuz 
"B. Z. M' am ıttag,. gazetesi-

nin ilan memuru ertesi gJnkü 
nüshaya geçirtmek istediaim 
iki sabrlık ilanı eörünce b;na 
emniyets zlikle bakıyor. "Ya
bancı birisi genç kız veya de
likanlı ile görüşmek istiyor. 
. . . . Adresine yazılmalı.. Te
lefonu açıyor v.e bu zararsız 
metni direkti:ir!üğe bildirip bana 
cevabını vt.riyor: 

- Ancak " veya delika nlı 
ile " sözlerini kaldırırsanız rta
zete ilanınızı koyabilir. Zira " bu 
sözler ilana şüpheli b!r ifade 
veriyor. Ne yapa:ım, yeni emir
ler böyle ... 

İstihzalı tebessüm kar<ıısında 
bozuldu : · 

- Siz Fransızsınız, galiba; 
Bu sıfata rağmen, rnindaki 

niyetim çok namuskarane idi. 
Ba)an halkın yeni rejim hakkın
da ne düşündüğünü anlamak için 
konuşacak kimse arıyordu. "B. 
Z.,, gazetesinin dairesine temiz 
kalple girmiştim. Halbuki çı
karken şeytanın pençesine düş
meğe hevesim uyanıyordu. lyi 
anlaşılınıyan fazilet derslerinin 
işte neticesi. 

Hanımın bana temin ettiği 
sayısız mektup~arı okurken de 
bunu görüyorum. 

Kantluk tacı altında 
llk açtığım kağıt vaatkar. 

Açık mavi bir kağıdın üzerinde 
bir kont tacı, bir telefon nu
marası. Bu bayanı telefona ça
ğınyorum. Sa atı üç marka ko
nuşma dersi verebileceğini bil
diriyor. Hem ele tam Mari 
Antuvanetin yatak odasına ben
ziyen bir bud varda. Birlikte 
Dachgartende çay içmeğe ka
rar veriyoruz.Fakat Almanyada 
temiz pise. o kadar karışır ki 
her şeye ihtimal vardır. Tesa
düf buya. Kontes namuslu bir 
kimse imiş. Hitlerden bahse
diyomz. Onu methediyor, aın
ma o eski zamanki genişlik 
nertde? Vaktile bu bayan her 
yıl bir 'ıki. ay Fr:ınsada oturur
muş. 

- Bir daha o güzel kıyılara 
hiç dönebilecek miyim ? 

Garsonu çağırdığım vakıt, 
kontes kendi hissesini vermeği 
teklif ediyor. Ret cevabım oııu 
şaşırtmaksızın memnun edıyor. 

O dakikada hatırlıyorum 
ki Berlinli dostlarımdan biri
nin terzisinin oğlu kadınları 
üç kısma ayırırdı : Kibar olan
lar kahvede sizin be,.ıbınızı da 
görürler. daha az kibarlar yal
nız kendi hesaplarını gö
rürler Hiç kibar olmıyanlar 
da bütü" hesabı size gördü
rürler. 

Birinciler eski ve sağlam Al· 
manyaya, ikinciler yenisine, 
sonuncular da milliyetçi - sos
yalist ihtilalinin tuz buz etmek
te olduğu kokmuş harp sonıı 
dünyasına mensupturlar. 

Ne denirse densin, 1925 ya
kınlarında Almanyadan sevimli 
bir liberalizm yeli esmiş va ka
clınlar, bilhassa orta sınıf kadın
lar bundan istifade etmişlerdir. 
Hayatları mutfak ile zevciyet 
yataiı arasında hapsolmaktan 
kurtulmuştur. Onlar, kocaları
nın hizmetçisi ve çocuk mit
ralyözü olmaktan başka birşey 
olmak istemişlerdir. Çok iyi 
anne olmıya devam etmekle 
beraber daha az çocuk yetiş
tirmişler, kendi ufuklarını ge
nişleterek ruhlarıaı haYalandır
mıtlardır. Giyinmeğ'i öğrenmit· 
ler, hem de iyice iğrenmif• 

Hltler kadın 
özğUrlUğüne düşman 

Şimdi bunlar çok değişmiş
lerdir. Gerçi, kalbini yalnız bir 
kişiye vermek şa.rtile, başka
larma karşı pek sıkı davran
mamak burada umumi olan bir 
santimanklizm kaide:ıidir, ha
kiki bir Alman kadını bir F
ransız kadını gibi ln3kançlığı 
anlayamaz. Onların gözünde, 
koca~ına veya aşıkına mahsus 
olan ş , fkate el sürülmemek 
şartile, bir dostu memnun et
me te ne kötülük olabilir ? 
H ç • ırakamıyacakları bu zevk 
ko.ay;ığı bugün telkin edilen 
geçen vıllarda zarafete bürü
nürdü. Kadınlar iki cild arasın
claki teması i~ heve,in müba-

elesi şekline sokmağa çalı%ır
lardı. Her halde incelir , 
medenileşir, insanlaşırlardı. 
Harbın neticeleri, imparatorluk
ta hiç ele geçiremedikleri bir 
kudreti genişletti. 1910 da bin 
t.rkeğe karşı 1001 - 1003 ka
dın varken, bu sayı 1925 de 
1151 ile 1260 arasına çıktı. 
Onlar yalvaracağına ootara 
yalvarmağa başladılar. 

