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Haraççı 
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Mamulatı Sandal

yelerini Her Yerde 1 

Arayınız. ____ _I 

Cıııııltı•ri11etiıı \'c Cıınılııınyet Fsel'iııiıı Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyast Gautedir Yeni Asır matbaasında basılınışhr. 

n 
I-Ialkın ekmeği 
İle oynanılamaz 

Türkiyenin ekonomsal erkin
liı?inı ( iktisadi istiklalini ) üç 
beyazlara bağladığını, buna ha
yatig bir önem ( ehemmiyet ) 
Vtrdiğini biliyoruz. Cumhuriye· 
tin c eri olan bu yeni binanın 
çatısı, ancak bu siyasanın tam 
•erimlı o 'cıugu gün örtli müı 
bulunacaktır. Şeker ve pamuk
lu dokuma endüstri izh } o
ialtımı ( ist hlaki ) artırarak 
geD.liğe ( refaha ) yardım eder· 
tesine gelişmesıne çalışan dev
ltt, buğday işini de, esası bir 
ıiyasa olarak ele almıştır. He
nüz başakları beliren bu siya
sa salt içsel yogaltımı ( dahili 
iatihlaki ) dü üncn bir siyasa 
olma la k lmaz. Sınırları da
ha geniştir. Tıirkiye, dışa
rıya buiday çıkaran ülkeler 
ıı ası,da ; er almak döl eninde
dir ( azmindedir ). Bunun için 
de buğdav yetiştirme işini bol 
Verimli, rasyonel bir ekilde 
~rıtmak ( ıslah etme;. ) ihtiyacı 
ıle karşılaşmııtır. 

Bugüne kadar güdülen si•·a· 
•anın ilk ergeıi ( hedefi ) ı un 
veya lauğday griıi ( ithali ) ih
tiyacından bizi kurtarmak ol
muştur. Artık ekmeğini dışar
dan getirten bir ulus dcğiliı. 
T pra2"ımız, en kö ) ı farda 
bile ihtiyacımızı ntlambyor. 
Buğday üretmenleri ( müstah· 
siile~< ) çok yıllar büyük sıkıntı 
çcktıltr. Devlet tam zamanında 
bu işe_ el . koymamı:ı olsaydı, 
eı,;megım·zı dışardan getirtece-
?. miz yıllar gene gelecekti. 
Ekonomsal varlığımız için bua· 
dan daha kötü bir durum 
ol mazdı, 

Buğdaycılığım zı geliştirmek 
için abnan tedbirlerin tesiri 
görülünctye kadar, yani bugay 
üretimi (istihsali) karlı bir iş 
haline .,.~•:nceye kadar buğda-
yı kc: kanununa ihtiyaç 
Vard,. ıdan şüphe edilemez. 
Bu kanun rencberin biraz be
lini doğrultmasına yardım et
ti. Tarım banka~ı devlet hesa
bına olarak dızinlik (nazımlık) 
rolunü üzerine aldı Bugün 
Bankanın depolarında önemli 
stoklar vardır. Şu halde orta 
Anadoluda kuraklık var diye 
kıtlık olac ğını ileri sürmek 
yersizdır. Tarım ınüste~arının 
Pek doğru o.arak söy!cdiği gi
bi, ne kıt!ı n de bolluk dü
•ünülemez. Devlet her iki du
ruma karşı te ibirlidir. Böyle 
iken buiday fiatının yükseldi
i:'i görüldii. Fakat bu fiat yük
~eli"i ile un ve ekınek fiatının 
yükselııi arasında büyük ayır
dımlar (farklar) vardır. Vur
guncular fırsatı kaçırmıyarak 
kuraklık lakırdısından fayda
laD.ma yolunu buldular. 

Halkın ekmeğine karşı bir 
ıaldırış oldu. Bu fiat yükseli
tinden rençber faydalansaydı 
bell.:i ıızlanan bulunmazdı. 

Zira köylünün kazancını ar
tıran her hareket, şar pazarla
rında da bir hareket uyandırır. 
Böyle olmadı. Halkın ekmeğini 
ı ahıılaıtıran bu saldırışın bol 
kazancını kescleriııe indirenler 
aracılar (mutavassıtler) dan iba
ret kaldı. Şarlı yoğaltman (müs
tehlik) ekmeği da!ıa pahalı yer
ken üretmen (mü,tahsil) bundan 
hir santim bile kazanmıyor. 
Alınaa fazla paradan kövlünün 

r e dır • 
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Adis-Ababa hidisesİ ~mir şarbaylığının .bir kara_drı 

-------- General Voroşılof a ını 
ltalyan 
muş 

elçisine hakar tte bulunul- Taşıyacak bulvar 
ussolini e pacakmış? .. ~ -

Adisababa, 20 (A A) -
Deyli Telj!raf aylarının bi:
dirdiğine göre, Buradaki 
ltalya elçiliği işyar :ırıııdan 

biri ıeçcn hafta bir hadi
seye karı~mı~tır. Bu husuıta 
pek ketum dayranı!ıyor. 

Diğer taraftan Deyli Eks-
pres gazetesisin haber al-
dıfrına göre Habeş hava 
s~baylarından biri karısiyle 
beraber ~ineınada bulunan 
İtalya elçili:':i birinci sekre
teri B. Mondellinin kapıdn 
duran otoınobi':nin üzerin
deki It:ılyan bayra"ını tu
tup koparmıştır. Bundan son
ra yine ayni subay s:nemaya 
girerek Sayan r.~odellinin 
vestiyerde duran mantosunu 
da parçalamış ve onun üze· 
rine de yakalanmıştır. 

Mussolinl ne 
Yapacakmış? 

Bcrlin 20 (Özel) - Tra-

lngiltere • • 
mrıva 

noseıın ajansı bildiriyor:"Ma
ruf f ıı ~t reislerinden biri 
Hab · s an hnl.kındıı ~u ~e
y natta bu:undu: 

- !ı1ussolini eski hatları 
tamire çalışıyor. Duce ltalya
anın büyük h:ırpta döktüğü 
kan h sebile Habeşi5tan üze
rindeki miiddeiyatı haklı gö
ı·üyor 'e bu müddei yatın 
Versay muahedesi yapılırken 
islenen haksızlıkları tamir 
cdece1'ine kani bulunuyor. 
Öte y";,nd n lngiltere, ltalya-

1 nın Brenerde medeniyet bek
l çisi olduğunu i!eri sürerek 

nazarı dikkatımızı ba~ka ta
r. fa çekı:ıek istiyor. M.Mus
solini son söylevinde açık 
surelt~ gösterdi ki bu mesele 
yalnız ltalyaya ait olmayıp 
bi:tün Avrnpanın iıidir. Bun
dan Avusturyanın istiklalini 
korumak için Italyanin diğer 

' devletler!e elbirliğinde bulun
mak istemediği manası çı

- .Sote , J uucıl 6rtı/{rıdu -

Yapmıştır 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Eski Büyük Alman Donanınası Yeniden Can Buluyor 

f'ebc/tiltıırık 1 naili: Filow 

Londra, 20 ( A.A ) - Deniz den eier Almanya om diğer •anya bu hakkını bizim de-
bakanı Ingiliz - Alman anlaşma· devletlerle statü beraberliği nizaltı tonajınıa yilzde 45 İlle 
ıını• ana hatları hakkında rad- olmak !Azımsa deni:ı:altı gemi- kadar indirmiıtir. · 

Bakan, İngiliz • Alman an-yoda verdiği bir söylevde de- !eri yapmağa hakkı olacağı · 
laıması üzerine lngilterenın 

miıtir ki: meydandadır. ı k 
diğer memleketlerle ge ece 

Almanya bu anlaımanın ya- Diğer taraftan şimdiki deniz için deniz daraltmasının şekil 
pılması üzerine yalnız İngilter andlamtalarına ıöre diğer ve ayrıntıları hakkında genel 
re ile deyi! dört de•letten hiç ülkelerin bu ıınıf gemiler hak- aalaımalar yapmak içiD. gö-
birile Jeniz yarışında bulunmı- kında bizimi• beraberlik hak- rüşmelere girilebileceğini ıöy-
yacaktır. Denizaltı gemilerine lan bulunduğu için Almanya- !emiş 'H deniz bakanlığı Al-
gelınce. bunların şimdilik kal- nın da bu hakka kavuşması man önergesini reddet.eydi 
dırılması imkansızlığı yüzün- gerektir. Bununla beraber Al· Son1< 5 inci sahifede --

••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cebine birşey gitmiyor. Bu itin ekmeğe bağlı olan, baş ıca kınına umutlarımızın büyük bir 
asıl acınlı olan yeri de bura- gıdasını ekmek teşkil eden • kısmını bu siyasamızın Terimli 
ııdır. Ekmek fakir hıılkın baş- ulusların da çok az olduğu dü- olmasına bağlamış buluauyoru:ı:. 
lıca gıdasıdır. Büyük 4arlan· şünülmelidir. Bu hakikat karşı· Ekmefrin fiatı, on beı ııünde 
mızda bile yalnız ekmek'e ıe- ıında vereceğimiz karar, ek- 70 para artarsa fakir halkın 
çinen evler az değildir. Bizde ırıeğin yersiz yere pahalanma- bundan ne kadar ııkıntı çeke-
hayatın ucuzluğu veya pahalı- sına meydan vermemek olacak- ceği düşünülaelidir. Burada 
lığı ekmekle ölçülür. Türkiyede tır. Devlet ya,atık ( haYayici laelediyeye düıen ağır yilküa-
ekmeğin bütün memleketlerden zaruriye ) fiatlarnn indirmeyi, !er de yardır. Buau baıka lair 
daha ucuz olduğu söyleaebilir. yani bayatı kolaylaştırmayı bir yazımıza bırakıyoru:ı. 
Bunua vanında. bizim kadar ıiva .. haline kovınu,tur. Kal- •• ...,. •• , :at.ı.-t• 

l"oro .. lofuı lz111iri :iyanl ı alırı.U .. mıdrııı 
. . : . 1 

1 

d d D ·rçember sokağından lzmiri 2ıyaretı ıyı hatıra ar u a emı 
bırakmıf olan ve ıarımızın fah- baılıyarak (gazi) ili.: okulu 
ri şardaşlığını ka:ı.aıımış olan önünden 2eçecek, Celil ba>:ar 
dost Sovyet cumhuriyetinin ve Mustafa bey ~addelenal 
başkumandanı Geaeral Voro- kestikten sonra yeaı yapılacak 
filof adıaın yeni açılan bulYar- olan 36 000 ıourabba metrelik 
!ardan birine Yerilmesi ve böy- kültür ' parkına dayanacaktır. 
lece fahri ıardaıımıza aaygıla- Ş büyük parkıaa uza-

b. k d h .. t 'l arın en 
rımızın ır ere a a gos erı - b .. I bulvar en iılek 

. b 1 k .. . .. nan u ıuze 
mesı şar ayı ça munasıp go· h Ik b ı b"r yol elacak 
rülmüştür. Şarbay bunu bugün ve a ı ea 0 ı _ 

k ul '-l"f d ktir ve Türk Sevyet dostlu2unun 
şar ur una te .. ı e ece · b ("" .. t k · ı d 

General Voroşilof adını ta- canlı bir 5en o unu eş 1 e •· 
şıyacak olan Bulvar Gündoi- cektir. -

HAVA TEHLİKESİ 

Bugün tecim odasında 
Büyük toplantı vardır. 

lzmirlilerin Acuna hanıivet senhoJü olacak 
Şekilde davranacakl~rı şüphe~izdir 
Büyük başbakanımızın iıaret 

ettiği hava tehlikesini önlemek 
için yurdun her tarafında ol
duğu gibi Ulusal kurtuluş sa
vaıının en önemli yeri elan 
gü:ıel lzmirimizde de heyecaalı 
bir kıı ynaşma başlamıı ve iz-

mirin ö:ıveren evlatları her t•Y
de olduğu gibi bu ııenel kay
naşmada da ön safta yürümek 
dölemntle bulunduklarında• 
önemle karıılanan bu iş için 
İznıirin tecim bayatını eyi aa· 

Sonu 4 wıc" say{<11lt1 -
iki arkada, konuşuyorlar 

, __ --

Sağdaki karım.. Soldaki metresim. 
- Benimk;ıi de tastamam tersinesi. 

