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Haraççı 

KARDEŞLER 

Mamôlab Sandal. 
yelerini Her Yerde 

imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdilril: 

HAKKI OCAKOGLU 
il 

Arayınız. 

Cumhuriyetin Ve ()'mrt1ıuri!Jet Eseriuiıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Aaır matbaasında bası)mıfb!. 

rsa 
omiserliğinin 
aşılacak emri 

••• 
C1'eam - ticaret) (ilıi - alaka) 

(Öde• • yazife) (Ôaemli - mü
.... ) (Eaye - hedef) (iıç~nlik -

,..) {Sav - daYa) (Durum 
Yet) (Yetke - aallhiyet) 

•••••••••• 
rkiye, batla kurumlarında 
t._i•, modern çalışma 
ı._. tleğer Teren bir 
.a.ak ihtiyaC1Ddadır.Hele 
ollai T• tecim iflerinde bu 
izi ıoa uca çıkarmaia 

ed Yuz. O.t pazar akışlannı, 
•r lQaevviiderini adım adım 

:-ek, iç pazano ıerçek yü
li •ydmlatmak iti padelik 

~lerimiz arasında yer ahr. 
be Y•da olup bitenlerden ha
Lttı fliz olarak it görmeğe ça
D&n!llnıız ıünler çoktan reçti • 
.UU,· hüküm aüren gen 

•yet iç Ye dış pa-
llrlarıa ka-1-'-J .1 .1 .. il .. •9QIA 1 1 il enDl 

• 1 on&nde tutmaz, üretmeni 
Piyaıa d ..... --..san - .. .. at. --.uu runu gu-

e d~yı ise dü
c-meztli bile .. Eaki re jımler bu 

yatii iti• uir'Jmayı k&çtik
llk ••,arlanlı. Onem& devlet 

n .(91ehamı umuru devlet) 

B~ıu•, geçmişin derinlijine 
&ömulen köt& ina-'-r a 11U1 rasın-

da bu göriüıüı, anlayıtaız ham 
kafa da gömülmüı buluauyer. 
Ekonomsal varlı;ın bütün var
ı klara bayat kaynaiı olduğunu 
•n amıyan kalmadı. Uluaal si
Yaaamızın •• aiır yükü•leri 
lconomik düzende toplanıyor. 

Artık üretmemi, tecimi duyuk

ı..dar.. itini anlamsız bir it 
~an yoktur. De•let bu iti 

em)i ödevleri arasına aldı. 

bat ticaret ateşeleri, ofiı ku
--.ıarı genitletildikçe genişle-

!}'or. Bunlarla birlikte olarak 
rıaların, tecim ve eadüstri 

tdalannın İfçenliii de hep ay
lla ergttyi kolluyor. 

"9 kadar canlı bir savda, 
a.ıetelerimizio de Üzerlerine 

' ~ ödev'er vardır. Günde· 
P yasa d.ı umuaa ayırdığa

t Yerden baıka, dış ve iç pa
........... genel durumundan da çok 

etdmej'e ihtıyaca olan üret-
ili duyuk andırmak ödevin
)'iZ; Biz bu ödevimizi yapar

haber!erimizin dojTu ol
..,._ na, üretmeai yanbt davra
~rtlu korumasına özenle 
~.kat ederiz. Gazetelerin bay· 

uıce koaalarcl" kliç&k bir 
~, bile yapmama11 istenir. 
L~. çok haklı bir istektir. Şu 
._.de okurlara sunacağımız pi
,._, bat,erleri reamiğ bir kuru-

koatrol ailzgeçinden ~eçmiş 
;;.~~dır. Yeni A11nn haftalık 
1 durumuna ayırdıiı sabi
.;:::• bu noktaya derin bir 
eli siyetJe öze•ilmittir. Şim
L!e kadar bu ıabiflerin yan
~ olank lıazırlanmumda 
~ c:lu topladı;ımız bilim

• ......Ui boru kayıtlana-

~.:ıı raka•lara da· 
Bu kayıtların ba-

~ ı.uı-........... k
ıar•• yardım bize de-

Tuna meselelerine temas edilecek •. 
. Alman dış işleri bakanı değişiyormuş •• 

lıtanbul, 19 (Özel)-Yuıoı- • 
lavya batvekili. bay yevtiç bu
günlerde Romaya giderek bay 
Musıoliai ile görüşecektir.Bu gö 
rilmeler Tuna meıelelerine ait 
bulunacakbr. 

Hltler dıt ı,ıerl bakanı 
mı oluyor? 

Pariı, 17 (Ô.D) - Daily He
raldın Berlin muhabiri Baron 

Von Neurathın yakında dıı it
leri bakanhğından ç~kilerek 
Roma büyük elçiliğine tayin 
edileceğini, dış iıleri ltakanlı· 
tının da doğrudan doğruya 
Hitler tarafından iörlileceğini 
bildiriyor. 

Ro•a, 19 (A.A) - Ha•aı 
Ajansı aytanadan: 

Yusoala•ya dıt itleri bakanı 
B. Y eriiç1n yakında ltalyau 
hükiımetinin oruntakı (mü•eı-
sili) ile ve belki B. Muuolini Mtuıaolini w ltal11atılann ha11a başkumandanı 
ile buluflD&11 ~. m· eıan B. SuYiç ile 19 Ma- Yemç HairUIOlluMlaillclk 
Dinlenmek Uzers ltalyanlll Ro· V .. e,clikte bul11f1DUI .,. a•nlafB'alllD ltqlwahpu itti• 
map• ilinde lıtulunan B. Mua- Yelce k~ Fakat ae alacai11ıdan Muuoliai ile 
ıoliniain Yugoalavya batbakanı llu görlpaedea Yusoela.,...a yapacağı glrÜflllecle ,.._.. kea· 
ile burada bulunması ihtimali l iç ıiyua11Da iliıik bazı sebep· di 6lkuiai clelll fakat bu ilç 
Yardır. )erden dolayı vazıeçilmiıti. 811 ulkeyi birden eruntamıt ( tcm-

B. Y evtiçin ltalyan dıı ifleri ilıi ile alylenclipe 16re bay ail etmit ) elacakbr. . ........................................................... ·····································••································· 
iil, tecime llretmene idi. Bona l ve açık göriitiia komiHrlikçe f nn deieri •ardır. Zira k&fla 
komileri dciiıincc bu ilgi de kavranm•m•ı olmasıdır. Şuaa 16z arasında aldatıla, baldan 
lüzwmuz g&rlilmilf olacak ki -..,..._ ki, lretmıni aydın· çipenen yurdclatlar bulunabi-
gaatelerin borsa ka11tlanndaa altmak içfa ça ....... ıza eaı•I lir • .A.laJ111mıza g6re, bona, 
duyuklanmaı.,. yaıak edileli. çıkanlauuaclan •cak apekl• herglln atedipiı bilimleri bize 
Bu buyruku veren de uıl ke· luyoacu, wııancu kazamr. Yermekten kaçmamaz • Hele 
layhiJ gi>stermek ödeviade Çanldl yahu onlar piyua du• ( çıkat ) HZODUDUD yaldqbtı 
olan komİlerliktir. 11111uun ıerçek ytlzll ile be· mada kaJ'flmıZA çıkarılan en· 

Komiaerlifin biyle bir bu
yuruk vermefe yetkesi var 
mdır? Buau araıbracak de
defiliz. Bizi aaıl fqll'taa .. , 
bu buyurujım tqldıfl :dimi· 
yetitr. DeYletia batla ekemo· 
illik ipalijinde .,.._ pDif 

lirmuinclen heılanmazlar. Ara• gelleri berpyden önce lrıtme-
cıian ile liretmeai a•lamak i1- Din zararına törmekteyiz. Eko· 
terler. nomi ltakanhpdu bu yeniz 

Komilerliie dlfen ade• zorluklana kaldınlauı içia 
bu Çetit mıatlan ezmektir. ltona komiaerliiia• ıereken 
Ekonomi " tecia itleri fla- direktiflw •erilmeaini bek· 
torit itleri dejiWir. T ec:im 1uiL 
laa1atmıcla lraı•n h= claMkala· 

Ekmek Niçin Bahalılaşb ? 
-----------------------------------

lzmir liman itleri ıenel di· 
rektarü Doktor bay Hulüıinin 

iıtifuı iktisat bakulıiı•ca 
kabul etlilmiftir. 

Bay Hulilainin yerine vekA· 
leten Bay Haı .. t Diilıe ta
• ed ...... tir ,... 'f . 
Bay Hat••t uzun zaman

dan lteri aynı idarellİD umum 
•uamellt •lclürlüjiinde dira
yetle çahımıt ve ıon tetkilit
ta tla umu• mlidür muavinli-

Jlay }]QfHI~ 

jiae tayin ediJmitti. Yeni va• 
ıifaiade de Bay Haflllele 
muYaffakiyıtler dileriz. 

Japonya Çini baştanbaşa 
Yutmak emelini güdüyor 
Çinliler Japon saldmşuıa Cene 

renin dikkatini çektiler 

Pekin kaptaı 

Pariı, 19 (Ô.D) - Mançako ı manda11 albna aokmak İlteyea 
imparatorunu Pekbtde Uld ıeaif bir plan tatbik edilmek 
Çin imparatorllll'IDlll arayanda ibareclir. 
blltlbı Çiain imparatoru ilia 29 Huiraa& katlar büttln Çin 
edileceği lıaberi lıakkmda askeri kunetlui merkezi Pe-
Tokyo rumii melıafilinde hiç· kin olu Hopei eyaletiai bo-
bir ı•Y a6ylen•emektedir. pltmıf buluucaklardır. Sahu 

Japon ord111U mulatelif •ok· epletio4e İle Çinlilerin g&nllll 
taluda ileri laaieket• ...... t9fki1Atlan Japon ordU111Dua 
..... ._ 4 i11Cii sart.ı. 



öz dil 
Sözlü>Jü 

Oluz aç•scB llate 
- iks zts11a - Kıalll 

Mzs'wn - Otnl 
Örsns' '-= 1 - H.rkas OU• 

tılr 1171İ11l 
>'f' 91ı ..... k ,., 1 7 1

1 •• 

2 - Jlnlı' ıt Aabracla .......... . .. 
kotaraaldıır. 

- ffayayici zarariy-Y aphk 
Ôraek: Hiikümet yapbk 
fiatJaruu iMinaelr içi& e&n· 
- pleai yaptyoc. 
GICla - Bain 
liıte-&llw 
Ofaekler: 1 • Çocuklar içia 
dt ea iyi lteaiıulir. 
2 - Bir erlmm betin -1ea1. en bap ııelıP 
itleriendir. 

n Gıpta - lzıır .. 
Ofta.k: ,. - .... bir py· 
ü. 

-Huet - Ghl 
0...k: Gilnli ea çirkia lııuy
Jardaa•r. 

Latfu ibuli ~~-··· Ôın ılı:: Tllrk uY& bra-
w yard•ıw•a•ı, bir kayra 
Mjil, bir lkleYclir. 

- Guet-iıe ıWeriie
,. ' nla t.u ke'mılaria 

~··••yakada 
iki toeuk 

.-.ıec11· bulundu 

~-'--ye 9dsr 1112--da lııir torba 
b ' qlw.Çocuk yeai 

;#ızıl-111 " ıı• ıl' lu ' rm't 
Wde t.n. ;ıs•s 6ltl 

lfal$.lıilılı.&1 ... -. llznlııl .. 
....... ., ... a. 

ye ele Yerilerek 
ı.Jıldlı:alla ..... ....,. 

TaltkQret mnmda Kaq.y .. 

'l=~z.ı. .ana-Q' nele oturan cleairci 
Ş.Ykiılül kamı !O ,. ..... 

~-ia ltayaa Aytellİll p
ııt •ta lııalcle sea a

anlvcla ıı•be'Qctea k...&
......... lr+-etlatı w 
llikkati celbatmit Ye ifadui 

~.~ıamııpır., ea,u AJite n· 
yepukea a;.r ba11 

t ll!!.J(oSlf kaJdanbiı için dlrt ay
......... _.... d' ·ljr6nl 
-- 5 ~Zil bahçede bir ,_. ,a.-

clti .. IJ a&ylemiftir. 
Yap ' n ,,,.mmada d&rt 

;iılık ili çoaık stmllll 
Nllfedeld ott.r are
bullllllDUflur. Her iki 

-r-enr ıııı.•rr 

ŞEDiR DADBRLBRİ 
-

Milis ta Fırıncılar ıaüşkilitta Feci kaza 
veçli iki asa." .u··- Tanm Bakanlığı fınnlarda yakılan Kazada hiç kim-

11taaalar Çalılann şehre sok imasını menetti • suçu yok 
i . •pacak Te~ lııa4rıeehpıclan -ta· l tadır. llbaylılr bıa iane' .... • •ıı · de --
.~'i mqhur Wmıti~• ı b orman direkt&rl6iline ııekn . ~m~ Tena bakanhtma ~1- kabalan ve marenacı bay 

'1ieJorindaa Bay Alraol ile bir emirde fınnlan kızdırmak dırm11 ve pırnarlana ıelıiN Alımedin parçalaaarak ölaesi 
yarman ıehrimize ıelmi,ler için yakılan pırnarlann kesil· b.ı~ı~ı~ mn .. ade edilma- ile ••ticeleaen kaza halı:lnn-
ve dh llbaylrkta ilbay Gene• il meaine ıaini olmak için sınıô •ıtemiftir. daki tahkikat yar Müddeiuau-
rel Kızım Dirik"i ziyaret et· ,ehre sokulması yasak edil- f nce kredi ~e İf yapan. on mi bay Orhaa tarafında• 
mitlerdir Bay Alı:sol lav~ Oni- . . B • _.ı f ırıncı son hidııeler ıebebıyle ikmal =='ilmi..._. 

• . ·. • _ . mıştır. u yu ..... en ınneı· tecimerler tarafından kre· ---r-· 
~eaının faltrı profesorlerın· lar fırınlarını kızdıracak pır• d!leri .keaildiifi için faaliyetleri· Tahkikata glh'e bay Alamet 
denılır. nar bıilamamakta ve ekmek nı tatil etmişler ve ekmek çı• Ziraat bankasına ait bet vagon 

e., jarmaD da laftÇia de· buhranına ba da amil olmak- karmamağa baılamıflacdır. Buğdayı AJuncak istaıyonuaa 
teri feyle10f1anndandır. Milb &"Ötürmek içia ... evra yapı· 
h•YRliainde a.tnl< arqtınnalan POSTA Acunda brlı:e. •k-llfin ··rkasındaki 
111.,,.-alderchr. Buaun için Kül· Yagonun tamponu üzerine bin-
tDr '""•r'tl +s Dbayhp p· mit ve tren tam HiW kip-
i• bir bildiıimda .,.,bra•· Memurlarının te- Bug" day durumu rıı.ıı ıı.tibıden ıreçerk• ~ 
larıada keadileriae her türlil zli karararak tuıpoa a_. 
kola,tık ,Werilmui bilcliiil- k •• d şI Ar.ulusal mliaaıebat bak- riaden rayları& latline dliımif 
...... au ya arı kında müzakere etmek iıere Ye ayni YalODUa sonra gelen 

liri profeHr din ,.t.riaıiacla- Hava postaları anaaltıaal butday konferansı var-an tekerlekleri tarafmdaa 
ki a'ıeleri ıı Posta ve telgraf memurları Loadrada topl-•aıpır. Ancak bopa k•iloif YO ayahlan par-
~t~=r:~~= ...... kanunanun 19 uncu maddesinde Ariaatinia çelrinıre• daYraama- çele ıtar. O aırada lokomotif 
lıi 1la a• ılılenlir. Ba tayin edilen had dahilinde bu· aı :rlzlinden beniz bt'I bir 13 metre ileride ı.uı...,onla. 
prufıllrleria lrılla çeneaiado lunan memurların tekalldlilk· anla... elde edileOll"İtfİr. Ba itibarle kasada makiailtin 
J&pacalrkn &itik arqtınnala- !eri itlerine baılanmııtır. Ek., ilkelerin meYCatlen IOll Ye bq IUıÇlen 
rıaa .. ,. lıiraae. Y...U..k· Bu maddeye göre 16 ili 15 yıllar içinde çok milrdanla e'oa"ıja " ı 50 Alımedha 
tedlr. Pnrfıllılw lılilAa çena· iaci derecedeki memurlar 55 ıın'-11 ise de Arjutinia DMY· baı1i dikket•dik ... elclup 
..._enftırwayapacaldenyer· ya11nda, 14 ili 13 derecedeki aMha 1932/35 de •2'n ..U,.. a&lepb ıbr. 
illi t..wt ettikten llOlll'& Mart memurlar 56 J&tlnda, 12 ill 10 Ye 1934 de de 265 .U,. -----
&Jll ı1a ..,. ,,.,Ji,.ta ba"• derecedeki memurlar ss y ... n- ,,..._,.. Çllrl&lfbr. s. ıalk- Resmi kolllerin 
•nlrbr, de, 9 ill 4 derecedeki memur- daııa 1935 de 275 milyoa iN· 

Sa) ım işleri 
Etrafında 

lar 60 Yllflllda, hat bakıcı ve VUo olacağı umııle-ktadır. Kurşunlan 
mheuiler SS vaılarında teka· Arjaetin ıeçea yd (19S3 deki 
ld edilacelderdir. 11 O lllilyou kal'fl) 160 milJoa 

Hawa P• .. •ları bavaao bir ihracat laiuaai ia-

G•ol .... •ıw içia laa· 
••lıMm dev- etoekteclir.Sa
J181 h!ioatum-.. pre aa· 

Hava yollanmızııı ırelerekte· tadiii zaman diter lllkeler bu· 
ki teklinin ve proiramınıe tes· au kabul etmemifti. Fakat 
pitine devam edilmektedir. Bu birlqik Amerika, çek u ib· 
~~· raç ettipdea iolayı blitlin 

yabua &erecla balunuraa bu· 
luaaua yazılacaktır. 

Luan oturacak blltüa yerler 
•JlllJI yapılacak she kadar ......._calmr. Sayım, .... 
.. bdar ..... retaj iwleıhııv 
iatatiatı°k goel mftcltblap 
memleketin her tarafında lr&y• 
len kader teftit edac:elr Ye 
eklik yapslaalar dizeltilecektir. 
sa,.... içi& ehnacak memarlar 
ba YaSifeyi makul bir Hbalte 
İıltiaet WDİJWek kabul etmu
ı.r.. kadileriaclen en &raclu • lira.:, kedar peni CIZPll 
all'•an • la ılbi ceza ala
anlar yine nilfa yapoaralrta 
ıanr eıierae para ceza hapıe 
tahm adileceldir. 

Yeni kanunlar 

11hyor. 
Yeni hava yolları toşkilatı 

kadrosu. pr0tf1HUD taııziain
dea sonra teapit eclileçektir. 
Kadrona tespitinden Bvel 
HanyoUan Umum Mücliiriinlin 
tayin edilmesi de muhtemeldir. 

Sellbiyettar bir zabn söyle• 
diiine &"ire, muntazam hava 
seferleri ancak apatoı sonun· 
da b&P,abilecektir. Bu ırO• 
meYC:Ud iki yolcu uçaiile mun
tlaam Hferler yapmak kabil 
olamıyacaİJ anlqıldıjuadaa yeai 
modera uçaklar 1atın ehaacak
br. 