Hitlerin it başına ge!m esi 
bu özgürlüğü durdurdu. Yahu
di düşmanı olduğu kadar şid
detle feminist düşmanı da olan 
milliyetçi sosyalist ihtilali, o ak
larında kocalarına boyun eğ 
miyen, yalnız sokağa çıkan, ulu. 
orta sıgara içen, fazla çocuk ye
tiştirmekten sakınan bu Alman 
kadınlarını beğenmiyor. 3 ncü 
Rayhın başındakiler kadına 
tam Ispartalılara yaraşır bir 
ülkü gösteriyorlar. Kadının va
zifesi çocuk doğurmak, emzir
mek, büyütmek ve susmaktır. 

Şlk, aryen ve elasti~ti 
Yirmi yaşında kızlar ne dü

şünüyorlar; mcktublarım arasın

da ilanıma şöyle başlıyan bir 
cevab bulmuştum: " ari ve 
elastiki şık bir genç bayanım,, 
Şu ari sanatını ve çevikl;ğini 
hiç elden bırakm I,; istemezler. 

Annesilc beraber oturduiu 
köşkün kapısını sev:ınli büyük 
bir genç kız açtı. Kolu altın
daki mektepli defterine, oku· 
duiu kitapta rastladığı güç 
Fransızca kelimeleri kaydedi
yor. Çimen üzerinde yarıyana 
oturuyoruz. Bana macerasını 
anlatıyor: 

- Babası harpta Fransada 
ölmüş. Annesi enflasyon zama
nında bütün varını kaybederek 
yalnız bu köşk kalmış yaşamak 
için köşkü pansyon yapmışlar. 
Yalnız bir üzüntüsü var! 22ya
şına geldiği halde daha koca 
bulamamış. 

- Bir çok arkadaşlarım ni
şanlılarını kahvede tanıdılar. 
Fakat iyi kahveler şebi.ıde ve 

buradan uzaktadırlar. Ah, ya
şamak artık P"k kolay dciil. 

Bu sayhayı ihtilal ruhuna uy
gun bulmıyorum. 

- Yok, yanlış anlamayınız! 
Diyor. Ben de Hitlerden yana
yım. Ondan önce hiç bir iş yü
rümezdi. Çünkü Rayiştaida bir
birile çarpı~an yirmi beş parti 
vardı. Şimdi tek !tir parti var 
ve böyle olması gerektir. Bir 
tek adam buyurmalı, ötekiler 
itaat etmeli. Biz ancak itaattan 
zevk duyarız. Şimdi her kes 
rahattır ve yılda, boş yere üç 
dört defa oy vermeğe gidece
gıne, artık yalnız k~ndi işini 
düşünüyor. 

Bllgln k ad•n IAz•m değlll 
Hep•I anne olma h 

ijir dostum, ari burjuvazisine 

mensup üç genç kızla birlikte 
yemeğe çağırmıştı beni. Bunlar 
üç ay evvelce üniversite tah
siller:ni kesmeğe mecbur ol
muşlar. Çünkü Almanya artık 
bilgin kadınlara değil, yalnız 
anne'ere muhtaçtır. Hilda dok
tor olamıyacak, Barbara pro
fesörlük ederniyecek, Gertrude 
avukat cübbesi giyemiyecektir. 
Çok canları sıkıldığı muhakkak 
fakat boyun eğiyorlar. Yalnız 
Gertrude acıklanıyor: 

- Ya çok erken, ya çok 
geç doğmuşuz! 

Hiç biri daha yirmisinde de
ğil! Ne zaman devirlerinin kızı 
olacaklar. Bir bakımdan, ol
muşlu, hatt3. bize göre, çok 
ileri bile geçmi~ler. 

Barbara pek tabii olarak bana 
eliyor ki: "Evlenmezden c•vel 
nişan1ısıııı deneyecektir!,, Bu 
itirafı do;ha ileri sürüyor: 

- On altısından tibarcn 
bizde oğlan, kız hep bir gibi
dir. Ya!nız aptallar müstesaa. 

- Üniversite arkadaşlarınız 
arasında abdallar ne kadar? 

- Yüzde 10 - 15 ten fazla 
değil. 

Bu adetler bize biraz aşırı 
görünüyor, 
Yüzde yüz Hltlercl kadın 

Pekki amma, yüzde yüz Hit
lerci kıı, kadın tipi hangisi? 
Her ş~ ye cevabı hazır olan mil
liyetçi sosyalist hükumeti Dres
den sağlık müzesinde erkek 
gençliğe sokulan bir tablo gös
teriyor. Bir taraftan ona tavsi
ye edilen bayan, öteki tara
fında bu şerefe layik olmıynlar. 

Birincileri köylü kılıklı, örül
müş saçları göğüsleri üzerine 
düşen iki sağlam kızdır. Haka
retle gösterilen komşuları ise 
sevimli yüzlü, kesik saçlı, öte
kiler kadar dik olmasa bile 
daha çapkııı göğüsleri hisset· 
tiren hafif dekolteli bayanlar. 
Yabancılar bunları hemen t!l • 
nırla•. Herlıafta, iç alıcı suvare 
elbiseleri vey:ı banyo kostüm· 
lerile bunca resimli mecmua
ların ilk sayfalarını kaplıyanler 
bunlardır. Belli ki, bu mecmu· 
afarı çıkaranlar sadık okuyu
cularına uygun düşeni biliyor
lar. Onları iyice anlıyoruz. 
Amma devletin durumunu 
anlıyoruz. Dresden müzesinde 
aforoz ettiği resimlerin bütün 
gazE>te köşklarinin vitrinlerinde 
yayılmasına nasıl müsaade 
ediyor? 