-

Riı e - l'ııı ia 



•• oz dil 
Sözlü"ü 

Hcrgün beş kelime 
otuz DördUncU Llete 

l - Fıkra 1 - Mek 

ŞE&iR F.,ABERLERİ 

Kızılay haftası 
2 - Anlatık 

Ônıek : 1 - Kaftuau• ikinci 
maddeıiaia üçlinıü bö
leiinda ... 

öbür gün başlıyacaktıre. Bunun için 
hazırlanmıştır •• 

Panayırlara 
Ait kanunda 
Değişiklik 
Türkiyede açılacak arsıulusal 

panayır ve sergilerin verıri ve 
resimlırtlen muafiyetine dair 
kamutayca onaylanan kanua 

2 • Yazının son b&lağiade ... 
3 - Hoca Nurıttia'ia hanııi an

latıklarını daha çok sever
siniz ? 

2 - Feragat - Özııeçi 
Örnek: Yurt işlerinde öz
ııeçi ilk şartlardandır. 

3 - Fikri takip - Güderga 
Örnek : Güdergesi oluııyan 
adam, hiç bir işi başaramaz. 

i - Davet - Çairı 
Davetname - Çağrılık 
Med'u - Çaink, Çağrılı 
Örnekler: 1 - Yann ak
Jam için kaç çatnlık yolla
dınız? 

2 - Dün akıamki parti çağrı
sında bnluaduuz mu? 

3 - Y arıaki bllylk t&leae çağ
rılı ( çajnk ) aıımıı? 

S - Ziyafet - Şlllea 

Not: Gazetemin sıı.duile
cek yazılarda bu kelhneleria 
Oıma.lıcalan kallaaılaeaeunı 

rica ederiz:. 

Resmi mektup 
Ve paketlerln nakHye 

Uo ... U 
Bayıadırlık bakenbpdan U

baylıia gel.. ltir bildirimde 
2721 aumarala kanua aucibin· 
ee poıta ücreti aıuafiyetleriniıı 
lraldınlmış oldwıtw için poıtaha· 
aelerde hunst keyıtlar batııı• 
lecaj'ı biltlirilmifdr. HHaba 
.... tatkil edecek ole• bn ka· 
,.tlar arUlllda poıtalaaaalera 
..nlmekte olu adi •e teala· 
illtl6 mektuplarla 1&ir e,yanıa 
kayıtlı bulanacetı lbtelır p.ı· 
talıanelerca layınatleadirilacek· 
tir. Dairelerde• postahaaelere 
Yerilecek idt rııimlır için ay· 
rı, taahhütlü ruimlar için da 
ayrı listeler bazırlaaması, bu
nunla beraltır ııırek adi ııırık 
taahhütlü müuılit için taa_ı:im 
oluaacak bu listelerde• birinia 
postahaneler• mühürlettirilarek 
i•ri alınacağı, diğerinin de 
postahanelerdı bırakılacejı bil
dirilmittir. 

Yamanlar suyu 
Yamanlar suy11 tesiutıaın 

kat'i kabul ketfiae başlanmıt
tır. Şarbaylık aülaıncliılıri bu· 
ıü• Yamanları ııiderek tui• 
!atı tetkik eıleceklerdir. Ea 
son iki hafta sonra kat'i ka· 
bultin yapılacajı zannedilmek· 
tedir. 

Teıisatta aoksaalar ıörlllür· 
ae müteahhide tamamlattırıla
caktır. 

Birinci kordona 
Palmly• dlkaecek 

Şarbaylıkça birinci kordonun 
öaümüzdeki yıldk palmiyelerle 
ağaçlandırılmaaıaa karar Yeril
ınittir. Buaua için şimdiden 
fidanlıkta palmiye fidanları ye· 
tiştirilmesiae baılanmııtır. 

Otobüsler fazla 
Yolcu almıyacak 

aşağıdaki program 
- -

1 - Kızılay haftası 23-6-935 
pazar günü başlıyacak ve 30-
6-935 pazar günü bitecektir. 

lecekse de önceden tedbirler 
almak suretile 30/6/935 Pazar 
ll'ÜnÜ sabahı miimkün olduğu 
kadar çok öğrencinin okul'ar
da bulunmuının temin edilme
sini bütün direktör ve Başöğ
retmen arkadaşlarımdan rica 

2 - Hafta içinde ce,,.irete 
üye yazılacaklar. Bu işi ba~ar
mak içi• lzmirde be, kol ya
pılmıştır. Her kolda 12 şer öi
retmeıı çalışacaktır. 

Birinci kol: Güzelyalı, Müda
faaibukuk. Hikimiyetimilliye, 
lnönü, Necatibey, Duatepe Baş 
öğretmenlerile Kız Enstitülü, 
Tecim okulu, Ertik okulu, Ka
rataı Musevi okulu, Karataş 
Orta okulu, Erkek Öğretmen 
okulu, Direktör veya bunların 
uygun görecekleri birer öiret
aıendea mürekkeb olacaktır. 
Ba kol, topleatılannı Erkek 
Öğretmen okuluada yapacak· 
tır. 

1 
ederim. 

Okullar öğrencileri Cumhu-
1 riyet alanında üç koldan gö-

bulunacak ve yer alacak su· 
rette harekete geçecektir. 
Alanda önce istiklal marşı sü 
el müzika tarafından çalınacak 
ve sonra iki öğrenci ile bir 
öğretmen tarafından birer söy
lev verilecektir. Söylev vere· 
cek örren6!eri kı7. lisesi ile 
erkek lisesi, erkek öiretmen 
okulu direktörleri ayıracak
tır. 

ikinci kol: Sarıkamıf, Halid
bey, Tınaıtıpe, Zafer, Topaltı, 
lakılib, Baıöiretmenlerile ken
di okullarından alacakları bi· 
rer iliretmenden miirekkeb 
olacaktır. 

Toplantılannı Halitbey oku
huıda yapacaklardır. 3 ncü kol: 
Dumlupıaar, Sakarya, Istiklil, 
Yusuf Riza okulları Batiliret· 
aealerile her okuldan ayrılacak 
lki .. r öiretmeaden mürekkep 
olacektır. Toplantılannı Dum
lupıaar ekulunda yapacaklardır. 
D6nlllndl kol: lemetpqa, Mi· 
aakı milli, O iti, Şehit Fethi, 
Yıldırım Kemal, Vali Kazım 
pqa baJ&iretmenlerilı her 
okulda• alınacak birer öğret
meale teıekkül edecektir. Top
lantılarını Misakı Millt okulunda 
yapacaklardır. Beşinci kol: Er
kek ve Kız LiHlerin Direktör
lıril• veya yerlerine ıretirecek
lısirer memur ile Gazi, Alsan
calc, Şehit Fadıl, Kahramanlar 
başöjretmenlerile bu altı okul· 
daa ayrılacak birer öğretmeıı
dea mürekkep olacaktır. Top· 
lantılarını Gaıi okulunda yapa
caklardır. 

Bu bet koldan başka Kar
fıyakada kız öfıretroen, Orta, 
Türkbirliği, Cümhuriyet, An
kara, F eni paf•, Bayraklı oku
laları direktör ve ltaş öğret
meıılerile her okuldan ayrıla

cak birer öfıretmenden mürek

kep olmak üzere altıncı bir kol 
teşkil edilecektir. Bu kel top
lantılarını okulda yapacaklar
dır. Bundan başka da Bornova 
ve Bucada da üçer okulun baş
öğretmenlerile ve Buca Orta 
okulu direktörü ile ve ayrıca 

seçilecek birer öğretmıtnle her 
iki yarde altışar kişilik aynca 
birer kel kurulacaktır. Bornova 
okuluk Kars okulunda topla
nacaklardır. Buca okulu Buca 
Orta okulunda toplanacaklar
dır. 

Befi İzmirde ve üçü Karşı
yaka, Borneva ve Bucada ol
mak ü:ı:erı teşkil edilecek olın 
bu Kızılay üye yazma kolları

•ın Kızılay haftası günlerinde 
Kızılaya üye yazmak için içle
rinden gelecek bir inançla ça
lııacakları ümit oluaur. 

türüleceklerd r. 
Birinci kolun toplanma yeri 

Halkevi bahçe,idir. Bu kofa 
İkiçeşıncliktcn E~rcfpaşaya çı

kan yolun sağ tarafından Gü
zelyalıya kadar okullar iele
cekludir. ikinci koiun toplan
ma yeri Basmane önünde ço
cuk esirgeme kurumu yanın
dadır. Bu kola da ikiçeşmelik 
ile Gazi bulvuı ve Kemer cad
desi arasında bulunan okullar 

ıeleceklerdir. Üçüacü kolun 
toplanma yeri Alsancak iıtas
yonıı önüdür. Bu kola da Kız 
Ye Erkek liıe erile Al.ancak 
tarafıadaki okullar dahildir. 
Her üç kolua toplanacağı yerler
de b" rer öiretmen tarafından 
birer söylev verilecel.tir. Söy
lev •erecek öğretmıııalere di
rektörlükten ayrıca kağıt ya
zılacaktır. Her üç kol tam sa· 
at onda Cumhuriyet ala•ında 

·1 - Törene iidecekler ge
çen yıl kızı:alay kurumunun 
daiıttığı ko~ bağlarını kolla
rına takacaklardır. Kol baiı 
olmıyanlar bunları Kızılay ku
rumunclan alacaklardır. 

5- Süel muzika saat 9.5 da 
Halkevi bahçasiade bulunacak 
v• birinci kolun batına geçe· 
rek kolla birlikte Cumhuriyet 
alanına ıidecektir. 

6 - Geç•• yıl olduğu ııibi 
bu yıl da okullar öirenicileri 
arasında Kızılay duygularını 

yazarak bir deneme yapılacak 
,.. en iyi yazana birer armaian 
verilecektir. iyi yauları seçmo 
iti üye yazmak için toplanıa 
kollar tarafından yapılacaktır. 
Bu yazılar hafta içi•d• yazıl
mış ve lıafta bit•eden kollar 
tarafından Kızılay kurumu•• 
gönderilmiş olacaktır. -

ihracat e sını 

V apıırlara yüklenıe işi 
~...:~--------------..;;;------------~----

Yükleme müddetinin Üç ?"Ün olarak 
Düzeltilmesi lstenıı ~dir 

------- .. ~·----
İş zamanında geniş ölçüde 

ihracat yapan İzmir limanından 
çıkacak malların ıata ve şat
tan vapura yüklenmeıi en kısa 
bir hesapla üç ııünden az bir 
zamaa içinde yapılamıyacağı 

görülmüştür. 