Kızılay haftası 
Kmlay Wtuı ~ 

2S HUiraada batlıJecekbr. 
Kııılay bsıir merkezi laaftanın 

llıtiyet zabitleri ve ihtiyat çok dolpa bir .. ldlde ıreçaeü 
aıkerl memurlan laakkıada içia 1&11&1 llnarlıldsr 1"P a\-
1067 1ayda lran ı ı bazı mad· tadır. ffafbumı ilkstat kıııley 
delerim deiiftirea yeni kanun ,onçllk el• sk'eri tarafından 
ile T&alıiıs•e e.çılecsk ı..,aeı- 1 ;ı ;t de Atatirldhı 
ailol peaaJif ve Hllİlılriııl H 1ii ıfe ltir toplaıab 
!911i n rwi ., ... ,. el- yıp lltsk, llylnler .. ;facek 
ı 1 . • • ...,. . 

köylülere to 
Arami .ı.u,an yeya pek az 

elaa k6Jlerdeki çiftçilere k6y 
clritlermcla bahıaa hazineye 
ait ...... ........ içiıa b
... ,... it itler bıkarlıtı na• ..... . .... 
bı. Belrnhk .... ....a.-r
mlt Ye DbaylJte g&ıdentlji 
cey~ teniat için hemen ha· 
.mhla.ra bat'•-••ı bildiril• ..... 

K6,lllere dajıtılacak arazı 
Wcb kuan cliiıuincle borç• 
luılırdmak zm'etHe yerifecekti.ı. 

idare h~ 
Villyet ic1en heyeti dan at

W• IOlft Yali ••'fİllİ bay 

Bay Mitat 
Aydıntla IMılaaan ,.. lıeyyu 

...... itlerini teftit- .... -
taka zootebi enapektlııl bay 

t ~za dl5nmliıttlt. 

ihsanın -
Muhakemesi 

Kaat17aıkU1n Dedabiap k6ySı 
civarında lıparteh bay Abmedi 
peraw tama ..._.. ıH•
meklo suçla Rbeli ih1ell'I' a
nıı-sınr dlla AjJJ cezada dav.. ecljlmjtfir. Darapıa 808 
Rfhaya ,.ıdipdea ıelecek 
celsede natlddeiumuml muaYini 
bay Şevki iddia111U aerılecle
cektir. 

ilbay 
bbay ........ Kbıııa 

surette iyileşmiştir. YaJaız 

Kanadada mlbim aı.ldar ver
dır . .ı\caa iatatiatilderino pre 
mevcud ihracat fazlalan 1934 
de 1144 milyon ve timdi de 
800 ınilyondur. ltbalAtÇI ülke
lerin itbal&t Jbtiyaçları iıe 
1934 deki 546 milyon bqa 
570 mil,_ buYUOdlU'. Bunum 
içü. yd aoaundalri stoklan llO 
milyoa buvuo olacaktır. Kon· 
feran.ta bu buneta bir anlq
ma elde oluaacajı -a1-
maktaclar. 

Kız enstitüsünde 
Dün kam. ler teni edildi 

Gktepe kız sanat eutitll· 
allnde talebenin bir itle
rini ıhtaren " bir ...,..._ 
illeri laalk tarafıniu takclideıle 
ııiyaret edilen Mrsf • bpa· 
bJınıtbr. Enatitll bılrlinsile •
pm mektebi taleln 'nin pçen 
der• ydıne eit braelwi .. 
........_ wtlll 
lıay Harla tanıfuM1U ..... 
ıttretmenler &ninda talHelere 
verihlıiftir. Bu mftsat•• etle tt-
ratmUlar r• 1.irde çay 
aipf9ti. Yermİf , aamiml laaıbi· 
ldfter yapılrıfbr. 

~ker fiyatlannda 
İhtikar yoktur 
Şeker fiyetı bııı'i• +lıi ka· 

•llllllll tatbikiwe ... le'nauı hz• 
sebile bDllMlkkellana ıeker fi. 
etlaruıda ihtikar yaptıldatı 
icWia e411mui liıeriae tubz7"' 
lık ıelırin her tarefmda tetld• 
kat Japbrı&ıt Ye ihtilrlr yaptl• 
madıtı ulqılnıttu. 

Deniz 
Yarışları 

R-i deinlenlea poataha
aelere verilerin kolileri• '-t· 
lanme• içiD liaıa elu lı:•ı 
Yeaairenia poetalıeaedeıı iııtn• 
melde elclata ......... 

UINıJhktan "8tlll deira ili· 
reldlrllldariae bir ltiWiriıa 

ca HllDİ ıl.lrelere baadiye 
tahı•atı weıilmolde o~ıa için 
dairelerden poatalwl,,.. Yeri
lecek kollleria bil tahaüıatla 
bqunlaıııp .......... .,. kıy· 
metli kollleriil kepaol takılmıt 
olduju halde verilme.i bildiril· 

~-

Azgın bir 
Bir köylüpi yaralıyarak 

Oldürdü 
u ...... lruamnda 

bir bot• Alamet ojhı Has ... 
H6wa ederek 'bo~ ile 
çarpmıı ve zanllayı alcllrmllttlr. 

Bay HalU ...._., fire• 
k&y bot .. aı yreı yapmuıa 

di1• p~ Wemit Ye bo
ta hu&ıl• Mleyı k11Clf bu· 

lu"•JO•· --
Bir Alman tacir 

fehrlmlz• .... rl&k llw• 
cıalçtlerl• lllrU•m•I• 

lt•fl•ıa 
9&, hl Vilhelın HaYJıman 

adımda lıir Alnın Tecimer 
ı•hrizııı1M ~ va Hırecat
.riilı!ıiıılt ile temaaa batlamıt
tlr. Ba zat '- ytl ~,. 
nlbia ımkta,da kuru &zir 
ithali .. t91eltbl!lfenle 
lunsuk Ye iltracatçılanııus ili 
anlaımslar ,..,_.k üzere lır
mire p 1·ittlr. Vuıta balu
auna Ylll lllm da alacak ve 
Alıaaayaya ırWerecalı:tir. •1 Pol Ala~nyedaki bezı 
lnemli itballtçılar adıu ha· 
nket etaektoalir. 

20 Haziran 193 

EKMEK NİÇİN 
PAHALILAŞTI 

llrr.,-tara/ı J i,ıci snhı/Ctfe -

•anlarla timdiki fiatlara --
1111110 çan! bapu un fiatları 
130- 140 laınq bdar yftbel· 
mİftİİ'. 

Şarbaylıtm aarln ylkseltm.i 
muvakkat bir = iti ılir. 
y: • ,.ı .... , •• , .... 
..... lıol 1 k pi; •• ... 
Jecek Ye ubp pbnlecaktır. 
O vakıt fietlar ur•ıla7ealı: YP 

ıarbaylık bw hafta fiyat temi
lini muntazam bir ıekildo k•· 
trol etmek ıuretile M ak mar
kını da indirecektir. Şarbaylak 
memlekette baiday aataıa ta
c:iıaenlere ve •iio11111lere el
lerimdeki baiday stokunu -
muıtur. 

Gerek trenlerle ve pek 
kamyonlarla lzmire &'iren Ye 

çıkan buğday ve un miktarı 
pıın alillllg.e takib ve tupit 
i«lilmekteclir. Heattalfa W ._ 
tiyaca kartı bir ihtiyat tedbiri 
olmak llzere prbaylık ........ 
bin çuval ua bubmdw• 1 ek4 

tadır. lcab ederse bu _,., 
ıarbaylık tarafııadaa fırıDCllara 
dajıblerak hdrm ilatiyacı te
mi& edilecektir. 

W..,lılr Y• .... ,ıık ....... 
ita hemli ihtiyacı ile Jalan
tlu alik .... olrlıakta .,. 
tanm balfi •• ile a·lız 
bere e•ekteülv. Zinıst 
bankuıma depolarıaüki ...... 
daylann aatıeuıa .... , .. eell
diti takdirde IMıiUJ, - .. 
biuetice ekaek ffathıri 4e 
dütecektir. 

T anm bakanJıiuu. baj4sr 
Y• un fiatleri bekkı..da teJanf. 
la mal\ et nri1mit Ya Zirut 
ltuka• Jiu lıııtlh; ...._ 
şuıa baıla•a• ist•ao'pir. 

ı• 1 

borsaya iİderek buiday utıtla
n ile ~ ı ;7 J• tetkik
ler yapmlflardır. ı... t.-•kl'' r 
neticoai da Tan" •=' j • 
'blldirilmiftir. Zireat •akHI .. 
rektiıü Bay Afki 2reıl cUU. 
bir -\•dıi ··~ ·-
lı cevabea d .. iftir ki ı 

- Biz V elı:lletten aJc1ıtums 
et ebqekteyiz. Vo

kiletle bu lıuausta ~ 
doi•llJ• W..-: IDQlıabve et• 
mektedir. 

Çadır basmışlar 
Evelki .a4!CO ,_.... .... Ka

raçam kiyünde lbrabin ejla 
Yııauf yamu iki arbdspııı 
.ı.nk Muatafa;.ojla .Brlririn 
çadırnıı baınıutlar ve çadınlaa 
ltulunan 10 yaıımdaki km Fat
mayı zorla lrPQı ırk lhs. 

Askeri liselere 
kabul muamel 

1zınir ukerlik pıbeeiadea: 
1 - Aakvl ...... kaJ,t 

Yo blıım dnsoslsli20/6'99S 
tuilıiadea itibaroa ...... ,. • 
cektır. Şartlan ..,,. ,.. 
ıı•· :ı • 

A - Orta sae1rte1ti 11itin 
NZller ukerl lizeniıa 9 aca 
aııufıaa ırir•••· y ..... 15; 
19 dahil t'Jıscsktır. 

1 1 isıaiıı 9 nea •pıfw 
bi6renlor -.ı 1iz • b 

• ııııc" awfıae ........... 
YatlaıJı l~ 2' dalail. 
C-Ih · 10-•· 

ıufaıı ikmal odeıaler ubrl 
H...m 11 İlld ....m.. aft
biliMr. y ...... 17: 21 .... 

1) - Vakarda,.... .-. 
delentekl eeraltl hb: olan
Jann eYraln tek11 il etti
rilmek &zere pbo,.. ..-S
cutlan .,. ... prtlan w. 
ıol...,.aslara W,ktid• ,.,. 
t$,ı ........... 
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altında Sanki Arnanın ayakları 
l{almış ta " çekinme... çiğne 

geç... ,, diyordu .. 
••••• 1 • 

Dünyada en çok nvdii 111 

kız sensia Kaya. . Böyle iken 
en çok san* yaklaşmaktan kor
karak gelmiyoı um. 

Yarın seni bekliyor, seni sa
ran aydınlığa bakamıyorum.Sea 
ileriye bakıyorsun,bea arkaya ... 
Birbirinden ayrı kalan dilekle
rimiz yaklaşamaz.. Eğer bir ~iia 
karıına çıkarsam hiç çekinme
de• başı•ı çiine, geç ... Çünki 
o, ayni bir hortlak gibi ıenin 
qıklı dünyanı, kendi cehennem
lerinde yakar mahveder Kaya ... 

Genç kızın elleri geTtedi, 
mektuplar yere saçıldı. O sal
lanarak: 

- Gelnaiyecek, o da ıelmi
yecek diye ıöylenirken,kendini 
iki kuvvetli kolun arasında 
buldu. Kaya bu seYginin ııcak 
buiusile büyüleamiş ıibi kımıl
damadan hıçkırarak ağlıyordu. 

Özer sorgusuz sessiz, onu 
tutuyor en tiddetli sağaaklar
dan sonra, havanın açılmasını 
ve yeni filizler vermesini bek
ler gibi bakıyordu. 

Kaya kesik kesik: "gelmiye
cek, o da gelmiyecek Fakat 
ben, o evi neyliyeyim? Orada 
hep kaybettiğim sevgilerin ka
ranlık hayalleri ile yapayalnuz 
kalmak iste•em ... ,. Diyordu. 

Özer genç kızın ellerini tu
tarak: 

- Kaybettij'iniz sevgiler mi? 
Bizi unutu)orsunuz Kaya! Ha· 
lam size onwa yoklui-unu unut
turur. Bana olduğu gibi ıize de 
anne olur. 

yordu. Kaya'nın başı or.un ko
luna düştü. Genç mühendisin 
soluiu yüzünü yaktı. Bu bakış
lar ne kadar da Erkul'u andı-
rayordu. 

Yine oaun sesi kulaklarında 
oiuldıyor, ellerini sıkan par
maklan çözemiyor, beyni karı-
11yor, "•eni, yalnız seni seviyo
rum,, diyen bir seı "Çapraşık 
duyguların,, düiümlcrini çözü
yordu. 

Özer tatlı bir ninni söyler 
iİbi aşkını fısıldıyordu. 

İlk ve ıon aşkımın biricik 
ideali •. Söyle, cevap ver. Sesia 
o küçük"evetle11ruhuma ıinsin. 
Sevıin rözlerini aydın etsia. 

Kaya cevap vermiyor, yere
miyordu. Gözlerimin tatlı ba
laılarında bulutlar daj'ılıyor 
ümid, aık1 ve hayat panldıyor
du. Kaya bir an bu kaynakları 
kapadı. Erkulun dost yüzü: 
"Sana ne verdiğimi anlıyorsun 
değıl mi ? diyordu .. 

Özerin başı biraz daha eğil
di. Ne bir ses, ne bir nefes ... 
iki genç varlık birbirini buldu. 

Kayanın kulaklarında 11 seni, 
yalnız. ıeni ... ,,Diyen Özerin an
dı raksederken ikisiain de göz
leri yere saçılmıf buluaan ki
ğıtlara ilişti. 

Kaya titredi. Sanki gerçek 
ıevırili Amanın başı ayakları 
altıada, kalmış da " çekinme 
çekin e geç " diyordu. 

Derin bir saygı ve ıev2i ile 
2'i di a ı ları y rden a ır en 

acaba Özer, erkeğin ebedi al
datıcı ruhile en özlü sevgisin
den, en heyecanlı öpüşlcrine 

kadar daima bir yalan karış
tığını mı düıünüyor, o da Ar
aayı anıyor mıydı ? Kim bilir?. 

- B 1T1~ 1 -
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7000 Metreden 
Atllan kadın paratUlçUl•r 

Moskova 18 ( A.A ) - Altı 
kadıa paraşütçü oksıjen ta
kımları olmaksızın hep bir ara
da 7035 metreden atlamıılar 
Ye böylece yeni bir dünya ka
dın rekoru kırmışlardır. 

Polislik işleri 

İzin veriniz. ben d e içimi y~
kan hi leri meydana koyayım. 
Size candan ilgi göstereyim .• 
\ der artık bu yaşlar.. Baıı
mzı bu çıkmaz yoldan çeYİri
niz. Gençlik: saadet ve ümid 
düayasıdır. Orada kaybolan 
aevıiler varsa, burada da ya· 
ııyan sevıiler, bütün bir hayat 
vardır. Gençliğin lıakkı ızb· 
rapla ezilmek deiil, kendisin• 
herteyi, biitila bir itin vere• 
kalbe dayanmak, yaıamak ve 

7aptmakhr Kaya.. Haydi 
"evet.,, "kllçük bir evet,, de
yiaiz. Birleıe• ellerimiz bir 
daha ç6zlllmesin. Saadetimize 
engel olan d ÜfÜnceleri unutu-
auz ki tabii olmıyan bu çap- Ankara, - Şamda toplana-
raıık hislere sükün geI.in.. cak hudut komisyouuna baş-

- Y alvannm size. • . Btni kanlık edecek olan emniyet 
bırakınız Özer. umum müdürü Bay Şükrü Su-

- Bilikis ikimiz el ele ve- riyeden Avrupaya giderek po-
relim. Etrafımızda ol~un baıak- lialik işlerini inceliyecektir. Hazır 
)ar yetittirelim. Ölü bir kalbde Janmakta olaa yeni polis kanunu 
eaerji elamaz Kaya.. Kadını• projesi, emniyet umum müdü-
en yüksek değeri kalbinin ince, l rüailn bu araştırmalarile bütiln 
temiz. duygularını işlemekle • leneck ve kıt• doğru kamuta-
belirtir. ya sunulacakbr. 

Genç kız elini çeke•iyoc, G t ·ı·k K .. 
başmı kaldıraraıyordu. Ruhunda aze eCI l UrSU 
yeni bir heyecan uyarıdır&• bu Ankara - Burada açılacak 
adam,yavaş yavaş, damla damla l siyasal biliiler okulu profe
son damlayi içine,benliğine ya- f söfleri gazetecilik kursuna 
yıyordu. Tabiat, i~nçlik rolünü örofesörlük edeceklerdir. İçişler 
tamamlıyor. Ôz.er'in siyah yıl- 1 bakanı bay Şükrü Kaya da 
dı:darında yeni bir dünya, yem ıazctecilik kursunda bir derı 
bir 2üncş, yeni bir ümid yanı- alacaktır. 
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Ankara Birası 
AÇIK OLARAK ANCAK 

Sehir Gazinosunda 

Satılmaktadır 
Fıçılarda alınan hususi tertibat ile biranın lezzeti 

ve nefaseti büttin Avrupa biralannın 
bile üstündedir ... 

Atatürk Bay Hitlere suikast mı? ,. ..... Amerika -...... 
l(ızıJay ıuerkezinde Führere bir şey olmadığı, yaverinin Doların kıymetini 

ANKARA 13 (A.A) - Cu 
mur başkam Atatürk bugün sa
at 18 de Kızılay genel merke
zini ziyaret etmiştir. Atatürk 
merkezde cemiyet başkanı Dok
tor Refik Saydam tarafından 

karşılanarak merkez binasını 

gezmiş ve bir saattan fazla ka
larak cemiyetin çalışması ve 
diğer işleri hakkında izahat 
almışlardır. 

Buğday fiyatı 
Düşmektedir 

İstanbnl 19 (Özel) - Buğ
dayın fiyatı düşmektedir. Piya
saya fazla mal ç kıyor. Bugün 
Anadoludan 274 ton buğday 

gelmiştir. Fiyatların daha 
düşmesi bekleniyor. 

lstanhulda bir ter
sane yapılnıası için 

'feklifler 
Istanbul, 19 (Özer) - Ha

liçte tersane yapılması için Fran
sız - Alman irupları hükümete 
teklıflerde bulundular. Bu tek
lifler ayrı ayrı tetkik olunuyor. 
En müsait teklifi yapan grupla 
müzakereye girişilecektir. 

Kasım paşada 
Bir cinayet oldıı .. 

Istanbul, 19 (Özel)- Kasım
paşada bir cinayet oldu. Mu

harrem adlı bir ,ahıs beraber 
yaşadığı kadını kandırıp alan 

H li adlı b;rini birkaç y in
den biçak)ıyarak öldürdli. Ka
til yak landı. Mu arrem poliste 
ifadesi alınırken "Bırakın ka- • 
rımı da öldüreyim. 11 diyoı du. 

BOL UDA 
Bolu, 19 (A.A) - Yağmur

suzluktan buğday fiatı 7 ku
ruşa çıktı. Şarbaylık ekmek 
fiatını on kuruıteın sapadı. Bir 
yaimur düıerse fiatler düşe
cektir. 

Sinopta 
KöycUIUk hareketi 

Sinop 18 (A.A) - Halkevi 
aoysal yardım Ye köycüler 
kollan komunlara baib köy 
lerde dolaşmakta ve hastalara 
bakmakta ve hastalıktan ko-
ruama yönleri hakkında tav
siyelerde bulunmaktadır. 

Karasi komununda bir iece 
300 yurtdaı muayene edilmiı, 
buaların ilaçlan verilmiıtir. 