Eğer milliyetçi sosyalist par
tisi sadece eski Almanyayı 
yeniden canlandırmak istiyorsa, 
maziyi epice temsil eden şu 

sağlam ve oynaklıktan uzak 
köylü kızlarile evlenmelerini 
tavsiye etmesi pek doğru. Fa
kat o halde kendi propaganda 
kağıtlarını ne diye öteki pud
ralı, kırmızlı - ve oldukça se
vimli - halk kızlarına dağıtıyor? 
Salfihiyettar bir zat bana de
di ki: 

- Dresden müzesindeki tab
loyu anlamamışsınız. O, sadece 
hangi cins kadının nesil yetiş· 
tirmeğe daha elverişli olduğunu 
gösteriyor. Bunun aşkla alakası 
yok. 

Muhakkak ki Verter, eğer 
Şarlotu sadece bir cins kısrak 
olarak görseydi, onun ıçın 

canına kıymazdı. Bununla be
raber Şarlolun az mı çecuğu 

oldu ? Annelik, sevim, hatta 
zekavet birbirile uyu maz şey
ler detildi. Hitler'ci nazariye
ciler bunu unutur gibi görün
dükleri için yanılıyorlar. 

Pazar günü 
Somaya özel bir 
Gezinti yapıldı 
Devlet demiryolları yedine. 

işletme müfettişliğinin her pa· 
zar günleri özel bir katarla n 
sıra ile Alaşehir ve Somaya 
yaptığı gezintiler devam edi
yor. Bu haftaki gezinti de So
maya yapıldı. 

Sabahleyin 6,20 de Basma
hane istasyonundan hareket 
eden katar, Karşıyaka istas
yonundan da bir miktar yolcu 
aldıktan sonra bir ekspres hızı 
ile ilerliyerek Manisaya vardı. 
Manis1 istasyonunda tenezzüh 
katarı kal&balık bir halk kit· 
lesi tarafından karşılanmıştı. 

Oradan itibaren ikinci büyülı 
durak yeri olan Akhisar istas· 
yonuna saat 9 da varıldı. Ak· 
hisar duraiında görülecek de· 
recede kesif bir kalabalık var· 
dı. Y ı;lcuların bir kısmı Akbi· 
sarı görmek için indiler. Hare
ket eden katar, sıra ile Kırk 
ağaç ve oradan Somaya mu 
vasalat etti. 

Katar giderken yolculard• 
kayda değer bir şataret ll'örül· 
müyordu. Esasen yolcu sayıs 

azdı. Bu da, bir çoklarıaın ıe· 
zinti etıafında duyuklan olma· 
masındandı. İşletme müfettişli 
ği daha 2eniş ölçüde gezinti· 
!eri duyurabilirse gezintilert 
raibetin artacaiı şüphesizdir 
Akşam üzeri dönüş sabahk 
gibi değildi. Her yolcunun yü· 
zünden neşe akıyordu. Kom· 
partimanlardan şarkılar yükse· 
liyor, neşeler fışkırıyordu. 

Akhisar istasyonuna gelin 
diği zaman saat yedi idi. Yol 
cular burada kalabalıklaştı 
Bu itibarla katarda daha iy. 
bir hava esmiye başladı. 

Akşam serinliği arasınd< 
keskin ıslıklarla ilerliyen tren 
yalnız iki istasyon müstesna 
olmak üzere, diğer dört ar; 
istasyonunda durmaksızın Ma 
nisaya ulaştı. Bu ara yolcu!aı 
da akşamcılıklar başlamış,kom 
partımanlar lokantaya dön
müştü. 

Katar dokuz sularında Kar
şıyakaya geldi. Burada inen 
yolcular şunları söylüyorlardı: 

-Geçirdiğimiz günü ne ban
yoların, ne de hususi eğlenti

lerin neşesile ölçemiyoruz. Ana· 
dolunun güzel köşelerinde kır 
alemleri yapmak başka bir 
zevk teşkil ediyor. 

HulOsl Günay 
• ' Q!-iO ... 

Kıskanç koca 
Karısının ölümünün 

hesabını veriyor 
Selçuk nahiyesinin Şirine< 

köyünde kıskançlık yüzündu 
karısı Hadiceyi hayvan damın· 
da biçakla yaralayarak öldür· 
mekle suçlu Veli oğlu Muradın 
duruşmasına dün ağırceza mah
kemesinde devam edilmiştir. 

Hak yeri dünkü duru. ada 
kararı bildirecekti. Fakat suç!~ 
ile maktul Hadicenin evli olup 
olmadığının şimdiye kadarki 
tahkikatta tesbit edilmemiş ol· 
duğu görülmüş ve bunun tes
biti için duruşma 22 temmuza 
bırakılmıştır. 

Süte dikkat! 
Zehirlenenler var 
Tepecikte Sürmeli sokağında 

Karakaş Meleğin umumi evin
de sermaye Feyziye, T3briye 
ve Zehra sabahleyin içtikleri 
sütten zehirlenmi~lerdir. Sütün 
Bucada topal Kahraman adın
da bir seyyar saticıdan alın
tlığı tespit edilmiştir. 

Zehirlenen kadınlar memle
ket hastanesine kalıınlarak 
tedavi altına alınmışlardır. 

Kadınların bayatları kurta
rılmıştır. 
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Bandırmada 
lzmlr yolcuları gUçlUk 

Çeklyorlar 
Sayın bir dostumuzun imza

ıiJe aldığımız mektubu aynen 
dercediyoruz : 

Memleketi halka tanıtmak, 
hariçten seyyah celbetmek için 
yar kuvvetimizle çalışıyoruz. 

Devlet de bunun için birçok 
fedakarlıklardan sakınmıyor. 

