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• Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab 
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Aaar matbaasında ba11lmıpır. 

• nm üda alesini ist 

.... 
... "ne kulak a1111ıyae 

'-İ Habeşle olan kozunu ken
tlisi paylatacaktır. Mussolini, 
lt~yan tezini fiiylece anlattı: 

B 1 en önce imparatorluklar 
a ların verdikleri dersi harfi 
ına takip edeceğiz. Onlar 
İmparatorluk yaratmak veya 

korumak aereldqince acunun .. 
tinclltGn& ula anımlarına 

Claabrlarına) aetirmemitlf!rdi. " 
... ltalyan amteleri, Faşist dik
~!~rünlin ıözleriai daha be
--u olarak açtılar. Kendi tez
~ korumak için lngiltereye 
~ dılar. Karıdık ı suçlama
·~ dolu bir kalem kavguı 
~u. 

. L_ B tlin bu davranışlardan, 
,._ bu ka em ıa aşından, em-

alıznaamp zaman zaman 
baaı o i "n alına· 

dersler v nl r: 
Yatamak, öz ür ve egemen 

elarak ya k ve gelişmek 
bli e eme Jiii 

.. k y e. Br us. ae 
lr&dar yu dsever olursa olsun, 
la_. feyden kuvvetli ol-
-. düın r. Y dığımız 
ele\' D paro:..a ı. uv ettir. Şu 
İIİlih anma yan ın bir göz gez
dirin z: Bu betd8ndiiriicii yarıt 
lliçin yap yor?Her ulus,ıüv~nioi, 
'-tlca uluslardan üstün kuvvet
lere dayaamakta buluyor. Oı
lllt kuvveti olmıym kendini 
.IGYeacle afirmiyor. Ve Y&l'lf 
'-tııyor. Bu kadar korkunç bir 
e'freade ya anlar, istedıı leri 
le.dar banıçıl (ıu h erve ) ol
._ ar, ku•n li deiillerse vay 
'-1 erine •• 

Habetiftan her bakımdan ku• 
1'11 lanmlf bi ilke olsaydı, son 
1111ann bütlba korkunç ıilahları 
~ techiz edilmi.t dizen& ordu
a.,. oluyclı, ltalya bu memle
~ıte uldırmayı ıöze alabilir 
'-İJda"? ~ bunun teniaeR 
olaa \ir durumla kartJatıyor

ltal,.am Habeteliai zayif 
•=•lin«l•, mot&rize edalmiı 
~-·W.lerc•~ 

Kamutayın son celsesi Dünkü büyük yangın 
~------ı---- Alh depo ateş aldı 

Zirai ~lacaklann tak itlendirilmesi Maddiğ zarar büyüktü 
Kanunu kabul dilmiştir 

Ankara, 14 (A.A)-Kamutay 
bugün Nuıi Conker, Fikret Si
)ay ve kamutay başkanı Ab
d lhalik Rendanın başkan akla
rında birb"rini nıüteak"p üç 
toplantı yapmıştır. 

T oplantı!arda kabul edi en 
kan unlar arasında amorti mzn 

ndıiı te k"li, Ankara, dil, 
tar,h ve coğrafya fakulteleri
nin kurulması, diyanet işleri 
başkanlığı teşkilat ve vaz:feleri 
posta te1graf idaresinin müte
ıelsil kefalet borçları, askeri 
ve mülki tekaüt kanununun 
altmış yedinci maddesine bir 
fıkra eklenı11esi, bina vergisi 
icanununun yirmi dördüncü 
maddesinin deiiftirilmeai, 0.
küdar, Kadıkly ve havaliai 

.Abdülhalik llenıla 

Kamutay ba"kanı 

haltkında \İ sözleri 
hal tra vayları Türk sosye
te in"n b"ase aenetler'nden iki 
y kfüsur bin liralık hissenin 
Evkaf genel direktörlüğlince 

ıatın alı ~ sı, çubuk barajı· 
nın teşç"r ve tanzimi, Ankara
lıtanbul - Avrupa telefon dev
re inin i ı~ ı, Ankara beledi
ye inin dıpndan getireceği 
ıbakineler ve yedek parçaları· 
nın memlekete resimsiz sokul
ması, mevduata koruma kanu
nunun sekizinci maddesinin de
ğiıtirilme~i, sıcak ve sojuk 
maden aulannın iıtiıman ile 
kaplıcalar teı1iıi, elektrik ifleri 
etüd idaresi teıkili, madea tet
kik ve arama ... titld kurul
ma11, baJ )akanlığa teı

.._"5W< SalH(tldo -

Romadan gelen bir habere göre K. 
Lavrans Habeşistanda imiş ... 

lmıgrnrn çıktığı Haraççı Ead lBJ·d ıı JJ Alxl ı lal 
ı:e B YU6U{t4n 1rer~ste depo u 

Enelki gece saat 23 otuzda 1 yerek euaftaki magazalara ela 
V akıfhoca ıokağıada Ali pqa ıeçmif Y• b~y~k zararlara ... 
caddesine airiJecek 7enle Ha- bebiyet venDıjtır. 
nççızadelerden bay Abclallah Atet alan mağazalann UJlll 
Ye bay Yusufua 47 sayılı ke- altıdır. Bunlardan bazılan ta• 
rede depoaaadaa yaaıan çık- mamea, bir lmmı da 
llllf, laa....- tok rbgirh ol- y&DllUfbr. Yaaguı, kMest• 
ma11nclan yanrın derhal blyl· - Somı 2 a BCJ1ı 

Lon<lrada 
Hitlenn oze morali as 
F orayn ofiste ne görüştü 

Paria, ıs (Ôzel) - Frum 
gazeteleri, Alma murbhuı 
Bay Fon Ribbentropla lnfiliz 
dıt itleri Bakanı Sir Samuel 
Horn arumdaki mtlllkatlan 
tehir ederken beklenmek 1&
zımgeldiji pbi bay Bitler ta-
rafından ılnderilen memuru 
.. bauaun Londrada bulunu· 
ıandan istifade edilerek bahri 
meseleler clııında kalan mes-
elelerin de glrlltüldüğünii ya
zayorlar . 

Mancuter Gardiyen Londra
da yapalmakta olan glriiı•e
lva Mlyllk ehemDİyet vererek 
B.VoaRib~ aat 
kalu ForaJll ettite Sir Horn 
Samael ile kapah kalchtnu Ye Sl
riltttlkleri meaelelerin hiç flplı•
aiz balırl mtızakere kadroamldan 
ileri ptiğiai kaydediyor. Ayai 
gueta B. Mitlerin nutku 
ile ortaya çıkan mueleleria de 
mlizakere edildiğini Ye hatti 
laalli ]D.enBDU 
~~ ıtiiıHtii&ltteclir. 
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Hergün beş kelime 
....w.111 ..,.__ 

Yirmi klzlncl il te 
l - f fşa etmek - Gi:r.açmak 

İf aat - Gizaçı 
Örockler: 1 - S zanof'un 
b- uk harp z manında ls
ta u1 Çarlığa nasıl ve
rildıği hakkmdaki giznçı· 

larım okudunuz mu? 
2 - Dostlarının sırrını dile 
vermek, devlet işleri hak
kında gizaçmak en kötü 
huylardandır. 

2 - Suhunet - Isığ 
Örnek: Dünkü ısı~ derecesi 
acaba ae idi? 

3 - Vad - Adanç 
Vadetmek - Adamak 
Örnekler. 1 - Yapamıyaca
im işler ıçın kimseye 
adançta bulunma. 
2 - Adamak kolay, ödemek 
~çtür. 

4 - Reyi im - Genoy 
Örnek: Geçen yılın başlıca 
hadiselerinden biri, Alınan-· 
yanın Sar genoyunda ka
zanmasıdır. 

5 .. Teberru - Verit 
Ômek: Türk hava kuru
muna vcrittc bulunmaktan 
kaçınan iyi bir Türk de
ğildir. 

Not: Gazetemize gönderile
cek ynzılarda bu kelimelerin 
Osmanlıcalan kullanılmamasını 
rica ederiz. .. ' 

•• ug 
Tayyare urumu 

açları 
Bug .. n tayyar.• ~urum~ kupa 

maçlnrmın dömı fmallcrı yapı-
lacaktır. Öğleden sonra saat 
16 dn ba~lıyacak olan maçla
nn ilkini ltmordu - Buca ta
kımları } apacakhr. Saat 18 de 
geçen l afta ın galipleri Altay 
\' Göz.tepe takımları karşıla-
"caklardır. Bu maçların bil

has a sonuncusu çok ehemmi
yetlidir. ilk maçı F~hmi Cliğc
rini de Esad idare edecektir. 

Tayyareye yardım maksadile 
hazırlanan bu maçlara halkımı· 
:zın büyük ilgi göstereceklerini 
ümit ediyoruz. 

Bu maçların galipleri turnu
van n fin lı için gelecek hafta 
k acak nrdır. Ayni gün 
Halkcvi turnuvnsmm finalı da 
Al ancak sahasında ve saat 
16 da yapılacaktır. Yine o giin 
Hnlkcvinin büyük bisiklet yarışı 
yapılacak ve Alsnncak saha
sında bitirilecektir. 

BuCTitn bısiklet heyetin tertip 
ettiği 50 turluk yarış ta yapı
lacaktır. 

Bugün hail· saha ında 16~ 
de Kahramanlar - Parkspor 
saat 17,30 da Eşrefpaşa - 9 Ey
lfıl takımfon karşılan:ıcaklardır. 

; arış a ·· n eri 
Yarı ve islah enc.:meninin 

bastırı ış olduğu yarıil proğ
raml. r ndn yarış gün!eri cuma 
olaral gösteriJmi..,ti. Encümen 
ba l n ından iJbaylığn gc en 
bir bıtd:rımde 935 } ılı ıle diğer 
yıJJ r proğramforındaki cuma 
günlerin 'n pazar olarak tarih
leri ile birli te değiştirilmesi 
bildiri! · tir. -

(ö el< ısırmış 
Alsancakta şehitler cadde

sinde ikinci Altın sokağında 23 
sayılı vdc oturan Zübeyir oğlu 
45 ya mda çoban Şi'krünün 

sol baldırından bir köpek ısır
mıştır. Ayni köpek Sepetçi so
kağında sekiz yaşhırında Hü
ıeyin kızı Asriyeyi de sağ di
z nden ısırdığındaıı ~öpek ku
duz hastanca ae a ı t . 

-----

ar arı 
ana 

Haziran 931 yılındnn sonra 
ev işgal etmiş o!an muhacirle
rin vaktile tahsis kararı o!ma
dığı için temlik muamele'eri 
yapılamıyan muhacir ve müba· 
dillere bu ~ibi e\•lerin temlik 
edilmesini Finans Bakanlığı lrn
bul etmiıtir. Defterdarlığa ge
len bir bildirimde haklarında 
vaktile tahsis karan verilme· 
mi~ olan bu gibilerin hakları
nı tanınması muvafık görül· 
düğü ve işgallerindeki evlerin 
kendilerine eccanen temliki 
lazımgeldiii bildirilmiştir. 

lbay 
Kuşadasına gi tti 

llbayJık jandarma kamutanı 
binbaşı bay Lütfü bir işin tah
kiki için üç ~nbcri Kuşada
ınnda bulunmaktadır. 

lıb:ıy General Kazı Dirik 
te dün bu münr.sebetle Kuş.a
da ına gitmiştir. 

I! ·-··· •• K z sa at nstitü 
Bi ası 

Şehrimiz kız sanat enstitisü 
için yangın yerinde yaptırılacak 
bina için ayrılan on bin metre 
murabbalık yere Kültür b kan
lığının arzusiyle on bir bin 
metre murabbalık yer daha 
ilavesi takarrür etmiştir. B?kan
lık bunun için hazırladığı tah
kikatı yakında göndereceğini 

bildirm~tir. 

ekirge · 
Mıntaka ar 

Çekirgelerin yumurt bırak
bkları erazinin şimdiden tespit 
edilmesi vt bun d ir haz·rla
nacak cetvellerin Eyllll ortası
na kadar behemehal tanın ba
kanlığına bildirilmesi uilayet· 
ten istenmiştir. . ~ 
Sayım işleri 

Genel nufus sayımı için şa
rımızda yapılan numar tajı şar
bay doktor Behçet uz dün 
öğleden evvel teftiş etmiştir. 

İlkmel<tep er 
İ tihanı 

YenJ AB, 

•• büyü c yang 

:CI•- ·-·-
1 ıı lııf. c gın burada pek zarar yapma· 

posundan sonr bay Fehmiye dan b~stırılmıştır. Tnrika kar-
ait dökün haneye ve Vaktfhoca deş!erin emtea deposunun ça-
sokaL,rmd tüccm- bay Ahmet tısı yanmıştır. Yanğının gece 
Muhtara ait tütün deposumı yarısından sonra büyük alevler 
o cwarda sabunhane sokağın- halinde semaya çıkması bütün 
da yine Haraççı zadelere ait şehirde haklı bir korku uyan-
altı nwnarah s ndalye ima- dırmıştır. Vali general K. Dirik 
lathanesine, aynı sokakta Şarbay doktor Behçet Uz, Em-
Ömer Muharrem sabunhanesi- niyet Müdürü Bay Feyz.i Ak-
lc Leblebici oğlu bay Reşn- kor, Ad!i kısım başkanı Bay 
dm on dört sayılı uzüm de- HuJusi Akgümüş yanaın ma-

l
ı posun geçm:r-tir. Yangm çı- hallın!! "'e!erek biann evvel sön-

1 

·an yere eıli metre kadar dürülm~-;i ve büyük bir fela-
uzukta bulun n Tarika kar~ kete meydan verilmemesi için 

1 

deşlere ait 12 sayılı e::ntea. icab ed .. n tedb:rleri almışlardır. 
Alcv!~r iki ii.çyu-z metre kadeposuna s·rayet eden yangın 

yetiien ve büyümesine mani dar uzak r düştü~ü için bü-

l
l olmak i~in her türlü tedbirleri tün ° semtin yanm:ısı tehlikesi 

yüzde yüzdü. itfaiyenin cansi
alarnk fedak:Olıkla çalışan it- parane çalışması bu felaketin 

1 
fal.ye · "yretı·ıe söndüritl- . nın g... büyümesine mani olmuştur. 
müştür. Ateşin ilk çık- Yanan mağaznlardan B. Ab-
tığı depo tamamen yan- rned Muhtarın deposu 12 b!n 
mıştır. Dökümhanenin üstündiki liraya, Haraççızadelerin san-
çinkolar ile sandalye imalatha- dalya imalathanesi 2500 !i-
nesinin ç tı kısmında bir metre raya sigortalıdır. Diğer mağa-
murabh'1lık yer, ikinci katta za ve depolann sigortalı 
dört metre murabba! k yer, bir o 1up olmadıkJan henüz tesbit 
kaç sandalye } anmıştır. e ilm miştir. Tahki!.. ta devam 

Ômcr luharrem !:::ıbunhane- edilmektedir. Yangında kast 
sinin ya 'nız üç pençeresinin o!mndı w ı tahmin edilmektedir. 
çerçevesi yanını tır. Bay Reşr..- Adl.ye ve zabıta tahkikata 
dm üz.üru deposucn geçen yan- devam eylemektedir. 

Tren e 

Bomovadan Ba ma!lc istas
yonun gele t , c - bir kaza 
olmuştur.Tren yolcularından Şe
hitlc:de oturan Cel:tl kızi 45 
yaşında bayan Hatice tren·n 
Bornovadnn hareketinden biraz 
sonr başr döcdü.ü içini kom
partmanın dış sahanlığına ·çık
mıştır. Bu da muvazenesını 
kaybederek yere düşmüş ve 
kaşı üstünden ynralanmıştır. 

Zavallı kıldın trenini altına dü
şünce büyük bir korku geçir
miştir. Yaralı kadın h"-Dt ne} e 
kaldmJmıştır. 

Yang 
Ya 

yer 
gt 

• ae 

a -• 
·k az bütçesi 

Şarbnylığın istikraz parasın 
dan 1 bankasına olan borcuna 
k r ılık her } ıl ödediği 300 
b n rra yüz.ünden şehrin birçok 
bayındırlık işleri ihmal edilmek

te · di. 
Şarbay doktor Behçet Uz'un 

başbakanlık nezdinde vukubulan 
teşebbüs eri üz.erine hükfunetçe 
hnzırlnnan bir kanun layihası 
kamutay gönderilmişti. Kamu
tay bu k nunu onaylamıştır • 
Kanunun çı.·hğı dün özel bir 
telgrafa Şarb ya bildirilmiştir. 
Bu k un göre, Şarbayl k is-
. raz borcu için her yıl 150 

b · ·ra ödcycccl tir. Finans 
bakanlığı da ke:r.a bersene bu 
borç için İş bank sına. 150 
biu lirn ödiyecektir. 

Dün b.mirdekl ilkmektepler- Evvelki gece s at üçte ikinci 
de son ımf ta!ebes·nio imti- kordond ten's kulübü ile 

aı·ı da 

ı ' Fransız konsolosh:ınesi ark -hanları bitirilmi!';tir. mtihan!ar 1 sınd ve teni1 kulübü i!e ltalmün sebetiyle kurulmuş olan 
sergiler yarın kaldınlacakhr 1 yan kız nıekt bi nrnsındaki boş 

hemen yeti• .. lcrek söndürül

llbayhk } önetirn kurulu 19 
Hazir n t rihinde toplanarak 
bazı tecimerler tarafmd n ~üm
rük id:ıreıi aleyh'ne çıfan idari 
dav larcı b kmağa. başlıya

cakbr. 

Talebeden ikmale kalanlann yerde bulunan kuru otlar tu
ikmal imtihanları bir hafta il tusarak yangın çı mq ise de 

sonra yapılacaktır. 

1 
m·i tür. Tahhik ta göre yangın sç it tneıyormu~. 

Ü Ü Il • o "dan geç n crbangi bir kim- Knrntaşt,. sahil Park gazıno-

1 

senin -!tdürmedcn attığı bir su a ~·den Ömer o~lu Ah-
H rverde t ·rnn

1
er ych .miş- d '- t T hk. mette bı·r k m bulunmuş ve sigara an çı~mış ır. a ı :ıta 

tis. Iah'sar .ır idaresi yakında devam edilmektedir. zabıtaca alınmıştır. 
ta hm· n l omi yo~arıoı seçerek ~·-~rr-ıır-~~._,....----~~""7',,.....,nl'f'\':"ı-:r-r.......,,"""~~~~~~·~~ 
tahmin muamele .i için tütün 
bölgelerin ... gönderecd tir. ~~uh
telif ecnebi tti ün kumpanya-
1 rı da e : perler:ni tütün mın
takalarına göndererek rekolte
yi tetkik cttirm·}e başlamış

lardır. 
•••••• 1•=4' 

lzmir panayırına bu yıl ge
çen yıllardan dahn fazla ilııi 
vardır. inhisarlar genel direk
törlüğü bu !lene panayıra da
ha gen·ş ınıkya a i;.t:rnke hı
rar vermiş bu1unmaktadır. 

Siım r bnnl d 2'eÇeıı yıldan 
daha geniş ir ckı de panayı
ra tirak edec k ve pavyonu
nu ba ka bir tarz.da yapacaktı . 

" } Kütüphane Sinem 

blrd n 

Musiki dr:ns, lüks 

~: J A f) \e V C () A 

TÜRKÇE sözlü ve şarkılı büyük mertlik ve yiğitlik fiLni 
Fiya r: Sa on ve balkon 25, hususi 45 kuruştur 

Sean 
SEVD GECELERİ 

15 30 - 18.30 - 21.30 
Cumarle · ve pazar 

u~atl rl: 
BOSNA SEVDALARI 

17 ve 20 
üı.len 14 de ba~ ar 

o• 

• • 
ı ıy ı· 

Ödcmiş:n Turgut l\lab:ıllesin
de oturan Seyrekli köyünden 
Mehmedin evine .silahlı olarak 
hep birlikte girip Mehmetle 
knrısı Zehra ve hizmetçi ·üçük 
Haticeyi öldüren ve kasa için
den para ve süs altınlarını ça· 
Jan Çal kazasının Dede köyün
den ve mahkum olduğu sürgün 
cezasını çekmek üzere Öde
mişte bulunan Osman oğlu 1319 
doğumlu Ömer ve Hamam ma
hallesnde Mehmet o lu 1910 
doğumlu lsmail Hakkı ve T ckke 
mahallesinde Çallı Çolak Hafız 
oğullarından Mehmet oğlu 1323 
doğumlu Veli ve Kuruçt.ylı 
Kuzuc.an ogulları da Mehmet 
oğlu 1322 doğumlu Cafer hak
kında Ödemiş Ağır Ceza Mah· 
kemesince yapılan muhakeme 
sonunda hırsızlık ve öldürmek 
suçlarını işledikleri anlaşılarak 
ölüm cezasına mahkum edil
melerine dair verilen ilamın 
değiştirilmesini ve bafifJeştiril
mesini gerekli kılacak bir se
bep görülmediğinden T eşkilfıb 
Esasiye kanununun 26 ncı mad
desine uyarak bu ceznların 
infazına karar verilmiştir. --
Bay ehmet Ali 

Ekonomi bak nlığınca ken
disine 15 gün izin verilmiş 
olan tecim odası genel sekre
teri bay Mehmet Ali iznini bi
tirmiş ve dün ş brimize gele
rek vazifesine ba lamışhr. 

A ı ı e • 1 ıı 

lm r için bazı kimselere ve
rilen arazi arasında Rumlardan 
metruk mallardan bazı aı azi 
parça! rı d vardı. Ilbaylıkça 
Rumlardan metruk araz.inin 
imar ıçın verilmesi şimdilik 
durdurulmuştur· 

Mezuniyet 
Kemalpaşa Ilçebayı bay Mu

hiddiue içişleri bakanlığınca bir 
ay izin verilmiştir. 

'"=- 111111 1 

işçilerin hakkı 
eler yapıyorlar 

Şehrimizde tanınmış bir şe
k r fabrikası işçilerinden şu 
mektubu aldık. Hafta tatili 
kruıun mucibince cumartesi 
iünü saat 13 te kapanması 
icabeden fabrikaların işçile
ı;ne cumartesi gündeliğini tam 
olarak v rmeltri icabederken 
çalışhğımız fabrika bu mec
buriyetten kurtulmak için iş
çilerine alb gün yerine beş 
gün iş vermekte, iş yasasının 
çıkmamı~ bulunmasından istifa
de eden bu knbil müesseselere 
karşı işçinin haklunı gözete· 
cek, dert ortağı olacak bir 
malrnm yok mudur? 

t& 

1 

1 
l ~ 
1 

Na reddin hocanın b lun
duğu köyde l.arman uavurnıa 
vakti im ş, b'r sene hocalık ya· 
pıp ta harman vaktinde hak
kını istemeğe çıkan hocaya 
kimse bir avuç zahire verme
miş, hoca ela kızmış: Ben de 
iz.in nizgarınızı keserim diye 

bn·ma yerinin ~stüne bir çok 
hasırlar çekmiş. l\1asal bu ya, 
rüzgar da kesi!ivermi~. aman, 
zaman. 

- Verin hakkımı, açayım 

rüzgarı demiş. 