Türk kuşu 
Üyelerln çahtmaları 

ilerliyor 
Ankara 18 (A.A) - Türk 

kuşu üyeleriain çalışmaları 
günden ıüne ilerlemektedir. 
Yakında uçaklarla havalandı
rılacak planörler üzeriade uçuf 

bilıisiain artırılması dersleriae 
baılanacakbr. Derslerini ıyı 

başaranlar için uçuı alanında 
bir kamp kurulacak ye aabah
tan akıama kadar arasız ça
lııma imkinı hazırlanacaktır. 
Gelecek hafta içinde paraşütle 
atlama talimlerine de başlan
mıı olacaktır. Modelcilik dera
lui üzerinde de uğratılmak
tadır. 

iş konferansı 
Cenevre 19 (A.A) - Arsı

ulusal it konferansı somurge 
iıçiler komisyonunun raporunu 
toplulukla kabul eraıiıtir. Kon
ferans bu meseleyi 1936 koa
feraasınıa güademiae (ruzna
meaine) koymaya karar yer-

ağır yaralı olduğu söyleniyor Tutmak istiyor 
İstanbul, 19 (Özel) - Exchange Telgrafın Berlin ayları (mu

habiri) Berchtesiaden'de villasmda istirahat etmekte olan Alman 

cumur başkanı bay Hitlere suikast yapıldığını bildirmektedir. 

Muhabirin verdiiği malumata göre suikast neticesinde Füh

ı erin yaveri ağır surette yaralanmıştır. Bay Hitlere birşey olma

mışt.r. Suikast haberi Berliade ıizlenmektcdir. 

Hava Tehlikesi 
. 
lstanbul esnafları hava kurumuna 

verecekler 200,000 lira 
ISTANBUL 19 (Özel) - Iatanbul Esnaf kuru•lannın Haya 

kurumuna 200,000 lira verecekleri tahmin edilmektedir. lstan
bulda 250,000 esnaf olduğu bildiriliyor. 

ANKARA 19 ( A.A) - Sivas - Erzurum - Malatya - kavaait 

kolları ( iltisaki hatları ) yapı sosyetesi hava tehlikesiai öalemek 
için Tiirk hava kurumuna 5000 lira yardımda bulunmu,tur. 

Bulgarlar 0-4 Romenleri mağlup etti 
Istanbul, 19 (Özel) - Bugün Sofyada Balka• kupası için 

Romen - Bulıar tekım]arı araıında yapılan maçı, Bulgarlar sıfıra 
kartı 4 sayı ile kazanmııladır, 

Kayserinin Molu Köyü Civarında 
Bir Hitit Şehri Bulundu 

Kayseri 19 (A.A) - Kayserinin Molu köyü yöresinde Kepn 
yerinde henüz hiç bir kitapta ismi geçmiyen ve kaydedilmiyea 
Hititşehri bulullmuşhır. Bulunan şehir çok entresandır. Kfiltür 
direktörü ırk işlerile ilgili işyarlarla birlikte araştırmalar yapmak 
üzere Kepeze gitmiştir. 

ZiRAAT BANKASINA BORÇLU OLAN 
çIFTçILER 21 BiN KiŞiDiR 

Ankara 19 (Özel) - Zir at b nk ına borçlu olan çifçilerin 
211240 kişi olduiu tesbit edildi. Bu•lann borçlan on bet yıllık 
taksitlere aynlacakhr. 

Vaşington, 19 (A.A) 
hazinesinin franga yardım için 
yapmı olduğa hareket Ameri
ka tarafından doların şimdiki 
arsıulusal kıymetinde tutulmak 
istenildiği şeklinde anlatıl-
maktadır. 

ismini söylemek istemiyen 
inemli bir uzkiş (şahıiyet) 
demiştir ki: 

Fransa altın csaıını bırak· 
mak zorunda kalmıt olsaydı 
ihtimaJki frangı kıymetten dB· 
ıürecekti. Bu türlü döTizler 
arasında bir deierden diiJiir
m• harbi açacak ve bu harp 
sonucu olarak Amerika arsı
ulusal tec:imdelıi ileri yerini 
kaybedecektir. 

Senato üyelerinden ve dıt 
itleri komisyonu başkanı .B: 
Pitman 'hazinenin hareketinı 
arsıulusal kambiyoların durlu• 
f una doğru atalmıf 'bir adı• 
olarak karıılamaktatlır. 

Bağlaşık 
Ajanslar delegeleri 
Prag 19 ( A,A) - Bağlaşık 

Ajaaslar arsıulusal konferaaıı 
delegeleri Slovakyada !=>emac
nova mağaralannı gezmışler ve 
göllerin tabiİğ güıellikler ile 
dünyada eşi bulunmıyan stak-
laktitlerin hoş görüleri karşı 
sında hayran kalmuılardır. 

Bir be' az kitap 
Lo~ra 19. (A.A) - ln~il" 7 

Almıın deniz anlaşması b 
beyaz kitap şekJinde çıka • 

•ıştır. 

İtalyada 
Gümüş paralar 

Dış Piyasalara Bozuk Mal Cönderilıni yecek Roma, 19 (A.A) - Gümü 
paraların piyaıadan ka.ldırılma ı 
kararı yalnız on ve yirmi liret

lik paralar içindir. Beı liretlik
ler saklaoacakbr. Ortada do
Iaıan gümü' paraların tutarı 
1,635,000,000 dı. Kaldırılacak 
elanlar 808 milyenu tutıaaks 

Mersin, 19 (A.A) - Mersin 
ve hinterlandının dış pazarlara 
bozuk ve hile!i mal gönderen
ler hakkında tecim oduı ve 

zahire borsası tarafından ayn 
ayrı gerçin yapılarak ceza ke
sildikten baş a bu gibi hare· 

ketler geael savmanlıkça da 
ağır cezayi doğuran ıuç olarak 
kanun yolu ile de cezalaadın
lacaktır. 

Bu kararlar Mersinde veril
diği sıralarda Türkofiı Adana 
ve T arsua ve dii•r yerlerdeki 
tecim odalarıoa da bu yolda 
kararlar aldırmıı ve bilhassa 
Adana tecim odası ltu mcse~e 

hakkıllda büyük bir ilgi gös
tererek gereken terlbirleri 
onaylamıştır. 

Türkofis Mersin limanından 
çıkaa ve hinterlandını ili'ilen-
diren ürüaleri üreten diğer 
bölreler tecim odalarında ltöyle 
kararlar aldır•ak üzeredir. Bu 
kararlar yeretilmeaine baılan
dıktaa sonra Mersin liaanın

dan ridecek malların yabaacı 
piyasadaki durumları Türko
fisç• adım adım izlemektedir. 
Memleketimiz hakkında zararlı 
propaiandalar yapanlar da ay-
nca hakyerine yerileccklerdir. 
Türkofis'in bu kararı hertarf ta 
sevinçle karşılanmııhr. 

lncirlerimizden lngilterede 
Gümrük resmi 

alınacak 

1 • • • 1 

Londra,19(A.A)-Tllrk- lagi- itleri bakanJıiı Tilrkiyeden ln-
liz tecim ve tediye anlaşmasına giltereye getirilen malların be-
uygun olarak incirlerimizden dellcriain Türk alacaklılara 
bu ancllaıma suresince hun- verilmesiae dair olan kuralın 
dervayd bqıaa yedi filini reç- ayrınblan (teferrilatı) için gi-
miyecek surette ruim alınması ret teci•lerine bir bildiriğ çı-
haziae tarafıadan Ilgili iıyar- karmışbr. Bu ayrıntı 4 Haziran 
)ara blldirilmiıtir. 1935 tarihli lagiliz-Türk te-

Londra, 19 (A.A) - Teci• cım anlaşmasında yazılıdır. 

tadır. 

lngiliz - Alman 
Anlaşması 

Londra 18 (A.A) - Dış Ye 
deniz bakaalarınında hazır 
bulunduju llngünkü kenfe-
ranıta Almanya için . lngiliz 
filosunun ıerek tonaJ gerek 
sayısı bakımında? . y~zde 33 
niıbeti kabul edılmıştrı. 

Deniz konferansı 
için davetler 

Londra, 19 ( A.A ) - Inril
tere hükumeti, F raasa hükfa-

t. · kınc!a toplanacak ola• me mı ya 
konferans için bulangıç olm~~ 
olmak üzere deniz meselesını 
görüşmek ergesil• uzmanlar~an 
katınçlı bir salkur göndenaıye 
çaiırmıştır. Sonra italya ve 
japonyaya da çağrilar gönde
rilcceii sanılmaktadır. 
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Meşrullrette• lince ve sonraki Arnavutluk vak'aları 
Va.zan: Sii.ıeyman. ll!hrr2 -- 'Z3 -

Şemsi Paşaya Niyazi bey üzerine yürümesi için ma-ij 
beyinden telgraf üzerine telgraf gidiyordu... Resne 

1 
Dağlarındaki coşkunluk günlerinde Makedonva veı 

Arnavutluk berbat bir vaziyette idi 1 
Cece iamamen basUllJ ve her 

i'.d taraf muvakka en ateşi lı:es· 
aitti- Paşa .Mabeyaden aldığı 
bir ~rafı baaa tebliğ ederek 
hemen durmaksızın Plo•a, Ça
ır., Melua, Berena, Yeaipazar 
tarikMe Mitroviçaya •e oradan 
a dw •k•zıa ipek tarik.ile 
......,. had.da gelmeldifı"mi 

-etti. 
Bir hafta kadar de•am eden 

Oll "eyahatta hemen çizmele
rimi hiç çıkarmak usip olmadı. 
işte ağlebi ihtiaal hayatımda 
lbedi bir rahae açılmağa se
bep olan biidiae haclur. Çüuki 
-.ı vak'adaa takriben 7, 8 ay 
-• bir uhah yatağım-
• ııaumi bir veca içinde 
kaldıfıııaa ve lwıuldıyamadıpı 
(Ördüm. Doktorlar bttna üşüme 
aeticai olmak üzere Risiyen 
ınabaülmefaııile tut.Jd&liua1u ve 
Udıai hastaaeye kaldırılmak
Jriımı -6ylediler. 

Beıaim hastueye ziditim 
t- Ş.mai paflDIR fil yuka• 
ndıa yazcbp t~Jcrafların 
Wilıime taadif eder. 

Yubnda yudığamv.. Ş-ai 
pqa teif..U- aabeya ftl'diği 
-apta katolilı: mu'efesine 
U'bk bir nihayet vermek ilzere 
Pkrene hareketine mliAade 
olunmat ye mliıtakbel damadı 
Rifat bey ele hir derece 
terfii riitbe ile kaymakamlıkla 
mitroviça merkez ım..-.ıı
ğıaa tayin olun.m11ıtu. 

Haı:iraaıa 20 ad ti.ti Şemsi 
pap Mitroviçadaa hareketle 
Firzowikte durmaksızın Pizreae 
ıitmifti. 

Ben haatanede bulunduğa• 
için kendisine refakat -'-e
miftia. Yamada mülhim Fahri 
efencli benim ifimi yapHaktı. 
Şeaai pqa Ph::ı ne Yanr nr• 
1D1lZ kHdİtlİJlİıl 1Jir kaç -t· 
tanberi mütemadiyen yıldtzdaa 
çaja.W.;. teJırraf lllidiriyetin· 
ce teblii edildi. Şe•llİ pafa 
dunaakııma belllell tıMsraflıa
neye ıritmiş ve fU iradeyi al· 
mqlı: 

BiriDci fıerik Şemsi P,. Hz. ne 

Reıınede hulıııua 88 inci 
at.,ıa 3 neti tabanı kolası 

Niyazi efendi •-mda bir tah· 
sı tayin ile Resne belediye 
reisi hoca Cemal ve vergi ki· 
tibi Tahsin ve polis komiseri 
Tabir ve miilhım Tahir efen
düenlea ve ahali Ye askerden 
ariirekkep takribea yliz kadar 
eıhasın tabur debboyunu 1ma-
1 alı: mevcut mavzer tüfenkle
.rinden yüz kadarile cephane 
ve tabur sandığını da kırarak 
nekudu ırasp ile lstine istika· 
metine dozru savu~ukları ve 
Prespede bulunan ayni tabura 
mensup iki taburun 70 kadar 
mavzer Ye ceplaaae ile Asomaa 
karyeıine azimetle oradaki 
Miiıltima11 ahaliyi tesllh ile 
Resneye doğru gittikleri Ye 
efrattan dördü ile müliziınl•r· 
den birinin avdet eylediii arzı 
hakipiyı ili kılınmııhr. M .... 
kum Niyazi ile riifekasımn t• 
hal ve hareketi hainane ve 
nimeti naıinasaaeJerine karşı 
tedipte lliııaraat ile beraltw 
bu makule erbaltı ıaefıedet va 

bulunduğundan ve zatı valila- zam•n mütemadi)'cn kan c:;_;;, -
rının diyanet ve sadakatı a!:· ı rnüş!er ve y~rli h~:nc:nsler::ıi 
leri nezdi alide malüm olduğu vasıta ittihaz t:d<!tck hu:cııl:~ 
cihetle bu bapta dahi velinimet hükümraıı.ımızı. s:ı:-sac:ık net:· 

b
. • 

biminnetimiz dendimiz hazret- ce:er dd8 c'.ıne~:ten zar o.-
ferine ve deTleti aliyelerine ' maftM1lat"dı. 
lıiz.ıaet ve ihra:ıı muvaffılkiyet l H~r biri a'enen top>akları-
edeceklerine itminanı ili ber- mızda hakkı olduj-u'1u Wdia 
kemal idiiğiindeıı Anadolu- etmekle beraber bu ·dd'a'arını 
dan tertip olwıaıı bir fırka aske· .uıiUellehan teyit ve takv.ye<len 
rin viirwluna kadar vakıt geç· ~kinmiyo:-!ardı. 
-ek ve bunlarm Yiilu.lönde Osmanlı bayrağ: altınt:a ya-
liizumu kadar taburları istih- şıyan ve Raı:ıya denilen yerli 
sap ederek hemen ol tarafa 1:ııristiyan~ar yavaş yavaş bu 
u.imet eylemeleri neı.diili de cihetlerin emir kıımanda.31 ::!· 
tensip ma,_olaakta olcWğ111a- tına ı:irmeğe ve o çe-
tlan nereleroen hangi taburla- te!crin mensup oldukları hü-
nn almacağının ve bu bapta kümetlerın ii.m:ll ve ıaye!erine 
ki mütıılealanoıa arz ve işarı hizmet ebniye mecbur ka!m:ş-
irade -Uyei cenap hilifetpe- ı lardı. Elhasıl Rurue!inin hemen 
nahi iktizai alisinde olduğu bertarafının kan içinde kaldığ·ını 
tebliz ve izbar ve makine ba- gören büy5k devletler hunu 
şında cevapta intizar olunur , vesile ittihaz ederek müdaha-
olbap. 2S bazit-na 324 leye muvaffak olmuşlardı. 

Serkatip Hazreti Şehriyarı Rurneliye 3önderdikleri ajan 
Tah~in siviller ve zabib'l va!ltaııilc 

Diier telgraf hiesedilıt.iyecel: bir surette 
Birinci ferik Şemsi paşa hukukumuzu çiğnemiye ve h:i-

\tazretlerine kimiyetimizi refetmiye ç:ıh~ı • 
Evvelce diğer telgrafla arz yorlardı. Bir Hıristiyamıı maruz 

ohuıdtıiu lıere Anadoludan kaldJğı :küçük bir feııalığı 
sevk ve nakledilecek tabvrlar- izam ettikleri halde, Türk v~ 
elan yerine, batlehu konulmak Müslümanlardan yüzlercesinin 
6- zabdtllaumn Yiboohça claçar oldukları hcrh-zi bir 
fn1ı:111ndan lüznmu miktar ta- felaketi umuru tabiiveden imiş 
!turları istiıhab ederek ve treni gibi görerek örtbas etmekte 
mahsusa rlkib olarak hemen hissizlik gösterm~kten geri 
Ya serian Manutır'a azimet ve kalmıyorlardı. 
Niyazi ile oııa refakat edea ı:a- Öyle bir zaman oldu ki,efendi 
bitan ye teferruatı ve oa!ann rü- ııpk makamına ve uşak efendi 
fekuim behemclaalahziigirif için makamına g.eçti. Türkler çift· 
zatı Yalilarıadan müntazır olan liklerine gidemez oldular. Şe-
faaliyeti fevkalideyi ibraz ve hir!erde alım satım durdu. Na-
iraeye gayret eylemeleri ve muslu eltili şthir dahillerinde 
kıyafeti askeriye altında bu- bile Hıristiyan mahalltler ara-
lanmak üzere ipnize yarar ıında dola,amaz oldu. 
olanlanlardan emin olduğu- Mazlüm 'füriclerin hep.;nin 
nuz erbabı şecaattııa gönülli yüreklerinde birer arslan yatı-
elarak tahurlara münasip ef- yordu. Fakat bu arsl.tnların 
rat almaları, elhasıl 111• -zeacüleri YıJdızda kendi keyfi 
s·rayet ve tevessüüne ıneydaa için saltaaat süre• hain bir 
ve imkaa bırakmıyarak erbalır hükümdarın yedi zaptında idi. 
mebeılete bir ibreti müessire O adam ne yaptığım, ne 
olacak surette ibrau şiddetle yapacaiını bilmediği. için Hıri•-
muktezayı ıadalı:at ve ubud.iye- tıyanların bir kılıaa bile do-
tin ituı ıerefıudur buyurulaa k-ımamallada musirdi. Ya-
irıulei .-.iyei hazreti hilaf.et- palan tedbWler dan• -1arıu 
penııhi iktizayı iliımden oluak ön almuana ve Türk lıuko-
üçüncü orduyu hümayun a4ifü- awı payimal o!masıoa müı:ıcer 
riyeti celilesme ifay tebligat ol11yoıd11. mı- kim arayıp kira 
kılumaalda ve zatı •Ealan adim sol'9Calriı? Herkes yakın elan 
saadet ittisam şahane ile taltif bir esaret felaketi karşııında 
buyurulmakla olbapta. titriyordu. Bir kurtarıcının (ye-

20 Haziran .tene 324 ter, bu mülkün sahibi biziz)diye 
Serkatip hazreti sehriyari bağırmasını bekliyordu. 

Tahsin AraavudJar Ruadinin diier 
Vaziyete lllr nazar ak•amında hüküm süren bu 
Şemai pafllllln bu yeni ira- ıstırablara bigane idiler. Oa!a-

deyi aldıia zamanda Türkiye- rın hatta yanlarındaki her işde 
nia ım-i nziyetine bir bakıt- olan bilenden bile haberleri 
ta bul k f _,_. li 1 kt yoktu. Verri yok, askerlik yok, 11ama ,.... o aca ır. 

hertürlü tekilif mefkud olduğu 
Rumeli, büyik devletlerin 

müdahaleleri İçin art.ık . da.imi için aı kazançla yaşamak müm-
bir vesile mealtaı olmak isti· kün olduğuna kail oldukların-
dadını muhafaza ediyordu. Ab- elan lsııyatlanımı b&yak bir 
dülbamidin otuz küsur senelik kısmını boş, tembel geçiriyor-
becerikaiı:liği, evhamı, •• bil- lar idi. Muhtelif veııileler ile 
hassa şahsiyetine kıymet verişi hidiae çıkarmak ve bununla 
yüziude11 normal bir idarenin mefgul olarak şakavet petinde 
teessüsü mtimkiin olmamıştı. koımağı istihdaftan bqlı:a 
Komşular, ve lıfiyük devletler ne ile vakit geçirebilirlerdi? 
tıılıalı:kuk ed• idaresizliii ve Kadınlar ormandan odun k~p 
aczi daima Yeıile ittihaz et• evlerine getiriyor. Kadıalar 
mekten çekinmezler va Rume. çocuklara bakıyor, kadıalar 
lind~ki •n yajh Jokma11 yat· laayvaala.ra çobaahk ediyor, 
mak içia yekdiğeriJe müeltaka , kadınlar tarlayı sürerek mah

a1ında ta,ıyıp eve ce-

-~ .. - ---
Asya Asyalılann mı? 