Fakat ikisi de devlet teşki
latına dahil bulunan Kara ve 
deniz nakliyatı galiba birbir
lerine rekabet ediyorlar. Me
•eli: lzmir'den Bandırma'ya 
aksperes çok rahat, çok ıür
atli, hatta ucuz elduğun<!an her 
kes istifadeye kalkışyor. Bandır 
maya gelince lstanbdl için hem 
pahalı hem pis hem de küçük 
kötü bir tekne kalkıyor. Yol
cular içinde ihtiyarlar, hastalar, 
kadınlar ye çocuklar Bandır-

mada bilet almak içia ter ye
rine kan döküyorlar. Sonra 

da buradan telrrafla yer 
ugaje edildi{li halde yersiz 
kahnarak anbarlara hkılıyorlar. 

Hiç olmazsa ekspres günleri 
için Bandırmadan f staabula ie-

rek deniz yollannın gerekse 

vapurculuk şirketinin fazla 
itina ederek ıeyahat edenlerin 

lnsan olduklarına göre mua• 
!mele yapmalanaı temin müm
ktla olmaz mı? Saygılar. 

Bir karınız 
Yeni Aıır - Okuyucumuzua 

tiklyeti yerindedir. Eskiden 
fhnendifu idareai vapur bile

tiai tle burada berabur ıatardı. 

Yine ltu uıül ihya edilemezmi ? 
Veya vapur idarelerinin lzmir 

acenteleri Bandırma vapurunun 
ltiletlcrini de burada satmak 
alAhiyetiai Uzerlerine alamaz
lar mı? 
,.................................. . ..... 

Ka;ak rakı 
Tirede Dörtyol mahallesinde 

lsmail'in evinde kaçak rakı 

çıkardığı zabıtaca haber alın

mış ve gece yansı yapılan araş· 

brmadı yedi binlik rakı ile bir 

rakı kazanı bulunmuş ve lsmail 
hakkında kanuni muameleye 
başlanmışhr. )e···· .....•..••••..••••.•.••........••..• 
Evlendiğimiz Gün ... 

Zevcim, bana itiraf etti •• 
Zevcimin aşkı; cildimin be

yazlığından ve bir gül yaprağı 
gibi taze ve yumuşak tenimin 
iÜzelJiğinden tevlit ettiğini öğ
rendiğim vakit hissettiğim se
vinç titremelerini hiçbir vakit 
unutamıyacağım. Maamafih, bir 
kaç ay evel yüzümün cıldi sert 
ve siyah benler ve münbesit 
mesamatla dolu idi. Sonra, 
beyaz renkteki (yağsız) Toka
lan kreminin muntazaman is
timali sayesinde yüzümde ina
nılmaz büsbütün yeni bir gü
r.ellik belirdi, Bu krem, beyaz
latma ve kuvvetlendirme has
salarına malik olduğn gibi 
cilde kat'iyen zararı dokun
maz. Eminim ki beyaz renkte
ki yeni Tokalon kreminin gü-
zelleıtirici tesiri, her kadına 
erkeklerin kalbini cezb ve 
teıhir için yardım edecektir. 
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ilan Bütünleme 
Kursları 

Orta okulalarda geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da bütün
leme (ikmal) kursları açılmıştır. 

Perşembe gün_leri şehit ye

timlerine, cuma günleri harp 

malfıllerine, pazartesi günleri 

şehit yetimlerine. 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür Riyaziye, fen bilgisi, lngiliz

ce olarak açılan kurslara gir
mek istiyenler Halkevi katip
liğine müracaat etsinler. 1 - 6 

Harp maliillerile şehit yetim

lerine haftada üç defa saat 

sekiz buçuktan on ikiye kadar 

mektupçuluk salonunda ikra

miye çekleri verilecektir. Gün

leri yukarıda gösterildi. 

Eşlerinin çok üstündedir. Hele son ya pıklan beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
,,//~~ Çok UCUZ fX!?'TfA'~ 

N Satılık dükkan ~ .A.N8~.A.:Ft.A. Birası içilir 

Ç •• k •• • içilecek biricik ulusal bira budur un Ü • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

l - 3 Komisyon reisi ~ Darağaç tramvay caddesin- ~ 
de dirsekte her İşe elverişli ~ ....,., ~ı<:!!i!;ıs;+w e 
müstakil kargir bir dükkan ~ :3 Doktor 
satılıktır. Taliplerin j!'azete- ~ ' 1 • • ,~ZY7.7ZL'7./!1#7Z77.ZZ~Y!Y7Dft-.. 
miz idarehanesine hergün ~ A 1 u 1 , M .d M•• .d _ ~ 
saatStensonramüracaatları.~ ıza nen~ ÜJ e UJ eve~ 

lzmir belediyesinden: 1 ~ ıne mu] e : W!SJ!J .. ~9'Jli1.AJ 1 - 10 ~7:777/-A ~ y• •• • d 1 
menli mıntakalarda yoksul has
talara verilecek bir yıllık ilaç 
belediye başkatipJindeki Ji~te 

ve şartnamesi veçhile 16-7·935 
sah giinü saat 1 O da ihale 
edilmek üzere temdit edilmiş-

1 - 300 lira bedeli mubam- Kestelli caddesi No. 62 ~ · ı 
h: Bayanlar yenı ge en san- ~~ 

Doktor Ali Riza lınlen ~ "'' 

tir. 
iştirak için (23) lira muvak

kat teminatla söylenen ~n ve 
saata kadar belediyedeki ko-
misyona S?elinir. 

2 - 2631, 65 lira bedeli 
muhammenli cocuk yuvuının 
bir yıllık erzak ihtivacı bele-
diye başkitipliVindeki li~te ve 
şartnamesi veçhile 16-7-9~5 salı 
~ünü saat 1 O da ihale edilmek 
izere temdit eclilmistir. 

iştirak için (198) lira muvak
kat teminatla sövlenen C7Ün ve 
saata kadar beledivedeki ko-
misyona velinir. 