İhracat eşyasıaın vapurlara 
yükletilinceye kadar şatlarda 
ancak 24 saat kalabileceği ve 
bu müddetden sonra ki zaman 
için tarifeye ııöre astarya üc
reti nimile !ıehoıır ııün için ton 
itibarile 12,5 kuru., alıamuı 
mHeleıi ibracatçılarıuıızı• ıi
kiyetlerini mucib olmuştu. Bu
nun için ekoncımi baka•lığına 
tikiyetlarde bulunulmuş vııı 
ıeltrimiz tecim odası da 
ayrıca ihracat ( furya ) mev
simleriade bu yeni tarifenin 
ihracatımızı baltalıyaca;ını ba
ka•lıfıa bildirmiıti. Ekonomi 
bakanlığı ihtiyaç •oktasıadaa 
vaziyetin tetkikiai ı•hrimiz te
cim odası•• bildirmiştir. Muh
telif müusuelerdea vaptıiımız 
talakikata ve tecim odasından 

öğrendiiii•ize ııöre bu müddet 
çok azdır. Odaca; tarifenin 
tayiıı "'ti~i 24 saatlık müddet 
ıata , ukleme işinia bittiji sa
atta baılıyauk vapura teılime 
kadar geç•cek diğer 24 saat 
teklinde tefsir edilmektedir. 
hmir liman reisliii de bu mlita
liadadır. Fakat tarifenia 29ua· 
madduiade buna dair açık bir 
yaıı olmadıfıına göre liman ii
leri ııenel direktörüliigü bu 
kelimeyi malın ıata yükla••ey• 
baıladığı aaattan itibar etmekte 
ve bu saatten itibarea yirmi 
dört saatin ta•amından soara 
ııeçtn beher ırün içia de toa 
başına 12,5 kuruı ayrıca üc
ret alınmaktadır. 

Zaten ihracatçılar zor karıı-
sında kalmadıkça bir an bile 
şat üzeriade malıaı tutmaz. 
Diger taraftan limana ııılecek 
her hanii bir vapura mal ver· 
mık teahhüdünde bulunan bet 
o• T ecimcr şatta beldeme müd
detinin 24 saat olduıiun11 heup 
ederek fazla para •ermemek 
için vapur gelmezdea ene! ıat 

üzerinde hazırlık yapamıyacak, 
aacak vapurun ıreliı ve ııiclit 
11atlarıaa göre alikadar tllc· 
carların hepsi ayni zall'anda 
işe başlamış ve harekete ıeç· 
miı olacaklardır. Bu dur11111a 
göre ne mevcut ıatlarıaız, 

ilbaylıfıa ırelmiştir. Bu pa-

nayır ve serırilere iştirak 
edecekleri alakadar etmesi 
itibarile kanunun bir suretini 
yazıyoruz: 

Madde 1 - 2395 numaralı 
1< anunun uçuncü maddesinin 
6 ncı bendine aşaiıdaki fıkra 
eklenmiştir: Mahalli hüküme
tir> müsaadesile beynelm"lel 
mahiyette açılan panayır ve 
sergilerde muvakkat tesisat 
yaparak kahve, ırazino ve 
lünapark, sirk ve sair is
tirahat ve efıleace yerleri 
ifletealerden ve satıcılardan 

evvelce kazanç vergisi ile mü
kellef bulunmıyanlarla bunların 

müııhasıren panayır müaasebe
tile Hriide çalıştırdı'.:ları mu
Yakkat mllstahtlemler. 

Madde 2 - 2S Mayıs 928 
tarih Ye 1324 numaralı kaau
nun 32 aci maddesin• 'u fıkra 
eklenmiıtir: 

Beynelmilel panayır ve sar· 
ııileri tertip edenlerle buralar· 
da mal te,hir edealerin pana· 
yır ve seriilerı aahsus olmak 
üzer• panayır içinde ve dı,ında 
dajıttıkları püroıürler, el ilan
ları, kiğıt Te m11kavva veya ka
jıt ve mukanadan gayri madtle
ler Ü&erine tertip edip astıkları 
ilinlarla levhalar ye gazete, ri· 
sale, mecmua, kitap, rebl.er 
Ye takvimlere dercettikleri rek
limlar ve paaayırın duhuliye 
biletleri damıra rHmind•n mu
aftır. 

Madde 3 - 28 - 5 - 934 ta
rih Te 2442 nu!" ,ralı kanunun 

birinci maddesiade aıağıdalci 
J fıkrası ilave edilmiştir. Bey
aelmilel panayırlarda paııayırıa 
metbal •• cepheıindı mal teş
hir edılın pa'f)'onlarda teaTi· 
rat içia sarfedilın elektirik is
tihlik resıaia• tibi defıildir. -
Buğday satışı 

Dün t•~rimiz bouasında ltuğ
day llzenaı nıuaaıele hararet
li cereyaa et.ittir. Ôiledeıı 

evvel 30 ÇUYal, öileden sonra 
458 çuval olmak üzere 488 çu

val buiday utılmııtır. Fiyatlar 
5,25 • 6 kuruı erasıadadır. Ev· 

velki rünkü fiyatlara ıöre buğ· 
day fiyatlanada iniş ve çıkıı 
yoktur. 

Dost Sovyetler 
Buyıl panayıra daha geniş 
Mikyasta iştirak ediyorlar 

Şebriıaiz Sovyet konıoloıu 
T renitıf yoldaı dün şarbaylığa 
gelerek ıarbay Dr. BPhçet Uzu 
ziyaret etmiş ve dost Sovyet 
Rusyaaın arsıulusal lzmir pa· 

nayırıaa ı.u saae l{eçen yildan 
çok daha ie•iŞ bir surette iı
tirak edecejini bildirmiıtir. 
Sevyetlcr pavyoalarının tesisa· 
tıaa dünden itibaren başlan~ 

mıştır. 

21 Hazıran 11:11a 

1 
Eli, kulağı 
Yerinde sözler? 

Hiç rastladıoız mı bilme• : 
lazı i•sanlar vardırki görllfür· 
ken mutlaka ölçlilli. piçili, rea
mi, ltasma kahb, terlcibli keli
meler kullanırlar. 

[ Hakipayiniz be•deniz ...• 
Sıhhat ve afiyetinizia ınlizdaıl 
olmasını ezcanü dil cenat. 
vacibülvücuddan niyaz ederim. 

Bey efendi hazretleri teşrif 
aliniz hanııi semtedir, kudu
mü•üzle bendehane şerefyab, 
göyniimüz mesrur oldu J 

Gibi gibi de daha sayub 
dökmesi uzun bir çok eski 
ağdalı terkibli, sözler ağı:ı.la

rında hiç eksik değildir. 
Ben bunlardan bir çoğuna 

rastladım. Göynüm bulana bu
lana da dinledim. 

Zamanı gelince herkes az 
çok resmi olmıya çalııır amma 
bu kadarı da insana eza ve· 
rıyor. 

Hele böyle sözlere meraklı 
olanların söz söylerken yaptık· 
ları el kol hareketleri, ıröğıü· 

•Ü kavuıturup yerden tepesiae 
kadar savurdukları ka•dilli ae
limlar, yalancıktaa acı aa 
gülmeler, sırıtmalar çıkardık
ları garip ıarip sesler, otv· 
maları, kalkmaları, el ııkmalan, 
su içmeleri, kibrit yak.malen 
allahhh ölümdür, ölüm. Böyle
lerini dinlerken •ırtıma bir 
kertenkele yapışmıf kadar ür· 
peririm. Hele o utaamaları, •• 
kadına benzer ne erkeğe, ma• 
martaloz, cıscıvık birı-cy olur. 

Böylelerinin hepsi de feYe
zedir, karşıııadakine ağız aç· 
tırmaı:lar ımli, semli laf et.e
ler bari insanıa canı yanau. 

Haldea sorarken yarım 191t 
merasim yapar, hatırda• so· 
rarken bir • kadar tlaha vakıt 
ıreçer, çoluk çocuğa sıra ııelin• 
ce ayakta isen dizhağlarıaıa 

çözülmesine bir fey kalmaz. 
Havadan, sudan, dereden, te
peden görüşürken en olmadık 
yerlerine kadar f•pır ıapır 

ter dökersia. 
Eğer bir daire amiri iser 

bunlardaa birisi tle bir iş rica
ıına gelmiş se, senin de dinle· 
mefıe tahammülünden çok, ko.
mağa yüzüa yoksa eh, en son: 
peki dedirtmeğ• mecbur ede· 
cek kadar uzatırda uzatır. Hem 
nasıl peki! Defibela kabilinden .. 
Bunlardan birisi lıerhanııi bir 
iş için ilçebaylardan ltirisine 
uğramış, selam, sabahtan son· 
ra önünü düimeleyip başlamıt 
söze, evvela, tıpki bir istida 
ııibi bir batlık yapmış sözüne, 
ondan sonrada eıki bir arzuhal
cı kaleminaea çıkmıt bir istida 
okur gibi ardalı terkipler,basma 
kalıp tabirlerle dileğini anlat· 
mış sözünün arkaaından da ol· 
itapta emru ferman menlehül
emrindir.,. Diye bir bağla•tı 
yapıp 1esini kesmiı. 

ilçebay ıoraıuı: 
- Bitti mi? 
-Evet 
- Dön bakayım dıaif, çık· 

mecedea bir tebııir ç.ıkal'llllf, 
herifi• sırtına "kaydı ye tetkiki 
kaleme,. diye bir havale yaı· 
dıktan sonra; 

- Hadi iit şimdi kaleme 
erada da anlat demiş. 

Arkeoloğ 
Profesör 

Tokdll 

• 
Şehirde itliyea otobüslere 

istiab haddinden fazla mütt•ri 
alan nförlerle biletçiler aa aı 
SO lira cezaya çarptırılacaklar· 
dır. Şarbaylık bunu• için mın• 
takılara dir bildirim gönder· 
mi,tir. 

3 - 30/6/935 Pazar ıünü 
Kızılay haftasını• son güaü 
Cumhuriyet alaaında Atatürk 
heykeli önüadı bir tören ya
pılacaktır. Bu törene İzmirdeki 

İzmir limaaında difıer liman
ları• üstüade olan yükleme i,i 
ve bu iıin görlilebileceii mütl
det aynı zamaada Iima•ımızın 
hususi tarife ko•isiyonunca 
yapılan tecrübelere dayaaıla
rak fÖ& önüade tutulmuş •• 
bu mlddıt ıimdiye kadar iiç 
ııın kabul edilmittir. 

ne tıtıma vasıtası •e ae de malı 
vapura almak için bu ıaüddete 
kifi gelecektir. Bu sıkıtıklık 
karşısında tüccarlar vapura mal 
veremiyecek ve taahhütlerini de 
yerine getirememit olacaklar· 
dır. Bir taraftan tüccarları 
sıkıntıya dü,üraek, diğer ta
raftan uıaliyet değerlerine te
sir yapabilecek masraflardan 
korun•uş olmak için eskidea 
beri elduiu ııibi lzmir limaaı 
ıçın yükleme müddetinin üç 
gün olarak tarifede düzeltilme
ıı istcamektedir. B. Hakkı Balcı oğlu 

Milu hayalisiad• bu yıl öa· 
tük hafriyatı yapdıracak olu 
İsvaçli Arkeoloğ profesilrii baJ 
Aksal ile arkadatı din ıehrl
mizden Milaaa hareket ebnif
lerdir. Orada hafriyat yapı!. 
cık yeri tespit edecekler .,. 
Mart ayıada hafriyata baılaya• 

Hayvan ihracatı 
E-nelki ıOn Aakra vapurile 

limanımızdan Yuaaniatana 4800 
kuzu, ojılek Ye keçi, 385 sığır, 
dün bir ecnebi vapurile Malta· 
ya 3SO sıiv ihrac e.&ilmietir. 

bütün orta ye ilk derecedeki 
okullar öğretcileri kablacak
lardır. Her •• kadar okullar 
kapalı bvluaduğu içia &ğretci 
topleaakta bir az sıkıntı çeki· 

zavallı parmaklarını 
Kestirdi 

Keçecilerde Mimin ustanın 
fırınında çalışan 11.ralıia ojlu 
Hüseyia hamur yufıurma ma
kinHine sağ elini kaptırmıı ve 
parmakları kesilmiıtir. 