Japonlar bu remzi ''Asya japon
lanndır,, şekline koymak istiyorlar 

.>ıııl.deııılll (J\ıırııı.: milfrtleı· ceıııi-geti) adıtıı laşıya·ıı Yaıııoto olrli 
la Reııutı!lk, Parls. davranıyorlar. Japonlarla Ruı- ların ııskerleriai Sarı •ehirin 

Bugün bir 1n;,;i!iz ı;azetesi, lar arııııuia yapılan hir modüı öbür tarafına çektiklerini 6i'-
Japonlann ç:nde yaptıkları vivendi gereğince Ruslar dıı reııiy.oruz. 
yeni ileri hareketi hakkında Mogolistanda durumlarını pe- Pekin'llen San aebire kadar 
biraz saf~a olmaktan geri dur- kiştirmek ve sailaıtırmak için olan uza pek de bliyük olma-
mıyaıı şu düşünceyi ileri sürü· iç Mogolistaoı Japon etgerliği· dıiına göre, orayi bopltınıık 
yordu: ne bıraktılar. içia bundan daha iyi bi11ey 

"Japonların.döv zi"Asya, As- Japonlar uzak Mogol ellerin- yapılamazdı. 
yalılarındır,. sözli idi; fakat Ja- de rıularla kavıa ~tmektens• lagilizl erin heyecanı kolayaı 
pooyanın gayesi, "Asya Japon- keadilerine daha yakın olanıey· anlaşılır. Bu hareketi ılurdur-
yalılarıadır,, olacağa benziyor.,, Jeri ele geçirmek istediler; Man- mak için, ekonomik durumn 

Evet, sahiden öyle olacağa çuri.n.iıı bu yeni sahipleri, Çinin zi>zden geçirmek üzere Naakiıı 
benziyor. eski aal:ıipleri olall va 1911 Sir F. Layt • Ross'u ıı&nder-

Başta İngilizler olma.k hzcre, devrimine kadar hüküm sürea diler. 
Japooyanın Mançııri'de yerJe7- Mançu imparatorlarmm yc»uau O, baıka bir t•Y yapa\Jile· 
melerine alışılmıştı. Fakat Ja- t11Uular. cek ai? 
ponların bu çok ııüzel hareket JııponJarın ilerleyişleri, çabuk Japonların Mançuriye yerlq· 
üssüne yerleştikten sonra, va- olacap beıadyor. meleri sırasında Uluslar Soıye· 
kitlerini Jotüs çiçeklerinin res- Bundan üç &'ÜD öace, fapran temi - biru ııla lnailtereaia et· 
mini yapmak.la mı geçirecekleri Avrupa, Japoa komutaııJıiuua kiai altmda kalarak - Çiain Ja-
aanılıyordu? Tiyeoı;İll •• Pekin bölgeaiDdeki poa eaperyalizmiae kar41 ko· 

Japonların yapacakları ltirşey Çin lutalarına bir ültimatom ruıculuiu roliiali oynamak yi· 
da~ vardı: Doğuya doğru göndererek oraları bofaltıııunıı ği1li.iia.i riistermedi. 
gitmek, fakat bu tarafta Jaem ria •tt:ipu öiRadi. Bugüa, o .zaaao yapıla• 7an· 
çöller, beıa de Ruı erki bulu- Japonlar Pekiıtde mi? htı anlamak için vakit ao-ı;tir. 
nuyordu. Be&i de lııgil- Efftl Bugüa de - doğu dip- TQkyoııu SÖ)'leyifin• ~ire, Ku· 
tere bir Rus - Japen har- lomasisinİll iac:elilderiı.. Jaalr.ıa. _..,. Çin'& Kuzey Çinlilerinılir; 
lıının yenklen başlaması Japonlaraı ültim.at-1al1Bl s•ri fakat bu aizll fU telı:le ko,...-
İçia ğizli Ulllutlar bealecli. Fa- ~ıa. fakat Çi.lileria oala· iı Japon orduıu üzerine almıı 
kat Sovyttler ikinci Nikola ile nn IMitün istdderİllİ kaNl et· bulunuyor : Çin japoAyaula· 
onun 9akaolarından daha akıllı tilderiai ve dalla iyiai. Japoa- nııcb.r. 

Yutmak eme ını gü üyor ıin~:::ceater Garaiyen a•zte-

Son zymantarda Bmetı"k 
Ameribya bir ~ ,..,., 
ot- 8. V els, orada prditde· 
riıli dirt beta !..1inde r-P 
lauıtı. 

- J:u~ ltt.-<ı/"ı l ;,,c; 1<alıi{~rltı -
ileri hareketini müşkülata uğ

ratmak 111akıadı ile Mançuko 
kuvvetlerini taciz ederek sev

küccey~ bazı noktaları ele ge· 
çirmişlerdir. 

Cenevre, 19 ( AA ) - Ce
nevrede oturan Çinliler Japon
yanın kıızey Çindeki hareke
tini takbih eden bir bildirik 

neşretmişierdir. Çinliler Japon 
saidınmnun •omıçlan ir:erine 
nluslar kuruunman dikkatini 
çekmekte ve Çia ul119umm bu 
saldırıma dayanacaiuıı söyle· 
mektedirler. 

Pariı 18 (A.A) - Cumartesi 
günü Pöti Pariziyen ırazetesi· 
ilin görüıtüğü B Vaat, tlavaı 
ajansına şunlan aöyle•iftir; • 

" - Kuzey Çin için otonomi 
değil, özenlik iııtiyoruı:. Kuzey 
Çimi, yıldırgıdan kıırtanııak 

niyetiadeyiı:. Çiillkii bıı Yılduırı, 
fikir özaeıYi.ği.ae ve Çin ile 

japonyama birwe -Pı'ı üze
rinde elbir4iii yapmalarına 

engel olmaktadır. Çin ulusu, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
diişiinemezdi. 

Meşrutiyet devrinde kabina 
namına meclisi meb'uııanda söz 
söyliyen maarif nuırı Emrullah 
efendinin dediği pi "Arnavut• 
lukta iıyau olıaaıııu.ını istiyer· 
llWIW:? • O halde bu itıiı:lere -lf 
Oulunu z., İtte bu iteizler uı r
larca devleti aeşrul ettikleri 
halde daima yaıi yaıi hidise
ler çıkanaaLt-. dwleti yeni 

aıayn ayında TiençiDde ya
pılan kıtallerde• acı duynıak
tadır. Bu clurumı1an ~-
ki devlet1e1' de iizlinffid&rler. 
Buna bir 6nıek ota-
rak, ıreçeaıarde lngilrı va A.me· 
rikan ttıtiinlerine ka111 yapıla• 
boykotu ileri sürebiliriz. Utuı 
boyunduruk altında inlemekte· 
di.r. ~ olıaaua HGf"!İ ilini 
kurtarmak ve Çinlilerle Japon· 
tar arasında dostça dbirlij'i 
kurmak iıtiyoruz. K-az•Y Çin· 
ele elde edilecek durluk genel 
durumd. eyi edrileT yapacak 
ve Çin • Japon elbirfiğini ko
lavla§tıracalrtır. Çis kıwvetleri
nin San nehria .ırfineyİne çekil 
mesini değil, Hobi ilinden clı
şarı çıkmasını istedik,, 

AZIY•n bir Çin 
KruwazörtJ 

Honkonıı. 18 (A.A~ - Kas· 
ton limanını koruyan kıyı 
bataryalarit• bir top dü

ellosu Y • P t 1 k ta ıt aonra, 
Hai • Çi ve Hai - Çen aduıdaki 
Çin ıuuvazörleri apklara doğ· 
n1 uı:ııklat .... rdır. 1933 ele 
Nankin limanından kaç.19 ofan 

bu iki zemi Kantoadan yana 
bWunduklarını bildirmişlerd'. 

Dün de ba peıilerin tayfa
ları b;r ayhk merkezinden ötü
rü ayalı:laamışlardır. 

Japonyanın ••rtlarını k•· 
bul etllll .. •r 

Sana-sun 18 (A.A) - Ku
Y&Dluna- ordU1u birkaç saat 
liren bir konfenuııda11 HDra 

Kalgandaki jap•• ıu"4ayıınn . . 

. Bay Velı, berilugi düıfirıir 
bır .adanı gibi bizim ıleıaekra
tik devlet yönetimi evriminı1e 
'Wğraalı !tir çağa erif11Jit ol
duiumaı:a kamğdn. lodan 
401.,. - birkaç - ,.1 İçİIHI-' 
tel IDjik ve '*-wik deiil
mel.rm kuramı bu ~Jiııkü .oy· 
.sa.llıpı i.çi.ııe dıiha Iİılmİf de
i ;ldir. 

Ondan dolayı birçok arattı· 
ncılar rerek \:ıu ilkede gerek 
batka yerlerde okıb bitu Y• 
tliseleriR, zamanın ih1i1acına 
yetipediği.llİ aaptaaqlarcltr. 

Bay v.ı.. bütin düaya uı.u.
lan içiade Anglo-S11bonlarİ 
en batta ve ileride olmak üı:e•, 
re ele almakta ve yazılarmc!a 
kelldi ulusunuıı dilekleri11, nr
kularını ve esirini orımla,.a 
Bay Ruı:vea!tin canlı bir ıekilde 
.IUIAJbımaktadı.r. 

Bu yudarda Amerika Cwn· 
h~yet başkanının bütiiJı d.ijer· 
leli Ye karakteristilderi kesin 
ve keskin olarak ç6zelenmi,, 
oradaki yönetimin kuYvetfi •• 
kuvvetsiz tealrit~ cösieril-

-~. 
V elı'in bu yıız..uwnda hıg- iten 

yönetimi de çözelenmekte v• 
ve yarman, l:ıa yönetim iii«
ken bankerlerin demasejik 
etkisi altıadıı ka'.mamakta
dar. Fakat Vels, bankerleri de 
demag.oılana ayıttıı halk kü• 
melaini dairu yoia götürmek' 
r.kyıniiaü• m.uıda saymıyor. 

Amerikadaki yüksek hak· 
yeriııia verdiği son hüküm 
bay Velııin yeni Amerika iak· 
kıaıla yazdıldariyle alay eder 
p.jdir. Fakat günün binade 
lay Vels'in rükıek hak~n· 
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ltın Ve Güzel ızlar Büyük harbın içyüzü Kültür 1 
-
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• Ocakları J 

Şı re savaşının verdiği neticeler . .!,. . .. . 
·················································································· Enstıtu ve sergı Maskasından çarıklarıaa ka- venyak, sizin vapurlardan da 

dar beyazlar giymiş ve fitman ikisi batmıştır. 
bir adam güler yüzle Fransız- Tulu:ı:lu geri döndü! 
ları karfıladı: - Vay, vay; dedi, Kam ı:-el-

- Bannot sizin geleceğinizi mif! Zavallı Paskal, dün gaze-
bana haber vereli. Fil aTlamak teleri aldık, yalnız ondan bahs 
içia ıreldiğinizi telgrafla bildir- ediyorlar. Olup biteni sen bize 
di. 150 kilometrelik bir çevre anlatırım, zira gaı.ctecilere 
içinde, doğrusuau isterseniz, iaan olmaz. Onlar uydurur, 
ben yalnız be, fil tanıyorum ki uydurur, öyle yazarlar. 
bunlar da kralın filleridir. Oa- iki Franeıza dönerek iliTe etti: 
!ara hücum etmenizi tavsiye - Şüpheıiz Batistiyi tanımış 
•tın••· Bu hayvanlar tehlikeli defrilsiniz. Dünyanın en iyi ada-
değildir amma, Kral bunları mıydı. Ama hayal iliklerine 
mlbtemleke idaresine kiralarda kadar iflemiı. Mekonı kıyısın
oaua içia. 
Morıa 'l'e Renuçi ııümrükcü

lllln alha arama aletlerinden 
bah .. tmit olmamasına pek se
'l'İndiler. Kendilerini karıılayan 
t•n adama, fil de vermeseler 
bile, ltu 11yahata müteessif ol
mıyacaklannı, zira ••mleketİll 
pek hoılanaa kittiiini ltildir
diler. Öteki ı 

- Ôyle İH ili, dedi. Daha 
eyi tanınıaca burasını daha çok 

ta seveceksiniz. Ben tapınacak 
kadar seviyorum kendi hesa-
bıma. Yirmi sencdenberi bu
rada yaşıyor~• ve on defa 
daha yüksek memuriyet teklif
eıtikleri halde, buradan ayrıl
ın:ımak için redettim. Bell ne· 
hir üzerinde aayrüıcfer• ku
ınanda ederim. Buradan Ven
tiyana kadar. Oraya kadar, 
gördüğünüz ıibi, Mekongda 
yalnız Çinli kayıkları i,ler. Fa
kat daha •taıi'ı inerseniz bizi• 
Tapurlarımızla olacak. Söz ara
•ızda, bunlar sizin ıemidan 
daha rahııt defrillerdir. Fakat 
vaktinde hareket eder ve va· 
rırlar. 

- Vapurunuz.un etrafında 
kırıtan TaT11s kuşları olsa bile? 

Scyruııefer lcumaııdanı kah
knhayı bastı: 

- Nası, bir tavua yolunuzu 
ke~ti öyle mi? Fakat deniz pe
rileri bizim idare tarafından 

tanınmamıştır.Bizimkilerin üze
rinde hiçbir nüfuzu yoktur. 

Laoslu kızın yava' ve tatlı, 
fakat için için kızgın seıi yük
"ldi. 

Bununla beraber, B. Şal-

da bir altı• madeni keıfede
ceğine o kadar inanmıştı ki 
Nuh der, Peygamber demezdi. 

Yerli masa enspektörü için 
yapıla• mersiye şimdilik bun
dan ibaret kaldı. 

Tulu:ı:lu devam etti: 
- Sıısa•ıt olacaksınız. Bi

zim kulübe geliniz. Orada hiç 
şüpheıiz unuttuğunuz bir ıey 
bulacaksınız ki ıize Pariı kah
velerini hatırlatacak. 

Rf'nuçi: 
- Ne olabilir? Dedi. Ka

yılda içkilerimiz boldu. 
- İyi am•a, buzunuz var 

mıydı? Burada biz lııuıı: yapı
yoruz. Bana ıorar1anu:, iıgal
denberi Laso.ta yapıla• en bü
yllk terakki budur. Kral da bu 
fikirdedir, aanırı• beni takip 
ediniz. 

Bay Şalveayak iri l"Öcuduaa 
rağmen, kıyının yokutu ko· 
layca çıkb. Kaya U:ı:erinie ya• 
pıl•ış bir merdil"eaden ır•ç· 
tiler. 

- Her sene bu merdlTenl 
veniden yapmak liıımıeliyer, 
dedi. Sola yllkHliac• bu mer
divea bozuluyor. Nihayet La
oslular bu işten vaz ieçtiler. 
Pek • lcadar çahtkan de
iillerdir. 

- Fakat her sabah yeni 
baştan yıkaamıyorlar •ı ya? 

B.Şovenyak bu sö:ı:eden hoş• 
landı: 

- Yıkaamazlar, banyo alır

lar. Hele Laoslu kadınlarımızı 
yakında• ıörmek fırsatıaı bu• 
bulursaaız görecıkıiniz kl on
lar Parisli kadınlar kadar te· 
mizdirler. 

Korkunç bir kadın 
--------~--....;;;.. _______________ ___ 

Bir çok evlenmiş, zengin olmuş, 
Parasız kalmış, hapislere girmiş 

Gene yakalandı ... 
Hayatı baştanba !ia bir roman 

mevzuu teşkil cdeb' lcce-k olan 
bir kadının ı ıo şehriııd<' tev
kif edildiğmi Fransız ı:azcle

lerinde okuduk. Mak Kiney 
denilen bu Amerikalı kadın, 
eski Te yeni dünyada sahtelik 
ve bir çok boşaınalar yüzünden 
pek çok defa hapiste yatmış· 

tır. Niste bir otele otuz bia 
frank borç yapmıt ödeme•iş, 
diğerlerinde de böyle borç
lar bırakmıştır. 1909 da Ame
rika hapishanesine ıirmiş, 
o zaman ke11disi Ben Taci 
adiyle tanınmıştır. Heleıı Kelli 
adında bir kadını• boşan
ma davasında şahit olarak 
bulunmuş ve bu kaiıaın ko
cuının aktris Besi dö Noe 
ile suçlu münuebette bulu•· 
cluü-unu ıöylemiıtlr. Halbuki 
araştırmalar soııuada ltıa sözle
rin yalan olduğu meydana çı
kınca yirmi ay hapse mahküm 
olmuştur. 

Hapisten çıktığı zaman onu 
muum zanıııden kocuı ken
disini büyük bir scvıi ile 
kar4ılamıf. Fakat birkaç hafta 
ıceçtikten sonra karıııaı Nev-

1 
yorka bir metr dötel ile mü
nasebetini haber alınca eley
hine dava açmıştır. Bu defa 
N evyork iilenıiıade büyük bir 
rezalet uyandırdığından zavallı 
adam, d<:.vanın sonu gelme1den 
evvel ölmüştür. 

Bundan sonra Mak Kıney 

dördlinü defa evleniyor. Lakin 
bu sefer bılih:n büyük bir 
yardımını görüyor: Yeni koca
sı bir otomobil kazası .ıreçi
rerek ölüyor ve büyük bir 
servetten başka M ısı r da 
Nil kenarında bir saray, Man
tanda Kot d'Azür'de bir villa 
bırakıyor. Bu büyük servet 
pek çabuk eriyip tükeniyor. 

1922 de kaçıacı kocası ol
dufru belli olmıyan doktor 
Padlefor aleyhine boşanma 

davası açıyor. 
Avusturyaya gidiyor, orada 

da borçlarını ödememekten:;: 
dolayı mahkum oluyor. Hapis
ten çıkınca Birleşik Amerikaya 
ııidiyor. 

1923 te Losanceles tehrinde 
hırsızlıktan suçlu olarak yaka
laRıyor. 1924 yılı İkinciteırinde, ı 
lrnrçtaa ötürü Zürihte hapı•· 

ALMAN DONANMASI NASIL KARŞILANDI? 
AMERiKA YI HARBA SOKAN GiZLi ŞiFRELER 
Büyük harp yalnız savaş alan

lannda yapılmadı. Cephe ar
kalarında da cereyan etti ve 
burada karşılaşan hasımlar kar
şılıklı niyetlerini keşfe ve ön
ceden tesirsiz bırakmağa uğ
raştılar. Bunun için ya eskiden 
beri kullanılan casusluk sila
hına, yahut da, fennin ilerile
yişile ellerine geçen yeni bir 
silaha dayandılar. Bu yeni si
lah, düşman hatlarında telsizle 
teati edilen ve sonra işitme 

•erkezlcri tarafından yakala
nan şifreli muhaberelerin açıl
masıdır. Bu fifrelerin bir ta
raftan gizliliğini korumak, öte 
yandan da bu gizliliği delmek 
için yapılan gayretler, istihkam
larda zırhla topu karşılaştıran 
ıavat gibi bazen acıklı safhaları 
olaıı bir şifre savaıına yol 
açm14tır. Bu ıifre harbini ilk 
lince saran karanlıklar f mdi 
açılmağa başladığı içi• bunun 
muvaffakıyetlcriai kaydetmek, 
baılıca kahramanlanaı ortaya 
koymak, metotlarıaı belli et
mek ve nihayet teıadüfleriai 
belirtmek zamanı gelmiştir. 