3 - 770,55 lira bedeli mu
hammenli darülacezenin bir 
Y1lhk erzak ihtiyacı belediye 
başkatipliiindeki liste ve şart
aamesi veçhile 16-7-935 sah 
gtinü saat 1 O da açık eksiltme 
ile ihale edilmek nzere te•dit 
edilmistir. iştirak için 58 lira 
muYakkat temipatla söylenen 
j!'Ün ve saat. kadar belediye
deki komisvona gelinir. 

4 - 221.2,80 lira bedeli mu• 
hammenli 94 bin kilosu mer• 
kez tanzifat hayvanları ve 
16640 kilosu Karşıyaka tanzi
fat hayYanları icin bir yıllık 
ihtiyaç olaa 110640 kilo kalın 
bu~day kepeği belediye bas
kitipli2indeki şartnamesi veç
hile 16-7-935 salı günü saat 
10 da ihale edilmek llzere 
temdit edilmiştir. iştirak için 
166 lira muvakkat teıainatla 
söylenen gün ve saate kadar 
belediyedeki komisyena geli-. 
nır. 

5-812,50 lira bedeli muham
menli Karşıyaka tramvay hay
vanları için bir yıllık ihtiyaç olan 
40625 kilo kaim buğday ke
peği belediye ltsşkitipli~indeki 
şartnamesi veçhile 16-7-935 
salı günü saat 1 O da ihale 
edilmek üzere temdit edil-
miştir. İştirak ifin 61 lira mu-
vakkat teminatla söylenen 
giin ve saata kadar belediye
deki komisyona gelinir. 

6 - 4922,40 lira bedeli 
muhammenli 124 bin kilosu 
merkez tanzifat hayvanları ve 
16640 kilosu Karşıyaka tanzi
fat hayvanları için bir yıllık 

ihtiyaç olan ceman 140640 ki
Jo arpa belediye başkatipliğin-
deki şartnamesi veçhile 16-7-
935 salı günü saat 10 da iha-
le edilmek üzere temdit edil
miştir. lştirak için 370 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar belediyedeki 
komisyona gelinir. 

7 - 1262,17 lira bedeli 
mubammenli Karşıyaka tram
vay hayvanları için bir yıllık 

ihtiyaç olan 36062 kilo arpa 
belediye başkatipliğindeki şart
namesi veçhile 16-7-935 salı 
günü saat 10 da ihale edil
mek üzere temdit edilmiştir. 
iştirak için 95 lira muvakkat 
temınatla söylenen gün ve sa-... 
ata kadar belediyedeki ko· 
misyona ıeliair. 

DOGUM VE CERRAHI 1 sil ilaçlar ile makine altında ~ 
KADIN HASTALIKLARI ~hiç ve hiç sı aklık duymadan ·: 

MUTEHASSISI ~ dokuz ay P.aranti LULE N 
Telefon : 2987 ~ BUKLE vP- YOLLU ün-•-s::------.. ·• ~ dülasyonJar fen ve san'atıa 

Pr:'Lzrzxx77 7777777rz/://YT/. ••• ~ ~n s~n. mo~el ala~ ~e ~eni
" • ~ ~ lıklerını gormek ıçın dıplo-H US USI muallım N ~malı kadm berberi Minik 

ık 1 k 1 "Ik t ~ ~ SITKININ salonuna uira· ma e a an ı ve or a ~ ~ .. .. • . 
kt t 1 b 1 • .• ti · N ~ yınız. Undule yapmak ısti-me ep a e e erı sura e ım- N '"' • .. 

tih h l ( M Z ) ~ ~ yen bayanlar hır gun evve-
ana azır anır. . . ~ ı· d d Ü ı far ın en ran ev a sın . 

rumuzile Kemeraltında An- ~ K ·ı dd · 122 . . . . • ~ eçecı er ca esı nu-
kara kraathanesı ıtbsalındekı , 1 maralı üç katlı ltinasmda 
tuvalet salonuna miıracaatJarı ~ ~ Telefon 3101 

- 1-10 ~ ~ 9-15 (880) 
.talm,»91.r'/~'Ş>IJJl!JI JUX}(.. lllW 1 il SU Z43Jfa2 i4& 

Sovyet Sosyallsf Cumhurlyetlerl Blrllqlnde 

15 inci ULUSLARARASI 

Fizyoloji Kongresi 
Leningradda, 9 ili 17 aiustos 1935 te, on beşinci uluslararası 

fizyoloji kongresi toplanacaktır. 
Kongre murahhasları ile ailelerine )Azım elan hizmetleri lntu• 

rist mühim nisbette indirilmiş fiyatlarla yapmaktadır. 
Murahhaslar Leningradda 8 ağustos 1935 te toplanacaklardır. 
Konvenin işleri bittikten sonra •urahhaslar için S, S. C. Bir

liğinde seyabatlar tertip edilecektir. 
Kongreye iştirak etmek üzere ıza bileti tedariki ve seyahat 

meselesine ait bütün malümat için (lnturist) müessesesine aşağı· 
daki adrese müracaat olunması rica olunur. 

lstanbul Galata Hovaglmyan han IKlncl kat 
Telefon No. 42SOt - 4235& 

Sa. Çar. (9-11) (949) S.8 
~ ~~~;;;::;;;;;;;::::a:a 

Dilsiz ve Körler enstitüsü Sağır, 
Direktörlüğünden: 

isteklisi çıkmıyan aşağıda yazılı yiyecek ve yakacak gveken
lerinin eksiltmesi on ~ün müddetle uzatılmıştır. lstekli'erin şart
larını görmek üzere her gün enstitil idaresine ve ihale günü 
olan 16 Temmuz 1935 Salı saat 10 da teminat makb.ularile 
Sıhhiye direktörlüğünde toplanacak komisyona .hs.rrormaları ilin 
olunur. 