Tecim ve endüstürü odası 
başkaaı bay Hakkı Balcıofılu 
Pazar glillÜ Avrupaya gide
cektir. Bay Hekkı bu seyaha
tinde Fransa, ltalya ve Alman· 
yada bazı tetkikler yapacak 
ve bir ay kadar kalacaktır. caklardır. 



tr •1 Haziran ıeas 

BORSA KOMİSERLİGi 
1Dünkü başyazınıızdaki 
Şikayete cevap veriyor 

-
Cevaba Cevabımız ... 

Sayın Bay ; 
Dünkü sayınızda (Borsa ko

•iıerliğinin şaıılacak emri) 
•aşlığı altındaki yazınızı oku
duıa. Bununla borsa neıriyatı
aı ve komiserliğin verdiği em
ri teııkid ediyorsunuz. 
Bors•nın neıriyatı şu şekil

lerdedir: 
1 - Borsadaki satıtlar he

ıııaa saniyuinda borsada yazı 
Ue ilin edilir. 

2 - Borsa satı,ları topla
ıtarak fiat ve miktarları her 
illin akfam üzeri ırazetelere 

'erilir. 
3 - Satıtlar güalük, hafta

lılı:, aylık ve yıllık bültenler 
halinee buılır ve iatiyenlere 
daiıtılır. 

4 - Dıı ve iç piyaselarnan 
ırelea haberler hemen ilia olu
hUr. 

Görülüyorki boraa ilin ve 
neşir itine ehemmiyet vermelı:
ledir. Bu neşri yatı çoialtmak 
Ya çabuklaştırmak borsanı• en 
büyülı: dileğidir 

l,e başlar baılamaz: illln va 
lleşir içinde çabukluğa ehem
miyet verilmeıini eıki bir bor
lacı olmak itibarile arkadat
larımdaıı. diledi•. 

5 - Bualardan ltaıka olarak 
:rlkHk makamlara raporlar 
ıunolur. 

: e.ni Asır gazetuioia ıiki
J•tı ışte b11 rapor işindea çık
•ııtır. 

Komiser kendi inazasını tatı
yan ve •eıuliyeti kendiıine ait 
oı.n bu •alümatın, vaktmdan 
evvel D•frediI..emeıiai arka
daılarından diledi. Aradan bir 
hafta ıreçtikten sonra yeni 
Aıır yıı.zıcılanadan bay Abdi 

borsaca yeni hazırl ... akta 
olan rapordaki malilmab iı
tedi. Dalıa makamlara bile 
sunulmamış olan bu malOma
tıa verilıniyeceiiai, bunuala 
beraber bu raporları ıundu
iumuz wıakamdaa istiyebilecek
leriai ıöyladim. Ve ayak dire
metiaa karşı Yermedim. 

Boraa komiıeri resmi •a
kamlara sunduğu mukayeseli 
Ye hazan (izli olan bu rapor
ları baıkalanna vermek için 
kendiainda bir ıelihiyet flSr
•cz. Buaunla beraber her ta

rafta borsada ilan edilmek va 
bu arada gazetelere de veril
•ek üzere bir yazı haz:ırlamağı 
düıtindü, Munu gazete yazıcı
ıına da söyledi Böyle olduğu 
halde gazete aleyhte neşri
yata ba,ladı, Bu yazılara ce
vap vermek bizim için de bir 
vazife oldu. 

Borsa komiseri kukuk ve 
iktisad ta birlikte olarak do
kuz sene yüksek tahsil ji'örmüt 
bir yurddaş olduğu için borsa
nın ve borsa neşriyatının 
ehemmiyetini bilir. 

Yeni Asır - Borsa Komi
seri bay Hidayet, dünkü baş· 
yazımıza cevab veriyor. Bu ce
vabın mühim bir kısmı yazdık
larımızın tekrarından ibaret sa
yılabilir. Borsaların neşriyat 

şekillerini bilmiyen voktur. Bi
zim şikayetimizi tahrik eden 
mesele büsbütün ba,kadır. Di· 
yoruz: ki: Gazeteler piyasa ha
berlerini ve haftalık mukayeseli 
tetkiklerini yazarken her ırün
kü borsa satı,larına aid olarak 
bize verilen bültealerin detay
ları kapalı kalmasın. Yani ltize 
bu rakamlardaa istifade etmek 
imkanı verilsin.. Bugüae kadar 
buaa müsaade ediliyordu. Yeni 
komiser İfa başlayınca yasak 
edilen şey işte budur. Kamiaer
lik kendi hazırladıiı raporlar
dan bahsediyor. Bu raporların 
bize verilmesini iste•iş değiliz. 

Gene komiser bay Hidaye
tin muharririmiza aözlerinden 
anlıyoruz ki son günlere kadar 
tanzim edilen raporlar aynen 
gazetemizden kopya edilea ra
porlardır. Zira bay Hidayet 
borsıının raporları ile bizim neş
riyatımızın aynı olduğunu söy
lemiştir. Biz bugüne kadar 
ltorsadan rapor almadığıınıza 
göre olsa olsa borsa lı:omiser

liji'i neşriyatımızı raporuaa esas 
tutmayı muvafık bulmuı demek
tir. Tekrar ediyoruz: Ko•i,erli
iin raporlarını kendisi için 
saklaması keadi bileceii ittir. 
Biz böyle bir talepte bulunma
dik. Sadece neşriyabmıa ııh
hatını temin maksadile aradı-
ğımız malıimatın e1irgenmeme
~ini istedik. Ve bunu bugün de 
ııteaıekte tarar ediyoruz. Her-
gün gazetelere verilen satıı 
bliltenlerin detaylarında gizle
necek ııe vardır, anlamakta 
mazuruz. 
Bildiiiaıiz: bir ikiaci nokta daha 

var: Borsa idaresinin çok zaman 
lar bizim yapb2ımız işi yapmak, 
üretmeni ve tecimeni aydınla
tacak bültenler neıretmek için 
bir yığın masrafı bile ıöze al
dığı olmuıtu. Biz: bunu ıırf 
okurlarımıza faydası olur diye 
neırederken komiserliğin an
cak bize müteşekkir olması bu 
yoldaki çalıımamızı teşvik' et
meıi lazımgelirdi. 

Boraa neşriyatıaa gelince; 
Memleketin en iyi ilan vası

tası ırazetelerdir. Bize şimdiye 
kadar gündelik satış cetvelle
rindeıı başka bir şey göııderil
diğini hatırlamıyoruz. Borsa ko
miserliği faaliyetine taalluk 
eden, yani üretmeni aydınlat
mayı iıtihdaf eden neşriyatını 
acaba hanı:-i vasıta ile yapıyor? 
Borsanı• dıvarlarına askı uıu

lü ile mi? 
Üretmea, bu malümatı al

mak için lzmire kadar seya
hat mı etmeli? Gündelik askı
ları mı takip etmelidir? 

Borsa komiseri devletçe pek 
ıiyade ehemmivet verilmekte 
olan iktisadi yaşayışta ve 
tecimenlcrin iyili2ine yarıyacak 
haberleri dakikası dakikasına 
Yaymıya savaşır. Borsa komi
seri devletçe ve ulusça büyük 
duygularla güdülen devrim işi
nin bir işçisi ve devrim ordu· 
sunun bir neferi olarak en 
yüksek fikirler ve ülkülerle 
çalışbiı için, taptığı fikirlere 
dil uzatılmasına ve kendisine 
aşaiı zihniyetler yorulmasına 

dayana•az ve llluna müsaade 
edemez; böyle sözleri ıöyliyen
lere ve düıüaealere iade eder. 

İzmir Borsa Komiseri 
Hidayet Peker 

Gündelik, haftalık veya aylık 
bültenleri yalnız istiyenlere 
vermeklede bir İt ıörülmez:. 
Aydınlatma işi isteğe dayanan 
bir iş deiildir. Basının en mü
him vazifesi iktisadi ve ticari 
hareketleri bütün ırenitliiile 
okurlarına bildirmektir. Buna 
yardım etmek ise salihiyettara 
düşer. (Yeni Asır) haftalık pi
yasa durumuna ait sahifesini 
hazırlamak için her hafta Salı 
günü salahiyettarlardan bazı 

malümat almak isteyince " Hiç 
1 birşey verilemez. ,, gibi bir ce

vapla mı karşılaşmalıdır. Komi
serliji'in dil uzatma i'1diaaına 

gelince, bu ıöze cidden ı:-ültriz. 
Bizim yazdıklarımız: ölen ve 
yaşayan bir zihniyeti• ifadt1i
dir. Oradan herkez kendi pa
yına dütcni alır. 

Yeni Asır 

Ata türkün idaresinde 
Büyük manevralar yapılacağı yalan
dır. Köylüler çarık geymiyeceklerdir 

Ankara 20 (Özel) - Eko· Dokuz Eylül Panayırına iştirake ğişiklikler yapılacaktır. Bu ye-
nomi bakanının yeni çalışma karar vermişlerdir. Suryeliler nililı:ler hu yıl içinde tatbik 
yılının başlaması dolayısı ile lzmir'e karayolile ı:-eleceklerdir. olunacaktır. 
yenişehirdeki köşkünde gece KöylUnUn kılığı Fransa ile anıa,mamıcz 
verdiği şöleni Atatürk şeref- İstanbul, 20 (Özel) - Devlet Istanbul, 20 (Özel)- Fransa 
lendirdi. 

ko.. (" ··z" k J - ı h t k ile ticaret anla•ması yapmak Ankara 20 (Özel) - Ordu- y umu un ı ıgını ısa e me T 

muzun Atatürkün idaresinde işine de ehemmiyet vermekte- üzere ekonomi müsteşarı bay 
d. T·· k k" ı·· Faik Kurtoilunun ba•kanlıgı" n-büyük manevralara başladıg-ı ır. ur oy usünün yaşayışı- T 

h kk d O k da buluna• heyet pazartesi a ın a ryant ajansının ver- nı yü seltmek maksadile çok günü Parise gidiyor. 
diji haber yalandır. şeyler düşlinmektedir.Bu arada Üniversite rektörü geldl 

İzmir Panayırı köylü için ucuz yeni tip lı:undu-

Sahife• 

B. Furugi 
Iran kabinesini 

kurdu 
Tahran, 20 (A.A) - Baı

bakan B. F urugi yeni kabineyi 

eskisi ı;:ibi kurmuş ve saylav
lar kurulundan güve• almıftır. 

Istanbul, 20 (Özel) - Tah
randan bildiriliyor: Iranda soy· 

ıal ıslahat ıreniı bir surette 
devam ediyor. Taaddüdü HY
cat ve muvakkat nikah y;11alı: 
edildi. 