Netlceler 
Hidiseleria yüzüae çıkma

makla beraber bu ,ifre çarpıt· 
masının neticeleri hidiıeler 
üzerinde büyük bir etki yap
maktan geri kalmamıştır. Bua
lann belli baılılarını ıöıterıaek 
yeter. 

İlk önce Polonya cephesinde. 
Savat•• bafında, akla aığmaz 

bir fütursuzlukla. Ruslar mu
haberelerini ,ifresi:ı: yapıyor
lardı. Tanenberı bozıunua-

dan ıonra ise öyle ihmalli 
ıifreler yaptılar ki bunları 
okumak düşıııan için işten 

bile değildi. Bundan uke
ri hareketlerindeki gizlili
gın ne kadar bozulduiunu 
cephedeki Ruı :ı:abitlerindea 
birinin hiklyesi çok güzel glSı· 
teriyor. · 

lu zabit, harbın ilk kışı ea· 
aaıında, Bzura ırmaiı kıyısında 
idi. Burada kendi siperi Al
••• ıiperindea aacak birkaç 
metrelik bir aralıkla ayrılmıştı. 
Bir sabah, Alman siperinden 
afağıdaki ibareyi ta,ıyan ko
camaıı bir levhanın yükseldi
iini ıörmekle ne kadar şaşır
dığını bir tasavvur ediniz. Zira 
bu levhada aynen şu yazılı idi: 
"5 inci ve 22 nci Rus kolor
dulu arkadaşlarımıza selam ve 
tebrik. Yarın bu mendebur 
mıntakadan daha hoşça bafka 
bir bölgeye kaldırılacaklardır . ., 
Hakikaten, daha o akşaıa, düf
manın haber verdiği emir ge
nel karargahtan ıelmiş bulu-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
diliyor. 1926 Mayısında terzi-
lere sekiz bin dolar borç yapıp 
ödeıııediii için Berlinde tevkif 
ediliyor. 

Gene Birleşik Amerikaya 
gidiyor. Sırasiyle Santa - Bar· 
bara ve Mantrey hapishane
lerini boyluyor. 1927 yılı 28 
İkinci Teşrinin tecimealerinden 
( tüccarlarından ) de Kaliforni
yada Salin şehri tehirini aldat· 
tığı için dört sene hapsedili
yor. Bundan sonra da Birleşik 
Amcrikada Sen Kanten hapiı· 
hanesinde on sekiz ayını ge
çiriyor. 

Artık ı ahat yaşamak ıçın 

Nevyorkun büyük dişçileriadea 
biriyle evleniyor. Birkaç hafta 
sonra bundan da ayrılarak 
1931 de Avrupaya geliyor. 
Burada bir takım maceralara 
atılıyor. En ıoaunda Niı şehri 
pelisi tarafılldaa yakalanıyor!. 

nuyordu. 
Bu Ruslar için daima bir 

altta kalııtı. Fakat deniz itle
riade bunıın genit bir intika
mını aldılar. Daha 1 Ağustoı 
1915 te ele geçen şifreli bir 
telsizin açılması Riıa körfeıini 
maynlarla kapamak neticeaini 
vermişti. Bir ay sonra, 26 da 
Makdeburg Alman krul"azörü 
bu mayınlara çarparak batı
yordu. Bu hadisenin neticeıi 
olarak son derecede gizli bir 
şifre anahtarının ne suretle 
Rusların eline geçtiılini ileride 
göreceğiz. Bu anahtarın elde 
bulunması müttefiklere basım
larına kartı inkar edilemez 
bir haber üstünlüğü veriyordu. 

Doggar Bank deniz sava· 
şıada ( 24 şubat 1915 ) lngi
liz filosunun lllUTaffakiyetini 
kolaylaştıran unsur ıu idi ki, 
elegeçirdiği tifreli telıi:ı:lır Ta· 
ııtasile Heligolan'dan çıkan 
Alma• harb ge•ilerinin sayı
sını Te haagi tarih ,.. saatte 
çıktıklarıaı önceden biliyorlar 
idi. Bunda• ıonra yapılan Jüt
laad deniz muharebesinde da 
aynile öyle oldu. Halbuki Al· 
manlar beklenilmiyea bir bu
kıa yapabilmit olıalardı, bu 
harb lngilisler için bir fal1ket 
olabilecekti. ( 31 •ayıı 1916 ) 
Şimdi Al•anlar da deniz kod• 
lannın haber 111dırdıjının far· 
kıaa varmıtlardı. Bunu• yerine 
baıka tifreler koy•utlar, hatta 
her 24 uatte bir bunları de• 
iiıtirmişlen• de, ilk tifrelerl 
açanlana elde ettiif tecrlibe 
arbk Almaaların blltüa ihtiyat
larım aemeresi:ı: bırakıyordu. 

1917 baılaaııcı •Üttefikler 
hcsabıaa "harbın en gllzel aTı" 
adı Terilen bir muvaffakiyetle 
açıldı. Bunua, timdi biraz unu
tulmut olan Zimmer•a• telgra• 
fı olduğu anlatılmıfhr. Bu tel
graf çekildifri vakit, reİlicum• 
hur Vilson Amerikaaın barba 
müdahaluini, önilna geçilmez 
bir zaruret sayıyordu, Fakat 
kararını vermek, bilhassa mem· 
leketi arkasından sürüklemek 
için Almulara karşı aiır bir 
suç ltulmak lazımdı. Almanlar 
bunu kendi ellerile verdiler, 
19 ıon kinun sabahı, amirallı-
ğın mutat ,ifrecileri, muaları 
üzerindeki telıraflar arasında 
Berlinden Meksikoya çekilen 
ve yeni bir siste•le tifreleıı· 
mi' olan bir ,ifre ıördüler. Bu 
onların dikkatine çarptı. Bu 
gizlilikten meraka düşcrt;k bu
nu delmek için İfe sarıldıl11r ve 
biraz sendeledikten sonra fU 
cümleyi okumağa muvaffak ol
dular : " 1 şubatta lcayıtıız de
nizaltı barbına başlamak niye
tindeyiz . ., Bu beklenilmiyea çok 
mühim bir ifşa idi. Telırafta 
buna benzez başka haber
leriıo olması ihtimali şifrecileri 
bir kat daha heyecana düşür
dü. Şifreli telsizin kalan kıs
mıaın ıizliliğini de açmak için 
gayretlerini iki kata çıkardılar, 
Birbiri ardınca iki uıul kullan
dıktan sonra, nihayet bütün 
metni okuyaltildiler. "Almanya 
Meksikaya, Amerikaya kartı 
bir ittifak teklif ediyordu. 
Japonya da bu ittifaka girmeğe 
davet edilecekti. Muzafferiyet 
halinde Mekıikaya Amerikadan 
büyük arazi illııak edilecekti. 

Bu telgrafın metni Alma11-
yayı o kadar yükliyordu ki 
daha fazluı istenemezdi. He-

soara onu ilin etti. Bütün 
Amerikada öyle bir nefret 
dalıa11 kabardı ki bitaraflığa 
bağlı olanların son mukave
meti kınldı ve Almanya ile 
münasebet kesildi. (3 şubat) 

Şifre dolu bir sayfa üzerine 
eğilmiş birkaç uzmanın çalış· 
ması büyük harbın en kat'i 
bir hadisesinô ortaya çıkarmak 
için diplomasinin emeklerine 
yardım etmiı oluyordu. 

Bu parlak netice şifre açı
mının ehemmiyetini meydana 
çıkarmıftı. Büyük geael ka
rargahların düşündükleri plan
ları11 tabikinde de bu kendini 
gösterecekti. Harbin sonunda 
(13 eylül 1918) Amerikalılar da 
Sea Mihyel çıkıntısına karfı 

yaptıkları hücum esnasında 
bunun tecrübesini yapmış ol
dular. Bunu haıırlıyaa telıraf· 
ların giıliliğiai temia edeme
dikleri içia, dUtmana vaktinden 
önce burasını botaltll'ak sure
tilc bu hilcumu tesirsiz bırak
mak fıraatıaı verdiler. Alman 
ordusu blSylece kendisi için 
felaketle neticelenacsi •uh
tımel bir çarpıtmadan kur· 
tuldu. 

Şark cephesinde Ruılar, ilkia 
yaptıkları acı tecrilbelerden 
ıonra, kodlarile fifreleriai ço
jaltblar. Bir aralık bıınlann sa
yiıı 16 ya çıkaııştı • BISylece 
bualardan haber sızınaaının 
önüne ır•çecekleri•i ıaoıut edi
yorlardı. Fakat buna rağ•e• 

emirler dü,maa tarafıaa sızı
yordu ve Ruslar buau ihanete 
atfettiler. Öyle bir sabit fikre 
dUttüler ki b• yüzden birçok 
zulumlar ve haksızlıklar yap· 
mıılardır. 

Savaşa aiierlerinclen sonra 
ıiren ltalyanlar ise, hareket 
emirleri için Ruslar ıibi telsiz 
kullanmaktan sakınarak ihti
yatlı danandıklarıaı umınuş:ar
dı. Halbuki tahıit emirlen için 
telsize bat vurmakta• geri ksl
madıkları için bu haberler ha· 
raket noktasını ve hazırlanan 

hücuaıların mihveriai belli •1-
meğe yetiyordu. 

Okurların ........... . •••••••••••• 

............... oı·ıeklen· 
••••••••••••••• 

Hastane arkasında 
Memleket hastaaesinia arka

sındaki mahalleler halkı bu 
hastanede yakılan fena bir kö
murun bunaltıcı dumanından 
her gün zehirleniyoruz. Buaun 
izalesi için Sıhhiye müdürlü
ğüne ve hastane idaresine mü
racaat edildi. Hiç bir netice 
vermedi. Dağlarda aanatoryom
lar meydana ıretirmefre uJi'ra
şan yüksek ilbayımız ieneral 
Kazım Diriktea yalvarırız bizi 
bu kokudan kurtarsın. Saygı
larımın kabulünü dilerim. 

Haatane c"varı Yağcılar So. 
6 numarada: Kadri 

Güzel yalıda 
Güzelyalıda oturduğum ev• 

hıraız girerek bir miktar etya 
çalmıttır. Dünkü gazetenizde 
bu hadiseyi yazdınız. Ben her 
gece ıeç valda kaear bekledi
ğim halde bekçinin dolaştığını 
ıörmiyerum. Karakola söyle
dim, tikiyet ettim, Göztepeden 
Güzclyalıya kadar yalnı:ı: bir 
\ıekçi varını,, bu sebeple her 
yeri dolatmak imkanı olmadı

ğını söylediler. Mahallemizde 
iki hınızlık hi.diusi oldu. Em-

•en ltu metin reiaicumhur Vil- niyet direktörlüiünün dikkat 
sona gö11derildi. Vilıon ihtiya- nazarıaı celbetmenizi dileri 
ten tifrenia tercümHini kendi T •ıekkllrler Te sayıılar. 
aeniılerine kontrol ettirdikten ,.., Hihcyin Al"ni 

Bu ıen• geçmiş yıllardaki
lerden daha gü:ı:tl, daha •un
ta:zam ve daba mütekimil bir 
tarı: ile bütün uluaun araştırıcı 

duyguları ve karıttıncı fikir
leri önüne koaan Cumuriyet 
kız saa'at enstitüsünün öze
nilmiş ve çok be:ı:eailmiı ser
gisini ben de gezdim. 

Burada gördüklerimi uzun 
uzadıya yazacak olsam, baaa 
tahsis edilen bu dar ve kııa 
sütunlar çok az ıelir. Bu iti
barla ben memleketimizin var· 
Jıiı ile göi'ü• kabarttı&'• b_u 
sıcak ve sevimli muhitin bır 
yıl içind: yarattığı ve bapr· 

1 
dığı pek çok ş yleri ancak 
bir sinema ıiriti çabukluiu ile 
iıaretleyip geçeceğim. 

• • • 
Sanat enstitüsü, kızlanmız 

için hakikat bir sanat yuyuı 

olmuştur. Enstitüden me:ı:un 
olan bayanlar laayat müıküllerı 
karıııında dünkli arkadatlan 
kadar üzülmüyorlar. Çiiııkü: 
buradaıo bir kaç türlü bilgi ye 
bir iki çeıit sanat ile aıüceh
hez olarak cıkıyorlar. 

Yarın hayat mücadelesi•~~ 
yalnız dahi kalsalar le endilerıaı 
hatta icabında kuracakları yıı 
vayı bil• ııçindirecek bir ce
saret• ve bilgiye malik oluyor
lar. Binaenaleyh enatitünıüziin 
Tarlıjı yarı• içiıı çok faydalı
iır. Onu hargün biraz daha te
klmül etmit bali ile görmek 
ulusun takdir ve kıymet öl
çüılldür. 

• •• 
Bayanlarımız enstitüden bir 

kaç türlü bilgi ve biriki çeşit 
1an' at ile mücehhez olarak 
çıkıyorlar dedim. Buna şiiphe 
etmeyiniz. Çüakil : Orada e'I' 
idaresi, yemek yapmak, çama· 
ıır temizle•ek, leke çıkarmak 
ve daha benzerleri bilgiler, 
ilmi ve asri usuller ile öğre
nildiği ıibi terzilik, çiçekçilik 
sepetçilik ve şapkactlık ıilıti 
san'atlar da buıfinüa ve yarı

nın ihtiyaçlarına cevap verecek 
kadar ciddi ve esaslı olarak 
gösterilmektedir. Bu husuata 
ıözlerimi mübalagalı bulanları 
ya serıiyi ziyaret etmeleriai 
yahut ta "Enatitü,, ıoamı al
tında intitar eden nefis mec
aaua yı gözden geçiraıelerİllİ 

tavsiye ederim. Ben bilhas .. 
tun11 söylemek istiyorum kiı 
kızlarına bir san'at v• ltiru 
kadınlık bilgiıi yermek istiyen 
her ana ve baba mutlaka kız· 
!arını Eastitliden geçirmekte 

ıözlcşnaelidirler. 
Çünkü : Enstitümüz hayat 

mücadelesinde kendiıini kurta· 
rabilecek kadar malumatlı, deT
let ve millet itlerinde de fay
dalı olacak derecede bilırili 
bayanlar yetittirıaekta çok mu
vaffak olmaktadır. 

Serıriye geliac• : Enstitü bu 
sen• açıla• bütün aergiler için
de en çok takdir ve en fa:ı:la 
alkıt toplıyan bir ıerıi vücuda 
ıetirmittir. Bilmem dikkat et
tiai:ı: nıi? Serıinin her t•yinde 
bilhasıa ıUizeltiliJinde bir çok 
iace ruhlu aanatkirların elele 
vererek aarfettikleri bir eme
ğin iıi vardır. Ben serıinin da
ha merdiTenlerindın batlıyan 
temizliği, güzelliği, cazibesi :ı:i
yaretçiler üzerinde umulduğun
dan fazla bir tesir bıraktığına 
serbest ve yüksek sesle yapı
lan görütınelere istemiyerek 
yaptığını kulak misafirliği ile 
tahid oldum. 

Sınıf sınıf taksim edilen it 
maharetlerini, el emekleriai, 
göz nurlarını (brayoJarla, a,kol

- f ulftıı fl'ırtııiı-
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·--~rll!!m------------------1----·· Elizabetin yığın yığın aşıkları 
lngiltereyi büyültüyorlardı ... 

E'izabet, o zaman İngilte- mi' olmalıdır. Bir adamı dah:ı 
rede bakireler için taşınması ilk görüşte muhakeme etmek 
moda olan kostiımü taıımaktan ve ölçmek kadınlığın bir 
hali kalmıyordu. Bu kostüm imtiyazdır. E!izabet de kendi 
fazla dekolte olduğuna göre, duygularına, hissikable!vukuuna 
kraliçenin hoşuna da gidiyordu. teb'iyet etmekle yanılmış olını· 
Aşıklarını sırf kendi zevKını yordu. Zira etrafına k'mi al-
tatmin etmeleri için seçmekte mışsa, hepsi büyümesine yar-
idi. Sesil, hükümdarın aşıkla- dım ettiler. Aşıklarından B!unt 
nna tahsis ettiği dosyesinde ve Muntjuva da böyle olmuştu. 
yenileri için ıu mütalaaları da Bu sonuncusunu gene bir ba-
asirgeınemiş bulunuyordu; loda keşfettiği gün kaba saba 

Christofer Hatton: Northxm- bir adam sayılabilirdi. Onun da 
toşir ailesine mensup 20yaşında kulağına aynı sözü söylemişti: 
ltir delikanlıdır. Sarayda daha "Beni görmei'e ğel.. Seni 
çabuk muvaffak olacağı umı- mevki sahibi edecek, saadete 
dile muhasebat divanından çe- eriştireceğim.,. 
kilmişti. Bu tahminde yanılma- Öyle oldu. Muntjuva modern 
dı. Elizabetin aşıkı sıfatile ol- Ingiltereyi yaratan adamlar 
dukça muvaffakiyetler elde arasında yer aldı. 
etti. ince ve diplomat yaradı!- Walter Raleigh'e gelince 
masına raimen büyük enerjisi kraliçe ona sokakta rast gel-
yoktur. Emniyetle kullanılabi- mişti. Kraliçenin geçişini sey-
lecek kadar ıaamusludur. rediyordu. Elizabet tarafından 

Walter Raleigh: Devonşirde beğenilerek saraya alınınca 
bir malikane aahibidir. Birçok bambatka bir varlık oldu. in· 
hemşireleri ve kardeşleri var- giliz koloni imparatorluğunu 
dır. Canlı kanlı, lıayali keskin o yarattı. 
bir delikanlı. Kolonizatör tabi- Hatton sevimli bir aşıktı. 
atı ile denize aşıktır. Seyahat Kraliçe ona kuzucuğum derdi. 
etmeyi, iycabında korS&nlara Gözden . düşerek saraydan 
katılmayı sever. uzaklaştığı ırün de Elizabeti 

Kraliça Hattonu İnnes of unutmadı. Ona kalbi parça· 
Court talebelerinin kendi fe· lıyan mektuplar yazıyordu. 
refine verdikleri bir baloda Bunlardan birisinde diyordu ki: 
ıörmü~tü. Uzun boyu ile bü- "Bayan, size hizmet etmek 
tnn orada bulunanlara hakim cennette olmaktır. Fakat sizi 
bir vaziyette bulunuyor, çok kaybetmek ceheunemden bed-
güzel dansediyordu. İşaret ede- terdir. Kalbim acılarla doldu. 
rek onu yanına çağırdı. Şun· Ağlıyorum. Allahımdan daha 
!arı söyledi: bir saatcık yanınızda bulun-

" Beni görmeye geliniz. Sizi mayı dileyorum. AşkıM beni 
çok eyi bir mevkie çıkaracak, boiuyor. Daha fazla yazamı-
mes'ut edeceğ'im. yorum. Beni seviniz. Zira beıı 

Elleri delikanlının ensesini ıizi seviyorum.,. 
okıadı. Ebedi sadık köleniz H. ha-

Hatton özenli makiyajı ve ziran 1573 
fazla açık dekoltesile kraliçayı Bir başka defasında şöyle 
çok güzel bulmuştu. Bir gün yazıyordu: 
sonra ifini va fakülteyi terk- "Enfes kadın.. Tanrı size 
ederek saraya koştu. Elizabet uzun ömürler versin. Seviniz, 
delikanlıyı hararetle karşıladı. bir ba,kasını da Sl"viniz ki 
Onu çileden çıkarmağa yete- tanrının size verdiii hazineler 
cek bir kılıkta idi. O günden kaybedilmiş olmasın .. Faka.t ba-
sonra Haltoa kraliçanın maaşlı yan sizin için ~özyaşları döken-
zevk delikanlıları arasında !eri de unutmayınız. Daha kur-
yer aldı. Az zamanda iler- naz bir adam hoşunuza gide-
ledi. Yüzbaşı, fansölye ve bilir, Fakat benden sadık ve 
ve nihayet avam kamarasında daha samimi olanı lmlamıya· 
lider oldu. Çehresinin güzelliği caksınız. Elizabet bunlardan 
kraliçeyi teshire yetmiıti. Fa-

hoşlanırdı. O kadar ki bu aşk 
kat daha sonraları ona devletin 

mektuplarını almıyacak olsa 
en mühim vazifeleri tevdi edebil- hasta olurdu. 
mek için kabiliyetini de keşfet- - 8onıır~,. -........ ş~~~~PiY~~i~k ...... ~~ç~···· .... · 

Cumartesi günü Altınordu ile 
K.S.K. arasında yapılacaktır 

Dün aktam toplanan futbol Maçı Göztepedea Ferit ida-
heyeti futbol federaayoııundan re edecek ve saat 19 da bış-
gelen cevaba göre yaniden lıyacaktır. Bu maçta her iki 
yaptırılması icabeden Altınordu takım da en son kadrolarile 
- K.S.K maçını hava kurumu çıkacaklardır. Hatta K. S. K. ın 
turnova müsabakalan ve Utak İstanbuldaa gelen iki oyuncusu 
- lzmir muhtelitlerinin muhte- Lütfü ile Ibrahime takımda yer 
mel karşılaşmasını nazırı dik- vereceii söylen- mektedir. 
akata alarak bu maçı önü· Bu takdirde maçın çok he-
müzdeki Cumartesi günü yap- yacanlı olacağı ve K.S.K'ın 
brmağa karar vermiştir. kazanması beklenebilir. 
~~;i~;ı;)· ~·~~;;;;;;·· 'b~;i~;··;;··· ··ı~;d;~di: ........... 111 ••••••••• 11 ••••• 

bayanlar kendileriai ideta (Gü· 
zel sanatlar) ın Yardiii bir zevk 
zıyafetinde 1anıyorlardı. 