Cinsi en az 
adet 

1 inci nevi ekmek 
Koyun ve kuzu eti 
Dana eti 
Süt 
Yoğurt 
Odun kömürü 
Kok kömürü 

en çok 
adet 

Yumurta 
Patates 
Kuru sovan 
Tomates 
Taze fasulye 
Limon 
Patlıcan 

8000 10000 

. 
3500 4000 
4500 5500 

en az 
kHo 
9000 
2000 
1500 
800 
800 

3000 
10000 

1500 
1000 
1250 

600 

Kilo ve adedin 
en çok muhammenatı 

kilo kuru~ santim 
12000 8 50 

2500 35 
1700 20 
1000 10 
1000 15 
4000 3 

14000 devlet rayicine 

2000 
1500 
1500 

700 

göre 
1 
6 
6 
5 
8 
2 
l 

(2033) (944) 
50 

lzmir men_Jeket hastanesi baş 
tabibliğinden: 

Memleket ve Eşrefpaşa hastanelerinin bir senelik ihtiyacını 
karşılıyacak olan 9875 lira 50 kuruş kıymeti muhammeneli ed
viyenin kapalı zarf usulü ile ve on beş gün müddetle eksiltmiye 
çıkarılmıştı. İsteklisi tarafından verilen bedel liyik hadde görül
mediğinden bir ay içinde pazarlık suretile tedariki encüaeni da-
imi vilayetçe kararlaştırılmıştır. istekli olan 5-7-935 tarihinden 
5·8·935 tarihine kadar müddet zarfında encümenin toplandığı her 
Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar vilayet 
daimi encümenine müracaatları 2049 (946) 

lzmir ithalat Gümrüğü 
müdürlüğünden: 
Kilo Gram 

Baş-

61 180 f pekli mavi yün mensucat % yirmiye kadar 
34 400 " " " " " ona kadar 
Yukarıda yazılı eıya 19 Temmuz 935 tarihinde tekrar yeni

den satılığa çıkanlacaktır. Taliplerin o iÜn lzmir ithalat gümrü· 
ğü satış komisyonuna müracaatlan ilin eluaur. ~--113 

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

ı.1· 

1 

GRiPiN alırsa 

[!!J 

1 
Üşütmekten mütevellit bütün ıshraplan dindi

rir. En şiddetli baş ve diş ağrılarını keser. Nez
leye, gripe ve emsali hastalıklara karşı bilhassa 
tavsiye edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. 

Her nevi izahat ve krokiler için aşaiıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 

G. D. G i R AS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

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

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşaiıda yazılı don 

yağı 19-7·935 Cuma günü saat 15 te açık eksiltme usulü ile 
Basmahanede Devlet demiryolları 7 nci işletme müfettişliği bi
nasında sntın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 15 liralık muvakkat teminat ver· 
meleri ve kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe manii 
kanuni bulunmadığma dair beyanname ile ayni günde saat 15 e 
kadar komisyon reisliiine müracaatları lazıadır. 

Bu işe ait şartname er işletme müfettiş liği kaleminde parasız 
dağıtılmaktadır. 

Cinsi ve vasfı M!ktar Muha•men bede
kiJo li beher kilosu 

Don yaiı S11dan madeni hamızlardan ve 
tahıişattan ari olacak deri ve net aksamını 
ihtiva etmiyecek rengi beyazımsı acı ve 
fena kokmıyacaktır. "Bu husuıta tartna-

700 
kuruı 
28,5 

1 (2051) (947) .. , (940) 1899 ~ • mede daha fazla izahat vardır., 9-16 2010 (942) 
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ÖLDÜRÜR! 

Sivrisinekleri ÖLDÜRÜNÜZ. 
Bir sıvrf.Şınek ısırışı, hummayı tevlit 
edebilir. Tesirsiz ve ·ancak bayıltıcı 
bir (haşarat öldı.irücü mayi) nln si\,•. 
rtsınekleri öldürebileceğini zan ottiği. 
nlz vakit maruz kalacağınız tehlikeyi 
dUş,ünUnüz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLİT kullanınız. FLiT. hakikaten ve 
ebediyen öldürür. Leke yapmaz, taze 
ve laUI kokuludur. Siyah ku,aklt ve 
a ker r • ımli sarr tenekelere dikkat 

edinız. Fi.1lhr tenzilatlı. 

İzmir ve civarı için umumi deposu : Kardiçalı han No. 71-75 
Telefon ; 2802 

Mu ilim 
ı >C>:K:TC>Ft 

'///////////////////////////////,'///;'7 /; 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reiıi 

1 Ç HA S TA L 1 K L AR 
1Vı:"'CJ"T .A..~.A..S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli kar~ısında Şamlı sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 

Saçları döülenler 
Koınojen Kaıızuk 

901 

1 

' 

Boya fabrikası 
İnşaatta kullanılacak Her 

türlü Boya Avrupa ayarında 
imal olunur 

Adres : Şirket bulvarı Yeni 
miizayede bedesteni 

arkasında No.20 

6-26 (905) 
"''///////////////////7/7/'7T, 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ. 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 

Göztepe tramvay cadde

sinde deniz kenarında 846 

Numaralı elektrik, su; hava 
gazı tesisatı ve mükemmel 
sıcak banyosu olan ev 

kiralıktır. Gezmek, ıı-örmek 
ve pazarlık için Göztepede 
900 nuaıarah eve müracaat. 