Fransız uçmanı 

]stanbulda 
ö lıtanbul, 20 (A.A) - Üni-Istaııbul, 20 [ zel] - Dev- ra yapılması, çarığın yasak edil- Jstanbul, 20 (A.A) - Tanın-

ı Yersite rektörü 8. Cemil Bilıel t 
et Demiryollarının gösterdi '<- mesi de mutasavver bulunuyor. mı• Fransız uçmanı Ko•t ıt.a.n-. 

ı k bu sabah Avrupadan şehrimize 7 

eri olaylıklardan ve ucuz!uk- KUltUr bakanlıgvında d d bul - Bükret poıta servısını önmüş ve oğru üniversiteye 
tan istifade etmek istiyen yüz- Ankara, 20 (Özel) - Kültür giderek imtihanlarda bulunmuı- yapan uçakla bugün saıı.t 11/30 
!erce Şamlı tüccar Arsıulusal bakanlığında öneuıli buı de- tur. da Istanbula gelmittir. 

K;~ry~;gf Y~~;~i~t~~~ ............... R~~ ....... D~~~~;·~~~ ........... . 
Dönünce neler yapacak? Haber Gazetesine Göre 

ı nin bütün hayati""i':kıeri ( u•- niz 'de Manevra Yapıyor 

Karade-
-ATINA 20 ( A.A) - Eski 

Yunan kralı Yorgi Londra Eko 
Dö Gres gazetesi direktörünt'. 
fU sözleri söylemiştir : 

Yunan tahtına döneceğimi 
düşündükçe orada ne yapaca
ğımı, siyasal hayatta sükün ve 
özgenliiin nasıl büsbütün geri 
ıretirileceğini, kralın hiç hir 
zaman siyasa yapmıu~ı~ı ... 
yapmıyacağı İnancının ne ıu
retle köklestirileceğini, kralın 

bütün partilerden üıtün ala-
rak ulusun dileklerini tamam.-n 

ve bağsız (sartsız) ıtözcteceği 
fikrinin halka nasıl yerleştiri
leceğini de düşünmekteyim. Bu 
duygular kökleştikten •' üi~ ,._ 

surları ) aruında iyi düşünmüı 
ve elbirliği düşüncesi başat ol
duktan soaradır ki kralın rolü 
faydalı ve verimli olabilir. Yok
sa bazılarının bağınadıiı ( ta
assubu ) bazılarının da kaytak
lığı ( irticaı ) ortasında kralın 
elinden ne ırelir? Ben hiç bir 
zaman beaı kovmuş olan Yu- · 

1 nanistaoa kendi malikanem na
zariyle bakmamışım dır. Bu ma
likaaeyi yeniden elime geçir
mek de hiç bir vakit ltiricik 
kayı;rım olmadı. Bende böyle 
bir mal 1ahibi düşüncesi yok
tu. Yunanistan benim yurdum
du ve beni ancak onun ileri 
gitmesi ilgiler. (Alakadar eder) 

Yunanistanda Rejim 
Hükumet bitaraf kalacakmış 

Atina, 20 (Ô.R) - 6 Tem
muzda ulusal meclis çalışma-
11111 kestikten ıonra B. Kondi
lis Roınaya gidecektir. Bazı 
saylavlar rejim meselesinin ilk 
önce meclis tarafından krallı

ji'ın kurulmasına karar verilmek 
suretile hallini, sonra da ple
bisit yapılmasını teklif etmiş
lerse de hükümet bu işte i'Ö· 
rüşünü değiştirmemiş ve baş

ltakan şu beyanatta bulun
mu,tur: 

"Plebisit yapılırken hü-
kümet bitaraf kalacaktır. 
Fakat bu hükumet erkanının 
veya hükümet fırkaları meıısup
larını halkın oyuna pöıterilecek 
mesele hakkında açık bir görüş 
sahibi olacaklanna mani olacak 
değildir. Ana yasa Ye rejim 
meselelerinde karar vermek 
hakkı yalnız ulusa aittir va 
onun mümessilleri de bu karara 
saygı beslemeye mecburdurlar. 
Ulusal meclis plebisite karar 
verdikten sonra gerek hükümet 
erkim, gerekse hükümet par-

tileri saylavları istedikleri rejimi 
terviçte serbesttirler ve bu hü
kümetin bitaraflık durumu üze
rine mü essir olmıyacaktır. 

B. Metaksas bizim parti say
lavlarının seçim mücadelesinde 
krallık vadettiklerini ıöyleyor. 

Seçim yapılırken yalnız parti 
başkanının sözüne bakılır. Ben 
rejim meselesin seçim iıi ol
olmadıji'ını, ancak halkın doğ

rudan doğruya oyile halledile
ceğini daima söyledim.,, 

Haber alındıiına göre ulusal 
meclisin plebisit yapılması ka
rarı bunun şeklini tayin husu
sunda hükümete tam bir sala
hiyet verecektir. 

Atletizm 
Pazar günü Alsancak •tad

yomunda Izmir 1500X 4 bay
rak koşusu muhtelit takımı bu 
koşuyu tekrar koşarak Türki
ye birinciliklerine hazırlıkta 
bulunacaklardır. Eslı:i uzun at
lama birincisi bahriyeli Tevfik 
110 metre manialı ile 200 
metre koşacaktır. 

lstanbul, 20 [ A.A ] - Rus donanmasının Karadenizde ma
nevra yapmaia başladığını [Haber] gaz:etesi yaz:maktadır. Ma-

. · b d aların saldırımma nevradan maksad Karadenızı ya ancı onaıım 

karşı korumak dene•esidir. 

B. Y evtiç - Mussolini Pazar günü 
Venedikte görüşeceklerdir 

lstanbul, 20 (Özel) - Belgrattan bildiriliyor: :~ıt~ılavy~ ~aş
vekili bay Y evtiçin Italyan başvekili bay Mussolını ıle mulakat 
günü tesbit edilmiştir. lki başbakan 23 Haziran Pazar gün?.V•
nedikte buluşacaklardır. Bu mülakata büyük ehemmiyet verılıyor. 

Habeş tayaare zab · i 
Italyan bayrağını parçaladı ve 

Ayakları altında çiynedi 
İıtanbul 20 ( Özel ) - Habef idare merkezi olan Adis ababa

da bir Habeş tayyare zabiti İtalyan sefaretine ait otomobildeki 
ltalyan bayrağını parçalamış ye bununla da almıyaralı 
ayakları altına alarak çiynemiıtir. Hadise İtalyanlar üzerin'1e 
aiır bir tesir yapmıştır. Bunun aksülimeli beklenebilir.Habeş hü
kümeti hadiseyi çıkara• zabiti derhal tevkif etmiştir. 

Laval-Eden görüşmesi 
İngilizler Almanlarla niçin 
Uzlaştıklarını anlatacaklar 
Pariı 20 (Ô.R.) - lngiliz 

Dovlet bakanı B, Edenin bu 
akşam buraya ıelmesi bekle
niyor ve bu seyahat• büyük 
bir önem veriliyor. lngiliz ba
kanı Fraıısız baıbakanı B. La
valla Ingiliz-Alman deniz: an
laşması üzerinde ırörüıecektir. 

Ingiliz gazeteleri de B. Ede
nin Pariı ırezisini önemle kar
tılamakta ve F rannda Ingiliz 
Alman deniz anlaşmaiından 
dojran kötü etkileri dağıtma
ğa yarayacağını ummaktadır
lar. B. Eden Fransız baıbaka
nına Almanlarla deniz teslihatı 
içi• anlaşmai• lngiliz hüküme· 
tini aüren ıebebleri anlatacak 
ve bunun ayrı bir anlaşma ol-

mayıb ırenel silahsızlanma vt 
ırüven ı-örüşmeleri kadroıl 
içine girdiji'ini ve Strezada ku· 
rulan lngiliz:-Frans.z-ltalyan bir· 
!eşile cepheıini bozmadıiın 
ileri sürecektir. 

Paris, 20 (Ö.R) - Bay La· 
val dış işler komisyonuna dış 
siyasa durumunu anlatmış doi'u 
Tuna andlaımalarından, batı 
hava anlaşması projesini~ Tu· 
aa andlaşması düşüacesınden 
ltalyan-Habc~ işinden ve lngi
liz - Alnıan deniz uyuımasın
dan bahsetmiştir. 

Bereketli ya«ıııurlaı 
- t:ı 

Edirne, 20 (A.A) - Edirneye 

TAYYARE SİNEMASI 

dün ve bugün bereketli yağ· 
ınurlar düşmüıför. Hele Lala· 
paşa ve Havsada yağmur pek 
sürekli olmuştur. İlimizde kıtlık 
ve yazlık ekinler çok iyidir. 

Fakir 

B U G U N 
Iki büyük filim birden 

mı.-ıldı--

Talebe Gizlenen 

3151 

ıstıraplar 
Jarmella Novotna - Fritz Schulz William Powell - Kay Francis 

Büyük Alman opereti Fransızca sözlü hazin bir aşk maceruı 

Ayrıca FOKS dünya havadisleri 
Seans saatları: Hergün 16 - 17,30 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 12,30 - 14 - 16 ( tale

be seanaıdır ) Pazar ünil 14 de ilave aeaaıı 

Bolu, 20 ( A.A ) - Bugün 
saat 8 de ilimize bağlı Gerede 
ilçesine günlerden beri bekle
nen çok güzel yaimur yağdı. 
Bir aaat süren yai'mur kuraklık 
zararını yüzde yirmiye indir
miıtir. Köylü sevinç içindedir. 
Hava serinlemiştir. 

Maltepe vapuru 
lıtanbul, 20 [Özel] - Sisten 

karaya otura• Maltepe vapuru 
kurWılmı,tır. 



Meşrutiyetten önce ve sonraki A .. navutluk vak'aları 
YazA.n ; Sii1ey~aıı Sırrı -- 24 -

·Meşrutiyetin ilanına tekaddüm eden gün erde Arna-
vutluk. hele Karadağ sınırındaki yer er binbir ecnebi 

tezviratına tabi bulunuyordu ittihat ve T era t<ki 
harekete geçmeğe karar ver rıişti 

Hudut boylarındaki ahali ise 
ıukarıda saydığım ve iç Arna
vutluğa ait olan vakayiden ta
pıamen başka bir hayat sür
snekle meşgul edilir. Bunlar da 
Sırbiye ve Karadağ hududunda 
ufak tefek bahanelerle müte
madi aüsetlah •ÜcadeJeler çı
karırlnr, kan güderler ve bu 
ıuretle budutlnr kurulalıdanberi 
mü,ellah n&ülaarezedcn gerı 
kalNuzlardı. 

ipek sancağı kadar olan bir 
Karadağın hududunda 30 sene 
:ıarfında vaki olan müsademe 
ve mücadeleler ba,Iı başına 
muazzam bir tarih teıkil eder. 
Yerli ahalinin her birinin Ka
radağda birer ikişer kanı ol
duğu gibi dağlıların da bizim 
tarafta müteaddit kanları vardı. 
Bunlar alınmadıkça tarafeyn 
daima kendini aciz ve şerefsiz 
addettiği için küçük vesilelerle 
hudut üzerinde tesadüf edilen 
mazlumların kanları tarafeynce 
dökülmek mübah idi. 