Hele lııu zıyafetin sanki mey
val~rı olan iace işler, ıapkalar, 
elb11&ler, taltlolar ve bilhassa 

haki-

istikbalini çok pıırlak gör
düğüm enstitüaün bugünkü 
eıerlerini alkıtlarken bunları 
yaptıran, öıi'reteo, ve idare 
edenlerini de tebrik etmaii 
vazife bilirim. 

'f'enı Asır 

L vransın ilk sergüzeşti 
Irakta nasıl işe başlamıştı ? ·casus 

Bir petrol kuyusu davası lngiltere - Almanya arasında 
barba sebebiyet verecekti. Herkes soruyordu: Bu Lav
rans kimdi? Fakat onu ne bilen ne de tanıyan vardı ? 

Lavrans asarı atika merak
lısı olmuştu. Bah.ısus Şarkta 
toprağı kazarken maden'er 
bulmak. bunları işleterek ser
vet kazanmak ihtimali çoktu. 
Lavrans Devonşir casus mek
tebini bitir
dikten sonra 
şarka git
wiş, Irak ci
varınd:ı yer· 
le -mişti. K;i-

•t ı' 1 k v~y, e 
tahrikiitı ya
pan bu '1 d:ı 't 

Irakm ço:~ 

nazik 
özel 

o an 
duru-

tı. lngiltere - Almanya ara~ın
da bir ihtilaf şeklini aldı. Ba
bıali bu çatışmalar arasında 
kıpırdıyamıyacak kadar acız 
bir vaziyette idi. Vilheıniştrase 
sert davranmağa çalıştı. Ingil-

Avam kamarasında 
İş bu kadarla da kalmamııtı. 

Harp korkusu Ingili:ı: parlamen
tosunda heyecan uyandırmıftı. 
Hükfunctten istizahı mutazam
mın bir çok takrirler verilmitti. 

mundan is
tifade e~

megi ııklına 

kaymu~tu. 
Yaaında kcm
disile birlikte, 

l.rrıTa ıısııı .'vı rlila ilk 
se;·ıı ii::eşl lrr i • 7ı azwlcıclı

[J ı Brıl!o mofijı·ii ve 
eııı iı· A/ııtullalt 

güya asarı atika aramak vesi
lesile lraka giden sergüşestçi
ler kırk kişi idi. Bunlar hem 
lngiliz emperyalizmasına hizmet 
edecek, hem de servet peşinde 
dolaşacaklardı. 

Bilhassa Hattı salatnat adını 
ta,ıyan Bağdat ;imencliferinin 
Almanlar b.rafından yapılması, 
Almanların bu havzada mahal
li idarelerin himayesinde ola
rak çalışmaları Ingiliz rekabe
tini güçleştiriyordu. Lavrensin 
karşısında çalışan Alman ekip
ler •ardı. Bunlarda petrol fış· 

kıracak kaynaklar arıyorlardı. 
O günler Osmanlı impara

torluğunun en nazik günleri sa
yılabilirdi. Bağdat hattı. Kü
veyt ihtilafı ve gaz kuyuları 
meseleleri birçok ihtilaflara, 
iki koskoca rekabetin Alman • 
lngiliz çatışmalarının alevlen· 
mesine sebebiyet veriyordu. 
Hatta 1914 harbinin üç yıl ön
ce patlamasından korkanlar bi
le vardı. 

İşte adı sanı belli olmıyan 
Lavransın Irakta ilk faaliyete 
başladığı gün~er de bugünlerdi. 
1912 yılının sonlarına doğru 
Lavrans Arapçayı iki muhtelif 
lehçe üzerine ve bir Araptan 
farkedilmiyecek derece öğren
mişti. Casus üzerindeki Av
rupa kılığını da çıkararak be· 
devilerin kılığına bürünmüştü. 

Onu bu kılığı ile bir bedeviden 
ayırmak imkansız gibiydi. Ni
tekim çok defalar karşılaştığı 
Almanlar bile, bu yarım çarıklı 
bedevinin bir lngiliz casusu 
olduğunu hatırlarına getirmi
yorlardı. Lavrans Bajidat civa
rındaki Arap memurları el al
tından elde etmiye çılıııyordu. 
Buna muvaffak olduğu yerler 
de vardı. 

Bir gUn .• 
Bir gbn bu enerjik bedevi 

gözden kayboldu. Ne o, ne de 
arkadafları meydanda değiller
di. Fakat Lavransın çöller 
içinde kayboluşu çok sürmedi. 
O planını hazırlayarak göründü. 
Yüz kiıilik bir Alman kafile
sini Fırat kıyııında mühim bir 
gaz kuyusunu buldukları sırada 
bastırdı. Yanındakiler de hep 
bedevi kılığında idiler. Yanla
rındaki iki mitralyözü i,leterek 
Almanları dağıttılar. Kuyuya 
vazı yet ettiler. Önce bu bir 
bedevi baskını sanılaıştı. 

Sonradan i'in rengi değişti. 
lngilizl~r de Almanlar da ayni 
petrol kuyulannı bulduklarını 
iddia ediyorlardı. Vaziyet yal· 
nız Lavransla Alman ekibi ara-

terenin Berlin elçisi hüküme· 
tinin aynı derecede sert olan 
noktainazarını bildirdi. Alman· 
lar Ingiltere ile bu meseleden 
dolayı barba girmeyi göze ala
mıyorlardı. Öte yandan Fransa 
ve Rusya hükümetleri de lngi
liz isteğine kanad germişlerdi. 
Alman elçlslnln ziyareti 

Londra Alman elçisi bir gün 
Sir Edvard Grayi :ı:iyıret etti. 
Hadise hakkıada izahat verdi. 
Hakkın kendi taraflarında ol
duğuau anlat•ağa çalıştı. Fa
kat lngiltere içia Irakta Al
man nüfuzuna öa Yermek de-
ğil, onu durdurmak, hatta ka
bilse boğmnk lizımdı. lngiliz 
hariciye nazırı bu tetebbüsü 

Avam kamarasıada bir mebus 
baıvakil Askite fU suali sordu: 

- Lanans kullandığı mit
ralyö:ı:/eri nereden bulmuştur? 

lngiliz başvekili 

kanlı bir adamdı. 
o kadar baridana reddetti ki cevap verdi: 

çok souk
Alaylı bir 

Alman sefiri Foryn ofisten - Mitralyöz maaalına inaıı-
çıkarkea ditleriai gıcırdatıyor- mayınız. Eski bir armayı mit-
du. Asıl garibi İngilte- ralyöz gibi göttererek kartııın-
re bu koskoca hadiseyi çı- dakileri korkutmuf olacaktır. 
karan adamın kim olduğunu Bir korkuluk. Hepıi buııdan 
bilmiyordu. Gazeteler bir çok b i aret ... 
şeyler yazıyerlardı amma bütün k '-Askit ha i><ah iıtıdiği kadar 
bunlarda hayalden batka bir ıaklıyabilirdi. Hakikat ıu idi 
şey yoktu. Almanya- İngiltere 
arasında notalar birbiri ardınca ki Lavraaı ltu iki mitralyözle 
taati edilmekte idi. bir harp oyunu değil, korkunç 

Fransız hükümeti Londra bir harp yaratabilirdi. O gün-
sefirine hadisenin gerçek ma- ler Ingiltereyi de daha fazla 
hiyetini öğrenmesi için talimat aa'lr basmaktan alıkoyan H· 

vermişti. Jules Cambon Sir bepler vardı. Bunlardan biri de 
Greyi ziyaretinde ilk ıuali fu Londra - Berli• ve N evyork 
oldu: arasında derin bir kaYga ve 

- Sir, bu Lavrııas kimdir? rekabet mevzuu olan Iran pet-
İagiliz bakının cevabı daha rolları idi.itin biraz arası ıogu-

az hayretbabş deg· ildir.· a fnaı'lt Al yuac • ere ınanyayı tat-
- Bilir miyim ben, diyordu. · t k mın e me ve Irandan elini 

Kafası ateşlinin !tiri... İş gör- k · 
müş . Berlini yıldıracak burada çe meaıni temin etmek için 
ne var, bilmem ki? Lananaıa ihdas etti&i meselede 

Kambon bu muhavereyi çok uytal göründü. Artık Entelijeıa• 
defalar keadiıiııe haı olan Servisin reımii ajaaı bulunan 
nüktelerle süsliyerek anlat- Lavranıı da Tahrana gönderdi. 
mıttır. - Sonu va" -.... ~>\~r~Pii~I; .. ··ı:ı;ı;~ş ........ . 
Ulkesinden kaçıyorlar 

hir Ital yan -
Karşı 

Ingiltert" Habeş 
alıyor 

harbine 
tedbir 

Loadra, 18 (A.A) - lngiliz 
hükumeti Italya ile Habeıiştan 
arııaında bir harp gıkması ihti
mali üzerine: 

1 - Habeşistandaki lagili:ı:
lerin büyük bir kıımıııın çıka
rılınası. 

2 - lagiliz Somalisiae ıığı
nacak Habcı Ya ltalyanlar için 
yeritilecek rejim hakkında ter
tibat almaktadır. lngilterenin 

memleketle ıiyasal görütmeler
de bulunduğu sanıl•aktadır. 

Roma, 18 (A.A) - Curnale
Ditalya gazetesi, "Doğu Afri
kaıı için tarihiğ belğeler., bat· 
lığı altındı ya:ı:dığı uzun bir 
bet,ade 1911 yılındanberi 
Eritre ve Somalı sınırlarında 
çıkan az çok önemli hadiseleri 
u:ı:un uzadıya izah ederek di
yor ki: .. 

20 Haziran t93& 

Mühimmat 
Fabrikası .. ~ .. 
Etrafı sarsarak 

havaya uçtu 
Rayzendorf'da yüz

lerce ölü var 
Vlttenberg 1s haziran 
Reiasdorf mühim•at fabri

kasının bir iştial neticesinde 
berhava olduğunu ajanslardan 
öğrenmitıinizdir. 200 den faz
la kurban olduğu ıöyleniyor. 

Reinıclorf fabrikası "Veraay,. 
muahedesine uygun olarak 
öteclenberi ordunun ihtiyaçları 
için çalışan en eski fabrikaıılır. 

8000 kadar kadın erkek işçiıi 
vardır. 

Çokta1t beri Reinsdorfda 
gece gündüz çalışılmaktadır. 

8000 İfÇİ üç ekibe ayrılmıştır. 

Bir gece ekipi ve iki gündür. 

ekipi. 
lftlaller 

ilk i11tial saat 15,5 de olmuı
tur. O sırada fabrikada iki 
ekip, yani 5000 İşçi varclı. Di
rektörlük 11.avaya uçan binada 
yalnız 300 iıçi olduğunu ıöy

liyor. Belki, fakat diğer bina
lardı da kurban olmadığı söy
lenemez. Zira iftial yirmi kilo· 
Metre uzağa kadar zararlar 
yapmııtır. Reiıısdorftan on ki
lometre uzakta olan Vitten
bergde bile evlerin camları tuz 
buz olmuıtur. 

Kurtulanlardan birinin anlat· 

tığına göre ilk iştial şöyle ol
muştur: Bir kaç günden beri 
dinamit üzeriade çılıtılıyordu. 

Dün bir miktar dinamit fişengi 
bitirilmİOJ, sandıklara yerleıti· 

riliyordu. İşte bu sıradadır ki 
fiıenklerden birisi patladı. 

19115 - 1925 - 1935 
Raynsdorf kısmen laboratu

varlarının harap oluşu ilk defa 
değildir. İlk bir felaket daha 
1915 yılındadır.O zaman 700 işçi 
ölmü,tü. ikinci bir felaket 1925 t• 
75 işçiain canını aldı. Nihayet 
dünkü iıtial, ilki kadar ıidııletli 
olmamakla beraber, yine ol
dukç öldürücü olmuştur. 

Panik 
İlk iıtial aaat 15,5 te olmuş 

idi. 15,15 ve 15,25 de bunu 
diğerleri takip etti. Hemen 
tehlike İfareti verildi. Rayas· 
dorf tarı o anda boıaltıldı. 
Korkuya kapılan ahali kırlar• 
kaçm19lardı. Diier köyler aha
lisi de bualara katıldı. Kilo•et· 
relerce korkuaç bir •anzara 
vardı. Korku içinde kadınlar, 
kötürüm ihtiyarlar, iıtialden 
elbiseleri yırtıldığı için yarı çıp
lak kaçanlar yollara dökül· 
müşlerdi. Hepıi müsadere adi· 
len otomobillerde ylizlerce ya 
rafı naklediyorlardı. 

ÖIUm kokusu 
Soa alevler fafakla beraber 

kaybolmu,tur. Şimdi bütü 
feliket aahnHİ llzarinde yal 
nız aiır bir duman var. Kur 
tarıcılar durmıdaa yıkıatıla 
altında pırçalanmıı cesedi• 
çıkarıyorlar. Haatahaneya kal 
dmlan yaralıların birçoğu d 
ölmüttür. Bütün ova yanık v 

kükürt kokuıu, ölüm kokus 
altındadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
kayda değer hadisesi İtalya 
hükümetiain hoıgörüşüdlir 
ltalya Habe1iıtanın eksinliğin 
ve arsıulusal ödevlerini anla 
mıktaki yetsixliği dolayısiyl 
hep hoş görür davranma· 
faydalı görmüıtü. Fakat du 
rumu değiıtirmek va hesa 
görmek zamanı gelmiştir. Kan 
lı sınır b.adiHlari önüade İta 
yanın hesap görmek hak 
hiç bir uluıu• vazgeçmiyqıe • 
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Sübay yerinden kalkarak Ra
gastana yaklaştı. Onu selamlı
yarak dedi ki: 

- Sizin kıhnç kullandı~ınızı 
görüyorum. 

- Şüphesiz öyledir. 
- Yalnız yemek yimekten 

sıkıldığmızı da görüyorum. 
- Bu da doğru, her şey ca- 1 

nımı s'kıyor. Biz Napolide iken 
çok eyi bir bayat sürmeie ahş
mıtbk. Bir kaç arkadaş yemek 
yer, kılınç kullanır, eğlenirdik. 
Neden sıkıldığımı anlıyor su· 
auz değil ai? 

- Çok güzel inanabilirsiniz 
ki ben de sizin iibi sıkılmış
tım. isterseniz sıkmtılarımızı ve 
yimeği paylaıalım. 

- Çok teıekkür ederim bay, 
yalnız bir f&rtla 

- Ne gibi •.• 
- Size bir arkadq muame• 

leıi yapmak için masrafları be
nim ödememe izin verirseniz. 

- Olabilir. Ne çıkar. Şarap 
parasını da ben Yeriri•. Haydi 
masamıza oturalım. 

Ragastan keadiıinin sübay 
tarafından tanımadığını iÖre
rek çok sevindi ve iki arkadaı 
ıibi konuşmağa koyuldular.Şö

valye sübaya sordu: 
- Dostum hana söyliyebilir 

mısınız. mızraklı askerlere 
kumanda eden ltir sübay bu 
meyhanede ne münasebetle l:au
lunuyor ? Yok.. Romadan mı 
ıeldiniz? 

- Altı ay var ki oraya ayak 
atmadım. Beni bir ıürgüa H· 

yabilirsiniz. 
- Sürgün •ii? Bir cezaya 

mı uiradınız? 
- Yok canım! Şaka olsun 

diye söyledim. Papa cenaplan 
bana Ti,.oli k6tk&ndeki mız-
ra kh askerleri• kumandanhiını 
verdi. Altı ay var ki burada bir 
Tavla oynıyacak ada•a bile 
rastgelnıedim. Niçin 11kddığımı 
anladmız mı? 

- Arzu ederseniz ıimdi bir 
parti yapabiliriz. 

- Siz hakikaten seYiali ve 
yijit bir ıövalyesiniz. 

- Sübay, TiYolide askerlerle 
bulunuyorum demiştiniz. 

- Eveti Papa timdi burada 

bulunuyorlar. Kendilerile bera
ber Romaya döneceğimi zanne
diyorum. Şerefinize .. 

- Şerefinize ... 
iki ye•İ arkadaı birer bar-

dak Bordo şarabı yuvarladılar. 
Ragaataa yine bir sırasını ge
tirip sordu: 

- Papa köşkte iken siz na
sıl lturada bulunabiliyorsunuz? 

- Ah!.. Dostum, burasını biç 
sorma, bu bir romandır. Bu 
rece kötkte şaşdacak itler 
oldu. 

- Ne ıibi? .. 
- Az kaldı papayı kaçırı-

yorlardı. 

- Papayı mı kaçmyorlardı? 
- Bir eşkiya çetesi kendi-

sindeD para istemiş. 
- Olur şey deiil. Şaı,la

cak iş. 

- Hiç şafma bunu Papawın 
aizıadan ben itittim. Bağmnca 

imdadına ben koştum. Bir de 
ne görsem, bahçıvan odasında 
elleri ayakları bağlı yatıyor. 
Keadisini nasıl yakaladıldarım 
b!ze anlattı. 

- N1'sll yapmıılar aceba? 
- Bunu kimse bilmiyor. Bu 

adam.ar hemen gözden kaybol
muşlar. Sanki feytan onları alıp 
kaçırmış. Adeti beni eski pa
pas saçmalarına inanmıı bir 
zannedeceksiniz. 

- Öyle deiil dostum! Şey
tanm oldu&-una inanmak ge
rektir. 

- Çok doğru söyliyorsunuz. 

Kudsaf papamızJD anlattıima 
göre l,u eıkiya çetesi cevre
sinde bir çok dedikodular ya
pılan bir mai-araya kaçmışlar. 