Ve herkesin verdiği zahireye 
göre birer delik açıvermiş ha
sırdan.. Harmancılar da işini 

görmüşler. 

Fakat iki, üç gündenberi ga
liba hocanın hasırları devrildi. 
Ortalık allak, bullak öyle bir 
fırtınaya, toza, dumana boğuldu 
ki eh olursa bu kndar olur. 

Zaten çeliıruıiz bir vücudum 
var, rüzgarın önünde dün adeta 
yıkılacaktım. 

Hele o elbiseler, kırk yıl yağlı 
pash bir fabrilc .. da çalışmışım 
gibi her tarafı leke leke oldu. 

Burnumu yıkamakla temizli
yemedim. 

Dostlar bu ne iştir bilmiyo
rum. Dünya muvazenesini boz
du mu diyeceksiniz, neden ol
masın, baktı, gördü cihan bir
birine karışmış, bir hartus mar
tustur gidiyor. Ayıp değil a 
.d .. n;:a da imreniyoru bu iıe •. 
Zaten A vrupada tozdan duman-
dan ferman okunduğu yok . .lki 
gündür biz de tozdan duman· 
dan evin yolunu, uykunun ta· 
dmı, kafamızın selametini bu· 
lamadık .. 

Tokdll .... -
Dün Ü yangınla 

Uç rd ç kit 
Evv ki ece saat ikiyi on 

geçe İlciçe melikte kestel · 
caddes;nGe biinci çıkn:.nz.da 

bay Ziyanın otomobil tamir
hancsin~e ça.ışan Ali oğlu Ka
milin dikkat.,iz1iği yüzünden 
yangın çıkmışsada söndürül
müştür. 

Tamirhanede bulunan eski 
iki otomobil kasaıı yanmıştır. 

tahkikata devam edilmektedir. 
* .. .. 

İsmetp3 bulvarında bay 
Hakkının kir-ladığı hamamda 
fazlıı teş yakı!casından kül
banın bacası tutuşmuşsada 

söndürülmüştür. 

* • • Karantinada güzelyalı soka-
ğında 1914 &ıyılı evde demir 
tiiccarı bay Cemal ve k rdeş
leri bay Muzaffer ve Ekrcmin 
evinde ikinci kabnda bulunan 
çamaşır ooağı yakıldığı sll'ada 
bacadaki kurumlar ateş almış 

ve yangın çıkmıfsada itfaiye
mn yardımı ile ateş söndü
rülmüştür. 

Yalancı ,ahit 
Ağırccza mahkemesinde ya

lan yer şahitlik etmekle suçlu 
Ali adlı bir şahıs mevkuf n 
üçüncü müstantikliğe verilmit· 
tir. 

ı 

açı ması ·· asibet·ıe 
iz en gelen cevaplar 

Geçen hafta :ıçılma deı oeği 
yapılan deniz Sporları yurdu 
nun ilk kongrası münasibetile 
büyüklerimize ko ._.ra başkan-
lığı tarafından çckılen nygı 
ve sevgi telgraf nnna gelen 
cev pları aynen yazıyoruz.. 

D niz Sporları yurdu kon
gr başkanı Ar Sabri B rkut 
C. Atatürkün çekilen tel ya
zmndan do.ayı te ekletir erini 
bild:ririm. 

Umumi kat;b 
H. R. SOYAK 

• 

lleniz sporlart }urdu a uğur
lar ve başarıklar dile. ·m. 

Başvekil 

iSMET INÖNÜ 
ilk kurultayını yapan deniz 

sporları yurdunun gösterdikleri 
ıcak duyguy teşekkür ede

rim. Yurdlula a başn.rıklar ve 

} urda son uz kclım dilerim. 

C. H. P. G. Sekreter 
R. PEKER 
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Güneş çok 
Artık 

yakıyor bay Özer .. 
içeri gidelim . • 

Kalbinizi dinlememek 
içiıa? 

- Yeni &ir eser, yeni bir 
laeate kalbimi susturur. 

:- Evet çalınız.. Kompoze 
tdıniz s·· ı . . d ·· oy eyınız. Ulusun e· 
ftr)i. bir artisti olunuz. Fakat 
albı kopararak yalnız fikri 

Jaıatnıayınız. Çünkü güzel duy
;:ıar, yükıek sanatlar duydu

nu duyuyor. 
la Kaya gözlerini çevirdi uzak

ra daldı ô .. 
zer yalvararak: 

lı - Elinizi veriniz bütün bir 

b~Yat için benimki!~ birleştiri
ız, b . 

ol enım karım arkadaşım 

8 
undu~ Kaya, bugüne kadar 
ra ıgım 'd 1 . . ıi . . 1 ea tip sız, yalnız 
zsınız b d h .. b ki' ' ura a er şey sızı 
e ıyor, agaçların yeşil göl-

ıeleri d 
d 

1 a ımlarımz albnda hı-
tır ayan .. f d yapraklar, sızı ısıl-
•tıyor ku 1 • • • • ı· ' ş ar sızın ıçın gc ı-

yor b h 
d 

' u avuza dökülen her 
amla d d k 

b. u • larınızdan çıkacak 
ır eveti e ruhuma dolacalr, be-

yaz merrn l 
b · b . er erden taşan su gi-

ı ~nı hafifletecek .. 
Evımin h . 

ıi · er Yerı her bucağı 
zın anımınııla doldu. Artık 

her yerele · 
Hal 

sız varsınız Kaya ... 
arnın · ı· . . ıç ı sevgisinde bile 

ıızı buluyor sizi d"" .. .. 
B 

. . ' uşunuyorum. 
u ınını .. . . mını eveti eıirge-

meyınız söyleyiniz bir ii ·ı .. K mı 
•erınız aya ... 

Genç kız ba91111 çevirdi Er
kulun istüdyosunda gör<!,ü"' ü 
bu gözleri yaılı bq ona ! . 
kunuyor, bakamıyordu artık. 
Sarsılarak ayağa kalktı: 

- Güneş çok yakıyor Bay 
Ôzcr artık içeri ıidelim ... 

Delikanlı onu mütecasir et-
tiğini anladı ve daha ziyade 

üstüne varmak iıtenıedi. Yal
nız kesik bir sesle: 

- Affediniz sizi rahatsız 

ettim, gezmiye gelmiyccek mi
siniz? .. 

- Hayır bugün bir tarafa çık
mıyacağım. Beni mazur görü
nüz yalnızlık istiyorum .. 

Özer başını eğdi, genç kız 
arkasma lıtakmadan odasına 
çıktı. 

Geniş bir soJuk aldı. Ayak
larını aşağıya sarkıtarak kar
yolasının kenarına oturdu. Bir 
kol~nu yastıklara dayadı. Ko
midonun üstünde kapağı açık 
kutuya baktı. 

Sevimli maskesinin dudakla
rındaki tebessüme, o da mah
zun bir karşılık verdi. 

- Ôzben, işte yine sana 
geliyorum. Benim cansız yol
daşım. Notalarım, kağıtlarım 
bütün ümit ve dileklerimin ar 
tımlarile taşan odamda olduğu 
gibi.. 

Bu oda Erkulun stüdyosu 
ıibi benim dünyam idi Ôzben .. 
Şimdi benim, yalnız benim olan 
bir dünyadan uzak; bu kozmo-
polit dünyada neler duydum. 
Nice beklemediiim itiraflarla. 
karşılaştım. Bualar seninle ko
nuıtuklarımızdaa "ne kadar baı
kadır. Orada düıündüklerim 
burada işittiklerime uymıyor 

Ôzben ... 
Hayır, hayır arbk hiçbir ıcy 

duymamak, bilmemek için ka
çalım. Ö.zben, mutlu iünlerin 
lı9Jalile _{pprayak cla,y~) 
çaldıfım Pfyinom, senin "Tcar-
şında çılgın ribi hopladığım 
döndüğüm odama kaçalım, 

orada onunla aramıza hiç bir 
yabancı yüz sokulamaz. 

-Sonu 1·ar -

•••• 
Kanıutayın son celsesi 

Zirai borçların taksitlendirilmesi -
L~ı. - Başterntı birine suhilede -
-uat Ye vazifelerine dair kanun 
layi\taları bulunmaktadır. 

Zirai borçların 
Taksltlendlrllmasl 

Bunlardan başka Etibank 
teıkili, Türkiye Ziraat banka
ıının ipotekli ve müteselsil zi
rai alacakların taksitlendiril
~eıi, Poıta tel&'raf ve telefon 
•dareainin teşkilat ve vezaifi, 
llirkiye - lngiltere arasında 
•ktedilen ticaret anlaşmasının 
laatikine ait kanun Jayibalan 
da bulunmakta idi. 

Tatil kararı 
Bu kanun 1 yıhalarının ka

bulünden sonra, başkan Ab
dülhalik Renda, üzerinde gö-
rlişülecck madde bulunmadığanı 
bildirmiş, ve bunun üzerine 
Kütahya saylavı Recep Peker 
ile Antalya saylavı Cemal 
Tunca tarafından veri!en şu 
takrir okunmuştur : 

Sayın başkanlığa, 
Sayın Kamutay üyelerinin 

Ana temel kanunumuzun on 

dördüncü maddesindeki ödev
lerini yeriae sretirmeleri ve 
dialenmeleri için, önümüzdeki 
birinci teşrinin birinci glinli 
toplanınak üzere Kamutayın 

son verilmesini 

önergcriz. 
Hava tehllkesl 

Takrir oya konularak kabul 
edilmi' ve başkan Abdülhalik 
Renda toplantıya son verirken 
ıu söyleYİ vermiıtir. 

Sayın arkadaılarım, 
Hepinizin sağlıkla gidip gel

menizi, yurd içinde dolaşırken 
hava tehlikesi hakkında tanı
dığınız, rast geldiiiniz yurd
daşlara bildiklerinizi söyleme
nizi, ve buna üye olmalarını 
söylemekten geri kalmamanızı 
diler, her birinizi ayrı ayrı can
dan ve saygı ile selamlar ve 
meclisi bir teşrinievvcJde top
lamak üzere bugünkü içtimaa 
•on veriyorum. (alkış'.ar) 

Slrrı lçöz (Yozgat) -
AtatUrke saygllar. 
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Ankara Birası · · 
AÇIK OLARAK ANCAK 

Sehir Gazinosunda 

Satılmaktadır 
Fıçılarda alınan hususi tertibat ile biramn lezzeti 

ve nefaseti bütün Avrupa biralannın 
bile üstündedir ... 

Yeni Asır 

.§eker Ucuzlıyor ıVehippaşa 
Maceraperest bir 

Adamdır Salı gün~yeni ucuz fiatatla satılacak 
Toz şeker 37 kuruştan 25 ve kesıne şeker de 40 

Kuruştan 28 kuruş Hat ile satılacaktır 

AnkaralS(A.A)-Vehip pata 
istiklal mücadelesinin baılaa
gıcındanberi Türkiyeden çıkmı' 

Ankara, 15 (A.A) - Ekono- fiat olan 36,75 ve 37 kuruş makta olan ve perakende sa- ve binbir maceraya girmiş bir 

adamdır. Memleketinrlen baı~a 
her emele hizmet edecek bır 

mi bakanı Celal Baya" İstan- yerine 25 ve kesme şeker 40 hşcılarm cari ve normal karını 
bul lzmir ilbayları ile diğer kuruş yerine 28 kuruş fiat ile teşkil eyliyen mıktardan ibaret 
bütün ilbaylıklara şu telgrafı satıl~caktır. . Bu fiata . bütün kalacaktır. 
göndermiştir. veril ve resımler dahıl olup 4 - Bu suretle tesbit edi- yaradılıştadır. Ve Türk vatan

daşlığından bir çok yıllar evvel Halkımıza ucuz ve çok şeker fabrikalarda vagon İsta>ıhulda lecek olan toptan ve peraken· 
yedirebilmek gaye.sile kamulaya am

2
bar ~o?ili t~d~~ ~atlarıdtr. de sntış fiatlarının fevkinde iskat edilmiştir. 

sunulan kanun layihası onay- -f. aır maka ker e. toptan fiat)arla sabş yapmak ihtikar 
l 18/6/1935 S 1 

.. •• satış ıyatı yu arı ı fıyatlara 
anmıştır. a ı gunu 1 ki" b .d d. telakki edilecektir. Bay Hasan 

Adliye müsteşarı oldu 
. d . _ .. ya nız na ıye ve una aı ı-

res~ı gaze.te e neş:ı mu~~un ğer nıasraf'arın ilavesiyle bu- 5 - Havayici zaruriyeden 
olabılecektır. O t:.mhten ıtıba- bulunacak fiyatından ibaret ola olan bu gıda maddesinden 
ren atideki hususlara riayet caktır. bilaistisna herkesin istifade 

Ankara, 15 (Özel) - Adliye 
bakanlığı müsteıarlığına ceza 

olunacaktır: 3 - Pcrakend~ fiyatlarla etmesi için valilerle belediye 
işleri direktörü bay Ha~ 
Saffeddinin tayini yüksek tasti• 

1-İstanbulda ve ~eker f b- yukarıdaki maddelerdeki top- reislerinin vazife noktasından 
rikalarında teslim edi mek üz .. e t<!n satış fiyatları arasındaki hassasiyetlerine müracaat ede-
toptnn ve toz şeker şimdiki fark bugün müteamil bulun- rim. ka iktiranetti. , ...... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şeker kaçakçılığı yapanı 
üç şebeke yakalanmıştır

1 

lzmir Panayırı 
General ismet lııönü Izmirden 

ucuzlatılması kanunu Şekerin 
Bugünden 

sonra NazilJiye gidecektir _ 
lstanbul, 15 [Özel] - Uluslararası lzmir panayırı busene de 

Baıvekil General ismet Inönünün söylevile açılacaktır. Pana
yıra memleketten mümkün olduğu kadar çok ziyaretçinin iştirlk 
etmesi için Ekonomi Bakanlığınca tedbirler alınmaktadır, tatbik olunuyor 

lstanbul, 15 (Özel) - Bulga
ristandan gelen göçmenlere ait 
muafiyetlerden istifade etmek 
üzre şeker kaçakçılığı yapan iki 
şebebeke ihtısas mahkemesine 
verildi. Kaçırılan şekerlerin 

ıümrük resmi 120 bin liradır. 
Üçüncü kaçakçı ıebekesi hak
kında da tahkikat bitmittir. 

Şekerin ucuzlablması 
Ankara, 15 (Özel) - Şekerin 

ucuzlatılmasına dair kanunun 
yarından (bugünden) .. itibaren 
bütün memleket dabılınde tat
bikine baılanacaktır. Kanuna 
aykırı olarak ıekerin teıbit 
edilen fiyattan fazlaya satıl
maına•ı için gereken tedbirler 
ahnacaktır. 

Başvekil ismet lnönü lzmirden Nazilliye giderek yeni kurulacak 
olan mensucet fabrikasının temelini atacaktır. 

Fransız Ordu Bakanı 
Eransanın Şark İstihkamlarını 

Birer Birer Teftiş Ediyor 

yükseliyor 
Pariı, 15 (Özel) - Fran5ıı Ordu Bakanı Kolonel Fab_ri Şar~ 

iıtihlci•larını teftiı için Meç şehrine gitmiı ve oradakı garnı
zonu da teftiı etmiftir. 

Heybetli bir donanma Bankanı.n müdahalesi bekleniyor 
lstanbul ıs { Özel ) - Bui- ıpkülasyona meydan verilmiye- Almanya 13 yeni zırhlı yapmağa 

Karar vermiş bulunuyor 
day piyasası yükselmekte de- ceğini söyledi~in'J göre banka-
Yam ediyor. Ziraat bankası he- nın müdahalesi ve stoklardan 
nüz satışlara iştirak etmiş de- bir kısmını ıatııa ç.ıkarmaıı kondra: 15 {Özel) - Alman mürabhaslarmın •erdikleri malu

mata röre Almanya sekiz tane 10 bin tonluk ve bet tane 22 bin 
tonluk zırhlı yapmak niyetindedir. Alman heyeti bu tasavvurdan 
lnıiliz hükumetini haberdar etmiştir. 

ğildir. Banka ienel direktörü bekleniyor. 

Edirnede .... -
Bayındırılık işleri 

Edirne ıs (A.A) - Şarbay
hğın yaptırdığı Uray oteli bit
miı kurağın açılıı töreni yapıl
mııtır. Otelde her türlü konför 
vardır. iki ay önce modern bir 
mezbaha yaptıran ıarhaylık 
pek yakında bir sinema kura
ğını da halkın eğlencesine ha· 
zır bulunduracaktır. Şarbayhğın 
bayındırlık iılerinde gösterdiği 
kınav halkı sevindirmektedir. 

lstaııbula gidiyorlar 
lstanbul 15 (Özel) - Bü

yük Kamutayın tatili üzerine 
aaylavlar ıehrimize gelmeğe 
baı:amışlardır. 

Erzurum da 
Erzurum 15 (A.A) - Erzu

rumda Kızılay haftası ayın 17si 
ile 23 ü arasında yapılacaktır. 
Kız.laya üye yazılmasına baılan 
mııtır. Halk tarafından büyük 
bir İlii gösterilmektedir. Kı
zılay faydasına bir de balo ve
rilecektir. 

..............••....•.•... , ... 
Ölü casus 
Dirildi mi? 

llaştaratı 1 hıci .~rılıif((lc 
Roma, 15 (A.A) - Ottobre 

gazetesinin Port Saidden aldığı 
bir habere göre Albay Lav
rens ölmemiş ve şimdi Adisa
babaya gitmekte bulunmuştur. 

Entellije onsservisin isteğile 
Lavrensin ailesi bir kaza yü
zünden Albayı ölmüş gibi gös-
termiştir. Taki Lavrens istediği 
Jibi yeni işler arkasından ko
aabilain. 

Plebisit 
kat'idir 
lstanbul, 15 (Özel)- Yunan 

baş vekili bay Çaldaris, Yu• 
nanistanda plebistin yapılaca· 

ğını kati olarak söylemiştir. 

KAÇAKÇILIK 
Ankara, 15 (A.A) - Geçe• 

bir hafta içinde Gümrük mu
hafaza oriutu 68 kaçakçı 1010 

kilo gümrük kaçağı 47 kilo 
ckit inhisar kaçağı 3 tüf ek 

2370 defter ıigara kağıdı 20 

kaçakçı hayvanı ele geçir
mi,tir. 

Muğla - Fethiye yolu 
Türkiyenin ikinci büyük köprüsü Dalaman 

Muğla 15 (A.A) - Türki} e- Arada bulunan küçük su ıeçit-
de ikinci tip olara.k yapılmakta ferinin yapılması ve batak alan-
olan •e dünyada eşi iki tane bu- (arın yeğretilmui için hazırlık-
lunan Dalaman köprüsünün iki lar vardır. Bu yıl içinde bu 
ayağının yapılııı bitmit tiç.tincli alanda önemli çalıfmalar ola-
dördüncü ayaklarını• yapılma- cakhr. Bu yıl içinde Fethiye -
ıına baılanmıştır. 

Yine Muğlada Fethiye yolu Muğla yolu gelip i!itmeic açı-
lacaktır. 

üzerindeki büyük bir önemi 
bulunan Namnam k8prüsünün 
de iıtermesi (ihalesi ) önümüz
deki aybaşında yapılacaktır. 

Bu köprülerin yapılmasile Mui
Ja - Fethiye yolu açılacakhr. 

Bu yolun açılmasiyle il eko
nomi hayatında büyük bir ge
nişlik olacaktır. il halkı bu 
iki köprünün yapılmasından 
büyük bir kıvanç duymaktadır. 

TAYYARE SİNEMASI 3151 3151 

B U G U N 
İatanbulda bu sene büyük rağbet gören ve çok beğenilen iki büyük filim 

........................... 
Venedikte Gece Bir Günlük Kibar Kadı"tJ 

( Almanca sözlü ) 
Altın sesli tenör Tino Pattiera ve büyük 

primadonna Tina Eilersin şarkılı 
şaheser komedileri 

**''M'&R M WM 

(Fransızca sözlü) 

On sinema yıldızının bir arada çevirdik
leri mev~imin en büyük fil'mlerinden bıri 

Ayrıca FOKS dünya havadisleri 

Dl• kkat .. Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 
müstesna hergün saat 16 da başlar 

Seans saatları: Hergün ı6 - 17,40 - 19,30 - 2ı,ı5 cumartesi günü 12,30 - 14 - 16 ( tale
be seansıdır) Pazar günü 14 de ilave seansı 

Çartamba, perşembe, cuma günleri son 21,15 seansında "Bir iünlük kibar kadın,, diğer 
günler "V enedikte bir gece., gösterilir. 

Serin bir ıalon - Ucuz fiyatlaz - iki büyük filim 

36 60 kuruştur 
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Şe··rsi Paşa nası rrinci ferik olmuştu? il a veTe 
ışt m? 

el eri 
rak ?i i Mitroviça teş {ilatında ne su etle yer a 

s~Ianik hadisesi üzerine emsi Paşa 1 n ş ·· p 
Şemsi paşa Pizrendeki do

muzb.ışı meselesini de Y nkova
daki hadise gibi bir pamuk 
ipliğine bağlamak surctile hal
letmeğe çalışırken Abdülhamid 
(bu hadise nzayiili dairesinde 
halledildiği takdirde asarı fa
ı.iletkaranesinin ruycti tabii 
olacağı) yolunda bir tebligat 
yapmıştı. 

Bu tebligatı alıncaya kadar 
Şemsi paşa, benim mabeyn 
ldab ve muharrcratına tamamen 
malumat peyda ettiğime pek 
de kani değildi. Fakat bu 
telırafı alınca ben bu kayıttan 
kendisinin yakın bir zamanda 
terfi edeceğini anladım. Ve 
bunu kendisine m\ijdelemek 
cesaretini kendimde buldum. 

Bunu saffetle dinliyen paşa: 
- Bunu nereden çıkardın, 

burda böyle şey yazmıyor. Dur 
bakalım sen bunun manalarını 
daha anlıyamazsın. 
Demişse de arkamdan Pizren 

kumandanı hemıehrisi Boşnak 
Salih paşaya haber göndererek 
onu yanına çağırmış ve bu tel
grafı ona da göstererek benim 
anlayışımı kendisine izah et
mişti. 

Salih haşa ıarhoş, kalender 
bir zattı. Paşanın boşlandığı bu 
zemini kaçırmak iıtemiyerek: 

- Evet kltibiniz Süleyman 
~fendi cidden değerli bir kitip· 
tir. Bu ifadesi doğrudur. Ben de 
yakında sizi tebrik edeceğimi 
tahmin ediyorum. Ve Stileyman 
efendinin bu buluşunu takdir 
ederim sözile i,ten •IYIJıp çık
mıştı. 

Bu haberi alan pap iki üç 
gün hep telgraf müveniini bek
lemiş ve nihayet sabn tükene
rek: 

Bana: 
- Gördün mü senin anlayı

ıının derecesini sen de anla 
demifti. 

O günün gecesi yani ihsas 
tel2rafının yurudundan üç pn 
ıonra telgraf müvezzii gece 
')'arııı heyecanla kapımı vurdu, 
ve müjde istiyordu. Baş katip 
açık telgrafla Şemsi paşanın 
birinci ferikliğe terfi ettiğini 
ve keyfiyetin Babı seraslıtcrin 
bildirdiğini yazıyordu. 