Keza Karadağ hududunda 
öyle ıntaka1ar vardı ki oraları 
Osmanlı arazisi olduğu halde 
dağlıların adeta bir müstemle
kesi imiı ıiibi dağlıların her 
türlil tekalifine muti idiler: 

Meseli Kaludra de•ile• bir 
mıntaka vardı. Buray senenin 
muayyen zama larında Kıra
dağdan emirler gelir ve yerli 
ahali bu davete icabetle Karn
dağı geçerek talim ve terbiye 
gördükten sonra bize yani köy
lerine avdet ederlerdi. Göz 

nünde olan bu ve buna mü
masil olan vekayi malüm iken 
hükumet kolu bağlı dururdu. 

Baıka bir Ü•ascbetle söy
lentiiği Yeçhile Y akova ve İpek 
arasında (Deçan) namile maruf 
olan bir ortodokı klisesi vardı. 
Bunun bütün papaslarını siyasi 

memurlar ve Rus erkanı harp
ları te~kil ettiii halde bunlara, 
siz kimsiniz burada ne işiniz 
var diyen bile bulu:ımadığı 
gibi bu siyasi zümre klise ci
varındaki bütün islam köylerini 

kendilerine ccJbctmeğe ve kcn
c\i hususi ve siyui işlerinde 
kulJanmağa alı,tırmıılardı. 

Tahriri nüfosta karılarının 
dlarını söyle.neği namussuzluk 

addeden, küçük bir verginin 
tek.Jifi şerinte mugayır sayaa 
ve dinine hürmeti berşcyden 
muazzez ve üstün bildiğini ifa
de eden bu köylülerin mi.ibim 
bir kısmi hırstıyan adı almak
ta ve u·,urdur diye ev kapı
larının üzerine taştan istavruz 
yaptırmakta bir mazur gör
mezlerdi. 

lşkodra malisyasmdaki Ka
oiik!erde ltalyadan aldıkJan 

talimat dairesinde hareket 
ederdi ve muhtelif bahane-

devletine 

gah Karadağ:ı. karşı mücadele 
etmekten çekinmezlerdi. Meş

rutiyetin ilanına tekaddum 
edt:n zamanlar artık ecnebi 
ifsadatiyle tam en bir idare
sizlik içinde idi. 

Rumelinin her hangi bir 
semtine bakılırsa bakılsın. 
Mutlaka düzenli bir iadreye 
aykırı, laitmez tükenmez hu
susi haller mevcut idi. Y nni 
her yerin istidadile mütenasip 
olgunsuzluklar, idaresizlikler, 
asayışsızlıklar. hazırlanmış her
kes vaziyetten bıkmış, usan
mıştı. Hatta bir mün.ase'betle 
arzettiğim gibi yıldızda bu 
kanaat hasıl olmuıtu. Çünkü 
bir telgrafla Pizrende Şem-
si Paşa (çıban başının 
oradan koparılmaması ) irada 
ediliyordu. 

Demek memleketin kalpga
hında bir çıban "ardı. Bu en 
büyük ve salahiyettar makam 
tarafından da itiraf ediliyordu. 

Evet.. Çıban vardı ve bu çı
ban o büyük mnkamın pis tır
naklarının aşıladıiı idaresizlik 
mikroplarile tahassül etmişti. 

Çıbanın tedavisi herhalde 
bir ameliyata mütevakkıftı. 
Çünkü kangren olmağa ·müs
teitti. Padişah nikbin YC aciz 
idi. Ondan bu 1:Czri hareketi 
bekleme fazla safdillik olur
du. onu için (Rcval) şehrinde 
lagiliz imparatorilc Rusya çarı 
mülikat ederek bu çiban üze
rinde ameliyat yapmağa kar r 
vermişler ve bu kararı tatbika 
hazırlanmağa baılamışlardı. 

Meml~ketin münevver vat:m
pcrver evlatları bu hazırlık 

karşısında bigana kalamazlardı. 
Vatanın bünyesini tedavi için 
ellerine müracaat edemez
lerdi. Çfüıkü o ellerden emin 
deiillerdi. Kendi kendilerine 

ameliyab biz yapacağız. neye 
mal olur.sa olsun devleti biz 
tedavi edece2'iz. " Hasta ada
mı biz kurtaracağız ,, diye 
ittifak t-ttiler . Bu ittifak 
İttihat ve terakki cemiyetini 
doğurdu.İtiraf edilmelidir ki bu 
gençler biraz, heyır, hayır bi
raz değil lüzumundan fazla geç 
kalmışlardı. 

T eşkilahn, çalışmanın, fili ya
tın çok çabuk olması lazımdı. 
Çünkü hasta ölüyordu. Sela
nikte terakki ve ittihat cidden 
kıymetli eşhasm birleşmesile ve 
hariçteki ittihat ve terakkinin 
verdiği direktiflerle işe başla

dı. Çok ihtiyatlı tedbirler alın
dı. İlk zamanlar ağır ağır iler
lenİ) ordu. Fakat Selanik Os
manlı bnnkasına bomb konul
ması ve Bulgar komitalarının 

azıtması v Reva! mülakatının 
tatbik me\tkiine konulmak için 
filiysla geçilmesi gibi hadise
ler işin istic.ulini ve tarafdarla
rın çoğaltılmasını istilzam etti. 

Bu akşanıdaıı itibar, .. n çalnıaya 

Başlıyaca {tır. 

kaçırmayınız Müdüriyet 
• • 

Padişah bu geniş teşkilôtın 
vücudunu resmi malrnmların ve 
hafiyelr.rin ihbarile anladı. Bir 
taraftan büyük dev'etlerin taz
yiki, diğer ta"aftan genç Tüni
lcrin bu dahili teşkilatın ehem
miyet kesbetmesi onu tama-
men şırtmışi:ı. 

Şimdiye knddr idarede ~ös
terdiği aczmı crlık sahlayamaz 
oldu. 

Selan' ğe, Edirneye, Üskübe 
vesai. mahallere resmi, rsivil 
h fiyeler gönder~rck lttibad ve 
Terakkinin mesaisinin akamete 
uğraması neye tabi olduğunu 
tetkik ettirdi. Selaniğe gön
derdigi bmail Mahir paşa ha
fiye heyetinin haftalarc.ı. süren 
tetkikatı ancak merke2. kuman
danı Nazım beyin cerh hadite
sinin bir xnbit tarafından ya
pıldığım öğren"b saraya bildir
mekt~n bayka bir neticeye 
varmadı. 

Evet hmail Wnhir paşa Se
lanikte kendi aklınca uzun 
uzun tetkikat yapn11ş ve böyle 
bir heyetin vücuduna kail ol
muş ise de, bu heyetin mes'ul 
eşlıasının gizli olması tedabir 
ittihazına müsaid değiJd: 

Bunlar müteşebbi!leri a!'!~·~:
lardı. Halbuki, bütün efradı 
millet mu taribdi. Bunlar, mü-
tef!ebbisleri orıyacak } erde 

illetin varlığına çöken ıztıraba 
karşı bir çare bulmak ve on
ları mes'ud edecek tcd~biri 
yapmak lazımdı. illet nğb -
kcıı, milJet 30 seneyi mfitc~-
viz bir zamnn şahsınd n ' ~ka. 
birşey clüşünmiyen bir hüld~m
darın elinde oyuncak olduğunu 
anladıktan sonra, hafiye heyeti 
önayak olanları değiJ, ancak 
bütün miUeti mezb:ıhays sü
rüklemekle kalblerde hasıl olan 
umumi infiali söndürmenin 
müa:ıkün olacağını anlaması 
lazımdı. 

Somı var -
•• !>.-o .... 

Hava tehlikesi 
na,.·tarcıf t 1 i ri salıifedr

lamış uzmanlardan bir kurul 
kurulmuştu. 

On g-ündenberi hava kuru
mund toplauarak çalışan bu 
kurul tehlikeyi İzmirimize ya
kışacak bir verimle karşılamak 
için her türlü tedbirleri almış 
ve bu tedbirlerin tatbikinde 
bütün İzmirlilerin el birliğile 
yürümeleri için genel bir top
lantı yapar2k kardaşçe görü
şülmesini onaylamış bu!undu
ğundan bugün saat 18 de te
cim ve endüstri odamızda bü
yük bir toplanb yapılacaktır. 

Yurt davasının konuşulacağı 
bu toplhntıda Ubay General 
Kazım Dirik ile C. H. Partisi 
başkanımız Bay Avni Doğanın 
söylevlerinden sonra lzmirin 
temiz yürekli tccimcrlerinin, 
yurd ncısını yakından tatmış 
ve ona toz kondurmamağa 
and içmiş cömert çocuklarının 
verecekleri kararların lzmirimi
zin yüzünü güldüreceğine ve 
bütün yurda örnek olacnğına 
inanınıız vardır. 

Yurda örnek ve hatta 
bütün acuna hamiyet sen-
bolü olacak ve Türk ha-
yalarında tehlike değil, Tür
kün benliiinin yaşadıiını iÖs
terecek bu kararı birbirine 
kardeı scviisile bağlı lımirJi
lerimizin •e•İ•' ve iftiharla 

~ B. Harpta şifre 

2-
Şlfre harbının 
Kahr2manları 

Başlangıçıda tayyarecilikte 
o1duğu gibi şifre açmakda da 
bir kaç "usta11 kendini göster
miştir. Bunların yüzü, çarp şan 
değişik ülkelerde, bir birinden 
oldukça başka olduğundan en 
göze çarpan noktalarını gös
termek faydasız değildir. 

Pu tarihçeye Rusyadan baş-
1 .. mak yaraşır, çünki eski reji-
me kndar uzanan eski an
aneler orada, dış işleri 

bakanlığında, d:plomatik ıou
habe:-atm şifrelerini açmaga 
memur bir servi!> kurdurmuştu. 
1914 le bu servis ilıi adamın 
Ş"'bsında cnnlanıyordul Vnterlen 
v Scrafimof. Birincisi, deha 
hududunu bulan bir tahmin ve 
keşif duygusuna malikti. iş ar-
kadaşlarından biri onun hak
kında diyor ki: "Onun başa
rımları bizim için gerçekten 
bir melce idi. Hangi dilde 
yazıl ış olursa olsun, şif-
re hiyerogliflcrile yarım saat 
karşı karııya kapanması, bu 
kısa müddet sonunda şifrenin 
apaçık tercümesile çıkması için 
yeter ve bu tercüme de hemen 
bakan Sazanof yetiştirilirdi. ,, 

~m•nların deniz 
Bozgunlarının hikmeti 
Bu methiyede hiraz müba

J • ğa olsa bile, hakikate olduk
~a uygun bulunmaktadır. Bu
nu anlamak için Sovyetler ta
r ndan neşredilen kara kitap-

ra bir göz atmak yeter. He
m n görü ür ki Fransa ve Japon 
ya sefirler nin hükumetlerine 
gönderdikleri ifreli telgraflar 
öteberi bazı yanlışlıklaria - ki 

· b nJnrm da hepsi tesadüfi de
ğildir. - tercüme edilebilmişti. 

1914 temmuzunda Magdeburg 
Alman kruvazörünün Baltık . 
hücumunu Rus amirallığına ha
ber vermiş olmak şerefi de 
Vaserlene aittir. Bü)rük Alm:ı.n 
filosunun Şimal denizine çıka-
cağını 1916 de Ingiliz amiral
lığına haber veren de odur. 