Bu sırada mızraklı bir asker 
meyhımeye girince sübay sö
ziinü keserek bu askere ba
ğırdı: 

- Ne istiyorsun? Sizin yü· 
zünüzden bir dakika rahat bir 
içki de içmiyecek miyim? 

- Sayın sübay, ·nöbet dc
iitlirmek zamanı geldi. Bunu 
söylemei• geldim. 

- Pekala! Değiştiriniz. 
Asker çıkıp gitti. Zabit an

Jatmağa devam etti: 
- Bu akşam işimiz var.Her 

iki saatta bir böyle rahatsız 
olacağım. Ha şu hikayemize 
gelelim. Sözü nerede bırakmıı
tık. Şu uiursuz maiarada .. Hır
sızlar mağaradaki büyücü koca
karının yanına sıiınmışlar. Fa
k at biz mağaraya gidince hiç 
bir kimseyi bulamadık. 

- Allah, allalı.. Şaşılac~k 
bir şey ... 

- Çok haklısınız. Etrafı ta
nınmen çevirdik. Bir aralık ken
dilerini uçurumdan attıklarını 
sandık. Fakat bu düşünceye 
kimse iıtirik etmedi. Her kes 
eşkiyaları şeytanların alıp ka
ç.ırdığma jnamyor. 

Sübay söıünü bitirir bitirmez 
önündeki bardağı bir yudumda 
yuvarlıyarak ayağa kalktı: 

- Hakikaten ı•ıılacak ıey .. 
laterseniz bir az beraber çıka
hm, daha sana fatılacak şeyler 
l'Östcreyim. 

- Pek uzağa mı gidccej'iz? 
- Hayır!. Şurada kilisaya 

kadar .. 
Rasutan büyük bir sevinç 

içinde titriyordu. Gnlcrck de-
di ki: 

- Şimdi dua vakh değili. 
- Siz geliniz! Bakınız neler 

görecekıiniz. 

- Çok ıüzell Size arkadaı 
olacağım. 

- Çok kanı sıcak ad•maı
•ıı. Dönüşte bir de Tavla par
tiıi yaparız. 

- Sizin dediğiniz sıibi olıun. 
Sübay ile Ragaıtan meylıaa

neden çıkblar. Salaşın önünde 
mızrakları ellerinde dôrt aıker 
bekliyordu. Bualar yola düzül
düler. Attık eyice gece olmuş 

ve Tivoli köyünün evJeri ka
panmııtı. Ragastan, Sübayın 
yanında giderek askerlere sa
mimi, candan iki arkadaı ol
duklarım ~östermeğe dikkat 
ediyor. Sübay ile senli benli 
konuşuyor, gülüşüyorlardı. Ki
liseye vardılar. Dört yeni nö
lıtetçi öncekileri deiiıtirdiler. 

Nöbetten çıkan dört askeri baı
larına alarak tekrar meyhaneye 
döndiller. Sü .. ay Tavlanın ba
şına oturarak zarlan eline aldı. 
Hem oymyorlar, hem de konu
fUyorlardı. 

Ragastana sordu: 
- GördünUz mü? 
- Gördüm. Sanki cenaze 

kaçacakmış gihi gözlerini dört 
açan nöbetçilere acıdım. 

Sübay bir kahkaha salıverdi: 
- Şüphesiz hiç bir korku 

yok. Bu kız bir ölüdür. Asker
lerin beklemesi onun kaçma
ması için değil, ona say21 ıçın· 
dir. 

- Ölü kız mı dediz? 
- Sus!.. Sanıyorum ki bu 

kız Papanın akrabasından biri .• 
K171 gibi bir şeymiş. 

- Hal.. Hal.. Anladım. Pa
panın 2ençliğinde pek çapkın 
olduiu söyleniyor. 

- Düıündüğün ııibi. Şimdi 
de ayleyai .. 

Demek ki ölen lu:ı? 

- Sonu Var -

Dünya boks şampiyonluğu 
.............................. ~7.Th ............................... . 

Maks Bear yenildi Braddok yeni şanıpiyon ! 
48000 SEYiRCİ ÖNÜNDE BAER UMUDUN AL TINDA ÇIKTI 

VE BRADDOK PUV AN HESABİLE KAZANDI 
Nev - York, 14 Haziran 
Bütün tahminler ve karşılıklı 

bahislere aykırı olarak dünya 
boks sampiyonlu~nda Braddok 
bugüne kadar şampiyonluğu 
tutan Maks Bacrc on alb 
ravnd'da mukavemet etmekle 
kalmam1ş, puvan hesabile za
fer kazanarak dünya şampiyo-
nu olmuştur. 

Çehl 
Çel<i öğleden sonr:ı yapılmı~h 
Braddok iik o!arak geldi. Ba

erde çeki salonuna girdiği va· 
kıt hasmına elini uzattı ve 
sordu: 

- Kendin:zi nasıl duyuyor
sunuz, Jımm? 

Braddok uz:ıtılan eli sıkmak
tan i~tinkaf etti ve şu cevabı 
verdi: 

- Şimdi s;ze birşey söyle
mek istemem. Hele Ringe çı· 
kalım, orada size anlatacak
larım var! 

Sonra Braddok'un Manaceri, 
Baere doğru ilerliyerek lıı:~ykırdı 

- Ringte hasımlarınızı te
pelemekten bahseden siz siniz, 
öyle mi? Haydi gidiniz, sizinle 
görüşmek fotemiyoru:ı. 

Nihayet çeki yapıldı. Baer 
94 kilo 904 ıram, Bnıddok ise 
86 kilo 863 gram geldi. 

Baerln yemeği 
Az son:-a, Baerin reklam ınc

muru dünya şampiyonunun iki 

biftek. dört dilim kızarmış ek
mek, bezelya, dili~ dilim do
mates yidiğini, üzerine çay, ya
rım bardak da bira içtiğini bil
dirdi. 
Bir yılda evrensel Un 

Halk Nevyorklu olan Braa
dok hakkında çok tcveccühlü
dür. Halbuki bir yıl önce Brad
dok sefalet içinde idi ve aile
sini ~eçindirmek için ayda otuz 
lira yardım alıyordu. ilk defa 
Griffini yenmek için riage çık
tıiı zaman açlıktan yarı ölmüş 
bir halde idi.Bu zafer şaıılllcak 
bir başlani'ıç oldu. Çnnkü işte 
bir yıldan az zamanda, Raddok 

' nihayet dünya şampiyonu ol
muştur. Yeni şampiyonun ba
basile karısı ve üç çocuğu çar
pışmada hazır buluamuşlardır. 

49000 seyirci 
Loong Island alanına saat 

sekizde gelmittim. Buradan 
Nevyork, büyük gökyaranları 
ile, çok güzel bir panorama 
gibi görünür .. Koca alanın on 
büyük girim kapısında halk 
sıra bekliyordu. Bununla bc
rab: r bu ~efer alan kısmen 
boı kalmıtbr. Çünkü tam 70 
bin seyirci alabilir. 

Bin polls 
İnlİf:••ı bin polis iÖzetJe

mektedir. Matbuat tribünüade 
iki yüz yer vardı. Yüz elli tel
grafçı kırk üç ulusu temsil 
eden ıazetecilerin emrine hazır 
bulunuyordu. T elaiz telefon ve 
telgrafla sesli sinema için iki 
kule yapılmııtı. 

35 yıldanberi Spiker vazife
sini iÖren Ce Humfrep bu• a
da olmadığından bokt-.örler Co-
ni Mak Lari tarafından tak
dim edildiler. 

Boksörler ringe 
Glrlyorlar 

Saat 22 de Baer üzerinde 
gümüı rengli bir penyuvar ol
duğu halde icldi, Sonra Brad
dok gözüktü. O daha zaif ıö· 
r6aiyor. ilmi de mltllit al-

kışlarla karşılandılar. 
Makı gülümsiyor. Con daha 

ciddi, fakat güvenli benziyordu. 
Bu sırada seyirciler arasındaki 

birçok lrlandııhlar ayaia kal
karak vatandaşlarını tetvik 
cdiyorlM. 

bundan dolayı bu ravndın üs
tünlüğü Braddoka veriliyor. 

Altıncı ravndda Baer buruna 
yerleştiriyor. Braddokun bur
nu katıyor, fakat Baer 
devam edemiyor. Braddok 
çeneye ycrleıtiriyor, fakat vu-

Yenilen dımya şampiyomı .Mak!f JJoere 
N evyorkun bütün yüksek 

ınhsiyetleri savaıta hazırdırlar. 
Bunları• arasıada Cea Tüney, 
De•psey, Ne•york prbayı La 
Guardiya, B. Hearst ve dahs 
birçokları var. Rinı önündeki 
yerlerde oturanlar smokin ve 
kadınlar tuvalet giymif lerdi. 

Savaşın Coni Mak Avey 
tarafından idare edileceği bil
diriliyor. O, son talimatile bir 
likte, ilk ravnda başlamak işa
retini •eriyor. 

Oyun nasd 
Gong vurur vurmaz Braddok 

açıkca hücuma geçiyor. Baer 
mukabele ediyor, fakat Brall
dok iki defa çenesine YUruyor. 
Baer gülümseyor, fakat kendi
nı tophyamıyor. Bununla bera
ber Braddok ıüzel bir sol fır
satı kaçınyor. Amma üstünlük 
ondadır v.e halk alkıthyor. 

lkiaci Hvadda Braddok te
siraiı hücum ediyor. Baer yine 
gülümserken Braddok bir sai 
uperkut yer1ettiriyor. 

Baer mukabelesinde muvaf
fakıy«:t ıösteriyor. Rakibi dai
ma üstün, Baer soldan hücuma 
geçerek soytarılıklar yaparken 
o bir duble başarıyor. Berabe
re bir ravnd. 

3 ncü ravnd! Vücut vücuda 
bir çarpışma. Baer mideye hü
cum ediyor ve yumruk yidikçe 
gülüyor. GlSğtn gağlise çarpış
mada göz göre üstündür. Fa
kat umumiyet iti\tarile bu 
ra•nd'm Ustünlüğü Braddokta. 

Baer Ustun gellyor 
Dördüncü ravad'da ilk hı

zından bir a~ yorulmuı olan 
Braddok zayıflamış gibi görü
nüyor ve bir çok vuruşlara bo
şa gidiyor. 

Bununla beraber halk ondan 
yanadır. Baere karşı ıslıklar 
duyuluyor ve Baer birçok dtfa 
göğüs göiüse hücum ediyor ve 
bu ravnt Braddok için pek 
fena bititiyor. 

Beıi•cİ ravnd ; Boer iki de
fa saidan vuruyor. Hraddok 
sakınıyor, fakat ~oldan da vu-

l 
ruluyor. Baer açık elle Yurduğu 
icia ihtarla kar111afı7or Te 

ruşlar tesirsizdir. Göiüı gö· 
~üse çarpışmada ise Baer müt
hit vW'UfJar bqarıyor. Braddok 
yorgun 1'6rllulyor ve weffti ail
zel vuruyor. Baer üstün. 

Baer yava,hyor 
Ansızın, herkesin hayreti 

önünde, Baer yedinci ravadda 
yavaşhyor ve savaşı ciddiye al
mıyor gibi 2özüküyor. Çatpıı
ma yine göj'üa ııöğüse halini 
ahyor Ye Braddok birçok vu
ruşlar kaçırıyor. 

Sekizinci .Ravnd! Bir hidise 
oluyor. Çenuiue bir sai ye
dikten ıonra Baer çeaeıi kı
rılmıı tavrını alıyor. Halk 
kayn&Jlyor. Bir de bakıyorlarlri 
Baer ~ülmeie baıhyor. Holi
vuda dönmesini kendisiae hay
kırıyorlar. Bu Ravndın liıtlla
lüğü gene Baerdedir. 

Baer mi? 
Dokuzuncu: HaJk Baerin 

hasmını bitirmek için birıey 

yapmadığını hissediyor. Onua
cuda Braddok birkaç yumruk 
yiyerek tehlikede benziyor. 
Üstünlük Baerde fakat pek 
birıey yapamıyor. 

On birinci ravndda en şid-
detli vuruşlar tan.ti ediliyor. 
Braddok bir aşaj'ı vuruıtan 

tikAyet edıyor, fakat dinlen-
miyor. Hücumlan tesirsiz, Ba
er kazanacak mı? Birin öyJe 
ıannedil:yor.Zira 12 nci ravndda 
üıtü lük bili Baer' de. Braddok 
kanıyor. 

Hayırı Braddok! 
Baer kanaatsiz hücum edi

yor. Sanki savaşın kendisince 
ehemmiyeti yokmuş a-ibi. Brad
dok hücum etmiyor ve vuruş

ları karşılamaya çabalıyor. 

Ravndun sonunda Baer yor~un 
görünüyor. 

Halk cndiıe içinde gö-
iüs göğüs~ çarpışmada Baer 
hasmına yapışıyor. Braddok ise 
sağ ciircktlcrlc aralık ~çmağa 
uğraşıyor ve gittikçe üstün!üğü 
ele alıyor. Bacr çok yorgun. 
Şampiyonun artık kendinde ol
madığı hissediliyor. Ve işte son. 
Maçtan sora l lempseyi ıördüm. 
Dedi ki: 

"Bu hezimet psikolojik bir 
şeydir. Baer her ıeyden ev•el 
bir aktördür, komedyacıdır. 
Ciddi çarpışmam ıştır. O ~· 
tündil, fakat üıtünlOtU•dea ... 
tifade edemedi.,, 

yeni şampiyon çocuklupn
dan beri çok kavıacıd1r. 16 
yaşında bammal olmuıtur. Ağu 
yükler taşımak itiyadı ona ku•
vetıi adelelcr vermiı ve arka· 
da,ları .arasında korku vereı 
birisi olmuştur. 

Maçın lçyUzU 
Ncvyork 15 haziraı 

Şa•piyonluğu kaybeden Bo· 
er Yahudi di. Bunun için Ya 
hudi 2'azeteleri neticeden pel 
tasalanmışlardır. Bazıları Boer 
maçtan muzaffer çıkını' diy 
gösteriyorlar. ,. 

Birçokları da Bae~ ın ~end 
isteğile yenildiğini iddıa edıyor 
lar. Ortada dolatan rivayetle~t 
~öre Baer Braddok üzerine yiı; 
bin dolar bahsa girmiş. Braddol 
için bahsedealcr bire yedi ka· 
zandıklarından Baer böylect 
700,000 Dolar ( aıaiı yukar 
bir milt on Jira ) kazanmış. NeY· 
york bok• komiıyonu başka• 
Geaeral Telan bundan delay. 
bir tahkikat açılmasmı em· 
retmiş. 

Ajızdan aııza 
Bu itte danışıklı dövüt oldu

j'unu sanıyorum, zira böyle ol-
saydı Baer daha açık ıekilde 
yenilebilirdi. Asıl zafer kazaaan 
Macliaoa Skuar bahçesi bolu 
tlirekt3r8 Cimmi Couıtondur. 
Eğer Braddok mağlup olsaydı, 
bu direktör yerinden olacakb. 

Bacr, Couston direktör ol
dukça, Madison da çarpışmak
tan iıtinkif ediyordu. Couı· 
ton gelecek bütün maçlar 
için Braddoktan imza aldığındaa 
ıimdi vaziyete bakim bulun
maktadır. Rakibi Ik Jokobs ise 
Baerin bütün ielecek maçlannı 
aniaje etmişti. 

Braddok Almanya tampiyonu 
Şmelling ile ancak Amerikada 
çarpııabileceğini bildirmiştir. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satltlar '. 
~ 

Uz Um 
Çu. Aha Fiat 
293 S SOleymano 9 13 5t 

11 
10 St 

138 Y 1 Talat 10 37 
53 Jiro ve Şü. 1 O 25 

10 7. 
10 2! 
12 55 

44 T Debbas 1 O 25 
41 H Z Ahmet 10 75 
29 K A Kazım 11 
18 J Taranto M 10 

6 S Gomel 11 75 

10 sc 
12 7(, 
12 5 L Reciyo 12 

3,5 E Raditi 8 50 9 

728,5 Y elcün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı . Fiat 
415 Buğday 4 87 5 3/ 

3 75 
400 

30 Akdarı 3 75 
351 K Palamut 185 

50 balye pamuk 51 
1794 kilo yapak 46 75 

51 
49 5{j , 

Para Piyasası 
19-6-1935 

Alış 

Mark 50 25 
İsterlin 617 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 30 
Belga 21 15 
İtalyan lireti 10 35 
İsviçre Fran. 41 
Florin 85 05 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. ilini 23 50 

Satıı 
50 75 

622 
8 30 

i9 60 
21 65 
10 42 
41 25 
85 37 
5 27 

24 



, gahlte a 

Lağım inşaatı 
Dolapla kuyudan başlıyarak 

damlacık deresinde nihayet 

bul•ak üzere Şarbaylıkça uzun 
bir lağım yapılmasına karar 
yerilmiştir. Bu plan Holiz)cr 

projesine göre olacaktır. 

Posta taylnlerl 
[yvelce vekalet emrine alın-

mış olan posta ve telgraf baı 

mlidüriyeti memurlanndan ba

yan Zinet ve bayan Nahide 
Van vilayeti posta ve telgraf 

lıtaımüdüriyeti tahrirat kalemi

•e, bayan Bedia Erzurum baş 
müdüriyet kalemine, bayan 
Bası~e Saadet posta memur
luğuna tayip edilmişlerdir. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri ve 
Operatörleri 

~luzalter J~roğul 
Keına 1 Çetin dağ 
Hcstalarını her gün sabah 

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

Tele ton : 3921 
Pazar ve salı 9 dan 11 e 

kadar memleket hastanesinde 

,.wzr &*' 

Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey· 

. . 
Tenı Aaır 

___ s_ ,,. z - ao Hazıran 1•a• 

iz ~ir ithalat gümrüğü müdür
)jiğünden: 
K. G. 

240 Pamuk mendil 

450 Jelatin 

35 İpek sarılı şapka teli 

95 Boyalı şapka süs iineıi 

170 Kokulu sabun 

155 Diş macunu 

260 Biryan tin 

135 Kundura boyası 

1 780 24 keçe şapk& tü(ü 

170 Donatılmış kadın şapkası 

1 250 Panama hasırı11dan taslak ,apka 

40 İpek ut teli 
Yukarıda cinı ve miktarı yazılı efya artırma suretile 10 Te•

muz 935 iünü satılacağından i5teklilerin o güa. aabahleyisı saat 
9 da satıf komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

19~20 1780 (846) 

iz mir Defterdarlığından; 
İssilarının verg~ borçlarından ötürü tahsili eaval yasaıına ıör• 

haczedilen Birinci Kordoıada kiin 78 ıayılı tütüa deposu tarihi 

ilindan itibaren 21 gü• müddetle müzayedeye çıkanldığından 
.f almak ve pey sür•ek iıtiycnleria defterdarlık tahsilat kalemine 

gelmeleri. l 20, 24, 28, 2 ] [ 825 ) 

PUDRA 
Hususunda 

YENİ KEŞİF 
En yağlı ci1de hile " ınat 

bir ınanzara .,, verir 

5 defo 
daha 
faz la 
müddet 

sabit tutar. ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramvny cad· 
desi N o. 596 Tel. 2545 

ER EV şurubu mem eke imizin dokla
rının takdiratına mazhar olmuştur 

İşbu yeni keşif size hiçbir 
erkeğin mukavemet edcmiye
ceği gençlik 2üzelliği ve cazi
besini verdiğinden bütün gün 
zarfında her ne işle de meşgul 
olursanız olunuz katiyen bozu
lup ıslaklık vermiyec ktir. Bu 
muvaffakıyet T okalon pudrası
na has bir esrarı fendir. Bu 
fen sayesinde T okalon pudra
aına krem köpüğü kanşhrmak 
mümkün oluyor ve 3 defa da 
en ince ipek elekten geçiril
dikten ıonra elde edilen fev
kalade ince pudra cilde bir 
defa temas ediace kolay ko
lay bırakmıyor. İşte buncJa 
dolayı Tokalon pudrası di2er 
pudralara kıyasen bcı defa 
fazla müddet yüz.de kalır. Hat· 
ta sıcak salonda uzun dans 
fasıllarile geçireceainiz auva
reden ıonra bile cildiniz. ilk 
dakika11m tazelik ye caı.ibeaini 
aynen muhafaza edecektir. 
Tokalon pudrasını• ihtiva et
tiii krem köpüiü cildin lltf· 

kurumasına m .. nı o.ur. uaıbu •. 
•• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 • 1 ••••••••••••••••••••••••111111111111111111111111111•11111111111111111111111• aııı ı sawııııııııııııııııııııııııııı .. ıııı••••••• 

" ·r i i aşe G 
hiç bir şeyi 
kalmıya-9 EYLÜL BAHARAT DE

POSUNA ~OŞUNUZ .. 
ÇİRKiNLEŞTİREN 

Bu kabarcıklar nasn 
te,ekkUI eder? 