Paşayı uyandırdım. Dediği
min çıktığını söyledim. Bac:u
cunda bulunan mumu yaktım. 
Telgrafı okudum. Paşa pek 
müteheyyiç ve memnun oldu. 
Ve fakat telgraf müvczziini 
çağırarak eğer terfii Pizrende 
şuyu bulursa bunu telgraf me
murlarının duyurrttuğunc:ı hük
medip kendisini tecziye edece
ğini söyledi. 
Pa~a her nedense terfiini 

gizlemek i~tiyordu. Fakat sa
bah olur olmaz İstanbuldan 
Selaniktcn hcryerden tebrik 
telgrafları yağmıya başl dı. Bi
naenaleyh mızrak çuvrla gir
miyeceğini anhyan paşa artık 
keyfiyeti sakJamıya da lüzum 
görmedi. 

Eşrafın, memurinin tebıikle
rini ka,rnl etti. 

Bir Tuhathk 
Birinci ferik. olan pa~a birinci 

ferik üniformasının nasıl oldu
ğunu bilmjyordu. O zaman 
caketin kol yenlerine takılan 
san ve beyaz feritlerin dik
meai i~in caket terziye gön
derilaaif İM d• teni ömründe 
biriBci 

1 

•t 1 F l f • dikü-
m ed ij'ınelen 1>izclen 

sormağa mecbur kaldı. 
Paşa beni çağırdı. Ünifor

manın nasıl olduğunu terziye 
anlatmaklığımı emretti. Ben de 
mektetepn çıkahdanberi seyyar 
dım hayatımda birinci ferik gör
memiştim. 

Mektepte öğretilen formayı da 
unutmuştum. Şu halde paşn 

bilinememesinden dolayı birinci 
ferik üniformasını takamıyordu. 
Evet.. Biliyorum dö, t sırma 
amut ve dört sırma mail olarak 
o amutları katetmişti. Fakat 
bunların bir kısmı beyaz bir 
kısmı snrı olacakb. Hangisi 
beyaz hangisi sarı. Bunu bil
mıyorum. 

Paşa ise tamamen bihaberdi. 
O hiç bilmiyordu. Doğrusu 
şimdi bu meselenin nasıl hal· 
ledildiğini pekte hatırlıyamı
yorum. Lakin ağlebi ihtimal 
paşa fırka merkezine dönün
ceye kadar birinci ferik üni
formasını kullanamadı. 

işte bu :zamandan biraz ev
vel Necib Dıraga vesair bazı 
:zabitan vasıtasile Mitraviçaya 
lttibad ve Terakki teşkilah 
getirilmiıtL 

Mitroviça Şemsi paşa istib
dadının bulundu~ bir merkez 
olduj-u için burada Ittihad ve 
Terakkinin vücud bulması ve 
çaltımua çok 'bllyllk bir hldise 
idi. 

Onun için ittihadcıJar pek 
büyük bir dikkat ve itina ile 
çalışıyorlardı. Vilayet merkezi 
olan Üskübde mektubcu Maz
har ve jandarma kumandanı 
Galib beyler vasıtasile daha 
evvelce lttibad ve Terakki aç
tığı bir ıube vasıtuHe balışı
yordu. Üsküb şubesini Mitro
viçada açbğı gibi Komanova 
ve Preşovada da birer şu
be açmaia .muvaffak olmuş· 
tu. Fakat itiraf edilmeli 
ki ; Mitroviça tubesinin vazife-· 
si en zor idi. Bahusus Şemsi 

Pa§ayı elde etmek, Şemsi Pa
şanın mazarratından emin ol
mak için pek büyüle ehemmi
yeti haizdi. 

Cemiyet beni de arasına .al
mağ'a karar vermişdi ve bunun 
iç.in nczdime yüzbaşı doktor 
Mustafa Asımı göndermişti. 
Mustafa Asım Mitroviçada çok 
sevilen, çok kıymetli bir zatdı 
Bahusus Paşanmda hususi dok
toru idi. 
Yanıma geldi. Hiç mukadde

meye lüzum görmeksizin İtti
hat ve terakkinin sureti teşek-
külünü ''e Mitroviça şubesini 
teıkil cdcnle~i uzun uzun an
latb ve bemm Şemsi Paşa-
nın kuvvetli h"mayesiıe bü
yük bir istikbal beklemekte oldu
ğunu söyledikten sonra bunları 
feda edip cemiyete yazılmak 
isteyip istememekte muhayyer 
olduğumu söyledi. 

Ben bundan mütehassis ola
rak vatanın geçirmekte olduğu 
badireyi y,akından gördüğüm 
için umumi felaketten memle
keti hurtannak daha iyi ve 
daha makul olacağı için, istik
balimin kıymeti olamıyacağını 
söyledim 'fe tahlife amade ol
duğumu anlattım. 

Mustafa Asım bir kaç giln 
sonra gelerek beni Mitroviç.ada 
bir bahçelikler içerisine götür
dü. Cemiyetin nizamnamesi 
veçhi!e siyahlarla örtülmüt iki 
plUt .._acelaeainde otuıtul
dum Kur ve tabanca üze-

rinc el koyarak İttihat ve Te
rakki lehine yemin etmek su
retile cemiyete dahil oldum. 
Ve 18 numata verildi. Çok 
müteheyyiçtim. Vaziyetim çok 
nazikti. 

lstikbnlde benden beklenen 

ı 
çok büy:ik rol'er ohıcn:"rını tak
dir ediyordum. Kendi elimle 
feda ettiğim istikba'iın şöyle 
dursun, hay:ıtım tehlikede idi. 

Çünkü benden yekdiğerine 
zıd iki grup ayni sa ı:- hiyetfe iş 
istiyecek, fodal·arhk bekliye
cekti. istibdat tarafı vaz"feme, 
cemiyet ciheti de vatan muh .. b
betime b:ığlı idi. 

Padişahın kendi nefsi için 
her şeyi yakıp mahvetmeğc 
müsteıd bulduğu ma!iim oldu
iu gibi onun hayatına raptı 
mukadderat eden Şemsi Paşa
nın da kıynklık noktasından 

Padişahtan geri kalır yeri yok
tu. Benim takındığım hu yeni 
vaziyeti, biri bir iğne deliğin
den geçecclc lradar duyuracak 
olsa mahvım muhakkaktı. 

Diğer tarafa gelince: 
Ittihad ve terakki bana inan

mıı, banı:ı kucağını açmış ve 
beni arasına almı,b. 

Ben bunlııra karşı hıyanet 
etmek denaetini hatınmdan 
geçiremezdim. Fakat b11 kifa
yet etmezdi. Ben bitaraf kal
mak için cemiy te girmi~ de-

ğil, Padişahın v.e Şemsi paşa
nın harekatından v.ıktile onları 
haberdar etmek vezifesile mü· 
keUeftim. 

Bunu nasıl yapacaktım. Bü
yük üzüntüler icinde idim. Şim
dilik benden beklenen hiç bir 
fedakarlık yoktu. Hcrşey yo
lunda idi. Şemsi paşa lttihad 
ve terakkinin vücudundan kat
iyen haberdar değildi. ( Mus· 
tafa Rağıbın paşanın Pereşovaya 
gilf ği zaman ittihat ve T erak
kiye muhalif bir vaziyet tnkı
narak ahali arasında cemiyete 
mensup adam olup olmadığını 
tahkik etliği yolundaki yazısı 
yanlışhr) Zaten haberdar olmak 
için bir vesile de yoktu. Niha· 
yet 24 senesi mayısının orta-
larında askeri hastaneleri tefti, 
etmek ve hastalara Abdülha
midin selamını tebliğ etmek 
için bir heyet gelmişti. , . 

Bu heyet hastaneye miBafir 
edildi. Birkaç gün kaldı. Av
detleri yaklaşlı2'ı bir gün mi
ralay Ibrahim bey. paşayı ziya
ret ehni' ve epeyce görüştük
ten sonra ayrılmıştı. Pa~a beni 
derhal yanına çağırdı. Şaşkın, 
mutehayyir bir vaziyetle hemen 
aynen şu ifadede bulundu: 
Şimdi lbrahim wyledi a a

ğılarda { +) padişahı öldürmek 
için zabitan bir cemiyet teşkil 
etmiş buraya gelen bu heyet 
bu cemiyetin Mitroviçada mev
cut olup olmadığını öğrenmek 
vazifesiyle mükellef imiş. Se
maııikte merkez kumandanı 
Nazım beyi cerhedeu bir za
bit olduğunu hükumet bildiği 
halde yakalnyamıyormu~ dedi. 

Ve istifsarkarane yüzüme 
bakı)'Ordu. Ben derhal: 

- Mitroviçada böyle bir 
cemiyet var mı imis? zabitler 
i'İnniş mi? diye sordum. 

Bana ce•aben şükürler olsun 
yok imif dedi. 

O ~akit ben de ıeniı bir 
nefes aldım. Ve o dakikaya 

( +) Seliaik ve manutar Yi
Jiyetlerini kastediyor. 

apo a Beni kurtar diyor 
.. ngi tere şimdilik 
Suvari kııvvetleri 

müdahale edemiyecekt·r Japon 
Çine ilerilemiye başlamışlardır 

Lond:a 15 (Özel) - Londra
claki Çin sefiri, Çin-Japon ihti
lafını diplomatik alana çıkara
cak bir teşebbüste buiunmuştur. 
F orayn ofise giderek Japonya• 
nın vaziyetine IngilizDış bakanı
nın nazarı dikkatını celbetmiş 
ve Çinin parçalnnmasmn mani 
c lmak için büyük Britanyanın 

e 
• 
ı 

Paria, 15 (Özel) - Alman
yanın Vittelberg şehrindeki 

büyük mühimmat fabrikalarının 
biı· infilak neticesinde uçması 
yüzünden bu şehir bir hava 
bombardımanına uğramış bir 
şehir halin~ gelmiştir. Bir çok 

Italyanlar 

müdahalesini istemiştir. 
Deyli Ekspres bu teşebbüsü 

tefsir ederken İngiliz hüki'ıme
metinin şimdilik bir harekette 
bulunmağı düşünmesinin pek 
müsteb'at olduğunu yazıyor. 

(DeyJi Herald) da zan edi-
yorki lngiliz hükumeti duru
mun geliımesioi özenle takib 
etmekle beraber bir bekleme 

Q ....... 

ergteki 

siyasası güdecek ve şimdilik 
işe karışmayacakdır. 

Bu sırada ise Japon kıtalan 
Çinin daha ziyade içerisine 
girmek için hareketlerine de
vam ediyorlar. Hatta dfin ilk 
Japon suvari müfrezeleri asker
likten tecrit edi miş olan mın
takada gözükmüşlerdir. 

infilak 
a a bombardımanına 
ş gibi harap oldu 

binalar yıkdmış, yer yer muaz
zam tahribat baş göstermiştir. 
Şehirde inhidamlardan ve fab
rikada çalışan amelelerden ne 
kadar telefat olduğu bili tes• 
pit edilemedi. 

Gazete muhabirlerinin önce 

infilak sahasını gezmeleri ya
sak edilmişti. Sonra otomo
billerle ve nezaret altında 
Eeliket mmtakasını ziyaret 
edebildiler. Uçan fabrika Vit
telberi şehrinden yirmi kilo· 
metre mesafede idi. 

Habeşistan - ltalya 
• • •• • • 

Süveyş kanalından 
1
ltalyanlara göre Habes lngilteredeo 

Geçıne~ıeseJesi Arka bulmağa çalışıyor 
ROMA 15 (A.A) - lskcn

deriyeden bildiriliyor : 
Elbelağ adlı Mısır gazetesi 

bağ betleıinde Süven kanah
n'Jn ltalyan sıemilerine kapabl· 
ması ihtimali hakkında son 

günlerde lngiliz gazeteleri ta· 
rafından ileri sürülen meseleyi 
incelemektedir. Bu gazete In
gilizlerin ortaya attıkları kanıt· 
ları (delilleri) reddettikten son

ra 1688 tarihli andlaıma pren· 
siblerine göre şunları yazmak
tadır: 

1 - Süveyş kanalı gerek 

barış ve gerek harp zamanla· 
rındtı bütün uludann harb ve 
tecim gemilerine açık bulundu· 
rulınası gerektir. 

2 - Gemilerin Süven ka
nalından özgür olarak geçme-

lerini sağlamak işı Mısır hüku
metinin kuvvetlerine düşer. 

lrlanda işi 
Nevyork, 15 (A.A) - Nev

york Herald Tribün gazetesi 
yazıyor: 

250,000 üyesi bulunan lrlan-
da - Amerika kurumlarından 
8 tanesi Dö Valera hükfıme· 

tini devirmek am:ıcile bir ya
ğıç (511ikasd) hazırlamaktadır. 

Yağıccılar lr1anda Cumurluk 
ordusuna güvenmektedirler. 
Dün akp• elebaŞllarından 17 
kişi Nevyork otellerinden bi
rinde toplanmışlardır. Bunfar 
500,000 lrlanda Amerikah!ann 
finansel ve tinel yardımını sağ 
ladıklarını söyliyorlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kadar keyfiyetten haberdar 
olup ta lbrnhim beyin kanaati-

ne ve yaptığı tetkikata büyük 
bir ehemmiyet atfeden Mitro· 

viça şubesini haberdar ettim. 
Ve bana cemiyetin verdiği ta
limat şu oldu. (Bu noktai mü-

himeye çok ehemmiyet veriniz. 
Resmi ve husuıi iılerde basi-

. reti iltiı.am ediniz) yulunda idi. 
- Soıttc eıar -

Roma, 15 (A.A) - Giorna- lizlerin sakını (ihtiyatlı) bar•· 
le D'ltalia gazetesi yazıyor: ket ettiklerini yazmaktadır· 

Habe istan imparatorunun Habe1i tan imparatoru Bera· 
Ogaden bölgesinde lngiltere· berya gitmek için lngiliz So· 
den arka bulmaya çahıbğı maliai hüki'ım tiyle de ~örüş· 
ıöyleniyor. imparatorun Ha- mek istemit fa~t Ingiliıler 
rarda yaptığı son gezideki bu dileği kabul etmemişlerdir. 
amacı lngilizlerle Habeıistan Giornale D'ltalia 2'azetesi 
arasındaki uzlaımayı berkit- imparatorun Habeş-ltalyan an-
mek ergesiyle (~aksadile) in- laşmazlığmda lngiltereye da-
gilizlcrle buluımak idi. AyDİ yanabileceği uygusunu uyrula-
gazete Gi~ivada böyle iÖrÜf" rına (tebaalarına) vermek iı-
melcr olduzunu, fakat lngi- tediğini yazmaktadır. 

Alınacak tedbirler 
Fransa bu suretle bir çok masrafların 

Önünü almış olacaktır 
Paris, 15 (A.A) - Kapıtal f 

gazetesinin yazdığına göre hü
kOmet yasa hükmündeki ka
rarnameleri bir Temmuzdan 
itibaren saptamak (tatbik et
mek) niyetindedir Alınacak 
te~birler atasında şunlar var

paraları da kesilerek böylece 
1,500:000,000 frank elde edile· 
cektir. ikinci derecedeki demir 
yolları işletilmiyecek ve demir
yolları işyarlannın ..ayısı azal
tıJ.acaktır. Böylece de 2 milyar 
frank elde edilmiş olacakbr. 
Hükumet iıyarlarının sayısı git· dır: 

Bir takım aylıklar azalbla· 
cak. yahut ki büsbütün kesile
cektir. Ertikten (meslekten) ye
tiime askerlere verilen muharip 

Elaziz'de 
Ela7.iz 15 (A.A)-Tfirk hava 

kurumuna yardım için bugün 

Halkevinde ilbayın ba§kanh

ğmda büyük bir toplantı yapıl

mıştır. Toplantıya gelenlerin 

hepsi hava t hlikesil!İ bilen 

üye yazılmış ve yıllık yüken

lcrde bulunmuşlardır. Üye . a
zıtma işi hararetle devam cdi· 
yor. 

Fransada 
Paris 1 S ( A.A ) - 8. Lav al 

başkanlığa bağlı bir teknisi
yenler konseyi kurmuştur. Bu
nun iiyelcri devlet demiryollan 
direktörU B. Daury eski ulusal 
ekoaomi aabaıkanı B. Gignoux 
ve para itleri yardımcı direk
t6rll Rueffdir. 

1 

gide eksiltilecek bir takım ödek 
(tazminat) ikramiye fa:ıla ça
lışma karşılığı adile veriJen 
paralar kesilecektir. 

Fransrz Kültür 
Ba<anı öldü 

Paris 15 (Özel ~ - Fransıı 
Maarjf Bakanı B y Mnrkombrıtı 
cenaze merasimi Kleı om F ene· 
randa yapıldı. Hükumet bay 
Lava}, Heryo ve Kata?a hazır 
bulundukları merasimden aon· 
rft Laval nutuk söyfiyerek ar· 
kadaşınm hatıra"'mı taziz etti. 

.; Assompsiyon, 15 ( A.A ) -
Bolivyn ve Paraguay orduları 
komutanları dün öğleyin aavaşı 
durdurmuşlardır. Bun ilişik ola
rak her tarafa telgrafla radyo 
ile ve ber türlü araçlarla (va.ın
talarla) telimat gönderilmiıtir. 

Vaşington, J3 (A.A) - Ma
caristan, Po!onya, Letonya, 
Litvanya hükumetleri bua-üo 
ıünü gckn huap hor'1ar111ı 
ödeyemiyeceklerini Amerika 
bükümetine bildirmitlerdir. 
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Venı Aelr 

Krallığın elibayraklı 
Düşmanı Venizelos 
Eski Yunan 

Amucası 
Kralı Jorjun 

ne diyor? Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "3t,, 

~------------------,-------· Elizabet devri lnğiltere için refah 

Atina, 14 - Başbakan B. 
Çaldaris ile harbiye bakanı 
Generel Kondilis, gazetecilere 
verdikleri söylevl~rinde, genel 
oy yapıldığı zaman eski cumhu
riyetçi partiler liderlerinin ka
bineye alınmaları için aynşık 
(muhalif) partiler tarafından 
ileri sürülen isteğin kabul 
edilmiyeceğini, zira bu teklif 
onaylanacak olursa, o zaman 

retiyle duygularını gösterecek
lerdir. Türlü tekilde kralcı 
olanlar da bu yolda birleıerek 
gösterişler yapacaklardır. ,, 

Venlzelos da dlıor ki 
Ve ilerleme devri olmuştu Krallı;ın eli bayraklı dilt· 

manı Venizelosun da ne dü
şündüğünü anlamak isteyen 
Parisuar aytan, ona da 
başvurmuı. Anketini söyle
yince, ihtiyar Giritli, sanki 

Elizabet bir manyatizmacıyı dirmekte kullandıiı da vaki 
•ııdırırdı. Bu sehirli kudreti idi. Devlet himayesi ve yardı-
layeıinde bütün keseleri erit- mı ile çalışan ilk komedi kum· 111 • • 
eıını vicdanları uyutmasını, panyaaını yaratan o olmuştur. 

~~ıareti ve hayali tahrik etme· Devlet tiyatrosu bir kere te-
•ıni biliyordu. Hokkabazhktaki fekkül edince memleket dahi-
~n büyük maharetini kendi linde dolaşır, halkı eğlendiren 
iltçeıini denkleştirmekte gös- komedilerinde bilhassa millet 