Usta bir lngBllz 
Onun kadar, belki daha 

meziyetli bir meslektaıını 

bulmak için lngiltereye geç
mek gerektir. Bu :zat, geçinme-
si büsbütün başka olan Sir Al
fred Evind'dir. Harp patladığt 
zaman o çoktanberi şifreciliğe 
alışmış bir memur değildi. Şif-
reciliğe heve~ etmiş alelade 
bir Yunanca öğretmeni idi. 
Amatör şifreci olarak o ltadar 
şöhret . kazanmıştı ki, deniz 
kabloları koparıld1ktan sonra 
Almanya ile dünyanın ötesi 
Crası daki telsiz mulıabe-
relerini kontrol etmek işi 
ortaya çıktığı zaman ami
rallık hemen ona baş vur
du. iş arkadaşlarından birinin 
tasvine göre o Kocaman başlı 
sık kaşlı, son derece keı5kin 
bakışlı küçük bir adamdr. Sa
dakabnn havale edilen işi gör
mek için beyaz lnub aldı ve 
kendi modelinde bazı uzman-
ları yanına alarak, Almanlar 
her gün kodlarını deği~tir-
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
karşılıyacakları pek tabiiğdir. 
Fakat bu k2rdeş toplantısı bize 
gönüllerimizde yer tutan yurd 
sevgisinden ve onun heyeca
nından doğacak hazzı tattıra
cağından yalnız. hususığ davet
lilerin değil, bütün kardeşleri
mizin gelmelerini candan dile
rız. 

Hava tehlikesini itilen üye
liğe yaıılma devam etmektedir. 
Bu gün bir çok yurddaşlanmız 
şubemize uğrayarak: tehlikeyi 
bilen üyelii• yu.ımıılardır: 

scler bile, yene iıinin hak
kından geleceği kanaatile 
(40.0.B) odası riimuzu altında 
gösterilen bürosunu bütün harp 
müddetince kapattı. 

Alman lfreslnl Alman
lardan iyi okuyor 

Gerçekten de ıaeçlıulita kartı 
açtıklan bu gündclık savaşta, 
onunla arkadaşları hiç bir z -
man mutlak bir be:ıimete uğra
madılar. Hatta bir gün üstüa
liiklcrinin oldukça tuhaf bir 
belgesini ele geçirdiler. 

Evvelkilerden daha müke•
mel yeni bir düşman kodu
nun esrarını pek fazla 
zehmete katlanmadan ~eşf et
tikleri sırada Alman vapur ku
mandanlart11ın telaşlı bir takllll 
telsizleri ellerine geçti. Bunlar 
yeni k dun karışıklığıadan bir 
şey anlıyamadıklarını ileri sü
rerek şikayet ediyor Ye şifre 
bir tercüme gönderilmesini di
liyorlarqı! 

Loe muharebesini 
Kazandıran şifre 

Harp esnasında iİZli servis
lerin çalışması hakkında Al
manya ve Fransada lngiltere .. 
deki kadar inıaat yapılmamış· 
tar. Bueunla beraber Polonyada 
bu işe memur olan Alman 
sübaylarından biri, mülazim 
Baverunaysker başına gelen 
garib bir macerayi anlatmışbr
ki, bu da şifre açmek işinin 
sadece kırtasiyecilik olmadığını 
çok güzel gösterir. Rus arı 
her ay değiştirdikleri gizli şifre 
kodlarını keşfetmek için, üç, 
dört saattan fazla uğraşmağa 
ihtiyacı olmazdı. Bununla be
raber bir defa, 1914 ilk kanun
unda, Loc muharebesi sırasında 
İiİ miattan daha zor göründü. 
Beş saat uiraıtıi• halde yeni 
bir şif reyi açamamııtı. Bu sı
rada Pozen umu•İ kararsıihın
d.an hemen oraya iİdip ıifr• 
neticesini bildirmek emrini aldı. 
Henıe• kötü bir arabaya atladı 
ve bütün günü bunun içınde, 
parmaklan buz gibi bir ruz-
2'ardan donmuı olduğu halde 
geçirdi. Gözleri ise, masa ye
rine dizleri üzerine konulmuı 
bir tahta parçasına dikilmişti. 
Arabanın delice koşuıu bunu 

geJişi güzel sıçratıp duruyor
du. Akşam saat onda ka
rargaha vardığı zaman yeni 
ıifreye o kadar alışm11 

IDulunuyordu ki seyahatı esna
sınde erkanıharbiyeden sıelmiş 
koca bir paket telgrafı nçabil
di. Bunların muhteviyatını öğ
renmek Almanlann Loc mu
harebesini kat'i olarak kazan
malarına amil olmuştur. 

Fransız ve Amerikan 
açıcllar 

F ransada şifre açmak ser
•iai hakkında verilen bütUn 
malumat, bu servisin direktörü 
kolonel Kartiye ile yardımcısı 
yüz başı Jorj Peuven'nın ad
ları üzerinde toplanır. Yüzhaıı 
Peuven birinci sınıf bir tahlii
ci, şifre açılığın hakiki bir da
hiıi, :müttefik milletlerin en 
usta ıifrecisi olarak gösterilir. 
Bu takdiri yapan da bu işin 
uzmanlarından olan bir Amı
rikahdır. 

Herbert Yavfley 
Bu adamın macarası da taın 

bir romandır. 1913 de Ame
rika dış bakanlığı telgraf fU
beıinin memuru idi. 

Bu sırada Vaşingtondaki el-
çilerin hükumetlerine göster
dikleri şifre telgraftan açmağa 
memur bir (Kara oda)nın ba
şına kendisini geçirdiler. Bu 
işte o kad r ustalık kazandı 
ki büyük harpta v1t bunu ta· 
kip ede• büyük diplomasi fa
aliyet devresinde ·acta muci
zeler yarattı. Fakat 1929 da 
inntçı bir dış bakımı bu 
ışı şanına yakışbramıyarak 
bu şifre açmak servisini lağvet
ti. Böylece mesleki ketumiyet 
mecburiyetinden kurtulan Yard· 
ley bu vakıtsız tekaüdün ver
diği serb st zamanı, meslek 
hatıralarını l.ir kitaba geçir
meğe tahsis etti. au kitabı 
alelide fifre açmak enrltrin
den ayıran nokta şudur ki bu· 
radaki bütüıa nazari isbatlar, 
pratik ve gerçekten yaıablmıı 
misallere dayanır. Şimdiye ka
dar halkın pek tanımadıiı bir 
bilimin metodlarını araştırmak 
için bundan daha iyi bir reh· 
ber bulunamaz. 

Adis - Ababa hadisesi 
İtalyan elçisine hakarette bulunmoş 

yapacakmış? Mussolini ne 
• - Başte1aıı bitine su/il/ede -
karılmaz. Ancak ltalyanın baş
ka yerlerde de menfaatleri 
vardır. Bunları, hele bunlardan 
en mühimmi olan Habeşi feda 
edemez. 
Cenevrenln endl,elerl 

Londra 20 (Özel) - Ame
rika gazetelerinin verdikleri ha
berlere göre, Habeıistanın ce
nubundaki Gimina sultanlığı 
bir kaç aydan beri sultansız bu
lunuyor. Burası müstakil bir 
devlet sayılmakta olup ahalisi 
müslümandır. ltalyan nüfuzumu
zun en c;ok belirdiği yer cl ~ 
burasıdır. Habeş imparatoru 
şimdi Ciminayı Habeşistan top-

raiına ilhak ebneğe hazırlana· 
yor. Habeşistan bu te4ebbüst• 
bülunuraa Cenevre'deki dava
sını za'fa uiratacağı zannedi
liyor. 

Cenevre uluslar .sosyetesi 
mahafili önümüzdeki eylul top
lanbsında başgösterecek olan 
Akvam Cemiyetinin hayatında 
geçirdiği buhranların en kor
kuncu ve en naziki addediyor. 
Bu mahafil Habeşistanın ulus
lar sosyetesinde yer almı' bu
lunmasını en büyük bir bata 
addetmektedir. Cemiydi Ak
vamıa ve barışın akibeti bu 
toplantının neticesine bağlı 
olacaktır. 

Garden-parti geri kaldı 
V crem Mücadele cemiyetinin 22 Haziran Cumartesi ak

şamı saat yedide vereceği ırardea·parti lstanbuldan belcle
ncn büyük orkestra ancak ay sonunda ieleceğinden 6 Tem
muz Cumartesi gününe bırakılmııhr. Davetli)erimizden özür 
dileriz. 1 - 2 (834) 



RJI 
- Papanın bazan takdis ct

t:gi Roma kadınlarına karşı 
duyduğu geçici sevgilerinden 
birinin izeri (eseri} dir. Zavallı 
'cız daha on altı yaşında idi. 

- Gördünüz mü? 
- Evet!.. Bir akşam bah-

çede ıörc\üm. Az kaldı ben de 
tutulacaktım. 

- Şimdi saygının sebebini 
anlıyorum. Fakat dediğiniz gibi 
hu sizin için bir angaryadır. 

- O kadar ağır bir angar
yadır ki her iki saatta bir ra· 
hatsız olmakhğıma ve bir fır
ıatı lcaçırmaklı - ıma sebep olu
yor. 

- Nasıl bir fırsat? .. 
- Şu ufak ayaklı, Jı- ısa c'n-

larili parlak rüzel küçük hiz
metçi kızı görüyor musunuz? 

- Evet, güzel bir kızcağız .. 
- O beaim için çıldırıyor. 

Oemindenberi buau anlatıyor. 
Ne yapayım ki ödev (vazife) 
her ıeyin üstünde ... işte dü H 

partıyı kazalldın .. 
- ikinci oyuna bakalım. 
- Dikkat ediniz. Beni tav-

1.da kimse yenemez. 
- Ben yeneceiim. 
- Olamaz ... 
- Şimdi 2örürüz. 

Ragastan bir taraftan oyua 
oynıyor. Diğer taraftan sık •ık 
aübaya içirmekte devam edi
yordu. Sonuada sübaym elleri 
Tavlanın içinde karışmaya baş
ladı. Yine o kazanıyordu. Or· 
tada dolatan hizmetçi kız da 
aübayın karşııma geçerek oy
•aklıklar yapıyordu. Sübayi için 
çekerek dedi ki: 

- Ahi Şu uğuHuz aaırarya 
olmaNydı. 

- Aagarya sizin düşündü
tüaüz iti yapmaya engel olmaz. 

- Ne dtnaek iıtiyorsunuz? 
- Canım ne olacak. Arka-

daşlar birbiriae yardım eder-
er. Ben sizin itinizi görür aa-
garyayı üzerime alırım. ' 

- Siz mi? 
- EYetl .. Ben! Ne için şatı-

) orsunuz. Ben de bu yolun yol
cusuyum. 

- Amma ... Ödev her f tyin 
ustündedir. T e9ekkürler ede· 
rim. Rahatsız olmanız lazı• 
değil ... Ah fU ödevi ıeytaa al
taydı. 

- Size baygm baygın bakaa 

4-
şu kıza acımaz mısınız. BirazJ 
cesaret ... 

- Cesaret mi dediniz? O da 
olacak .. İçki getirini-ı ... 

Ragastan hizmetçi kıza sü
baya içki getirmesini iıaret etti. 
Meyhanede kimse kalmamışb. 

Patron biJe yatmıştı. Kapı ka
palı olduğundan Ragastan aya
ia kalkarak kızcağızı yakaladı 
ve yanaklarından öptü ve sü
baya dönerek dedi ki: 

- Oh!.. Ne kadar yumuşak ... 
Ne güzel bir yüz... Arkada§ 
madamki ödevden ayrılamıyor
sunuz. Ôyle ise izin verinizde 
bu kıza ben arkadaş olayım. 