4-13 (903) 
•-'////////////////////f//l'/h 

Perhizsiz tedavi 
Ekzama, Siyatik, Basur, 

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

lıiJ, Sara haatalıklanaı alfı 
bakmatla perhizsiz olarak te
davi ederim. 

Doktor Halit Şen , 
Buca Dutlu So. 10 

6 - 26 (904) 

il ::=ı:==o::... Doktor 

1 
Kemal ~a~ir 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

E 
1 Evi Ka. antina tramt• · cad· Saç ksİrİ 
1 

desi No. 596 Teı. 2545 

Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani ol':1r. Komojen . ~i=;::;~.:::::.;:::. 
ıaçlann köklerini nvvetleadirir •e besler. Komo1en saçların G il H t' . 
gıd~sıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir r~)'ibası ~ardır. Ko- ! Ol e ımı 
DlOJen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtnyat maıı-azalarında · 
lı.ulunur. 
---..:_--~'=""'~ ......... ~""""""",,,..._,,,,,.,...~=-='""" 

Elbise vaptırmağa karar verdiğin!z 

l3IFt. :ECE:::FlFl.E 

aman 

Kul· nıensn~ t-. 
J.i""'abrikasının ~ıkardığı en son 

:\lod<'I kunıaşları görüııiiz 

Desenler, Renkler, fiyatlar ve 
bütün bu güzelliklere i.aveten 
ucuzluk ve sağ~ amlıkları • • 

sızı 

mutlak tatnııin edecek ve 
Şu sıcak günlerde dükkan dükkan kumaş 

aramak zahnıetinden kurtaracaktır 

KUMAŞLAR en saf yünden yapılmış 

olduğundan çok iyi iitü tutar kat'iyen 
:K: I ::R. I S :ıv.r .A.. Z 

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

TELEF()N : 2360 

• 

Açık hawada 

Bırakılmış 

KELVİNATORDA 

saklanmış bir gıdanın 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,ycdiğiniı bütün yemeklerde mik· 
roplar doğurur. SOGUK, bu mikropları öldürür. Bunun için bir 
elektrik soğuk hava dolabi >atın almalısımı .c bunu alırken "' 
ryi~ini srçmefisini-ı. 

Hu sigortayı temin eder. 
Fiyat - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBİNiN SESi ] Samaniskelesi 

lzmir Itha!at gümrüğü müdür
lüğünden: 

Bürhan Bengu '············ ····•·····•••••••····•••····•····•······•····•·•••··•··••··•·••··•··············•········•·······••···•··········•··•··• 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 

Teabit No. Kilo Gr. Cinsi eşya 
99 479 00 Demirle mürettep pirimç karyola 

Y llkanda yazılı bir kalem etya harice ırötfüülmek şartile ve 
açık arttırma suretile satılacapdan ahcılann 15/T emmur/9351 
ll'liaü saat dokuzda İzmir Ithalit ırümrüğü satış komisyonuna 

ınüraaatları ilin olunur. 9-12 1848 1941\ 

Memleket hastanesi göz 
mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 
Beyler sokak numara 80 

Telefon: 3828 
13-26 

Esas No. 
8. 2 

Yeri Say111 Ciasi 
Ödemiıte caaii cedid aahaUeai 99 Siaema " alil ve aıobil-
Aziziye aokai'ında yesile beraber " 

Pey akçeai 
100 

Yukarıda yuılı ıinemaaın 16 • 7 • 935 ten itibaren bir uaelik kirası kapalı zarfla arbrmaya 
, konulauştur. İhale 10 • 7 • 935 Çarpmba •ünü 1&..t ondadır. İatekli olanların yü:ı: lira depo.:ı:ito)'1& 
l veraeai:ı:e yatırarak alaealclan makltu.:ı:u toklif mektubuna bai'laaaları ,.. ihale aaatınd .. evYel 
ı tubo diroktörlüiüno vanaeleri l&aımdır. 27 - 2-9 1872 ( 866 ) 
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V aour Acentesi 
~ . 

ROY ALE NEE AIS 
KUMPAN 

SATURNUS vapuru limanı
mız<!a o'up 4 temmuza kadar 
Anvrrs, Rotterdam, Amster· 
dam ve Hamburg limanları 
için } ük alacaktır. 

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

Zee & Co. 
WlNFRlED vapuru 8 tem

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

Yenr Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRfNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NA VİGA

GATlON Co. Ltd 
PETREL 8 temmuzda Lon- • 

dra için yük alacaktır. 
ELLERMAN LA YN Ltd 

iıı 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül haa

talıkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

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

HERıVIES vapuru 10 tem
muzda gelip yükünü boşalttık
an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

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

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

,~ .................... ,,I 
İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 

kokulanmdan daha üstüa bir koku bulup 
göstermek imkiaını vermiyorum. 

ıZMlRLİLER 
Şahidimıiniz değilmi ? 

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

JOHNSTON VAREN LlNES 
Ltd. Liverpul 

DROMORE vapuru 14 tem-
muzda bekleniyor. Anvers ve 

Liverpuldan yük çıkardıktan 

sonra Burgas, Varna,Köstence 
Galaç ve Braila için yük ala
caktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz
da Hull, Anvers ve Londradan 1 
gelip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

DOYÇE LEV ANTE LlNlYE 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzatfer Eroğul 
Kemal Çetindağ 

VASLAND motörü 18 tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav-

SERViCE DlRECT DANUBlEN ı 
ANGORA vapuru 12 tem

muzda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. Tuna hattı 1 

-ya limanları için yük alacaktır. 
SAMLAND motörü 7 tem

muzda Hamburg, Copenhage, 
Danzig, Gdynia, Goteburg 
Oılo ve Iskandinavya liman
larına hareket edecektir. 