~el'lllİfti. Bütçenin tahakkuklar ıevsıisini şovenizma derecesine 
11

• 1 •ala onunkinden daha çıkarmaia çalııırdı. Halk, köy· 
~~~ olarak teshin edilmiş lüler ka:sıklarını basarak güler-
d •iildi. Bir çok veriileri kal- ken bile aktörlerin ağzından 
~.racatını söylemiıti. Bu sözü· kraliçenin bir hayır meleği ol-

~u tuttu. Filhakika mükellef duğunu duyuyor, bütün ıyı-
g~ .. \'eryilerinin azaldığını liklerin ondan geldiğine ina-

ruyorlardı. Fakat buna kar- nıyo.du. Şayet bir kö-
:•lılc olarak sokaklarım, kal- tülük varsa bu kötülükleri 
ınrnlaranı, olduğu gibi koru- yapanlar da krallığın düı-

mak kan U · l · · d K d k ' a zasyon ıf erını yap- manları i i. ome i umpan-
tJrmak D•hirı . - 1 b . . 
6 ' .. erın tugyan arını yasının ütün mesaısı propa-
t nlemek, umumi abideleri vap- ganda mahiyetini taşıyordu.Al-
ırmak onla d - d K·· d 1 . ·ı 1 ·ı· ra üşuyor u. oy- manya an ge en ışçı er Dil ız 

lerde de ku t ·ı• . k. k d •• 1 • r , tı tn ve çe ırge öylülerine meşe ağacın an ev-
surll erde rn • , 1 k 

. uc:ıuc!eye, yo e- Jerini yapmayı ö~retmişlerdir. 
s n crı takı'b v ·h · e ve }al alamaıa Sarayda elbiseler gittikçe ı tı-
~cc~~rdu. Bundan başka Kra- şam kazanmağa başladı. Ku-
ıçc 1 c onbin ağız.dan ibaret la darda küpeler, boyunlarda 
olan maiyeti kendi mıntakala- gerdanlıklar belirdi. Elmas taş-
rından geçti mi onları besle- lar!a işlenmiş iskarpinler, en 
mekte köylülere aiddi. Hal ve nadide ipekli kumaşlardan ya-
v~kti } erinde olan her adam pılmış eşarplar, günden güne· 
~ır süvariyi techize, bir aske· gcnişliyen bir moda ve ihtişam 
rın bütün elbiselerini vcrmcğe cereyanı bütün lngiliz aristokra 

• 

mecburdu. OD fakir kabilelerd• 8İ8İDİ kaplamağa başladı. Tır· B. Çaldari8 
oturanlar itile dört askeriu naklar karmenleniyor, dudak- kralcı partiden de kabineye Tanrılardan birinden yardım 
elbisesini ve iç çamaşırlarını lar boyanıyor, kirpikler ve bakan almak lazım ıeleceği- • ·yormu1 gibi, iki elini sıök-
örerek •eriyorlarda. M~·vl·~·-·-~·-·--••-'~ıı.ııw-•...ı1111ı-. ..... ~~ lere kalcbmut •• baj'll'mlf: 
lıizler vt tacirler gemilenyle Hatta pu ra silren er çoğa- kanı, genel oyun bir iş kabi- " - Nasıl, nasıl ? Yolunda 
ınallarının korumasını isterlerse lıyordu. Fakat o devrin en ka- nesi tarafından yapılması için bir seçimden ve · müeasisler 
harp filosunun m1tsrafına iştirak rakteristik inkılabı sokaklarda muhalif liderlerden Bay Kafan- meclisinden bahsetmeie ceaa-
rıccburiyetinde idiler. . beliriyordu. Kraliçe Marinin darisin isteğini uygun görme- ret ediliyor ha? Siz Avrupanın 

~zici bir kölelik ihdas eden saltanatında daracık sokaklarda diğini, bilakis bu2ünkü kabi- bu köıesinde geçen ıeyler için 
.;yükler yanında aşar, ve di- durulmadan geçilirdi. Pislik her neyi kuvvetli bir teşekkülün bir fikir edinmediniz mi? O 

~\!r vergiler hafif, çok hafif tarafı tutmuştu. işbacında bulunması daha iyi halde bırakınız da size bir an-
'- Elizabetin devrinde ise ayni " llalıyordu. Fakat lngizmükellef- olacagv ını ilave eylemiştir. kiinetle v.s bir iki sözle anlata-
) d sokaklar genişletilmit, temizlen- ·ı 
eri devletin ortagı olmuşlar ı. Başbakan, gece, gazetecı er yım.Bu toplanacak olan,Yunan 
k mi,, halk geniş caddeleri akan 

endi paraları ile satın aldık- ile görüşürken, genci oy ııra- ulusunun seçtiği bir heyet 
la nehirler ıibi doldurmag" a baş- h 1°f 

n silahları ve koşumları se· aında içişleri bakanlığı mu a ı deaildir, hükumetin hiçbir ka-
lamıttı. Her taraftan mukave- • 

•inçle cilalıyor, kraliçe geçer· met edilmez bir neşe tafıyordn. liderlerden Bay Mibalakopu- nuna dayanmıyan bir kongre-
kcn de "Enıland Vilı Beat J losa vereceği şayialarını yalan- sidir. Esas kanunun değiımesi 
ali Ş k 1 l ..ı Erkek er i,Ierine giderken, ka- I t G l d . 

1927 
k d 125 . • 

.. ., ar ısını aöy iıyor artıı. dıalar kapılarının önlerini itina amış ır. ene oy sırasın a ıçin anunun a mcı 
Millet fikri, ilk defa olarKk ile temizlerlc:en farla s&yliyor- içiıleri bakanlığına temyiz mu- madde vardır. Bu maddeye 

0 nlann ruhlarına serpümitti. lardı. Müzik caddelerden taı- hakemesi baıkanının getiril- göre esas kanun ancak iki 
Bu tohumlar semeresini veri- mağa başladı. Her yerde en meai muhtemeldir. meclisin kat'i çokluk oyu ile 
Yor, Inıiliz milli bir h~yecaa çok duyulan şey muzikti. Yunan krallnın amcası deiiştirebilir. Sizde olduğu 
taııyordu. Elizabet arhk güven s neler anlatıyor? aibi bizde milli meclis iyan ve -. onu var- • 
llıeaelesini ortaya koyabilirdi. • , ı ı • Pari Suar gazeteıinin bir ay- mebusandan t91ekktll eder. 

Bir ııün Silling'i kıymetlen- Yumurta muaye- tarı, Pariate bulunan türlü Yu- Bu ikisinin beıte üçihılln 
direceğini söyledi. Bn cazip bir nuan büyüklerine seçimin aonu oyu lizımdır. Gene milli mec· 
fikirdi. Büyük bir sözdü. Eliza· DCSİ çok İyİ SOnUÇ hakkındaki düşüncelerini sor- lis plebisite karar verebilir. 
betin talihi vardı. Elini nereye muıtur. işte bu yol, ansızın yapılmak 
•lirse muvaffak oluyordu. O Veriyor Kralın amcası Prens Nikola istenecek bir deiiştirmiye en-
devirde Thomas Gresbam gibi Yumurta ihraç nizamnaıne- bu gazeteciye şôy:e demiştir: gel olur. 
bir centelmcnle karşılaıtı. Gres- sinin hazırlanmasından beri sim- " - Ben siyasa dışında bu· l§te bu kadar açık metotlu 
banı Londrada Anverste oldu- kadar yalnız isttanbulda l4bin lunuyorum. Ailemiz için diyev ve bütün medeni memleketler· 
iu gibi bir ticaret borsası ih- sandık yumurta muayene edil- (beyanat) vermek icap ederse, de takip edilen yollar kal'fl-
das etmek fikrine kapıldı. Bor- miştir. bunu yapmak ıalihiyeti kral sında Yunan hllkOmeti ne ya~ 
ıa açıldı. Ve az zamanda ıv,uayene edilen bu yumurta- Jot'ja aittir. Bununla beraber pıyor? Askeri isyanın çıkbfı 
•klllara hayret verecek bir lar Avrupa piyasasmcla çok Yunaniatanın b&ytık bir çok· Marhn birinci günü örfi idareyi 
ııuıvaffakıyet eldo edildi. rajbet görmüıtür. Nizamnaae- lukla krallığın yeniden kurul- ilin etti ve blltila kanuaları 
Elizabet bu muvaffakıyeti nin tatbikinden e"'el, lnebolu- mumdan yana oy verip vermi· ortadaa kaldırdı. Biraz ıonra 
kıık•narak tehirde trampetli dan fiden yumurtalar iyi mua• yec~iini anlamak için büy(lk bir da idi bir karar ile ıtatüyil 
tellal batırtarak borsayı kendi mele görüyor fakat lstanbul ekıper olmaya lüzum yoktur. kapadL 86yle meydanı bot 
lıia:ıayeai altına aldıjını, bugıın- yumurtaları işe hiç beğenilmi- Krallı { düşmanlarmıo, balkın bırakbktan ••ara normal bir 
den sonra onun a~ı " Royal - yordu. Şimdi Avrupa piyasala- oy vermekten çekinmesi için rejime dönmeden bir "sizde 

nnda lstanbulda muayeae edi-
Excbaage " olacagv ını ilin etti. b" li ~ok çahfbldan dog" rudur. möe11ial~r mecüi" kurmak ip. len yumurtalar ut n yumurta- An 

Bundan sonra borsanın ka- lara tercih edilmektedir. cak buna kartı seçmenle- ıenel .eçiıne kalktı .. " 
landıaı muvaffakıyetler de kra- rin yüzde yetmişi bir kralhk Yeni saylavlar and • Yumurta kontrol komisyo-
liçeden bilindi. Halkın ona uza· prensipini onaylamıtbr. Daha lçeceklerl zaman .. 

nunda çalışan ekspere 150 lira k · • y nan 111innettarlığı bir kat da- ço sormayınız. Bea ıiyaıal Parisuar gazetesmın una-
ba artb. Sonraları El zabete aylık veı ilmektedir. diyevlere alııık deyilim . ., nistana ırönderdiği özel aytar 

İstanbul yumurta kontralun- K ld b ) A · d " Ticaretin yardımcısı ve yara- ra an yana olmakla adı (hususi muha ir tına an ga-
d dan artan para ile komisyona L-. b 1 y d · hcısı " atlı veril i. Bu yeni ku- çııuLış u unan unanistanm zetesine bil irıyor: 

lazım gelen digv er bazı e11alar k. p · l l d S d Ç ld · rumda küçük bir dükin tutan es ı arıs e çisi Frangu is e eçimin sonun a a arıs 
tavallı Grasbama gelince bu alınacakbr, -·- diyor ki: hükumet listesi oyların yüzde 
teşebbüsün banisi kendisi ol- Hırsazhk 11 Temmuzun ikisinde mües- yetmiıini kazanmışhr. 300 ıay-
duğu unutularak bir haydut, Karantinada Güzelyalı soka- sisler medisi toplanacak. Usule lavdan 288 i hükumet partisine 
bir vurguncu sayılıyordu. ğında Mehmed oğlu B. Adilin göre uyelerin yemin etmesi la· mensuptur. Kalan kıımı Me-

Kraliçe Elizabet milletin ken- evine hırsız a-irmiş, bir takım zım gelecektir. lıte bu sırada takaasiıtler ile komünistlere 
1'iaiD, karfl o an güvenini sui- elhiae iki çift iskarpin te bir JuralJıktm ıaoa olanlar, kral aittir. Gece ya~du lairQ 
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· Türk - lngiliz tecimi 
Klering anlaşmasının ana hatlan 
Türkofiıten bildirilaiıtir: 6 - Gümrüklerd~ ~ 
Hükümetimizle büyük Bri- lagiltere m'8feli mallann 1 

tanya ve ıiınali Irlanda birle- li husuıunda tar~ı~nka 
tik kralhiı arasında bu ayın kolaylıklar g&ıtenlmesı 
dördünde Ankarada imzalanan edilmiıtir: 

1935 
t •• 

ve 20 hazıranda tatbikine baş· A - 1S Mayıs ril an 
lanacak olan Türk-lngiliz lainden enci Türk pm 

hat · · rmiş olup ta klerinı anlaşmuınıa ana - nne gı • ~ 
ları ıunlardır. 2-2004 sayıh ko~ten~ dahil 

Türkiye cumhuriyeti ile Bü- namesinin (V) liateaıo• 
yük Britanya ve timaJi hlanda olmıyan, 

935 
ile .. 

birleşik krallığı arasanda 4 B - 15 M.ayıı 1 . . ... tar& 
Haziran 1935 te Ankarada im- !aşmanın menyete girdi...tıerlne 
z~lanan anlaıma, Türkiye l~- arasında • TG~k glm 

2 
.. '*~ 

hıne yüzde 30 serbest dCSnz ıelen va ıth~ kerl 
mar jh ve yalnız Türkiye ve sayılı konteaıan ~ 
Büyük Britanya Ye timali lr- memnu 0~'W, li.~!:::-'ctaı~ 
landa menşeli mallara ıamil rarnamenın ln,Uter• m~ 
bir klering anlaşmasıdır. Bin· bulunmıyan'=11Danın meri,ete 

ti 1 "liz d • _,_ mallar, an .. ,_ •. b ne ce ngı omıoyo11111n, . d. - . tarihten ıtı aren 
müstemleke ve mandalan an· gk~r ı~ı L-~ıoe girebilece~ 

.. .. . dı d k 1 ıyeye seruc•1.y 
lafDla hukumlerı ıın a a - A ve B fakralannda 
maktadır. 1 _111-...188 mer'i koatea-i 

o an •IWlllV . 
Anlaımanın esaslan ıualar- . k rarnameıinin (V) ··--·· ,. 

d . ıan a !.&.L...11 , 
ır · . d hil bulunanlann n-. 
1 - lagilteredea Tllrkiyey• ::~ da kiletiD mUsaad .... 

vaki itballhn bedelleri T. C. bail:dı:~ ~ ye B fıkranlannW 
Merkez bankasına yabnlacak- ki mallar ile anlaşmanın meri-
tır. yete girdiği tarihten T 

2 - Tilrkiyeden lngiltereye Türkiyeye itbal olunacakbed_t: 
vaki ibracabn lte.lellerinia in- giltere meaplİ ••llann ..-... 
giliz ithalltçılan tarafından T. leri T. c. merkez bankası•· 
C. Merkez bankuınm lngilte- daki kleriag hesabına ~atınl-
rede göstereceği bir bankaya ınak ıuretile &denecektir. 
yahnlması lazımdır. 7 _ Anlatmaya iliıik mal-

3 - lngiJiz ithalitçılan tara· k·ı· k 1.. 
ları - balı ve ı ım, ura ıeu

fından bu suretle Türkiye CUJ11-
zeler, yumurta, taze meyTe, 

buriyet Merkez Bankaaınm in· &a&a.. bati bo-kitre, afyoa, w;u1.uu, ae 
ıilteredeki sterlina- hesabına ya maddeleri, prap ve lik&r -
tevdi olunan mebaliiin yllzde mubbiliade lngiltere mense• 
70 i "A,, hesabına, ylzde 30 u, li mallar _ kontenjanda iaeleı 
da bir "B,, hesabına yatınla• kontenjan miktarlan dahılinde 
caktır. _ Hususi takaı yolile ithal 

Cumhuriyet Mezkez Bankası olunabilecektir. 
.. A,, besabmı• disponibilitelui Ancak bu ıuretle ithal om• 
dahilinde lngilteredeki bak maDarm 
sahiplerine Türkiyedeki borç- nan lnıiltere menşeli 
lulan tarafından Tük lirası ola- F.O.B. kıymeti. ibraç ol~ 
rak yaJd tediyab _...,_ede- Tirk _..._ D.0.8. ıa,.ett-

nin yiizde 70 İDİ geçemu.Ara• 
ce~ hesabını• disponibilit· daki yüzde 30 fark lnpiz tiic-
leri tamamiyle cumhuriyet mer- carlan tuafıodan T.C. merkeı 
kez llankasının serbestçe em- bankasının lngilterede aerbeat· 
rine lmAde olacakhr. çe emrine Amade bulunan B. 

4 - lna-iltere hilkümeti in· hesabına la,W. liralı olarak 
cirlerimizin tiM oldui,u ınmrilk yatınlacakbr. 
resmini Hundredvei2h'ti 10 ıi· .8 - Anlqma muvakkatn 
lin 6 penıten 7 ıiline indirmek 20 Haziran 1935 de meriyete 
te tiftiklerimiziu resimden mua- girecek ve 9 ay ml1ddetle me
fiyetini ve palamut ve kabuk· riyette blacakbr. 
auz f .ndıklanmızın tibi olduk- 9 - Anlatmanın 12 md 
lan yl1zde 10 ad valorem resmi maddesiyle 1 Mart 1935 tarib-
konıolide etmektedir. li ticaret ve aeyriNfain maa 

S - Anlatmaya merbut A hedesinin prbız en Zİ,... 
listesine dabillnptere menıe - naili milaaade millet kaydım 
li mallar ıerbestçe, B listesine ihtiva eden 16 mcı maddesİDİll 
dahil lnptere meDfeli mallar kaldanlma11, ve •üddete dair 
ise her maddenin hizasında olan 39 unc& maddeainin tiHU
sösteriha kontenjanlar dahi- li lle meriyette kalman bhal 
tinde Ttırkiyeye girebilecektir. olunmufhu'. 

Zonguldakta Romanyada casuslar 
Zonpldak, 15 (A.A)- Hava Blikreft 15 (A.A) - Oteye 

tehlikesini bilenler kurumUlla beriye dalbud~k saldığı ula· 
tiye yazılma yanıı rittikçe hız- tılan bir cuıthk (cu....ıak) kİl-
lanmaktadır. Maden kurumlan rumu meydana çıkanhrlifİU". 
ye İfyarlan ve maden iıçileri Son derece fizli ı&dllen ara.
caadaa bir prclaeverlik ve taı· brmalardan ıonra bir çok ~ 
ima bir azverlikle yanıa kabl- car yakalaamqbr. I~ 
maktadırlar. Zonguldakta ıim• Tuaa o..,,..e vapur llleteD 
diye kadar yazılaa Yerim bir Macar 10ayetainin clirek· 
Ye yılhk yardmılann talan t6rl de yardır. Bu cuatlık (ca-
23,700 lirayı balmaftur. Yakın· ıusluk) İfİDCle Romuyah Wr 
ela senel bir toplanb yapıla- tecimenin de pannatı oldap 
cakbr. anlaııhyor. 
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IÖylemiftir: "seçimin aouu ama• oy (umumi rey) ancak biriaei 
dumdan fazla olmUflur. ÇllnkB Tepinde ppalacaktu. O zama. 
krallığa müsait olu reyle· na kadar ihtirular biraz dk6· 
ria tutarı yüzde aeben beti net bulmuı olacakhr.,. 
bulmuıtur. Veni7.eloaun verdiji . ~un~nla beraber ban il 6•emll 
emirlerin akıine olarak oy ver- kışılenn ve • b~nlan aruıada 

kt k• nl . bulunan partinın dıı bakanııua 
me en çe ıne erın sayısı o d d. v. : · ı •--- . e ıiıne ıvre, yenı say ay._. 
kadar çok olmamııhr. Komunıst d . •-•eri ıamanı reı·im i..I 
ı . k 1 V • 1• an ıçece• "' 
enn azancı on ara emze ııt- ister istemez ortaya ablacakhr. 

lerin oy vermesinden olmbştur. Çünkü saylavlar cumurluia aa-
Kamutay Haziranın yirmisin- dakat andı içmeğe mecburdur-

de toplanacak iken tatbik edi- lar. Böyle olunca p1ebisite ka-
len kanun liyihalannı onaylıya- rar vermek sadakatsizlik ol-
cakhr. (tasdik edecektir) maz mı? 

Fakat Te .. •11111 ortalamıc'- Bu kitilerin fikrince 
~ 



f'enı Asır 

basınına •• gore Italyan 
lngiltere ateşle mi oynıyormuş 
Italyanların hücumlarına sebep ne ? . 

lngiltere Habeş imparatoruna para veriyormuş 

ıazetesine Ramadan yazıhyor: yanında, küçük süel örgütleı, soysallığımız geçmiş asırlardan, 
7 Haziran tarihlt T emps raklarında lnııiliz madenlerinin 1 rcfi kadar kutsaldır, ve bizim 

lngilterenin Habeşistan mes- silah depoları ve uçak alanları binlerce yıldan bahsetmeksizin, 
elesinde aldıiı çekini'en tavır yapılmııtır. Hartumda önemli kapasite ve insanlık bakımm-
ltalyada a-ünden güne daha hava kuvvetleri toplandığı söy- dan, lngiliz sömürgecilerinin 
açık ve daha acı tenkidlere lenmektedir. İtalyan kamoyu, kapasite ve insanlığından hiç 
yol açmaktadır. Bu~dan bir- İtayanın da aldığı buna benzer de aşağı değildir. ,, 
kaç hafta önce, Ingilizlerin tedbirlerin Londrarla bu kadar Tribuna gazetesi de diyor 
boşnudsuzluiu belli olmağa kızgılığa sebep olmasına şaş- ki: "Uluslar cemiyeti üyesi ol-
batladığı za- olmak sanki tarihi, coğrafyayı, 
man, İtalya- an'anayı ve Avrupa ile Afrika 
nın Londra- arasındaki faı kı ortadaıı kal-
dan gelen dırabilirmiş ,..ibi, teme'i ege-
hatırlatmala- menlik yapır.'1 c o'an b:r imp'l-
ra karşı gôs- rator1uğun r "zete!er;nin, ~talya 
terdiğ-i say· i e Habe~ist"n n"a"mdaki an-
gıyı muhafa- la mhzlıkta · d memleketi a ·ni 
za ederek, 
doğu Avru
pasında güt-
tüğü sıyasayı 

değiştireceği 
sandabilirdi . 
Cenevredek i 
son aytışma· 
lar sırasında 
İtalyanın al-
dığı tavır ve J1us::;u/iııi ı·e Makdunald 
ltalya i'azetelerinde çıkan maktadır. 
birçok betkeler bunun tersine, İngiliz hükumeti bütün bu 
olarak, Romanın belli bir nok- hazırlıkları, yapıları, seferber-
taya kadar Londradan ayrıl- lilderi kesin olarak yalaolamak-
•ak, Avrupadaki durumu de- tadır. Sir Saymen avam kama-
İİftinaek ve belki de Alman- rasmda, bunların hiç bir esası 
1• ile yeniden bir çalıfllla be- olmıyan sözler olduıunu söy-
raberliği sıyasaıı yapmak ni• mi,tir. Buna karşı Giornale 
yetinde olduğunu göstermek· d'ltalia, eski s5ylediklerinde 
teclir. İtalyanın uluılar cemi· ısrar ettiii cevabını vermiştir. 
rtinden çekilmHi ihtimalinden Sonra, Romada teliş uyandır-
LUe bahsedihniftir. Görilltiyor maktan geri durmamıı olp bir 
iri durum olda~a ciddidir. laaber •ardır. Ba, Mtaır 1'1\kfa-
Oaua için, f talya gazetelerinin meti•in mavi Nil'in sularını dll-
H için, laFltereye çıkıfhkla- zene sokmak için Habeşistall-
nnı habrlatmak faydasız de- daki T sana gölünüa yakınında 
tilclir. bir baraj yapbrmak üzere 36 

Açıkça anlatılan birinci ya· milyon liret harcanmağa karar 
ıı, hissiğdir: Inııiltere büyiik verdiği hakkındaki haberdir. 
ıömürgeler imparatorlujunu Hakikatte ise İngilterenin Ha· 
kurarken ltalya her türlü he~istanın en zengin bölgele-
tenkidden çekinmişti. Ona rinden birine böylelikle el attı-
yardım bile etti: 1902 Altdül- iı söylenm~ktedir. 
lumıa lngiliz Somaliainde ltalyan kamoyunun kızmasına 
çıkardığı ayaklanmayı basbr- başlıca bir sebep daha vardır. 
mak içia J'Önderilen lngi1iz Londrada İtalyanın bütün kuv-
kunetlerinin karaya çıkmaıı •etlerini Avusturyanın eri'İnli-
•e -harekete geçmesi sırasında ğini korumağa hasretmesi vo • 
ltalyan gemileri ye askerleri Afrikada böyle bir iıe giri-
onlarla işbirliği yapmıfb. Har- ıerek zayıflamaması lazım 
tumun alınııından sonra Italyan i'eldiği düşünülüyormuş. Baş-
kıtalan Mehdiye kartı yapılan bakan bile, senatoda ver-
UYaf& etkin bir tekilde katıl- diği söylevde, İtalyayı Afrika-