Cilt, iuddelerı vasıtasile "S•
bum,, tabir edilen bir nevi yai 
ifraz eder. Hemen ekser ka
dınların mudarip otdukları 
"parlak burun ,, un husulüne 
sebep olur. 

Ya yüzü çirkinleştiren siyah 
kabarcıkları kim tanımaz? Bu· 
nu ezdiğinizde "demodex., ta
bir edilen beyazımtırak bir yağ 
habbeciği ifraz eder. 

Eğer yüzünüze herhangi bir 

krem sürseniz, guddelerin fet
haları kapalı ve "Sebuın., yağı 
mahpus bulunması hasebile 
mesamatı genişletir ve siyah 
kabarcıklar bcıcrenizde yer 
alırlar. 

SlYAH ... 
KABAR- . ., 

• CIKLARll 
• f GlDERI

e N1Z 

Bunları nasıl 
giderme il? 

Bu siyah kabarcıklara karşı 
mücadele etmek için yüzünüzü, 
beşereyi tasfiye eden "Sebum,, 
denilen yaiı eriten ve "dc
modex,. denilen beyazımtırak 
ya2" habbeciklerini imha edea 
GECE SIAMOISE KREMlNI 
kullanınız. 

Bir defa temizlenmiş olan 
yüzünüz, cildin serltestçe tenef
füsüne •Üsait kılan GÜNDÜZ 
SIAMOISE KREMiNi kabule 
amade buluaur. Zira bu krem 
havalandırılmış ve pudrayı bü
tün gün sabit tutar ve burun 
parlaklığını izale cdu. 

Hemen buküıa tecrübesiai 
yapınız. 

CREME SİAMOISE 
HER YERDE TATILIR 

lzmlr beledlyeslnden: 
- 1313, 50 lira bedeli mu· 

hammencli dairemiz için def
ter cildiyeai, cetvel: makbuz ve 
aaire tabı iti belediye baıka
tipliğindeki t•rbaame ve nümu· 
aıeleri Yeçhile 2n /935 Sah 2ü-

nü saat 10 da açık ckıiltme 
ile ihale edilecektir. 

İıtirak için 99 lira muvakkat 
teminatla söylenen iÜn ve ıa
ata kadar belediyedeki komiı-
yona gelsinler. 
16 20 25 30 

a ırsa 

cak ıre '' 

Üşütmekten mütevellit bütün ıstırapları dindi
rir. En şiddetli baş ve diş ağrılarını keser. Nez
leye, gripe ve emsali hastalıklara karşı bilha~sa 
tavsiye edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Fiati 7,5 kuruştur. 

BONO 
1'1iihadi1 ve gayriıniibadil 

bonoları alır ve satar 

.Al >R.ES 
lzmir Kemeraltı caddeıi 

Hacı Hasan otelinde 60 numarada 

BAY CAViDE 

rettiği tabii ve yağlı ifrazatı• 

diğer al iade pudralar bu if
raz.attan kuruyarak cilde kaba 
ye taravctsiz bir manzara 
vcrır. 

Şay t cildiniz.in füsunkar ve 
teshir edici bir renk a.lıp bü
tün dostlarınızın hayret ve m~
rakını mucip olmasını arzu 
edersiniz hatta bugün bir kl tu 
T okalon pudrası alınız ve bi%9 
zat göreceksiniz ki T okalon 
diierleri•den ne kadar farklı· 
dır. Çünkü bu muvaffakıyeti 
medyun olduğu krem köpüğü 
yalnız Tokaloaa mahsustur. 

Kuru bir cilt ~ Petalia 
Tokalon pudrası yağlı cilt ~· 
ise Pero Tokalon pudraaı Jrnt. 
lanınır.. 

Böbrek, karaciğer rahatszlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Telefon : 2067 



20 Haziran • .,.,. .. 

Beklıım dei'll hakikai 
Yeni çıkan, 

•Kola mensn~a't-.. 
.Fabrikası kl.uııaşlarını 

Alırsaııız Bir daha j._ vrupa kumaşı 
aramazsınız. Katiyen kırışn_az. Sizi sık sık 
elbise ütületmek zahmetindeıı kurtarır. 

Halis yün 
Cazip renkler 
1 
ı· Zengin çeşit· 

Terzinizden bu fabrikanııı kumaşlarını isteyiniz. 

• 
yerı : Uır.umi satış 

Çolak zade halı 

'fELEFON: 

Birinci 
limited 

ı\çık havada 
Bırakılmış 

2300 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK, yediğiniz bütün yemeklerde mik
ropla~ doğurur. SOl'.JUK, bu mikropları öldürür. Bunun için bir 
clektrık soguk ha\ a dolabi satın almalısınız ve bunu alırltcn e.. 
t'ylsini ~çmeli'iini1. 

Bu sigortayı temin eder. 

Fiyatı - 180 liradan itibaren tediyat -18 ay vade 
Satış yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBİNiN SESi ] Samani•kelesi 

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

' Dikkat Aldanmayınız!. 
Keçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 

ltalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 
Memurlar koo eratifinde perakende satılıyor 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAll ÇIKRJGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ TAZE TEMİZ UCUZ ~ • • . . . . 
~ iLAÇ E . . 
i HER TORLO TUVALET ÇEŞİTLERi ~ . . . . 
: Hamdi Rilzlıec : • • . . . . 
~ Sıhhat Eczanesi l 
• • • • ! Bqclurak Bllyük Salepçıoğlu bana kartııında : 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saçlan döülenler 
Komojen Knnzuk 

lzmlr Slclll Ucaret me
murluğundan : 

Müseccel [İzmir Eınaf •• 
Ahali baakası Türk anonim 
ıirketi) aia 1935 ıcncaine ait 
sirküleri ticaret kanunu hü
kümlerine tevfikan sicilin 1427 
numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilin eluaur. 

İz.mir sicili ticaret memur-
luğu mühürü res•i•i •• 

F. T eaik imzası 
1 - Sir,küler 
lzmir Esnaf ve Ah.ali ltankuı 

İz.air 1 S \aaziraa 1955 
Bankamız namına imza koy

mağa salahiyetlilerin imıa aü
munelerini havi listeyi takdim 
ve aşağıki noktaların i,arct 

edilmesini dileriz : 
1 _ Muhabere, muhasebe, 

kasa ve cari hesaplara ait va· 
raklar ile, havale mektuplarının 
ye çeklerle, banka muamele
lerine taalluk eden bütün vesi
kaların muteber olabilmeleri 
için biri mutlaka birinci de
rece olmak üı.erc iki salilıi-
yetli imzayı tafımaları. 

2 - Yukarıda yazılan ha-
ıuılardaa başka bankamızı ta
ahnüt altına soka• bi1tü• •Y
rakı• mccliı üyelerinden im• 
koy•ağa ıalilıiyetli bir zat ile 
ıenel direkt6r tarafınd-n i ... 
ulanmış olaaıı llzımdar. 

3 - Bu ıirkiil•r bmadaa _.. 

.-elkileri iptal eder. • • 
Bi•eail• .. Jll •• ••~ 

aiıi yenileriz. 
lzmir Esnaf •• Ahali ltuk• 

murahbu iye •• itlMe 
••cliai bqkam 

H. Akyörek 
Genel direkt6r A. lau 

idare meddi lyeıindea bidaei 
derec• imza koymap sal&lıi-
yetli olanlar 

Bay Ha•di Akylrek 
~Murabhu Uye ye idare ••CIİIİ 

batkanı 
H. Akyürek 

Bay Rahmi Filibali 
idare mccliıi üyesi 

Raıu.i Filibeli 
Bay Mehmet Fevzi Ak•· 

••notlu idare meclisi üyai 
M. Fevzi 

Genel direktörlük •e idare 
merkezi namına birinci Ye 

ikinci derecede i•za koymağa 
salahiyetli olanlar 

Birinci derecede imzalar 

Bay Atıf lnaa 
Geael ve merkez direktörü 

A. laan 

lkiaci derecede imzalar 
Bay Cevad Gü•en 

Koatrolar 
C. Gh• 

Bay Hüseyin C6:ıaydıa 
muhaael.e fefi 

H. Göz.aydın 

Bay lbrahim Soy.al 
Muamelat ıefi 

1. Soyıal 

Bay Oıman Alpman 
Vezne ıefi 

O. Alpman 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmeıine mani olur. Komojen 

aaçlarm köklerini kuvvetleadirir ve beıler. Komojen saçların 
gıclaaıdır. Tabii realderini bozmu, JAtif bir rayihuı yardır. Ko
mojen Kanz;uk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat matazalarında 

Umumi aumara 5588 huUll 
numara l/211 ifbu suretia ..
lına ve daire doıyaııada luf
zedilen auıbaya m•tabakatl: 
tetkik ve mukabele netic..ıl 
anlqıJaakla taadik Jabaclı. 

bulunur. 

Belediyelerin dikkatine! 
Ev numaralan ve sokak levhaları fiatlannda 

mühim tenzilat yapılmıştır .. 
Ahmet Etem Buldanlollu 

Oazl Bulvarı 2a 
Telgr: EHEM; Telef: 3991 

1 - 3 (835) 

lz ı.· ir liman işleri alım satım 
komisyonundan: 

Alıancak iskelesine rampa etmiı va limanın her hangi bir 
yerin• demirlenmiı veya bailıamıt gemilerden boşaltılacak ve 
bu gemilere yüktetilecclc maclen kömürlerinin yükleme ve bo
ıaltma iıi eksiltme müddeti haziranı• yirmi ıekiıillci cuma günü 
saat ona kadar uı.atılmıttır. lıteklileri• komisyona gelmeleri bil-
dirilir. 20-27 {828) 

İSia dokuz yüz otu& beş ıene-
ıi 15 haziran 193S ~Unü 

. (8~) 1808 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zayi 
Izmir Ziraat bukuınclaa 

yedim• Yerilea 103 sayıh " 
896 liralık vedeli tasarruf teY· 

diab bonosunu zayi eylediti-
den ileride bulunarak ı•rek 
kendim ve ıerekse aharı tara
fıadan ibraz olunduiu takdir

de hükmü olmadıiınm ıaxete

nizle de ilin edilmesini dilerim. 
Muilada teJefon mütehauııı 

jandarma onhaş111 

Ali Riı.a 

1799 (827) 



Senıte 10 'tenr Asır 
==- a , .. 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 18 hazi

randa gelip 20 haziranda An
vres - Rotterdam - Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNIEN 

ROLAND motörü 23 hazi
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 19 hazi

randa lzmırden (doğru)Nevyork 
için yük a'acaktır. 

SERViCE MARİTİM ROLJMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

hir muntaz am sefer. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

gelip 15 temmuzda Malta,Mar
silya ve Barcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

T 

ı . v. 
\\. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

MOREA vapuru 24 hazi
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

A YOLA vapuru 8 temmuzda 
bekleniyor. 11 temmuza kadar 
Anvers Rotterdam, Hamburg 
ve Br~men limanlarına yük ı 
alacaktır. ı 

SERÜICE DIRECT DANUBIEN I 
Tuna hattı 1 

DUNA vapuru 30 haziranda · 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis- ı 
lava ve Viyanaya yük alacaktır , 

Vurut tarihleri ve vapurların 1 
isimleri üzerine mesuliyet ka- 1 

bul edilmez. 1 
N. V. W. F. Hanri Van Der ı 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. \ 

2007 - 2008 l,, _____ ıı;;;;;;;;;~-
i Doktor 

O man Yunus 
Deri ve tenasül has

talıkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Zong·utdak 
Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende ~atış kilosu l ,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Tele fon 3937 

Umum Hastaların 1 azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzuır. gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsaJar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalı~ma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
ıLE RAGBET ve !TıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

t"a.hri Blzaı 
Bey tarafından yapılır 

Kabul 'aat:eri : 10 ili 12,30 öileden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

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

Müjde = w_ Müjde 
) üzlerce senelerdenberi nam ve şöhreti 

yükselen ~alihlinin Sart çamur ılıcaları açıldı 
Havasının latifliii ve suyunun bol V.! tatlılığı ve çamlık

ları, çayları, şellaleleri ve Sarıkız madensuyu membaları gibi 
meziyetleri ile meşhurdur. Sıcak suyunun bol ve banyoları
nın temizliği şununla isbat edilir ki bir kimsenin girdiii 
banyo derhal boşaltılır ve üç dakikada tekrar dolar. Bu 
banyo suyunun kimyager tarafından tahlil edilen 9 madeni 
havi suyunun birtakım dünya meyvaaından mahrum ailelere 
evlat yetiftirtmek ve birtakım el ayakları kıvrılıp top haline 
gelen, insanlık ıeklinden çıkan genç ve ihtiyar kimHlerin 
de yeniden sıhhat bulup dünyaya gelmesine sebep olduğunu 
adresleri ve şöhretleri malüm kimseler ile isbat edebiliriz. 
Bundan maada romatizma, böbrek, kum, siyatik, bel, cilt ve 
yel •irıları, rahia ve bAsur gibi hastalıklara da çok faydalı 
elduiunu da müteadıılit ııloktorların tavsiyeleri üzerine gelen 
haıtalar ile isbat edebiliriz. Banyomuza teşrif buyuracak 
miaafirlırimizin iıtaıyonda ve1aiti nakliyeden zahmete duçar 
olmamaları i in osta arabalarını Hrmaları ilin olunur. 

6 - 7 (827) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HA BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

THURSO vapuru 25 hazi
randa Hull, Anvers ve Lon-

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (292) 
d adan gelip tahliyede bulu- 1 
nacak ve ayni zamanda Londra 

Doktor 

A. Hiza Uneln ve Hull için yük alacaktır. 

ROUMELIAN ,-apuru hazi
ran sonunda Liverpool ve Svan
sea 'dan beklenmektedir. 

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

TE IS TOL 
Birinci Sınıf==== 

--Lüks Otel 
Biitiin lzmirliler burada buluşurlar 

Tepe başı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerın teveccUhUnU 

kazanmış ÖMER LÜTFÜ'dür 

Eczacı başı 
Süleyman Ferit 

Şifa 
Eczanesi 
l:ı:mirin en temiz en ucuı ve 

en taze ilaç satan tıbbi lüks 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 
Sıhhi korsalar 
Barometre 
Tuvalet çeşitleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan ilaç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur. 

Eczacı f · em al Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, genç!iğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

İşte eserlerim : iddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonhabra, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

ikincisi 

Hilal eczane~ i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl

larının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

20 Haziran 1935 

NEDEN YAVRUNUZ 
ZAYIFLASIN ! 

Sizi bu üzüntüden kurtaracalc. 
Y avruau:r.u sıhhatlı yapacak 
Yegin~ gıda 

LAK TİN 
Sütlü unu 

Hazımsızlık, Kuıma, Sancı, ishal 
Yarla bunları fiderir 

Çocuk hastalıkları mütehassısı doktor 
Bay Ali Vahit diyor ki : 

Çocuiun esas gıdası anne sütüdür. Fakat anne sütü 
kafi gelmiyorsa ye çocuk :r.ayıflıyorsa mutlaka ona 

Yardımcı bir gıda 
Vermek lazımdır 

Lak tin ve iyc.stin 
Çocuk mamalarını tercih ediniz. 

UMUMİ DEPO: 

LUT Fi KRO~l 
Ecz• deposu - lzmlr 

Posta kutusu 215 

DiKKAT : Fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. 

Kutusu 50 kuruştur 

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesi 
müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarile muhammenatı göaterilen bir senelik 
yiyecek yakacak ve sair gerekenleri 5 Temmuz Cuma günü saat 
15 te lzmir ııhhat müdürlüğü dairesinde toplanacak komisyon 
önünde verilen bedeller haddi liyık görüldü&'ü takdirde açık 
ekıiltme ile istekliaine ihale edilecektir. lıteklilerin hususi ıart
larını görmek üzere her gün müeaıese idaresine ve ihale güaün
de komiıyona bafvurmaları ilin olunur. 

Cinsi azami asgari kilo l'e adedin 
kilo kilo 

Ekıaek 1 inci nevi 9000 12000 
Koyun ze kuzu eti 2000 2500 
Dana eti 1500 1700 
Sadeyaiı "Urfa Birecik malı,. 700 1000 
Zeytinyağı "Ayvalık azami 2,5 aıitlik 400 600 
Şeker "toz 600 ,, 
Pirinç "Tosya 1 inci neYi,, 1300 1700 
Şehriye Ekıtra nevi iraikli 150 200 
Makarna Ekıtra nevi irmikli 250 350 
Kuru faaulya "Çalı Karadeaiz,, 500 700 
Nohut Karabiıra "iri taneli" 300 400 
Mercımek iri taneli 150 300 
ince tuz 300 400 
Salça 70 100 
Süt 800 1000 
y 0ğurt 800 1000 
Sabun "l inci çımaıır sabunu,. 600 700 
Soda 300 300 
Odun kömürü "meşe.. 3000 4000 
Kok kömürü 10000 14000 

Yumurta 
Patatıı 

Kuru soğan 
Domateı 
Patlıcaa 
Taze faıulya 
Limon 

8000 10000 
1500 2000 
1000 1500 
1250 1500 
4500 5500 

600 700 
3500 4000 

16-20-25-29 

muhammen&tı 

kuruı ıantim 
8 50 

35 
20 
80 
32 
inhisar fiatı 

24 
25 
25 
14 
10 
15 
3 in"laiıar fiatı 

25 yeni mahsul 
10 
15 
25 
7 
3 

50 

deYlet rayicine 
göre 

1 kuruıtan 
6 
6 
5 
l 50 
8 
2 

1750 (840) 

lzmir W:illi Emlak Müdürlüğün
den: 

Lira 
Karantiaa vapur iıkeleai 60 
Salhane vapur iıkeleai 30 
Köprü yapur iskelesi 30 
Şehitler altın ıokajlında 33-27 Ne. dükkin 36 

" " ., 31-25 No. ev 93 
Yukarıda ya:r.ılı emYalia bir senelik icarı müzayedeye konul-

muı ise de haddi liyıkile talip :ı:ııhur etmediğinıle on gün müd· 
detle temdidi.ae karar YeriJ.ittir. 

Taliplerin 24-6-935 pa:ı:arteai ,Unü aaat 14 te milli emllk mü-
ı dürlüillne allracaatlan. (826) 