DUNA motörü halen lima-
nımızda olup Budapeşte, Bra

tislava ve Viyana için yük al
maktadır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

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

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 temmuzda 

lzmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. , 

Satılık Yolcu ve yük kabul eder. 
SERV!CE MARİTİM RUUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

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

hareket ededektir. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci kor

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

Telefon: 2004-2005 

Mahsulü) le İncir 
Bahçesi 

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

Yirmi iki Jı.in liraya talip 
olanların Kırkaağaçlı karye
sinde Vodinalı Bay Abdür
raufa müracaatları. S. 10 

7-10 ( 900) 

....... TA.ZE····T·EMIZ····ucuz'''''': 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ham.a.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
-=-Lüks Otel 

Bi.itiin lzmirliler burada hu)uşurlar === Tepebaş• Beyoğlu=== 
Müsteciri: Bütün lzmlrlllerin teveccühünü 

LÜTFÜ' dür 

Teşvil<i Sanayi Kanunundan 
istif ao~ eden Jı~üess.ese Sahip· 
lerine: 
iktisat Vekaletinden: 

Sanayi müesseselerine gönderilmiş olan sual varakaları muci
bince tertip edilecek 1934 Ticari senesi iş cetvellerinin beş nüs
ha olarak tanzim edilmesi ve bir nüshasının vekaletimize gön
derilmek üzer en genç 3117/935 tarihine kadar postaya veril
mesi diğer dört nüshanın ise yine ayni tarihe kadar ma

. en bü ük mülki e memuruna verilmesi lüzumu ilan olunur. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm ez. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Zo ng·u_ldak 
IV:ader.1 Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinyani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Hepimiz ve hepinizin -
Kullandığı tatlı ve 

sabit kokular 

ECZACI BAŞI 
S. FERiT 
Kolonya ve esansları 

Bahar 
Altın damla •ı 

Yasemin 
muhabbet çiçeği 

Unutma beni 
Senin ıçın 

Ful 
Dalya 

MANULYA 
isimleri yalnız 

Eczacıbaşıya ait olup 
yakın isimlule taklitlerini red
dediniz. 

il!:. Depo 
S. ı ERl'I' 

ŞiF A ECZANESİ 
HuKu MET sırası 

Sıhhat ve içtimai nauavenet 
VeJ a'et hudut ve sahiller sıhhat 
!Umum rrı· dürlÜği"nden: 

Kuşadasında gösterilecek arsa üzerine şeraiti fenniyesi ve 
keşifnamesi mucibince yaptırılacak Sahil sıhhiye binası eksiltmeye 
konulmuştur. 

A - Keşif bedeli (4099) lira (24) kuruştur. 

B - Bu iş için fenni ve idari şartname Kuşadası Sahil Sıhhiye 
idaresinden parasız alınır. Resim bu idarede görülebilir. 

C - Eksiltme 16 Temmuz 935 Salı gunu saat (15) te 
Kuşadası Sahil Sıhhiye idaresinde açık eksiltme usulile yapılacak, 
Merkezden alınacak emre göre ihale kat'ileşecektir. 

D - Muvakkat teminat parası (310) liradır. 
E - İsteklilerin bina inşa işlerinde ehli olduklarını 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 
dakikaya kadar muvakk:ıt teminat.arını yatırmış olmaları şarttır. 

3-6-9-12 1977 (906) 

Tashih 
Gazetemizin (3) ve (6) tarihlerinde Sıhhat ve içtimai muave

net vekaleti hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün Kuş 
ada·ıındaki yaptırılacak sahil sıhhiye b nası inıaatının eksilmesi 
günu çarşamba olarak sehven yazılmıştır. Doğrusu ihale günü 

·· .. ·· ·in ederİL 

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

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini sröstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

Anneler, 

Artık müaterilıdirler. 

- -- • • ' - ' i: .... ... ,., 

Yavruları aancıdan, iahalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir ırıda bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Sütlü un 

Az zamanda çok rağbet srörmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. 

Eczaaelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezıiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımcl.ır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kiş: ye rençlik, ııhhat ve 
aeş'e vermiş olan 

Ki na 1Lntli 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta fajdeaini srörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Denizli vilayeti daimi encü
meninden: 

Denizli vilayeti Muhasebei Hususiyesi için yaptırılacak Defter, 
makbuz ve kağıtlarının basım işi açık eksiltmiye konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli 550 liradır. 

2 - İlk teminat akçesi 41 liradır. 
3 - İhale 17-7-1935 Çarşamba günü saat 16 da vilayet dainıi 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartname ve listesi İzmir vilayeti muhasebei hıısuıiy•· 

müdiirlüğünde ve Denizli vilayeti encümen kakmindedir. Gör
mek istiyenlerin buralara baş vurmaları gerektir. 

9 - 14 2035 (948) 
.,,,,"""',,,..."""'"'""'"'""'""""'""'"""'""""~--"'""'"'""",,,,......,..."?-.,._~~~~--......,,.,-<'!" 

iz mir nı.uhasebei hususiye 
müdürlüğr nden; 

Cezayir hanı içindeki mağazaların tamiri Bedeli keşfi 
376, 20 

İdarei hususiyei vilayete ait yukarıda yazılı mağazaların ta' 
mir' 7 - 7 - 935 gününden 27 - 7 - 935 gününe kadar 20 gii11 

müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme şartlarını ıı:örme~ 
istiyenler her gün muhasebei hususiye müdürlüğüne ve iştira , 
etmek istiyenlerin de ihale günü olan 27 - 7 - 935 Cumartesi 
günü saat 10 da depozito makbuzlariyle veyahut banka mektuP' 
larile birlikte encümeni vilayete müracaatları. 2045 (945) 
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