dılar. Bu hAdiseleri anlatan daki taribiğ ödevinden vaz ge-
ltalyaa gazeteleri, ''mütekabi- çip de Brenner smlrında sıkı-
jiyet"in sırası gelince, arsıulu- şıp kilmış olarak görmek isti-
aal bir siyasa kuralı olabilece- yenlere itiraz etmiıtir. ltalyan 
jiai yazmaktadırlar. Ôte taraf- basım birkaç defa, Avusturya 
tan fngilterenin sömüri'eler meselesinin hasrın bir italyan 
imparatorluğunun büyüklüğü ve meselesi deiil, bir Avrupa 
ıenginliii karşnıda İtalya in- meselesi olduğunu ve İngiltere 
filterenin, kendisinin ıömDr· Avrupa itlerine daha derinden 
ıeJer edinmeie olan gerçek gınıırse doğu Afrikasındaki 
ihtiyacını teslim etmekten ne badıselerin gelişimi karşısında 
için çekindiiini de kendi ken- daha az çekingenlik göstere-
dine sormaktadır. ceğini a&ylemiştir. 

Fakat, hissiğ bakımdan ileri Kısaca; şu anda hakiki bir 
ıürülen bu kanıtların yanmda lngilia: - Italyan gerginliği var-
ltalya lngilterenin l-labeşistanda dır. Buna inanmak için Italyan 
yaptığı şeyler hakk1nda daha gazetelerini rasgele okumak 
açık şeyler de söylemektedir. yeter. Stampa gazetesi şunları 
Giomale d'ltalyaya iÖre bir yazıyor: 
yıldan fazla bir zamandanberi 11 ltalyan ulusu, lngilizlerin 
lngiltere doj-u Afrikasındaki aldığı tavra çok şaşmaktadır. 
sömürgelerinin sımrlarmda,ltal- Son iki asır içinde lni'iltere 
yanın birkac haftadanberi al- kadar hiç bir devlet, aşağı oy-
dıiı tedbirlere benziyen ıüel maklarla, çoğu kışkırtılarak 
tedbirler almaktadır. Ak Nil, yapılmış, düşmanca değetJerde 
mavi Nil ve Rodolf gölU böl- bulunmamııtır. lngiliz bayrağı 
relerinde asker toplandığı ga- hakaret gördüfü, bir Inıiliz 
rülmüttür. İngilizler asker ve yurddaşın kesesi tehlikeye gir· 

panda, e:: r, örmeleri dcO-ı u 
o~amaz.,. 

Bir gerrr"nlık v rdır ve bu
nun yadısaır. c boş olur. Bu 
ger ;n ik Stresn yöneyi üyele
rinden il.isi arnsında olducru 
. . • f d ıçın avrıcn e .. e e eğer. Bugü-
ne kadar ltalyan diş siyasası
nın başlıca noktalarından biri, 
her zaman lnıiltere ile dostluk 
olmuştur. Bugün bu anana ha
line girmit dostluğun üzerinde 
bir bulut dolaşmaktadır. Bu
nun geçici olduğunu dıJeyelim: 
çünki barış, İngiltere, Fransa 
ve Italyanın dayanı,masına 
bağlıdır. 

lnglltere ateşle mi 
oynuyormu'? 

Romadan Deyli Telgraf ga
ı:etesine bildiriliyor: 

Bugün Habeşistan meselesi 
dolayiaile Roma gazeteleri, 
BtıyGk Britaayaya yapbklan 
hücumları bir kat daha arttır-

mışlar ve bu yolda yazılan ya
nlar taşra ga.zetelcri tarafından 
da kopya edilmiştir. 

Hele Ottobre gazetesi, İ ngil
terenin Maltada, Afrikada ve 
imparatorluğun öteki kısımla
rında ğütmekte olduğu siya
saya acı acı hücumlarda bulun
maktadır. Bu gazete, bir yazı
sında diyor ki: 

"Londradakiler pek fena psi
koloji biliyorlar ve bu yüzden 
birteviye yanlış işi.er 2örüyor
lar. 

Biz, onların patırdıJarma 
pabıç bıracaklardan deiiliz. İn
giltere ateşle oynıyor ve bü
tün Avrupayı. hatta bütün dün
yayı yeni bir barba doğru sü
rüklüyor. 
Eğer lngiJtere harb arıyorsa 

biz, bunu kendisine veririz. 
fngiltere. kendisinin kara, 

deniz ve bava üslerinden uzak
tadır. 

Biz, birkaç saat içerisinde 
Malta adasının bütün ıavga 
araçlarını yok edebilir ve ada
yı üzerinde oturulmaz bir ka
ya haline getirebiJiriz. ,, 

Romada Messacero gazete
sinde bir betke yazan tanınmı~ 
yaımanlardan Arnald Sipolla, 
bu yuzısında diyar ki : 

" lngiltere, Habeş imparato
runa Habeş ordusuna gereken 
parayı vermeğe söz vermiştir. 
Bu para verildiği süre içinde 
Habeıistan lngiltere ile birlik-
te ve onu• dediğinden çıkmı
yacaktır. 

Bu şu demektir : Modern 
Habeş ordusu Sudan, Kenya 
ve Somali için bir tehlike ol
duğu zaman, Inıiltere bu teh
likeyi otomatik olarak durdu
rabilecektir. ,. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iıçi olarak kullanmak üzere diği her sefer, çok defalar u·· ş • 
yerlilerden adamlar tutmuşlar birkaç isterlin lirası için filolar, ç ampıyon 
ıe ltunları arU1ak için Be• taburlar onarsa istemeğe ııidi- Nevyork, 15 (A.A) - Max 

erdeki eritreli halk arasına yor ve az zaman askerler gir- Bear ltu ayın 25 inde yapıla-
ritmiılerdir. lngiliz·Mı- dikleri yerlerden çıkıyorlardı. cak olan Karnera Lois maçını 

*' Sad.naada lıb'atejik iade de- Biz ltalyanların bayrağının ıe· kazananla döğüımayi kabul 

~ôlltı1 - nfi bayraiJma ,.,dJ.-~"1iı•,,.tmiftir"'". 

Bolşevik panslavizmi 
-----------------------------------.-: Almanlar buna inanmış bulunuyor 

Rusyanırı, eski çarlık rejirninjn slavlık siyasasını 
Dirilttiğinden istihza ile hahsedi} orlar 

Sofy• - Haziran 
Slovo gazetesi yazıyor:• 
Moskovada bayram yapıyor

lar. Fransız. - Rus muahedesin
den sonra Rus - Çekoslovakya 
andlaşması da imzalandı. Gerek 
birincisi \'e gerek ikincisi Al
manyayı çeviren çenberi biraz 
daha sıkmakta olan Fransız 
siyasasının birer zaferidir. Al
nuın askeri kalkınmasının ka
hucı1arında sıkışan bugünkü 
Rusya idareci!cri iç"n bu vazi
yet, tamamen b:r emel halinde 
idi. Fra ız dost u:Yundan mem 

" nun o ., nu br, Çekoslovakya 
dos · • ~ d ~n dalıçı ziyade mem
nun oldu'ar. Çünkü bu ikincisi 
on arı rr-~men de tatmin etmiş 
bulunu oı-: 

Simdiy~ kadar Rus mülteci
lerinin ııüve!iini teşkil eden is- I 
lav muhitlerine darbe indirilmiş 'I 
bulunuyor. Deniken ordusunun 
izmihlalini müteakip Çekoslo
vakyanm hükumet merkezi 
münener Rus mültecilerine 
kollarını açmıştı . Bunlar 
orada sadece kardeılik tahas
-;-nsü ile değil, ayni zamanda 
manevi bir mesned bularak 
karfılaştılar ve Çek ıslavları
ıun himayelerine mazhar oldu
lar. Bunların başında ayni za
manda büyük bir Bulgar doı· 
tu olan doktor Kramarj bulu· 
nuyordu. Bu zatın etrafına 
yalnız Rus mültecileri deiil, 
Çf'koslovakya halkıaın mühim 
bir ıl&&uaa topla•••fb. Bwat.r 
Çekoslovakya ile Rusya müna-
sebatı aleyhinde çalışıyorlardı. 
Hatta bu Slav mahfelleri daha 
ileri giderek gayelerindeki ta
assubdan aldıkları hızla İmpe

ratorluğun yeniden ihyası için 
mücadele ediyorlardı. İyi or· 
ganize edilmit ve birbirlerine 
bağlanmış olan bu Sla~lar ayni 
zamanda muhtelif Avrupa mer
kezlerinde propaganda yapıyor 
ve bunlar ise Bolşevikleri fena 
halde tahrik ediyorlardı. Rus 
resmi organı şimdi hım endi
şelerini hem sevincini izhar et
mektedir. Çünkü Çekoslovak
yadaki bu Slavcllık muhitleri 
artık bertaraf edilmi,tir. And
laşmamn imza edilmesini mü
teakib " İzvestiya ,, gazetesi 
şöyle yazıyordu.: 

- " Çekoslovakyadaki Rus 
mültecileri şimdiye kadar Çe
koslovakya siyasasıaa teıir ic
ra ediyor ve iki memleket ara
smdaki ruünasebatın tecssüı 
etmemesine çabııyorlardı. Çna
kü bunlar böyle bir anlaŞma
dan sonra Ruı milletinin Çe· 
koslavJar hakkında arbk bir 
sempati besliyemiyeceğini ileri 
sürüyorlardı. Sovyct Rusyanın 
mühim aleyhtarlarından biri 
olan doktor Kramarj bir beya
natında Çekoslovakya istikla
linin biricik garantisi Çarlık 
Rusyasının yeniden teessüsü 
olduğunu ve Bolşevik Rusya
nın panslavizm aleyhtarı bulun
duğunu söylemittir . ., 

Sovyet Rus diplomasisi daha 

ziyade tatmin edilerek si
yasal imkanlar dediğimiz 
çerçeveye girdiktea ve ha
yalleri hakikatlerden daha 
açık bir surette ayırmağa haı
ladıktan .sonra Slavpanhğa 

ve Slav milletlerine kıymet 
vermekte olduğunu söyle•ek
tedir: Hatti cer•anizme karıı 
bolşevikler bugün bir SlaY 
hamisi olarak ortaya atılıyorlar. 
"lsvestiyayı,, okuyalım: 

- " Alman matbuab S•v· 
yet Ruıyanm oaki çarlık re-

Bir Elu..1~ar ya.zıcısı.n.ın ~örü.ş1er1. 
•w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jtmının Slavcıhk sıyasasını 
diriltdiğ'ini acı bir istihza ile 
karşılamaktadır. AJman faşiz
mi, Slav ulusların Alman tar
Jalarımn birer gübresi oldu· 
ğunu söylüyor. Sovyet Rusya 
panslavizm tarafdarı olmamak
la beraber Slav milletlcı·ini 
himayesine alacağını söyle
mekten çekinmemekte ve 
çünkü zamanında F ramıaya 

canın istiklali şimalden Rus
yadan gelecektir, diyen bizdeki 
mutaassıp komünist ajanlar111a 
bu ciheti hatırlatmak isteriz. 
Çünkü bu günkü Rus siyasası 
temamiyle buna zıd dir istika
mete dönmüştür. Yani Ruı 
diplomatları da bugün statü
konun mu haf azası taraftarı ol
dular, çünkü galiblcrin yapdık
ları andtaşmaları kabul etmiş 

.Jloskol'l1tltm bir ınaıı:m <t 

yapılan bu himayekarlığa bu bulunuyorlar. Onlar bugün bü 
ulusların milstabak bulunduk- tün vasıtalarla ve ne bahasıaa 
farını bildirmektedir. olurıa olsun barış severdirler. 

Eğer bu Slav uluslarının - Hanii barıtı ? Burjuvazi e•-
ki bu meyanda Bulgaristan da peryalizminin yaptığı sulh 1 • 
dahildir- sempatisini kazan- Bugün boltevik organı bize 
mak için yapılmış platonik slav himayuindt'n babı ader· 
bir deklarasyon değilse, Rus ken bizi Almanyaya gönder-
dıt sıyasası andlatmaların tet- meğe lüzum yoktur. Biz Al-
kik ve tadili meselesindeki manya ile bütün ' hesaplarımızı 
açık mevziini almada mec- tasviye etmiı bulunuyoruz. Bi· 
burclur. zim iztirabımız, hakkımızda 

Mağdur ve tazyıka uğramıı verilen ve kesbi kanuaiyet et-
milletler, (berkui k.ndi mu• mit 1.;>ulunan bir baksızlıkdaıı 
kadderatının hlki•İ olmalıdır) ve bir tazyikden ileri gelmek· 
prensibini ortaya atan ilk ko- tcdir. Bunun tashihi ise ancak 
münist d•vletten bilhassa bu- esndlaşmaların tadili ile olurki 
nu beklemedi. Fakat zaman- bunun muslihane bir surette 
]arla birlikte insanlar da de- başlayıp bitmesi lazımdır. Bu 
ğişmektedir. Sovyet Rusya emel uğrnnda bütün beşeri ve 
uluslar sosyetesinde aza de- içtimai adaletin mümessilleri 
ğil iken, tecrübe ve tehdit bize faydalı olabilir mi ? İtt• 
edilmiş bulunurken burjuva- mesele bundan ibarettir. Bu 
zinin yaptıiı barıı andla~ma- suale bizim vereceğimiz cevap 
lan bakkıada ateş püskürü- menfidir. Sovyet idarecileri 
yordu. Sovyet Rusya tarafın- kendi menfaatları icabı olarak 
dan ulusların mukadderatlan baıka bir andlaıma da imza-
üzeriade müessir olacak olan !adılar : Muharebeden evvelki 
Versay ve diğer andlaımalar burjuva !\İsteminin takdis ettiği 
barbarca birer vasıta olarak haksızlıkların enkazı sayılanlar-
telikki edilmekte idi. la yaptığı muahede ! . 

Bizde, Makedonya ve Dobri- K. D. SPİSAREVSKİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Borsa Haberleri 
DUn Boreada 

Yapılan Sallflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
173 J Taranto 

84 Comle 
71 Trifonidis 
70 Jiro 
35 Siileymano 
12 Hoca zade 

445 .Y eklin 

Fiat 
10 50 11 75 
10 11 50 
11 12 25 
11 11 
10 25 10 25 
11 11 50 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
354 Buğday 5 

2 vagon Arpa 3 
76 Susam 10 25 

143 Bakla 4 43 
150 ton " 

5 50 
3 

10 25 
4 50 

803 kilo yapak 49 50 50 
805 balye " 

I Boğazlar komis
yonunda Japon 

Delegeliği 
Japonya uluslar kuru•unda,a 

büsbütün çekildiği için boğaz
lar komisyonuna Japon delei'e
sioin iştirakine itiraz eylediği 

yolunda yazılar çıkmiıti. Bu 
mesele hakkında yapılen tab
kikato i'Öre, komiıyonda bu 
mesele resmen ıörüşülmemiı-
tir. Bogazlar protokolu muci
bince öurultluiu için, komiıyo-
na İfİİrak eden Japon delege· 
sinin uluslar kurunun delei'esi 
olara: değil, Bagazlar proto
kolunu imza eden bir uluıun 

, deleiesi sıfatile ittirak ettiği 
ileri sürülmüş ve hiise bu su
reti bitmiştir. 

' NfWJM~,i"/L/f.L////A 
Para Piyasası ~ Tecrübelij · 

15-6-1935 ~Bir bayan i~ arıyo 
Alıt Satı, ~ 

50 30 50 75 ~ Stenodaktilografiye ve üç 

619 624 dil üzerine muhaberatı ida-
reye muktedir tecrübeli bir 

Fr. Frangı 8 28 8 30 bayan it aramaktadır. Fran-
Dolar 80 10 79 40 sızca, Ingilizce ve Almancaya 
Belga 21 25 21 75 N tamamen vakıftır. Arzu eden 
İtalyan lireti 10 35 10 42 N ticarethaneler veya müP.11e· 
İniçre F ran. 40 90 41 25 :N sel er gazetemiz idaresine 
Florin 85 85 37 her gün öğleden sonra tele-

Mark 
İsterlin 

Kr. Çekoalo. 5 24 5 27 fon ederek malumat alabi-
Auıtr. ilini 23 50 24 lirler. 2-5 H.3 834 

...ıiiiıi!liii~.----



Yenı Aeır 

öl elik Yir • • 
1 rda 

ları nerededir? Dünyan .. en üyük esir paz 
Liberyada.~v~e~~~F~~~L~e~~~;~ta~~~~~a~k~öl~e~li-k~k-or~k~u-n_ç_şekilded~ 

Hindde ve Belucistanda da esir pazarları 
Hicazda esir ticareti revaçtadır .• 

" ~azan; lr:711nf iıcs J>cnıı r 
~ur · l .~ent Hlstory (Nevyork) 

d llgılız AmiraHıg· ı Birinci Lor
u s· ır Boulton - Eyres Mon-

•ell b' .. ır zaman evvel: 
Köleliğin ııeniş ölçüde ya-

Pıhlığ U I • . lu b 1 g n er geçmıştır. ,, yoJ· 
k •Yanatta bulunmuştu. Fa
l at hadiseler karşısında Birinci 
lc~~d'un bu teminatı mütcvek-

ane bir .. "dd ·ı . lb umı en ı en geçe-ez. 

:••takı esir pazarları 
d

u ıatırI.rıa muharriri; Mo
ga or la T L l ·ı lild il ız -.onso osu ı e bir-
erk:k olarak Zenci ve Arab 

1 ve kadınları ile çocuk-
•rının M k 1 naııl ara eş pazar arında 

ın .. t ~atıldıklarını iözlerile gör· 
uş ur O M 1 · zarnan F ransndar 
ara ceşe ._ b 

ı •yaK basmamıı u-
unu} orlard. G 
nıak ıstc . · ôrdüklerime inan 

1 mıyordum. Pazar, alı-
cı ar adına 1 
·ı 0 arak yapılan dua 
ı e aç hr k"'l 
r f d ' 0 eler dellaltar ta-
a ın an satılırdı. 

Bugün artık b . u cıır pazarı 
yoktur. Fa kat daha b' k I ırço pa-

ti~~ ar vardır ki İnsan ticar•
Dın yasak d'l . 
1 e ı mış olmasına 

a dırmıyarak faaliyettedirler 15 
.muhtelif memlekette . t". . esır ıca-

retı revaçtadır. Bunlardaa ba-
ıılan uluılar aoa:yeteainde aza
dar. 

Llberya cumhuriyeti 
ZeRcilerin Liberya cumhu

riyeti, Uluslar soıyetesının 1ni~ 
ruldug-u gündenberi bu bey· 
nelmilel kurumda yer almıştır. 
Bununla beraber gene beynel
ın·ı 1 bir heyetin bu memle
kette 'aptığı araştırmalardan 
Ve trşaattan sonra Liberya hü
küınetinin esir ticareti yaptıiı, 
haraç VHmediklerinden dolayı 
eıir edilen zencileri Sao T one 
~. F ernadopoda Portekizlilere 
•it araziyi işletenlere sattığı 
meydana çıkmııtır. Bu ticaret, 
liberya deYletinin gelirl olmuş· 
t-.r. Vergilerin ödenmesindeki 
~~cikme vesile ittihaz edilerek 
k~rı~~i. yağma edenler halkı da 
0·~lıgı mahküm ederler. 
'iabe,ıstan a eszsr~t 

ı.ı Ufuslar aoıyetesinde üye olan 
~•beşistanda da kölelik ve 
toprak esareti yerleşmiştir. Bir 
llıilyon 240 bin kilometre top
;•iı olan bu memlekette kö
tlerin sayısı ıki m I} ondan az 
değildir. Krallar kralı olan Ne
Riiı ( Habeş ımparatoru ) mo
dcra ve açık gözlü bir hüküm
dardır. Köleliie karşı savaı 

' ıdrl cı l ı u 1H r 1111111::0 ra 

lçmı, ise de tesirsiz kalmııtır. 
Zira Habet ülkesi derebeylcr 
•• kabile vc.":slerile doludur. 
l abancalı, son sistem tüfenkli 
•• baıı yerlerde oklu çeteler 

geceleri köyleri basarak panik 
yaparlar. Bunların sayısı bir 
milyona varır. 

Bu baskınlarda kulübe· 
ler yakılır, ihtiyarlar kesilir, de
likanlılar, genç kadanlar ve ço
cuklar zencire vurularak iÖtÜ
rülür. Büyük esir kirvanlan 
uzak memleketlere taşınarak 
oralarda ıatalır. 
Kr•llar kralının gayraU 

İngiliz idaresindeki toprak-

il ıro_ ı P/ialtl ı 
!arda bile Habeılilerin insan 
avcılıiı vardır. Yalnız son yıl
larda bu kabil baskınlar iki 
vüzden az değildir. Hayvanlar 
çalınır ve ele geçirilen insan
lar esir olarak götürülür. Lord 
Halisham, lngili7. parlamento
sunda bir cf yevinde 600 Ha
beşlinin Be: l.abilcsini nasıl 
mahvettil. 'cr.ni anlatmıştı. So
malide ve Kenyada da buna 
benziyen La ka baskınlar ol
muştur 

Habeş imp rntorunun adam
ları, bütün rr..ıyretlerine ra ~men 
bunun öniı ...: g ·çememişlerdir. 
imparator el.nden geJenı yap
mıtlır. 1-.at' a Adis·Ababada 

kölelikle 'nvaşmak için bir 
bakanlık 1 ile ihdas etmiştir. 
Bundan b~ ka veliaht Asfaho 
Vaşamn b:-ışk:ır.lığında gene 

kölelik!.! sa\•aşan bir ko· 
mite v...ı. dır R.ıt.s Heilu 
ve Aba Jifar sultanı bu 
Savaştaa S'"lnradır ki, ellerinde 
bulunan b n t:rce esiri serbest 
bıraktılar. Bunl..ı.rdan baz.~arı 
tdpraia saralmı~larsa da diğer-

.Me1.'kcm in w1111111 i göı·iimi§ii 

lerini beslemek bir mesele ol- lerinde çok rastgelinir. Esare-
muştur. Bu Habeşistan gibi, tin bir şekli olan .. Muttsay ,, 
esirlerin serbest bırakıldığı baş- Çinde Ye bilhassa lngiliz ko-
ka ülkelerde de en vahim dava- lonisi olan Hong konp tat• 
lardan \,iridir. lngiliz nüfuzu al- bik edilmektedir. Çind• insan 
tında olau koca Hindistanda varlıianın bir deieri olmadığı· 
Nepal Mehracası 1924 senesin- na göre esir ahı ~e~iti biç ek-
58 bin kölesini serbest bırakb. silmemiıtir· Nankınm kontro• 
Sierra Leon de 214000 esir }undan uzak olan eyaletlerde 
hurriyete kavuıtular. Belucis- .Ulyonlarca Çinli esir olarak 
tanda aynı örnek takib edildi. yaşar. 

Jlelıl.-ı•.ııe IJ i r !J i1' i.'f 
İngilizler Tanianika da 185 bin 
kişiyi esaretten kurtardılar.Fa
kat serbest bırakılan bu adam
lara ekmek verilmedi. 

Arablatenda 
Bütün bunlara rağmen, esir 

il irn: ZPl/!1İJl[Pı·i ( idde 

.c;;rrlı Wed 11de 
işçiler arayan memleketler azal-

mamıştır. Mecburi çalışma ş-:k
Jindeki köleliŞe cenubi Ame
rik3da, Portekız müstemleke-

Esir sabclları 
İna'İliz gemileri dünyanın en 

ııcak mıntakalarında esarete 
karşı sıkı bir kontrol yapmak· 
tadırlar. Dört gemi Basra kör
fezinde esir ve silah ticaretinin 
önüne geçmeğe çalışmaktadır. 

Firari köleler ekseriya Bahreyn 
adalarına sığınırlar. Buranın 

hakimi olan Şeb H3med ben 
İsa firarilere serbest oldukla. 
rını söyler ve bazan içlerinde 
güçlü kuvvetli olanları kendi 
polisine alır. 

Genç bir sultanın saltanat 
sürdüğü· Muıkatta <la ayni 
kontrol sıkı sıkıya tatbik ediJir. 

Bahrı Ahmerda 
Suvakim ile Bidde arasında 

deniz 300 kilometre genişliğin
dedir. Penzance ve Hastingı 
adlı lngiliz gemileri ile İtalyan
ların Azio ve Arimonda gemi
leri, Fransızların lprcı sistemin
deki vapu~an ieceli gündnzm 
çalıştıkları halde bu ut nç va
rıcı ticareti önleyemiyorlar. 
Adende bir zabit ıuoları aöy-
lii•ordu: 

var •. 

" Eair sRtıcılarının Yapurla
rına rastladığımız olur. Fakat 
bunlann ellerindeki Yapurlar 
ekseriya çok seri olduğundan 
takibatımızdan kurtulurlar? ôte 
tarafından esircilerin caıus teı
kilatı geniştir. Bu ıularda 
kontrol ~emilerinin nerede 
bulunduğunu eyidcn eyiye bi
lirler. Biz bir vapuru elt ııe· 
çirinciye kadar bir düzine ka
çakcı Kemiıi Arabiatana var
IDlf ve ellerine Keçirdilderi .za
valh eıir kafilelerini karaya 
çıkarmış bulunurlar. Bunlar 
Mekke ve T aifteki esir pazar
larına götürülerek satılmaktadır 
Bilhassa bu pazarlarda toprak 
ve ev işçileri olarak zencilere 
f.ızla rağbet gösterirler. Giriş
tiğimiz mücadelede muvaffak 
olabilmek için, küçük ve çok 
seri vapurlara ihtiyacımız var
dır. Eysah kabilesine mensup 
esırciler zenci köleleri ıambuk
larla Obok ve Tajuray.a tafır
lar. Eysahlar bu iş için kosko
ca bir nakliye filosuna malik
tirler. Bundan ötürüdür ki çok 
defalar takibatımız, daha ön
ceden akim kalmaia mah-
kumdur.,, 

Mekkede 
Bu şartlar içinde kölelik ti

caretinin ııünden güne geniı
lemesine ıaıılamaz. Eski bir 
lngiliz zabitinin tahminine a-6-
re, her sene Afrikadan Ara-

.'ı11 lıı.~ıucm :: ııcı 1.fJ/, z,.,. 
bistandan kadın erkek ve ço
cuk olarak be, bin zenci esir 

taıınmaktadır. Bunlardan çaj"u 
lna-iliz topraklarından kaldı
nlmı•tır. Bu denizden reçen 

Ayasofya 
... ···-Ilinı ve sanat Türk 

Hükuınetine 

Borçludur 
Ayasofyanın mozaikleri. hak· 

kında " Ayasofyanın yenı baz· 
neleri " baılıklı bir betke y~
zan Taymiı gazeteıi, Amerı
kalı uzman Bay Vitlemor'ua 
burada yeniden temizlediği mo
zaikleri gördükten, biraz da 
burasının tarihinden ltahsettik-
tcn sonra diyor ki : 

Türk bilginleri bütün varla-
rile Bay Vitlemor'la ve çah.t•• 
a rkada,lat"ile el birliği e~~şler 
ve burasını vaktile camı ıken 
tanıyaoJarı bugün şqırta~~k 
değiştirmelerin yapılmasına ıun 

vermişlerdir. 
Bu değişmelerin Ayaıofyaya 

eskisinden çok ileri bir güzel
lik verdiğinde şüphe yoktur. 
Vaktiyle kıbleye doğru yap~ 
dıiı için Ayasofyayı çarpık ga
bi gösteren büyük halılar kal-

dırılımştır. 
Şimdi beyaı mermer döıe-

meJer meydana çıktıiı için çok 
güzel görünmektedir. Doku 
kapıda bulunan büyük perde
lerle çepe çevre aaılmıf bOytık 
levhaları• kaldınlmaıı d& ya• 
pının içini baylıdaa baylıya •r-
dıalatınıthr · 

Eskiden Türkler builtiyaa 
eHrlerine ne kadar zarar ver
miı olurlarsa olsunlar - ki 11-
tin haçlılannın Yerdikleri zaru 
yanında bunlar pek iÖliede 
kalır _ bugtıa Tlirk hnkae
ti, rftttliğü liberal ııyasa ile 
dünyadaki bütün ıoysal inau
lann minnetini kazanmıı bu
lunuyor. 

Türk bükU.etine Ye Ba1 
Vittemo'ra ilim ve sanat bir 
çok şeyler borçludur. 

Bir hiç yüzünden 
Tepecikte tenekeli mahalle

de Yaşar oğlu Florinalı Mersin 
ile İbrahim oğlu Seyfidd•n ve 

övey kardeıi Recep arasında 
bir ev alım satımı meıeleain
den kavga çakmııtır. Merıin. 
Seyfiddini bıçakla ıol ayağı 

ile dizinden, Recebi sol kalça· 

sın dan yaralamıf ve tululmut' ur 

Eve tecavUz 
Eşrefpa,ada Kavaklıpınu 

caddesinde sarhoı olan ve elin

de bir çakı olduğu halde Mm
tafa oilu Hüıeyinin evine Iİ
derek hakaret ede• Abdur

rahman oi-lu 1brahim tutul

muıtur. ........................................ .., 
lilka vapurlar, çok defa bura• 

da itlenen facialardan haber

dar bile değildirler. 

Kral ibnissuudua toprakla
rında satılaa kölelere, fena 

muamele edilmez. Araltiataa 
müılümanları onlara kartı şefik 
davranmayı dini bir vazife 
bilirler. 

Köleleri keneli aileleri efra· 
dıadan ••yarlar. Esirin gördii-

ğü i' su taşımak, eY .~izmeti 
görmektir. Azad edılınceye 
kadar evlenir de çocuklan 
olursa bunlar da sahit>inin ma-

Jı sayılır. lbniısud, 1927 de 
Ciddede aktedilen müahede 

ile kölelik ticaretine karşı mü
cadele etmeyi kabul etmiıti. 

Böyle iken o da Habeı impa
ratoru gibi, çok ieniı olan 

toprakları üzerinde sözüal 
geçirememiştir. Mekkede ar• 
sokaklarda esircilerin kadıa 
erkek ve çocuk sathldara dü· 
kinlar vardır. Güzel genç kız
lar, ancak memleket dabilind• 
ve çok pahalıya satılmaktadır. 
Bazan bir genç kazın 12000 
Fraaga kadar ıatıldığa vaki
dir. 



- ... ~ SahHe e 

Şimal Kutbu 
· edeniyet dünyasile birleştirildi 

----
f\ ... n ın u ·iz~ eri diin) anın en son ucu Da kadar yayılıyor 

Ku up deniz.ler;nin sonsuz.-
ı ru ıç"ndc, dünyanın öbur 

ucun ~.ı kaybo:an Dikson ada-
m b.tkaç zamaodanbeıi 

d0 in n en kudretli tc siz 
ıer ... z c a<len birinin koca

man dire~i yükselmektedir. 
Fen · ururlarından biri o'nn 

bir ır kez.! 
Avn adada büyuk Amund

seni~ kutup seferlerinde arka
dafı o n T essemin mezarı var
dır ki bir buL denizi terajede
ıini hahrlatır. Direk ve mezar, 
biri pek yakın ve korkunç bir 
geçmışin, diğeri bugunün iki 
timsali gibidir. 
Hedefe varırken .. lüm 

1919 son baharmdl\ geçilmez 
buzdağları, Amundsen sefer 
kolunu taşıyan Mod \•apurumı 
ıss z Çdinskin burnu yakınında 
durmağa mecbur etmişti. Uzun 
zaman vapur hareketsizliğe 
mahkumdu. Halbuki, Amund
aen ço1c ilgili birçok fen mal

zemesi toplamışb. 
Bunları Osloya daha çabuk 

yef ştirmek için, arama kolu 
uy !erinden ik"si, Nor
v ç ı T esem ve Knudsen ayak
Ja Dik r adnsına doğru yola 
çı t r. O aya varamadılar ve 
onl rdan hiç bir h her alına
madı. 

İki yıl sonra, 10 Ağustos 
1921 de. Sovyet fen arama 
kollarından birinin başkam, 
Begiçef, Sterligof burunu ya
nında bırakılmış bir coğrafiya 
haritası ve oradan p c k 
uzak olmıyan başka bir 
yerde, Drimetuy burununda da 
bir odun ateşinin kalıntıJarile 
yabancı markalı konserve ku
tuları ve bir adamın yam kö
mürleşmiş kemikleri ve kafa 
tasını keşfetti. Aceba zavallı 
Kundscn ve T esem kolunun 
son iz ~ri midi bunlar? Muamma 
çözülemedi. Faknt 1922 yazın
da, Dikson adası yakınında, 

lnt'anm sahilinde araşbrmalar 
yapan Rus bilginlerinin bir kcş
file mesele halledildi. Bir kaya 
yarıyında, üzerinde hali elbise 
parçaları kalını, olan bir insan 
iskeleti vardı. Üzerine T e
sen adı kazılmış olan bir 
altın saatla Amundsen se-
ferinin topladığı malCımah 

~österen kağıtlar bulundu. 
Tesem daha dört kilometre 
ileriyebilmiş olsaydı Dikson 
adasına varmış olacaktı. öl
mezden evvel, hedefine bu 
kadar ykalaşbğını hiç ıüphe
aiz bilmeksizin, düşmüş ve 
ölmüttür. 

Radyo mucizesi 
Şimdi, iki Norveçlinin son 

seyahata çıktıkları Çeliskin 
bumunda bir kudretli Sovyet 
radyo istasyonu yükseliyor. 
Ümitsizliğe kapılarak harıta
larmı attıkları Streliğof 
burnunda ise, aynca bir telsiz 
merkezi vardır. Eğer bu
gtine kalsalardı, No"eçli 
1eyyahlar buz aabraımda do-

laşırken bir bannak ve insan 
yakınlığından habersiz kalmıya
caklardı. Piyasnia ağzında bü
yiik bir köy yükselir ve Dik-

son adasına kadar yol üstünde 
bir çok kışlak kampları vardı1. 

Bu mucize bir adımda olma
mıştır. 

Onbeş yıl, bu bölgenin ayrı 
ayrı noktalarında telsiz istas
y.onları kurulmuş ve nihayet 
burasını sık bir ağ ile kapla
mıılardır. 

Fakat bu merkezler ancak 
kendi ara arında görüşebiliyor
ardı. Hareket alanları dardı. 

Gerçi bu Irada da e k"ye gö
re çoktu iUbk Y•ter 

değildı. Eseri tamamlamak için len ve bu uğurda her zahmete 
bütün merkezleri birleştirecek göğüs geren Adamların da akı-
ve r1oskova ile doğrudan doğ- beti idi bu. ~ ücadele altı gün 
ruya görüşebilecek kudrette sürdü. Yedinci günü deniz 
bir telsiz merkez istasyonu suyu ile ıslanan ve tuzlanan 
kurmak lfızımgeldi. bütün hamule .. nh"!e smıian-

Buz ülkesindeki ha~Iarı b:r- t mış ı. 

leştiren ve en uzak mesafe
lerden her birine hakim olan 
müthiş bir düğüm kurmal ge
rekiyordu. İşte Dikson adasın
da 2'eçen yılın sonuna doğru 
bu başarım yap.ldı. 

Denize kc.ırşı ka~ra
manca mücadele 

14 Ağustos 1934 te çok bü
yük güçlükleri yenmiş o an bir 
Sovyct vapuru nihayet D kson 
adasına vararak Qnun geniş 

Fnkat i "tm"., o'ımyord!.!. 
Sudan kı.rt~ı. an mal c .• e ma
kineleri şimdi pns anmı?ktan 
kurtl:rmn • f"'erel f. Bu da bü
yük b:r iş isted·. En küçük 
parçaya kadar her şeyi ödü
tüler. En küıı:ük ç·viy~ kadar 
her pn ça~ ı d"IJ~ t ..... rnru a
dı ar ve b • · · b r l a defa 

koynuna girmiştir. Vapur tel ·z yete eçme. 
istasyonunu kurmak iç'n ge- gelm· i. 
rekli olan nıa zeme ve makine- - Di <k t. o· t on adası 
leri getirmi\'ti. merkez- radyo posta~ m ~.. ımı 

Fakat 23 Ağustos gecesi başlıyor. Dalga uzunlu~u 1450 
denizde müthiş bir fırbna metre. 
koptu. Gece yarı.s odan sonra Büylik h ~ dise böylece tamam 
kocaman ve meş'um bir çatır- oldu ve kudretli kutub telsizi 
tı duyuldu. Gemi, bir can çe- işe b şladı. 
kişme ihtilacı içinde imiş gibi Tabiat kuvveti rlne kG:r şı 
sarsıldı. Göğsünde bir şeyler Şimdi bu istasyon muntazam 
kırılmıştı. ve normal bir şek"lde işliyor. 

Köpuklü dal nlar içinde çır- Bütün adalardan, buz denizin-
pm çırpına d r nda dalmağa deki b tün burun ve kışlaklar-
başladı. Dikson telsiz merkezi- dan, bütün Kutub istasyon!a-
nin bütün malzeme ve techiza- rmdan birbiri crdınca gelen 
tı da denizin dibinde kaybol mubaberatı Dikaon hemen 
du. Moskova, Novosilrrik ve Ar-

Ovakit kahramnnca bir mü- kanjelşke naklediyor. Her 
cadele açıldı. Bir çok adamlar akşam, Dikson meteoroloji 
anlatılmaz bir cabarlıkla deniz- Arktikin bürosu her noktasın· 
den ganimetini kurtarmak için da rüzgarların en küçük de-
cabaladılar. Geminin di- ğişikliğinden haberdar olur. 
binde dalgaçılar surunu- Fakat daha iyisi var. Dik-
yorlardı. Kemiklerinin ıçıne son sayesinde muhte if keşif 

kadar ıslanmış, su içinde ta· seferleri azaları ve kışlak 
katsız kalmış insanlar, başla- kamplcrında oturanlar hergün, 
rının üzerinden uzatbkları kol- teltionla, Rusyanın dibinde 
larila ağır ıandıkları kaldın- kalan yakınJarile konuşabilirler. 
yorlardı. Arkadaşları bu san- Nihayet Diksonun en son 
dıkları ellerinden alınca onlar baıarımı da, Arktik bülkesinde 
tekrar buzlu denize dalıyor- biricik olan bir Radye fene-
lardı. ridir. Bunun yapacağı işaretler, 

Dikson telsiz santralınm aki- elverişli alış apareyleri olan 
beti buna bağlı idi. Bu santralı buzkıranlarla uçaklara yol ve 
kurmak için buz ülkesıne ge- istikamet gösterecektir. .................................•......................... ~ .......................... . 

Tecim işi 
.. c.. 

Bulgaristan ve 
ispanya ile 

Anlaşma arımız 
Ankara, - Bakanlar Heyeti 

yeni Türk - Bulgar tecim an
laşmasını tasdik etmiştir. Yeni 
anlaşmanın esaslarına göre, 
Türkiye kendi arazisi mahsu
latından balık, zeytin, zeytin
yağı, kuruüzüm, palamut, por
takal ve palamut hülisasını 
mikdarı tahdit edilmeden Bul
garistana ithal edebilecektir. 

Bulgaristan da kendi mah
sulibndan gliaerin, tutkal, şe
ker pancarı tohumu, kaolen 
gibi bazı maddeleri ayni suret
le serbestçe Türkiyeye soka
bilecektir, 

Türkiye, havyar, pamuklu, 
yün ve kuzu, keçi derilerini; 
BuJiaristan da odun, odun 
kömürü ve emsali maddeleri 
karşılıklı olarak listalerde gös-
terilen miktarlar dahilinde it
hal edebileceklerdir. 

İki memleket menşeli enıtia 
hususi takas yolile ithal oluna
bilecektir. 

11 Hazirandan itibaren bir 
sene müddetle mer'i olacak 
olan anlaşma, akitlerden birisi 
bu müddetin bitmesinden iki 
ay önce anla mayı feshettiğini 
bildirmediği takdirde, uzaya
caktır. 

Anka a 
de ti 

8 Haziranda m' d
Tiirkiye - lıpanıa 

Kuraklık 
••• 

Endişelerin ınahiyeti 
1 İlgili olanların söylediklerine 

1 göre, bu yıl kuraklık endişesi, 
buğday fiatlorının yükselmesine 
sebebiyet vermiştir. Her yıl 

Türkiytnin yıllık buğday istih · 
sali, ortalama iki milyon ton· 
dur. Bunun ancak 10 bin tonu 
dışarı gönderilir. Bununla be
raber geçen mayıs ayı içinde 
dışaıı 2'önderilen buğday 70 
bin tonu geçmişti. 
Buğday işile uğraşanların 

verdikleri malumata göre, Trak- ı 
ya ve Eski,ehirde arpalar bi
çilmiştir. 

BuğdayJar da biçilmek üze
redir. Ancak Türkiyenin en iyi 
buğday veren yeri, Haymana 
ovasında koraklık vardır. 

Bu durum karşısında, Ziraat 
Bankası, buğday sı:tışına baş
lamıştır. Ancak bu sayede pi
yasada bir buiday buhranına 
karşı gelinebilecektir. 

Bu yılın böyle kurak geç
mesi endişesi ihracat noktasın
dan iyi karşılanmışbr. Eğer 
kuraklık olmasaydi, buğday 
istihsali bütün yıllardan fazla 
olacaktır. Çünkü köylüler çok 
buğday ekmişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tecim anlac:ması yeniden uza
tılmamıştır. Bu suretle - Türki
ye - İspanya tecim münasebet
leri kesilmiş oluyor. ispanya 
ile konu malarda bulunmak 
üzere ispanyaya giden mümes
sillerimizin Ankaraya dönme
ler" nden sonra tecimel müna
sebetlerin yeniden başlaması 
icin tedbirler almacakbr. 

Teni Asır ıa Hazrran 1939 
==== J!ll 

Balkanlarda durum 
-----------------------------------------------------Bulgaristan bundan sonra 

intizar halinde . kalacaktır 
a 

••• 
------------------------------------------------8 u l ga ri s tan silahlanabilecelc midir? ._ __ _.._ __________ ...,.. .... cmo.,.. ......... ____________________ __ 

Berlln - Haziran 
Vot lsche~ Beo ac te-

l 
rln Sofya a}ta:-ı yc:.zıyor: 

Bulgarictan iç'n dahi bir de
receye kadar vuzuh getirecek 
o!an Biikre.ş konferansına Bul-
garistanda büyük bir alaka ile 
bakılm şhr. Bu konferansln si 
]ahlanma ve hukukta müsavat 
~eselesinin halline bir adım 
daha y klaşıfacağı az çok ümit 
ediliyordu. Halbul i bu nokta
nın tam, mile meskut geçilm'ş 
olma ı eH :.rı umumiyede bir 
h4!ynl kırgın 'ığı } apmıştır. 

Bu'g r· "'n n silahlanması 
y but daha do~ ru bir tabirle 
Bu garistanda askeri mükelle
f yet l·onması işinin - ki bu 
Avusturyanın ve Macaristnnın 
silahlanması işi ile birlikte mü· 
talea edilmektedir. - ortaya 
ha li pek kolay olmıyacak bir 
meseleler komplexi attığ'ı 2'Ö
rülmüştür. Bu meseleye Bulga
ristanın silAhlanması imkan ve 
ihtimalile alakadar olarak Tür
kiyenin militarize edilmesi ve 
T rakyanm tahkimi hakkında 
Türklerin İngilterenin ıoenfaat
)erine temas eden talepleri de 
ilave olunacak Avrupa ve Ak
deniz meselclerile iliili olarak 
halledilmesi lizimgelen mese
leler arhk cihan politikası sa
hasına intikal etmiş demektir. 

Türkiyenin Balkan konferan
sında kendi talepleri için Bal
kan devletlerinin yardımını 
temin etmiı olduğu söylendi

ğine göre işin daha karışık 
bir hal aldığı görünüyor. 

Bul~aristan için şimdiye ka
dar vaziyet ıöyle idi: Devlet 
kendisine silahlanma hakkının 
tanınmasını bekliyordu, fakat 
bu hususta şimdiye kadar res
men hiç bir teşebbüste bulun
mamışh ve hatta bilakis Bul
gar hükümeti Ankaradaki el
çisi vasıtasile Bulgaristanın bir 
taraflı olarak aulh muahedele
rını feshebneji düşünmedi
ğini ve bütün harekat ve 
muamclabnda timdiye ka-
dar olduğu gibi bundan 
sonra da sulhun muhafa-

zasına yardım etmek 2'ayretin
de oldğunu beyan ve temin et
meyi lüzumlu görmüştü. 

Bu beyanat, Balkanlardaki 
ahval ye şerait ve bilhassa Bul
gar - Türk münasebetleri üze
rine teskin edici bir tesir yap
maktan hali kalmamıştır. Esa
sen bu beyanattan matlup olan 
esas gaye ve maksat dahi bu 
idi. Zira hukukta müsavat mes
elesi bununla bittabi ortadan 

kaldırılmış olmuyor. Ahvale 
vakıf mabfellerce malum oldu
ğu veçhile bu aralık bir çok 

defalar ıondajlar yapılmı,tır. 
Bul~aristamn silihlanmuına 

kartı tevaziln huıule getirmek 
içi ayni veçbiJe diier devlet
lere karıı da yeni akit ve ıe
killerle teminat iateaıekte ve 
bu meyanda daima resmen be· 
yan edildiii gibi Bulgaristanın 
iştiraki için evvel ve ihır açık 
bırakılan Balkan paktı üzerin
de düıünülmektedir. 

Bulgaristamn izole ve her 
taraftan tehdit edilmiş olmasına 
rağmen biı kerre daha sulh 
muahedesini garanti edemive
ceği bu aralık Balkan itilafı 
mahfellerind dahi anlaşılmı~
tır. Bazı dip1amasi mahfelleri 
Bulgaristanın Balkan itilafına 
yaklaımak temayülünden uzak 
bulunmadığı ve bu bapta mu
a yen teklifler beklediği kana 

5ofyrıdaıı bfr go»ıi1m~ 
atındadırJnr. Bu hususta mcv- bir siyasete şimdilik bir tema-
zuubnhsolabilecek şeylerin Bal- yül alameti görülmemektedir. 
kan paktının Uluslar sosyetesi Bulgaristan şimdiye kadar res-
paktına dayanmasıdır ki orada mi ve gayri resmi olarak dai-
19uncu madde reviziyon imkan- ma statusquo'yu kabul edemi-
larını ihtiva ediyor. Bu suretle miyeceğini bildir~işti; ve bu 

t t ··çJ··kı · · t d şartların her hangı bır suretle 
s a usquo gu u erının or a an d'I" . . d" .. ·· 
k ld l bil v • d'. .. ·· ı kt ta ı ı ısc ım ıye kadar duşu-

n ırı a ecegı uşunu me e- ··ı · t' B lk b' ı·y · · . .. nu memış ır. a an ır ıgının 
dır. Bununla beraber bu muta· k d' · · A l"t'k • 

• • .. 11 • en ısını vrupa po ı l asınu 

ı:a dahı Tıtuleskonun R~vı- karıştırmağa başlaması Bulia-
zıyon demek harp demektır.,, ristan için bir teşvik mahiye-
mealindeki meşhur sözü ile tinde değildir. 
tebaruz ctmektedir.Bükreı kon- B ı · t b'"t"' tı' 
f .. .. u garıs anın u un gayre 
eransının ı-erçekten bu duşun- kendisini dahilen takviye et-

celerle meşgul olduğu resmi w k f l l 
• w mege ve pe ena o an eKo-

teblıgden de anlaşılmaktadır. nomik ve finanse) vaziyetini 
Bu resmi tebliğde Balkan bir- düzeltmeğe masruftur. Burada 
liğinin faaliyet sahasını geniş- Bulgaristamn Yugoslavyaya te-
letebileceğini 6mit ettiği yazıl- maylll edip dayanmasının diğeı 
mı tır ki, bu, Balkan paktının bütün Balkan devletlerine da· 
Bulgaristana da ıamil olacağı yanmaktan daha ümitli, dahıı 
manasındadır. Bulgaristana ge· doiru ve faydalı olduğuna hük· 
lince onun vaziyetinde böy!e medilmektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• 1 

Alman andıçı \ imza taklit 
Almanyanın Rus - Fransız Et • } 

paktı hakkında verdiii andıç- mış er 
tan bahseden Jurnal de Deha lngiliz tebaasından bay Riz 
gazetesi diyor ki: ile arkadaıım imza taklidi su-

Almaa hükumetinin Rus - retiyle dolandıran Kamil ve 
Fransız paktı hakkında türlü arkadaşı üçüncü soru hikimli-
ilgili memleketlere gönderdiği iine verilimşlerdir. 
andıç, uzun yoralara layık de- • •• ""' ••••• • •• •••• • ••• •" ...... •• ....... .. 
jildir. Bergama icra memurluğun· 

dan: - Hakikatte, her fırsatta 
olduğu gibi bu sefer de Alman 
hükumeti ortalığı bulandırmaia 
çalışmakta, doğuda imkin nis
betinde özgür kalabilmeği de
nemek için manevra çevirmek
tedir. Hitlerin en büyük istek
leri bu yöndedir. Fakat M~in 
Kampf adlı kitabında da de
diii ve güttüğü siyasanın da 
ı-österdiği ıibi, bu dilekleri 
gerçekleştirmeden önce batı 
tarafıaı yok etmesi, yahut kı
mıldayamıyacak bir hale getir
mesi lüzumlu olduğuna inan
maktadır;F ransayı yalnız bırak
mak için yaptığı çabalamalar 
da bundan ileri gelmektedir. 
Bundan baıka, bu andıçla, da
ha ileriai için, batıda yeni bir 
olut hazırlaması ihtimali de 
çoktur: 

Lokarno andlaşmasının şart
larını sayacaiı yolundaki niye· 
tini bildirdikten sonra, şimdi 
de bunları ç-ğnemek için bir 
bahane hazırlıyor. Onun için 
işte en çok bu bakımdan uya
nık olmak lazımdır. 

Gı·amafon çalmış 
Karşıyakada Alaybey mey

dan sokağında oturan Mehmet 
oğlu Mehmet souk kuyuda 
ba · Mehmet Eminin evine gi
rerek beş lira değerinde bir 
Gramafon makinası çalmış ır. 
Gramafonun aynasını bit paza
rında yüz elli kuruşa satarken 
tutulmustur. 

Bcrgamada kebapçı Tevfik 
veresinden lzmirde Bergamalı 
ıe vyar kebapçı Bahri, Hasan 

ve Hüseyine 
T alit bey mahaHesinden Ka

yalarla Yaşar kızı Nakiyenin 
8-4-935 tarihli ve 935-190 sa
yılı takip talebile Bergama 

noterlii'inden resen taazi• 
edilmiş 11-6-931 tarih ve 
1765-3-397 aavılı bir kıt'a ae· 
nete 148 liranın maa faiz ve 

masraf ödenmesi için aleyhinize 
açmıf olduiu icra takibi üzeri
ne çıkanlan icra emirleri, ika• 

metgihınızın meçbuliyetine bt. 
naen teblii edilememiş ve tela< 
ligatın illnen yapılmasına ka
rar ••rilmittir. 

Bu borcu ilin tarihiaden iti· 
baren 1 O gün içinde Berrama 

icra dairesin~ ödemeniz ve ö~~e
yemeueniz mal beyannıda bu-
lunmanız lazımdır. T•kip tar· 
zına veya borca ve ıcnede 

karşı bir itirazız varsa 10 gilu 
zarfında yazı ile veya fİfahen 
i~ra dairesine bildirmeniz li
zımdır. Borç ödenmezse icraya 
devam olunur. Hakikat& muha
lif beyanda bulunmak cezai 
mes'uliyeti müstelzim olup mal 
beyanında bulunmamak hapsile 
tazyık ve cez ı mes'uliyeti is
tilzam eder 

Tebliğ makamına kaim ol
mak üzere işbu ilan yapılınıı-
tır. <841) 
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- Baylar!.. Düşüncenizin ne 
0'duğunu anlamıyorum. Genç 
'9ssamı sevdiği bir meleği me
ll:a koyn.aılan bir kerrecik 
elaun görmesine en~el mi ol· -
llak isbyorsunuz? 
L_ - Hayır! .• Amacımız. bir da
.. Sent - Anj zındanına gir
~ınektir. Ve söylediğiniz. gibi 

ressamın o zındana düşme· 
liae enkel olmakbr. 
.. ~·k~a~el Ragastanın düşün

gu gıbı düşündüğünü açıkça 
İ!'ledi: Rcfael Rozitanm ba-

ıına ınanmıı, adeta gönlünü 
•ernıiıti. Bundan fenalık gel
~Yeceğine dair arkadaşlarına 
:• ~crmeğe çalış1yordu.Ragas-

... ihtiyatlı davranmayı her 
~ Ostnnde buluyar. Papa-

•nlattıklanoın doiru olma-
11 kadar bir manevra ve bir 
~rıbazlık olmasını da g&zönün
~ tutuyordu. Hele Papaya 

ırıı i4lenen hakaretin hicli-
ae er do~ 1 bil Bo .. t fru o sa e rJıya 
.. •rafından afla kartılanmıyaca-
ıına Ye · .k .. h la ınta am alınmaıa ça· 11

k c;tına fOphe etmiyordu. 

d 
r a atlanaua beı dakika için· 

e zından..1- b . . he ~ ulunmamak ıçın 
men ka- k ki ..... 

ıö 1 d. -• gere eıtiaını 
Y le 1

• Makyawel Şövalyeden 
4yrı mıyord11. 

Rafael bir r-L .b. • b . . ~ fi 1 jeVfCllllf-
U ışın ucunda ilim dahi olsa 

kalm"k istediiini · li • ti F k 2\Z yememıt 
• at MaknweJin bir kaç ıazll 

onun da akhna L.-- ti d" 
Arkadaşlarına k=na 

1
1e .' ı. 

k -,.. ge emıye-
re onlarla beraber yola diittti. 
Ragastan soa olarak odadaa 
çıkarken Papara: 

byordu. Malciyavel korku içinde 
"aman lcaçalım,, diye bağırdı. 
Ragastan cevap verdi: 

- Kaçmak mı? Nereden, 
nereye.. Şimdi kendimizi tama
men aarılmıı sayabiliriz. Ele 
geçmektense onlardan birkaç 
düzinc!ini uçurumdan yuvarla
dıktan sonra can vermefri ter
cih etmeliyiz. Rafaiı! Hazır ol!. 
Rafail.. 

Esrarengiz gölge son sözleri 
işitince "Rafail,, diye mırıldan· 
dı ve bir sıçrayışta genç res
samı kolundan tutup kaldırdı. 
Ve gözlerini gözl1!rinc dikerek 
sevinçle haykırdı : 

- Sen misin? Sen misin? 
Seviili Rafailim!.. 

Rafail bayatından, her şey
den evvel vazeeçmiı bir et 
yığını haline gelmit bulundu
ğundan yavaıça "Maga imiş., 
diyebildi. Karanlıklar içeri!'inde 
dışardan ıu sesler de işidili
yordu: 

- Haydi... Önce yaşıyan
lan ele geçirelim. Sehirbaz 
k•ri ile teytaolara yuf olsun 

Maga bu aöılerden de Ra
failiıı kovalanmakta olduğunu 
ve onu kurtarmak geerek'eş
tijini anhyarak "geliniz ... Ge
liniz ... " Diyerek bağırdı. 

Rafaili ve arkadaşlarını ağaç 
dallarmdan kurulmuı bir yı
lını devirerek yuvarlak ka
ranlık bir deliğe doğru aev
ketti Bu deliğin bir kapak 
olduğunu anlıyan Ra~astan 
" kurtulduk ,, diye bağırdı. 

Kar gibi bembeyaz dişler 
Bütün dün· 

yaca maruf 
bir diş dok
toru " dişle· 
rimize göz
lerimiz kn
dar ehem
ın·yet ver-
memiz Ia
zımd r di· 
yor. 
Her lüzum· 

Ju ve faydalı 
~ey gibi diş
lerin d_ kıy
meti k ybe-

dıld ktcn onra bilinir. Fa'.at artı! i . i ten geçmiş olur. 
Eğer d'ş'ernize bakmayı şimdiye kad r ihmal ctm'sseniz, ve

)'a kullandıvımz diş macı onnun d·şı~rin.zi kafi derecede temiz
leyip paılatmadığmdan şiki:yetçi isen z bugünden itibar.en en 
mükemmel ve en müessir d.ş macuııu olan " RADYOL'N " i 
kullanmaya başlayınız ! 

o • 
,J ı 

Mikroplan öldürür, diş etlerini lcuvvetlendirir, dişleri beyazlatır. 
il!!!"·~~~~~~!."'-~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~ 

Sağır Dilsiz ve Körler müessese~i 
müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarile muhammenatı gösterilen bir sendik 
yiyecek yakac~ k ve sair gerekenleri 5 Temmuz Cuma günü saat 
15 te Izmir sahhat müdür,üfrü dairesinde toplanacak kOFDiayon 
önünde verilen bcdeıler haddi ]ayık görüldüğü takdirde açık 
eksiltme ile isteklisi e ihale cdilece ~tir. İsteklilerin hususi şart· 
!arını görmek üzere her gün müessese idaresine ve ihale gilnün
de komisyona ba. vurmaları ilan olunur. 

Cinsi n:ıalllf asgari kilo ve adedin 
kilo kilo muhammenatı 

kuruş santim 
- Yap=-sı ra itlere kaqr 

ırelecek oJurumz inanınız ki 
ıizi tekrar .&. ~ ,,. Ekmek 1 inci nevi 
rilrüz. ~~-:·~~L~iıii_,..,..._....._ • .._..,. .. .-;-.;;..;-..---.~-~.--

Her üç arkadaı bu delikten 
içeri girdiler. Tekrar smklan 
y_.. dayayarak deliği kaya 
parçasile tıkadılar. Sesler yak· 

:)00 12000 
?.t o 2500 
1~00 1700 

70J 1000 

8 50 
3S 

Dedikten ıonra onun ellerini nıı .. teslim olunuz. Dana eti 
bailadı. Yalmz aizını tıkama· Maga'nın öncülük ettiği dar Sadeya~ı "Urfa B"rccik ma~ı » 

dı. Papayı ıellalayarak oda· yoldan adım adım aşağı inen Zeytinyağı "Ayvalık azami 2,5 nsi 
dan firJayıp IİYlfh. Oç arkadaı üç arkadaş hayli ilerledikten Şeker "toz" 
köşkt~n uzaklafll'ken Borjiya· ionra büyük diğm altına in· Pirinç "Tosya 1 inci nevi,, 
nın "imdat! .. imdat!.." diyerek diklerinin farknıa varmışlardı. Şehriye Ekstrı!. nevi irmikli 
bağırdığını duyuyorda. Ragaatan başının üstilnde bo- Makarna Ekstra nevi irmikli 

Rafael hill kaçmak iıtemi- fak bir gilrültn ititti. Asivyo Kuru fasulya "Çalı Karadeniz .. 
Yordu. Ayaklan ecri ecri gi- deresinin altında bulunduklan· ~ohut Karabiga "iri taneli,, 
diyordu. O Rodtaam &lüsüntl nı anladı.Yüz adım kadar daha Mercımek iri taneli 
fÖrmek için bo111anu vermep gittikten sonra güttükleri dar ince tuz 
katlanmak iati1ordu. Arkadaı- yol dildetmeie başladı. Bu da Salça 
lannın sert ve .kati tehlüke ıeniş bir mağaraya bağlı idi. Süt 
İfaretleri iizerine her üçU yola Maga da durdu: 
koyuldular. Ragastan k6ıkte - Mağaranıa 6te yönünde 
birbiri arkaıına parlıyan aydın· renq ovanın albnda bulunuyo-
bldarı eastererek vaktmda ruz. Dışarısı çalılarla örtülü 
kaçmakla ne kaClar akıllılık yanktan yalpız bir adam 
tttilderiai .arkadaılanna anla- geçebilir. Buradan kaçabilr-
tayordu. Makyavel buralannı ısınız ve anuyo deresine 
IE.nş kanş bildiği için Maga- inersiniz. 
•n mağarasını saklanmak Makyavel sordu: 
lcin ea iyi bir yer olarak - Ya siz ne yapacaksınız? 
leçiyordu. Zıra bütün athla- - Ben kalaca2'tm. Sizi kur-
l'ln ovayı saracaklarıaa kestir· tarmaklığım bana yeter. Alt 
•ekte- eliçlük çekmemişlerdi. tarafını ıormaymız. 
8u mağarayı aramak papanan Makyavel genç ressamın. 

Yoğurt 
Sabun "l inci çamıı~ır sabunu,, 
Soda 
Odun k6müru·· "m şc e " 
Kok kömürü 

Yumurta 
Patates 
Kuru soğan 
Domates 
Patlıcan 

Taze fasulya 
1 Limon 

i', 400 600 
600 

1300 1700 
150 200 
250 350 
500 700 
300 400 
150 300 
300 400 

70 100 
aoo 1000 
800 1003 
600 700 
300 300 

3000 4000 
10000 14000 

8000 10000 
1500 2000 
1000 1500 
1250 1500 
4500 5500 
600 700 

3500 4000 
16-20-25-29 

20 
80 
32 
inhisnr f:atı 

24 
25 
25 
14 
10 
15 
3 inhisar fiatı 

25 yeni mahsul 
10 
15 
25 
7 
3 

50 

devlet rayicine 
göre 

1 kuruştan 

6 
6 
5 
1 
8 
2 

50 

1750 (840) 
.. kerlerinin ıtkl na ge!mezdi. Elinden .tutınaya savaşırken 
Çiinkü en yiğıt ada nlar dahi Ma.Ya Rafaile seslendi. iki ar· 
receliyin buradan geçmek yi· kadaşının kim olduğunu sordu. 
ğitliiini gö5teremıyordu. yıl- Ve bu iki • rkadaşımn kendi 
lardanben ağızdan ağıza dola· sine ne kadar büyük sevri 

i m·r \'i,aveti Kadastro Hey
etinden: 

•an bir haber vardı ki bir şey· g&stererek yardım ettiklerini 
tanın bu mağarda yaşadı~ı ve anlatdı. Yakalanmak korkusu-
bir ejder tarafından muhafaza nun atlahldıiını •cıen Rafail 
edildiği idi. Buna !>ütün mem- Rzoitaoın analığı Magaya kal-
leket halkı inanmıştı. Nitekim bini yakan a e i de anlatmak 
mağaraya y~klaşırl:Jrken bir istedi. Fakat hıçkırıklarla bo 
gtirft tü işittiler. Hemen ma- ğularak koca karının kollan 
&'araya sokuldular. Şövalye arasma dütdü. Maga genç. 
Makyavele takılıyordu: ressamın bu durumundan bir 

- Dostum! Sizin ejderiniz. şeyi anlamıyordu. Sardu : 
bak b ze birşey yapmıyor. Kar- - Tanrı için olsun. çabuk 
flcla yanan ıtıklara bakılırsa söyleyiniz. Seni bu derece ya-
kilçük bir ordu bizim etrafı- kan ve üzen ateş nedir. ? 
mızı çevirecektir. - Duymadmız mı? O .. O .. 

Bu konuşmalar lll'aaında Öldü!. 
nıağarnın sonunda bir rölge Maı:-a •ıçradı: 
belirdi. Makyavel ile Ragastan - Öldü mü? Kim? .. Rozita 
16lrenın kendilerine doğru gel- mı öldü?. 
di-ini sezince a ırdıla(. D.şa- Resum bir kelime sö lcmek 

Kada~ ro homisyonu Şeh, Faikpaşa, ikinci Karantina ismet
kaptan, Köprü mahallelerile bunlardan evvel kadastroları yap1I· 
mıı muhtelif mahallelerdeki gayrimenkullerin noksan kalmış iş.e
rin sah, çarşamba, perşernbe ve cuma günleri yapacağından 
alakadarların bu günlerde ve nihaıet onbeş gü:ı için komisyona 
müracaatla ayni haklarının kayt ve tescili talebinde bulunmalan. 

ğmdan başanı salladı. Bu du
rum karşııında Maga Rafa
ili teseJliye çalışmak ödevi 

ile karşılaştığını kavramakta 
geç kalmadı. Arkadaşlarına He 
rilememesini bu unduk!arı yerde 
kalmasına söyledi. Rafaili oöyle 
arkada~larından biraz ayıldı ve 
bunun kulağına bir çok ıeyler 
söyledi.Bu görüşmelerin sonun
da Rafai bir sıçrayıtla arkadaş-
larına ları kucakladı: 

1757 (837[ --
ıayormu1. . lşidiyor musunuz? 
Yaşıyor ... Yaşıyor ... 

Böyle kelimeleri 6yle çıJgınca 
bir sevinçle tekrarlıyordu ki 
Makyavel ile Ragastan taşkın 
şaşkm bac;larını .allayıp birbir-

lerine baktılar. O s~yleniyordu: 
- Hayır ... Hayır delirmedim. 

Arkadaılanml Beni deli sanı· 
yorsunnz. Belki ıevinç aklımı 
aldı. Fakat biliyorum ki Rozita 

·m •; m 
lzmlr beledlreelndenı 
1 - 11000 lira bedeli ke• 

ıifli yüz. bin adet Bancbrma 

rranit paket taşı alınması Be· 
lediye Baıkitipliğındeki keşif 
ve şartnamesi veçhile 25/6/935 

salt günu saat 10 da kapah 

zarflı eksiltme ile alınacaktır. 
lşttrak için (825) lira muvak· 

kat teminatla söylenen KÜD ve 

saata l .. adar belediyedeki ko· 

misyona S?e inir. 
2 - 2052 lira bedeli mu-

hammenli Birinci kordon tram
vay raylarından tramY•)' ahın 
önilnden Tayyare sinemaaına 
kadar olan kı!lmın söknlmilt 

olarak bir kısmının depodan 

ve bir k1 m nın yo! kenarından 
tesfim snlı ı ve Tayyare sine
m ıından Pasa orta kadar 
olan kısman Müteahhit tara
fından sökülüp satışı belediye 
bnşkAt.pJığındeki keşif ve .. rt. 
nameıi veçhile 25/6/935 !!ah 

günü saat 10 da çık arttırma 

ile ihale edilecektir. 
İştirak için (154) lira muvak-

kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona aelinir. 

3 - 300 lira bedeli muham
menliMezarhkbaşıHayrettin paşa 
sokağındaki 7 Nob itan belediye 
başkitipliğindeki şartnamesi 

veçhile 25/6/935 salı günü saat 
onda açık aerttırma ile bir se

nelik kiraya verilecektir. 
fttirak için (23) lira mu•ak· 

kat teminatla söylenen flD Ye 
ıaata kadar belediyedeki ko
misyona ge inir. 

4 - 300 lira bedeli muham· 
menli Dolmadaki tramvay bek

leme yeri belediye başkatipli

f; iodeki ıartnamesi vcçbile 25/ 

61935 sah günil aaat 10 ela 
açı" arttırma ile bir senelik 

kiraya verilecektirr. 
lıtirak için (23) Jira mtm1k

kat teminatla t6ylenen glin ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona ıeJ:nir. 

7-11 17-24 (794) 1910 
1 ..:.... 1490,26 lira bedeli ke· 

ıifli Karııyaka suyu dai tesi
satı bekçilerine iki baraka ia
ta•ı belediye başkfıtipliğindeki 
ke~if, şartname ve plinı daire
ıinde 25-6-935 salı KÜDil saat 
1 O da açık eksiltme ile ihale 

edilecektir. lttirak için 112 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saata kadar belediye 
kom· syonuna gelinir. 

2 5619,35 Jira bedeli ke-
tifli Karşıyaka Yamanlar suyu 
dağ tesisatındaki menba top
lama havuzu ve yiikkıranlan
nın memnu aaha içine alınma 
lan için 6490 'Detre murabbaı 
saha etrafına dikenli tel örgü 
Ye 1650 metre tulünde hendek 
açılması ve saire işi belediye 
başkitipliğindeki keşif ve şart
nameıı dairesinde 25-6-935 sah 
gilnu saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edtlec~ktir. 

lştırak içi :1 422 lira muvak
kat temınatJa söylenen gün ve 
uata kadar belediye komisyo
nuna gelinir. 

3 - 5348 liı a bedeli keşifli 
Karşıyaka Bostanlı mevkiinde 
yapı acak r htım imalat ve adi 

dö~err. e i i belediye ba~katip
ligindekı kt: if, ve şartnamesi 
veçhe 25-6-935 salı günü saat 
10 da açık elcsiltme ile ihale 
edilecektir. 

İştirak için 401 Jira muvak
kat tem'natla söylenen gün ve 
aaata kadar beJediy-cdeki ko
misyona ~elınir. 

4 - 595 lira bedeli kesifli 
Tepecikte'\ eğit'erde Kocatepe 
soka~ında adi döşeme y=tpıl

ması İ!i\İ belediye ba~katipliğin
deki şartname ve keşifnamesi 
veçhle 25-6-935 sah gü ü saat 
10 da açık eksiltme ile iha'e 

·ı 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Ro•tken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

t.1uayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTiK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontkeo 
ile KEL tedavileri yapılır. 
1kinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

• f ' ?J* s;=-* 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU. 

Memleket bastanesı 
Dahiliye Mütehass.ısı 

Muayenehanesini 2 ncı Bey· 
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaıantina tramtr cad
desi No. 596 T eL 2545 

Doktor 

Osman Yunu 
Deri -ve tenasUI h•• 

tallkları mutahassısı 

Kemeralb Şamh sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
haıtalannı kabul eder. 

Yety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
TOrkiye için depoıu : 

M. Ve R Akbelea 
ŞERİDÇİLER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

teminatla a6yleoen gilD ve aa• 
ata kadar belediyedeki komia· 

yona gelinir. 
s - 743 lira bedeli ketifli 

Değirmendağ toseeinin esuh 
tamiri işi belediye başkitip&
ğindeki keşıf ve şartnamesi 

veçh!e 25-6-935 sah gönü .... 
at 10 da açık eksiltme ile iha· 
le edılecektir. 

iştirak için 56 lira muvak· 
kat teminatla söylenen gün ,, • 

saata kadar belediyedeki ko· 
misyona gelinir. 

6-11-17-23 (788) 1641 
- Türkiye ile Buliaristaa 

arasında 23-9-933 btrihinde 
Sofyada imzaıanan protoko!un 
tasdikine dair kanun. 

Yukarıda y:ızı ı kan n bele 
diyedeki ıJan tahtasına asılmıt
tır. flerku okusun. 

1755 (838) 
- 1313, 50 1 ra b~deli mu

hammeneli dairemiz için def
ter c.ıldiye .. i, cetvel, makbuz ve 
saire tabı işi be'edıye başki
tipliğ'ndeki şartname ve nüma 
neleri veçhile 217/935 Sah gtl
nü sa ıt 10 da açık el sıltme 
ile ihale cdilccekf r. 

lftirak için 99 hra muvakkat 
teminatla söyl~ncn iÜn ve sa· 
ata k dıar beJed yede ki ~ omiı

elı' oler. 



Açık ha•ada 

Bırakılmış 

\'t 

l<ELVİNATORDA 

saklanmış bir gıdanın 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,yediginiz bütün yemeklerde mik
roplar doğurur. S<XiUK, bu mikropları öldürür. Bunun için bir 
elektrik soğuk ha•a dolabi satın almJlısınız ve bunu alırken en 
f)İ\ini srı;mrlisiniz. 

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

Satış yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBİNİN SESİ ] Samaniskelesi 
~·.. •• ' ••• • ·'""'tc ..,, .... 

~ 
''Vestinghouse,, Refrijatörleri 

(BUZ DOLAPLARI) 

o utma 
Perfeksiyonu .•. 

Ekonomi 
Emniyet 

Ve 
otomatik 

Bir elektrik buz dolabı satın almadan önce 
VESTINGHOUSE buz dolaplarını bir kere görünüz 

Şarl P. Baladur ve şürekası 
Birinci Kordonda - lzmir 

l)oktor 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi N o. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 ....,., ..... 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ah'!llk mat
baası yanındıı. 

Nt.mara· 23 
Telefon: 3434 

24-26 (292) 

8-10 (749) h - 3 
1 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Mevkii No. Cinsi Peyakçui 
C. 54 ikinci kordon 1-10 Mağaza "Palamut hanı,, 400 

Yukarıda yazılı mağazanın 1/8/935 tarihinden itibaren bir 
senelik kirası 29/6/935 Cumartesi günü ıaat onda ihale edilmek 
üzere kapalı zarfla arttırmıya konulmuıtur. İstekli olanların 400 
lira pey akçesini veznemize yatırarak alacaklı makbuzları teklif 
mektuplarına iliştlrmeleri lazımdır. 

Daha fazla malümal almak istiyenlerin Emlak servisimize 
16-22-28 1723 (836) 

Belediyelerin dikkatine! 
Ev numaraları ve sokak levhaları fiatların<la 

mühim tenzilat yapılmışbr .. 
Ahmet Elem Buldanloğlu 

G•zl Bulvarı 23 
Telgr: ETEM; Telef: 3991 

1 - 3 1835) 

30 mayıs perşembeden itibaren 

Bahri baba Park gazinosunda 

Büyük yenilikler ! ! ! 
İ:ı:mirlilerin musikiye olan rağbetlerini bilen müessesemiz İstanbulun 

(BelvÜ) VE (Çiflik park) gazinolarının senelerden beri alkış 
toplıyan sazını çok büyük fedakarlıkla 

şe.hri- ilk d f mıze e a olarak getirmeğe muvaffak olmuştur 

SAZ : Meşhur bestekar, Kemençe, Aleko, piyanist Yorgi, kemani Necati 

banco, Cevdet, dünbelek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmure Handan 

Küçük Nezihe Suat, Siyansad~ Belma, İzmir 
yıldızı Şükran, sahneler yıldızı Faide ... 

/~~ 
~ 1 I 1 1 

----'· . 

Dostlarınıza sorunuz 
TEV'in esrarını 

size KREM PER
söyliyecektir . 

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

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl ve 
Operatörleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
T.t.MİZ Hastalarını her gün sabah 

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

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

kabul ederler. 
Teleton : 3921 

Pa:ı:ar ve salı 9 dan 11 e 
kadar memleket hastanesinde 

Yurdumuzun en güzel 
traş bıçağı 

KIR ~~zı AY 
Tıraş bıçağıdır. 

Cildinin sıhhatını seven- Avram Rebi İflas idaresin-
ler başka bıçak kullanma- den : 
malıdır. Den~mesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoğlu Müflüs Avram Rebi'den ala-

çar Antalyalı Saı"t cağ'ı sıra defterine geçirilmi' 
fiil 
mağazası Numara 29 1 olıın alacaklılara alacaklarının 

--~ıı1·----------'' 1 
yiizde on biri •' sbetinde para 

Fakat ıyıce kurularıdıktan sonrJ 

vı.ıcı..:dunuzu 

NIVEA 
Kr~mı • yağı 

e uvma~ı unu•:Tıay ·1 z Bu sayedt 

guneş,te yanmak tehlıkesın• 

karşı kor.Jnmı...ş otursunuı. 

terıınız taze ve sağlan1 1 aşır • 
C idiniz yum...ışak ve gergin kalu. 

dajıtılmasına karar verilmi, 
ve pay cetvf'li yapılarak icra 
dairesine gönderilmiş olduğun
dan alacaklıların birinci icra 
memurluğuna giderek payları

na düşen parayı almaları ilan 
olunur. 1751 (839) 



1939 

Frate li Sperco 
Vapur Acentesi 
Roy ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
SA TURNUS vapuru 18 hazi-

randa gehp Y"- l.ünü boı:;alttıktan 
l()nra Burgas, V arna ve Kös
tence lim .. nları için yük ala
taktır. 

ULYSSES vapuru 18 hazi
randa ~elip 20 haziranda An-
ters - Rotterdaın - Amsteı·dam 
•e Hamburg limanları için yük 
'1acaktır. 
SVENSKA ORıENT LıN:EN 

ROLAND motörü 23 hazi
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantz~g, Gdynia 
Göteburg, Osla ve lskandinav
Jı limanları için yük alacaktır. 
~TIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
lıınir - N evyork arasmda 

'Jda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 19 bazi-

'-da Jzmırden (doğru)Nevyork 
İçin yük alacaktır. 
BtlvıcE MARITİM ROUMAİN 
L! Garbi Akdeniz için ayda 
.,... llıuntaz am sefer. 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
ıelip 15 temmuzda Malta,Mar
Iİ)ya ve Barcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
iri değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

r aza tafsilat ~çin ikinci kor

~onda Tahmil Tabliye şirketi 
S;a 1 arkasında FRA TELLi 

ERCO vapur acenteliğine 
nıfiracaat edi mesi rica olunur. 

Telefon: 

N. V. 
W. F. . Van Der 

Zee & Co. 
ALIMNIA vapuru halen li

manın ı da olup Anvers Direkt 

Rotte da'll. Ham urg ve Bre

men liman.~ ına yük almak

tadır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

TROYBURG vapuru Ha en 

limanımızda o~Lıp Anvers, Rot
terdam ve Hamburg limanla

riua yük almaktadır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis

Java ve Viyana için yük ala

caktır. 

JOBNSON WARREN Lines L TD 1 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 

dan yük çıkaracak ve Burgas 
V arna, Köstence, Galaç ve 

Braila için yük alacakbr • 

THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 

EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. N evyork için 1 
yük alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurlann 

isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

Zong·nldak 
~i er~ Kömürü 

O, 1 O yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim· 

Perakcnd~ sahş kilosu 1,5 kuruı 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
~(estanc pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 

lzmir Eh. razı Sariye hastanesi 
8aştababetindeo: 
1 
~astaneaia senelik ihtiyacından yevmi~e. 1 ill .30 kilo süt ile 
•la 20 kilo yoğurt, 1 ili 25 kilo et, 1 ila 40 kilo ekmek, 1 ili 

~~ilo taze sebze ve meyve ile senelik 35 ton. kok kömürü. 
~ kilo pirincin açık eksiltme suretile ve 600 kılo aabaa, 5000 
le o kepek, 3000 kilo arpa, 3700 kilo saman, ~~ kilo soda, 
l ılo teker, 300 ki:o buğday unu, 150 kilo p rmç unu, 100 

zeytin, 400 kilo kuru fasulya, 10 ton odun, 200 kilo merci
~k, 200 kilo nohut, 2000 kilo ağaç komüru, 25 kilo çay, 100 
il~ domat sa çası, 300 kilo tuz, 300 kilo makarna, pazarlık S_?

'-tıle satın a ınacagından istcklılerin tera ti anlamak üzere hergun 
~Pccikte Emrazı Sar· ye hastanesi _i~a,.es ·ne ~e . süt Y~.ğ~rt 1 et 

inek taze sebze l o.t kömür i e pll'•ncın kat ı ıbale gunu o an 
2 Temmuz 9~1' 'alı <""nü !laat 12 de ve sabun soda şeker, un, 
l>irinç unu. , ku. fa u!yc, me cim el • nohut ve çayın 9 
l~nıınuz c 3.> : alı günü saat 12 de ve kepek, arpa, saman, odun 
•ıaç kömürü ve domat ~alças' ve tuz ile ma~a~?a~~~. 1? Tem
~ 935 Sali günü saat 12 de Izmir Sıhhat mudurlugu bınasmda 
'°Planan lrnmisyon:ı müracaatları. 12-17-22-27 1704 (820) 

Müjde ® ~ · ~ii.ide 
'\' üzlerce senelerden beri nam ve şöhreti 

yükseien ~alihlinin Sart çamur ıl.caları açıldı 
Havasının !atifliği ve suyunun bol ve t ılığı ve çamh.k~ 

ları, çayları, şellileleri ve Sarıkız madensu· u meınbaları .gıbı 
lllcziyetleri i e meşhur ur. Sıcak suyunun bo ve bany~ıa~~: 
nın te izhgi şununla isbat edilir ki bir k nısenin gırdt•Tı 
banyo derhal boşaltılır ve üç dakikada tekrar dolar. Bu 
banyo suyunun kimyager tarafından tablıl edilen 9 ~adcni 
havi suyunun birtakım dünya meyvasmdan mahrum a1lelere 
evlat yetiştirtmek ve birtakım el ayaklan kıvrılıp top haline 

elen, insanl k şeklinden çıkan genç ve ihtiyar kimselerin 
de yeniden sıhhat \:tulup dünyaya gelmesine sebep olduğunu 
adresleri ve şöhretlP.ri malfun kimseler ile i bat edebiliriz. 
Bundan maada romatizma, böbrek, kum, s"y-tik, bel, cilt ve 
Yel airıları, rahim ve basur gibi hastalıklara da çok faydalı 
oldutunu da müteaddit cloktorlann tavsiye.~ri üzerine gelen 
hastalar ile islntt edebiliriz. Banyomuza teşrif buyuracak 
ınisafirlerimizin istasyonda v~ti nakliyeden zahmete duçar 
ol•emalan i · posta arabalanm sormalar ı an olunur. 

3 • 7 27 

Oliver Ve Şii. 
LiMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 

THURSO vapuru 25 hazi

ran da Hull, Anvers ve Lon

d adan gelip tahliyede bulu

n:!.cak ve ayni zamanda Londra 

ve Hu1l için yük alacaktrr. 

ROUMELIAN vapuru hazi

ran sonunda Liverpool ve Svan

sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurlann isimleri üzerine mesu' 

liyet kabul eclilm ez. 

• - 5i 
VAPURCULUK TURK 
ANONİM ŞİRKETİ 
IZMİR ACENTELİGİ 

~ t KARYA 
~ Vapuru Her PAZAR 
ı günleri saat tam 1& da 
, hareket ederek PAZAR
~ 

TESI günleri saat ısda 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YAN AŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri galata r~htımından , 
tam saat 16 da hareket ede· 
rek CUMA günu saat 16 
da Izmire varır. 

Fazla Tafsilat için : Bi· 
rinci Kordonda 92 numara· 
da İzınir acenteliğine müra· 
ca if t. Telefon 3658 

. Eczacıhaşı 

S. Ferit kolonya "Ve 
Esansları 

üzerine koku yoktur ve 
yapılamaz 

Altın damlası 

Bahar 

Yasemin 
Senin için 

Unutma beni 

Ful 
Dalya 

isimleri de yalnız Ferit 
kokularına mahsustur 

Benzer isimlerle taklitleri 
reddediniz 

1 • DEPO 
S. FERiT 
Şifa eczanesi 
HOKÜMET 

CIVARI 

Fen j ··zlük • • 
ıÇın 

lzmirde riyazi bir düstur vardır 

Gözl Ük : Hilil eczanesi X Kemal Aktaı 
lntırr 

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

Toptan ve perakeude 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
~ son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi l~um ş,?sterilen p~l~tlu, pilotsuz kauçuk kor salar, 
k~ık bagları, o. ztabanlar ıçın taban korsalan gayri tabii 
donan çocu~an:l vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemık hastalıkları nef c si hu u e gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ibtiraımı:z olan 
milteh~rik el ve ayaklar. talebelerin ç~şma esnasında fır
!ayan kurek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıçm korsalar. 

TuRı<'.ıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
LE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

t~ahı·i Rıza; 
' Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: İzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
(355) S.7 

E E 
ZA 

YAV 
FLA N! 

uz 

Sizi bu üzüntüden kurtaracak 
Yavrunuzu sıhhatlı yapacak 
Yegane gıda 

TİN 
Sütlü unu 

Hazımsızlık, Kusma, Sancı, ishal 
vana bunlan ~iderir 

Çocuk hastalıkları mütehassısı doktor 
Bay Ali Vahit diyor ki: 

Çocuğun esas gıdası anne sütüdür. Fakat anne sliti 

kafi gelmiyorsa ve çocuk zayıflıyorsa mutlaka oaa 

Yardımcı bir gıda 
Vermek lizundır 

Laktin ve Diy&stin 
Çocuk mamalannı tercih ediniz. 

UMUMi DEPO: 

LUTFi KROM 
Ecza depo9U - ı2111ır 

P09la kutusu 215 

DİKKAT : Fiyatlarda tenzilat yaptlaıı,tır. 

Kutusu 50 kuruştur 

• • .. f'" • , • - • ~: .- '• .,, • • .. _. .... ,}o'. 

Birinci Sınıf--
Lüks Otel -----Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

=== Tepebaşı Beyoğlu=== 
MUsteclrl: BUtUn lzmirUlerln teveccUhUnU 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

r·· .. ·rAZE""TEMIZ .... üCü"Z' .... 1 
• • • • 
i iLAÇ E . . 
: HER TÜRLO TUVALET ÇEŞITLERt : . . . . . . 
: Bama.i Küzhet : . . 
: : 

~ Sıhhat Eczanesı ~ 
• • 
~ Başdurak Büyük Salepçıoğlu bam karfıamda i . . : .................................................................... .. 

ilin 
_zmir Tramvay· ve Elektrik 

Sosyetes:nde : 
16 haziran 1935 ten itibaren aweti muvakkatede olarak ve 

yeni bir iş' ara değin aşadaki fiatlarla 25 şer biletlik tramvay 
bilet karneleri sablığa çıkarılacağı tramvay yolculannca bilin-

mek üzere ilan olunur: 

Güzelyalı - Kona!t 
veya dönüş 

Keza 

1 nci mevki 

ikinci mevki 
1 nci mevki 

Bilet başına karne 
fiat fiat 

[aşağı yukarı] 
7 a.4 Kurut 

5 s 
4 " 

1,45 
5 4 " 

1,45 Karanfna - Konak 
veya dönüş 

Keza ikinci mevki 3 4 ,, 0,95 
Bu kameler, Sosyetemizin Babribabadaki gişelerinde, Konak 

• tramvay depoıanndaki plantoalar ile kontrol memurlan nez· 
dinde satdmıddacb~ r 4 - 4 ı 



Yeni Asır 

• • F.ı~·GiU.ı\: >ı.E So!,uk hava dolabını bir 
lüks eşya zann2ime t hatadır. İlk taksit 
olara.{ yalnız 10 Lil{A vererek alacağı-

nız hakiki bir FRiGiDAiRE evinize ne
şe ve sıhhat getirecektir. 

1935 

• D 
FRiGiDAiRE, 40 mumluk alelade bir 

elektirik ampulü kadar cereyan sarfeder. 
Bundan dolayı, masrafı faydası ile mu
kayese cdilmiyecek kadar ehemmiyet
sizdir. 
:ma:ı==zımı===-ı::mmı ______________ • 

f i G i DA i RE alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

'' F R i G i D A i R E ,, değildir 

Dünyada 4,000,000 F R i G i DA i RE kullanılmaktadır. 
F R i G i DA i R E'in kıymetini ifade etmek için 

bundan daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

B O U il 1, A Biraderler ve Şsi. l Z M 1 R Gazi Bulvarı Kardiçalı HüseyinBey Han 2-4 

Paris Panayırını -
--Ziyaret Ediniz .. 

Mayıs 1935 ten Haziran 
1935 e kadar 

Fransız general konsoloslui-una yahut lzmir Fransız tıcaret 
odasına müracaat edilmelidir •.. 

arahisar 

r FKIYF 

Hlt.ALIAHMER CE · IYETI 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir. eczanesi Telefon : 2067 

Daim& Genç, Daima Güzel 

\~ 

KANZUK Balsamin Krerti 
Elli se:nelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

' dir kaza.nmış güzellik kremidir. Ci!dinizin daima güzellik ve ta-
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark:tdır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin . kremi ka~i: 
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildini:ı:in cazıp taravetı?ı 
ancak Balsaınin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamın 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlı-

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FİA TLARIMIZI İSTEYİNiZ 
H. 1 Ç. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGl 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adı-es : 

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

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

ln~aatınıı>, ıçın atıdekııhtıyaçlarınıın pek ucıız t ıy.ıtlnrla 
teıııın etmek isterseniz Halim ajta ç.arşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıoarethaneNinP miiracnat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nert çlçekll 

Çını ve levazımı sıhhiyeden taııhalar ve bunlartn 
teferrüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular & 
ve lngiliz künkleri ve bunlartn teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn Markalar 

En MOaalt Şaraitle 
Mağazam•zda Satıhr 
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Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eaerimn ~, Saba1ılon Ctkar Siyasi Ga~etedir Yeni Amr matbaasmcla 

alya harpten ç inmek istiyormu 
ERiMLİ 
DIMLAR 

Jik - refah), (tanıt - de!;l), 
laencillepn - hotbinleşen ), 
Y viblek - tatbik etmek ), 

at .. ihracat), (giri-ithalit) 
"albm erkesi- istihlak kud
), (doyuk-müstağni), (erge

f), ( içtem ilıi .. sam·mı 
•lebet ( evreli - ale=n ), 

- mamulit) 

yan 
lü ekonomi bir hayat se
u idi. Oaauz ne göz açabilir 
de ayakta durabilirdik.Bun• 

ötürüdGr ki, devletçiliği 
n hayat umurları arasına 

n T&rk devrimi, hiç ıaşa• 
dan ıüdimlii ek~!. 

ldı. ~ bu koniyaat; 
cı ve yqabcı ıiyasanın ilk 
nmayı milj4eliyen verim

ile kartı fıarııyayız. 

e•let, h9f yıllık endüstri 
yeritaıeje karar ver-

gliJı bu planı hayal bulaa
JMk deilldi. Bazdan da 

llllimiizlD ge mesi toprak 
zaranna olasafını söy
~ci er saaıfarında 

blrmı g rdüler. Zıra 
• pJanHiH m baprım"a 
esi, beş yıld~n önce bi
olacaktır. ikincilerin en-

lerine e, ıüdiimlli 
aıi b end şe erin ~ ge

e yer bırakmıya· 

Cenevrenin ··mitleri _________________________________ ._ _________ ___ 

Bay Lava) giiven 
Italya - Habeş işile 

dan sonra lngiliz büyük elçisi Sir 
Jorj Klarkı kabul ederek onunla 
da uzun bir görüşme yapmıştır. 

g6ven oyu alır almaz Italya
Habeş işine karşı gırışmeği 
ara bulma işile bu görüımeleri 

ha e komağa gayri muktedir 
bu und.Jlğunu söylemiştir. Ma· 
~h Bay Grandi lngiliz d11 
it eri bakamnın değiımesi In
g· ·z siy a nda bazı değişik
} kle e ıe ebiyet vereceğine 
kanid"r. 

oma, 1 
ve .. Ereytredeki İtalyan 
kuvvetleri ltir kumuıda 
Aokulmuştar. 

Yunanistanda rejim 
Günün en büyük işi oldu 

Yapılacak plebisit serbest olacakhr 
geçilecektir. Bu ilk celıede 
hük'İİmetin diyevi okunacakbr. 
Bundan sonraki ikı Uç celıede 
h1Hdlmetin çıkardı" ı ana yasa 
buyun1klan onaylan cak ve 
rejim hakkında p1ebiıit yapıl· 
maaı kanuau oaaylanacaktır. 
M~cüi, -hiikümete geniş teşrii 
sal hiyet verdikten aonra alb 
haı·randa dağılacak ve 'eni-
dea on beş ilk teşr·nde top
lanacakbr. 

Başbakan n cumhur baş uı 
ile görüşmesi 11rasında, plebi· 
ait yaplhrllea iç bakanhflna 
bütiin partilerin ılveaclik• 

bir kimsenin geçi-
İfİliİD görilflhlOftl 

•e ~biride 
El:fki Ymıau kralı Jorı kralcı olmak lzere iki ....._ Bay Çaldaria 

Atlatl, 17 (Ô. D) - Yunan ıann iç bakanı yanına verile· tarafından tdlilW' edilmittir. 
ulusal meclisi bir temmu~d~ açı· ı ceji dojru dejildir. Muhalef_.

1 
Ancak ,ı.V.ıtln ıerbeıt olma· 

lacakbr. SayJavlar ant ıç~k!en partilerinin plebisitten kaçına- ıı için llzımgelen hazırlıklar 
sonra hemen başkan ıeçımıne caklan duyumu da kendileri &nıı 4 tınclı SOl/f<Jda. 

................... d.i;~·ı .. ·································- .............................................. , ....................... .. 
caktır. Bu .~e ır er, resa_a~i. Ye J mni için •erektir •. Uluslar ara- rinden dalla -pahah elmamuma 
yan resmıg kurumlarla ıltikli •• ~ U,ilerın k3ktı hep &zenle çalqdcbjt beabeUicllL 
~ '»." elde~. Y~~~ ~Dl buraya, -...... i1ıileria p- Endütn.id kenw ~.-
e ... rı ~. de~ı.şıklıge ıhti!aç nitlemeıiae dayanır. ilin yoialbmlara ytildediii •tır-
ıa.tereceaı gıbı, halkın yoıal- hk pden il•• azalacaktar. 
tua güciinü arttıracak tedbirler Eadlstrimiz • ,...k ....... 
olabilir. Endüstri planımızın er· Çll'J>lll•• varmayı, yapıklanıım 
ıesi,piyi sıfıra indirmek oldu· pahalıhjuada ar .. ıyarak kalite 
ğunu akla getirmek bile ıaçma• r&zellitine ve ucuılukta anya-
dır. Bunun tersinesi oluak var- caktar. Ancak bu ıuretle yo-
mak istedi;imiz amaç çıkat ıibi ialtım da • ,akaek ÇU'PlllBI 

siriııin deartmasıdır.Yaai giriyi bulabilecektir. Blylece memle-
artıtaltilecek ~rkeyi ~ıaama- kette it oylumu artacak, eko-
mııdır. au Alt b&iaa lçba de· •mik Jralkw•a normal teJrilcle 
• tun clüo7amn •lbit&iine, ..._ ....... 

l'ill~.IA!iii ~ ....... 

Dün akşam ıeç vakıt 
1M•telaiZe verilen ma• 
ltimata göre fınncı1ar
dan bazıları un tedarik 
edeaneıniflerdir. UlllUZ 
kalan fınnlar ekmek 
çıkaramıyacaklannı aöy· 
lemişler, beletiiJen.İll 
ehemmiyetle nazan dik-
katini celbetmişlerdir. 
Vaziyetle yakından il. 
gilenca Şarbay~ derhal 
un ~ teftije, 
un arın miktannı teabite 
başlamıştır. 

Fınncılar Prda ibti
ya" 1•tecek kadar un 
ve buğday bulundujuna 
keidirler. Daha pek n 
evv-el Meninden aJm
Ef 200 toa butday 
Yardır. Fatcu baza mı
cular apeldlliaf~,.l'1!! 
mak he'\'elile ....-.ı 
ıizliyorlar. Geçen ek-
1Pek buhramadan beri 

~&16tc 6irµ;i Salıi(ede-