Kız biraz nnzlar.arnk kaçmak 
isterken yakaladı. Ragastan 
onu subayın dizlerinin üzerine 
itti ve bağırdı: 

- Beni istemiyorsun hal.. 
Ah!.. Kahpe seni ... 

Sübay cevap verdi: 
- Evet!.. lıtemiyor beni u

vıyor. 

- Öyle ise haydi yatınız. 
Ben sizin yerinize ödevinize 
bakarım. 

St!ndeleyen sübay sağa sola 
yalpa yaphktan sonra Ragas
tanın koluna dayandı: 

- Ne kadar candan bir ar
kadaş imişsin. Adını ıöyler 
misin? 

- Adımı ne yapacesın. Sen 
fırsattan istifade etmeye bale. 
Ben herıeye bakarım. 

- Hayır korkarım. Sonra 
ceza ıörürüm. 

- Hay taarı enam venin. 
Git işine bak. iki aaatta bir 
iten seni uyandırırım. 

- Hah! .. Bu iyi .. Bunu oa•y· 
la rım. 

- Haydi!.. Git. 
Ragastan ~it derken titriyor. 

Alnından souk terler dökülü· 
yordu. Birdenbire ıübay iUi 
döndü. Ve ona dedi ki: 

- Çok ali ben iidiyorum. 
Öyle ise dinle ... Parola ... Tiber 
•e Tivolidir. Bununla bizim as
kerlere her istcdiiini yaptırabi
lirsin. Beni iki saatta bir uvan
dıra ağına söz veriyorsuB ya!.. 

- Her iki saatta bir iİdip 
nöbetçileri değ'iıtireceğim.Eğer 
iı gc:reldeştirirse seni uyandı
racağım. 

- • oıııı t'at· -

-~··· ..... 
Gümrük önü 
Meydanı 

Şehrin imar planında mey
dan olarak ayrılan birinci 
kordonda gümrük öaündeki 
banrarlann ,arbaylıkça yıktı
nlnıasına başlanmışbr. Fik 
Pakersin liiralamış olduğu bi
nada yıktırılacaktır. Bakanlar 
kurulu kararile bu binada ıar
ba}'lığa verilmiştir. Hangarlar
la bu binanın enkan bir kıy
•et takdır ettirilecek ve bu 
para fiaans bakanlığına veri
lecckt r. Panayır açılmadan 
evvel burada ıarif bir meydan 
vücude getirecektir. 

Ekspres 
Postalarda 
İzmirdc bulunan ıümrükler 

nuhafaza umum kumandanı 
başkanlıkta i bay iCneral Ki-
ıım Dirik emniyet direktörü 
bay Feyzi Akkor ve fanmız 
gümrükler baş direktörü bay 
Saminin huzurlarile ekspres 
postalarda ıür'atla kentrol tec-
tüb•leri yapılmıf ve bu tecrü
belerde eyi ba,arıldar görül
ınüttür. 

Almanya 
Sevkiyatında 
A~anyaya bnndan sonra 

.aPJlıc.. · 1< sevk
1
iyatta ~lma~ya

aa ID • • aun ara gore yıye-

Kız kaçıranlar 
Yakalandılar 
Bomovanın karaçık köyün

de Mustafa oğlu Bekirin çadı
rını basarak l O yaşındaki kızı 

Fatmayı kaçırdıklan yazdıf[ımız 
o köyden lbrahim oğlu Yusuf 
ile arkada,ı Fatmanın kardeşi 
Mu•tafa Bornova nahiye müdü
riyeti vt karakol kumaadanlı· 

ğınca yapılan tedbirler ve şid
detli takipler aeticesinde ya· 
kayı ele vermişlerdir. 

Kızın bikri Yusuf tarafında• 
izale edildiii tespit edilmiı ve 
maznunlar da bu cürümlerini 
itiraf eylemi,lerdir. Bornovada 
ifadeleri alındıktan ıonra hu 
ikisi adliyeye verilmişlerdir. 

Eşref paşa 
Otomobilleri 

Eşrefpaşaya işleyen otomobil 
ve otobüsler yolun darlıiı gö
zetilerek bundan sonra ildişte 
lkiçeşmclik caddesinden, dö-
nüşte Dcğirmendağı caddesi11-
deo hareket edeceklerdir. Şar
baylık bütün şarbaylık mınta-

kalarına tebligat yapmııtır. 
Buna aykırı hareket edecek 
olan şoförler iş yapmaktan 
mcaedilecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ketleri üzerine muhteyiyatları 
ile ağırlıklarının yazılmaları li
zımıeldiği Berlin Türk ticaret 
müaıessiliiinden ıehrimizdeki 

Y-enı Asır 

, 

.-lı:E~3 
tal yada Hamburgda ---ithalat için Lisans 

Usulü 
ithalat için lisans usulü he

men bilcümle mühim ithalat 
maddeleri dahil olmak üzere 
birçok ürünlere teşmli olun
muştur. Neşrolunan listede 
yemek yağları, iç ya2", hint 
kendiri ve sair nebati fibrcler, 
hayvan kılları, bakır ve yağlı 
maddeler vardır. Bu malları 

1935 yılının ikinci <ıltı içinde 
ithal etmek istiyen firmalar 
talepnamelerin! 10 hazirandan 
evvel ticaret birlikleri vasıta
sile vermeleri ve ihti)•açlarmı 

da gerek temmuz, ağu$tOs ve 
eyliil devresi gerckşe ilkteşrin 
Sonteşrin ve ilkkiinun devresi 
için ayrı ayrı bildirmelidirler. 

Talepnamelerle beraber, 7üm
rük idareleri tarafından 1934 
yılının ikinci altı ayı içinde 
yapılan ithalat için t~nlim olu
nan Kliring vesikaları da ve
rilmelidir. YıJlık içtimada söz 
almış olan Roma<laki harici 
ticaret Enstitüsünün reisi trans
fer sistemi üstüne müesses 
olan bütün kliringlerin Yugos
lavya ve Almanya hariç olmak 
üzere fena işlediğini söylemiş· 
tir. Bidayette lehdc olan ltclyan 
ihracatı sonradan azalmış ve bu 
suretle en mühim acun piyasa· 
larına ait mebaliğ birike
bilmiştır. İhracatı ithalat ile 
ahenkleştirm~ie yarayan tica
ret anlaşmaları genel hacmi en 
aşa&'ı ıeviyeye indirmektedir, 
çünkü ltalyan ürünleri içiü &:~- , 

nebi ülkelerinden mühim ai""'.. 1 

rişler almak genel olarak çok 
srüçttlr. Taka• piyasasını kont
rol edebilmek üzere adı geçen 
Enstitü takas mu~melelerinin 
bankalar ( ChanneJ Bankaları ) 
vasıtasile yapılmasını teşvik et
mektedir. Bu Enstitü ba~kzt ~Jt· • 

kilde yapılacak her hangi bır 
takas mu melesini güç ve ka
rışık bulmakta ve prim verme 
usulünü de - tesiri kısa oldu
ğundan - reddetmektedir. 

• • • 
Roosvelt 

Mücadele pilan
ları hazırlıyor 
Bay Rooıevelt'in N. R. A. 

{ulusal kalkuıma idaresi) hak
kında Salı günü vermiş olduğu 
bayanat ıurcti umuınıyede şöy
lece tefsir olunmaktadır: Bay 

Rooıovelt Sonteşrinde halaktan 
ya kendiıinin yahut ta divanı 
ilinin tercih edilmesini istiye
cek Ye ülkenin ekono:nik ve 
ıoyıal bayatını tanzim edebil
mek için vasi salahiyeti haiz 
bir hükümete ihtiyacı olduğunu 
söyliyecektir. Roonelt müca· 
dele planlarını aa-lebi ihtimal 
t Nisan 1936 dan evvel ifşa 
etmiyecektir. Bu tarihe kadar 
bütfto salihiyetlerini kaybe" miı 

olan N. R. A memurları bu 
müessescni11 faaliyeti zamanın
daki ticaret ve sanayi durumu 
ile faaliyetten sonraki ticaret 
ve sanayi durumu hakkında 
mukayeseli rapolar tanzimi ile 
metKUI olacaklardır. 

Birletik Amerika bakır sa
nayii tröıtlcri aleyhiae olan 
kanualann haf!fletilmesi hak
kında bir kanun layihası ha
zırlanmıt ve bu sanayiin ulusal 
vari•atın bir membaı olduğunu 
mücbir atbeplcrden madut bir 
sürü muhbralara maruz kaldı· 
tını söylemiştir. Bu husustaki 
kaaun kaltul olunduğu tak
dirde elde olunacak en mühim 
neticelerden biri de Amerikan 
bakır müıtahsilleriain acun iti• 
lifıada kazanacaklan kavvetR 

Piyasa durumu 
Tür kof isin Bildirmenliğini ka-

hul eden Hamburg'da Otto 
Friedeberg Komisyon evi, 
Türkofise Hamburg piyaıası 
hakkında aşağıdaki raporu 
göndermiıtir. Raporun tarihi 
5-6-1935 dir : 

Bu malamatı mesuliyet ka
bul etmek.sizin olduğu gibi 
alıyoruz. Alakadarların bu uin 
fiat bildirerek yapbi'ı teklifle
re dayanarak harekete geç
meden evvel her hafta servi
filmizde çıknn Türkofis Berfin 
şubesinin h;:!ftalık piyasa ra
porunu okum~larını tavsiye 
ederiz. 

"Son raporumda, 111ümessil
leri Londrada toplanmış olan 
4 buğday ihracat ülkesinin 
konferansından bahsetmiştim. 
Adı geçen konferan 25 M yısta 
dağılmış ve şimdiki durumu 31 
Temmuz 1936 ya kadar deva• 
etmesi tavsiye olunmuştur.Yal· 
nız Fransa ni11bden daha iyi 
şartlar elde edebilmiştir : 

Dcnatüre edilmiş buğdayını• 
ihracı 22 milyondan 9 milyon 
buvasoya indirilmiştir; aradaki 
fark da daha fazla un ihraç 
etmek suretilc telafi olunacak
tır. Geçen mev.simde Fransız 
unları ekser zaman en ucuz 
id . Bunlar ltalyanın engin cins
leri ile rekabet edebilmişti. 

Konferans bir takım karar
lar vererek kapanmış ise de 
Birleşik Amerika ile Arjanti· 
nin bu kararlar veya tavsiye
lere r.ayet edip etmiyecekle
rini ye .n .. ade edilen ihracat 
miktarını geçip geçmiyecekle· 
rini öğrenmek lazımdır. Arjan
tin murahhaaının bir kaç cel
••Y• iftirak etmemesi manidar 
ırörünmektedir. 

Hava, gelecek rekolteler için 
iyi geçmemiştir. Bütün erta ve 
husu,ilc şimali Avrupada ha
raret derecHi düşük ve üsno
mal geçmiş, çok yaimur yağ· 
mıştır. Yağmur bir çok yerler· 
de aranmış iıe de asıl istenil
miş olan şey güneştir. 

Avusturya soğuğun vahim 
neticeler tevlit etmiı olduiunu 
bildirmektedir. 

Amerika geçen mevsimin ıis
temini devam ettirmeğe hazır· 
dır. Bilhassa kansaa " ziraati 
Tanzim Kanunu 11 na taraftar
dır. 112.625 ziraatçıdan ancak 
14.844 ü akıi kanaattadır. 

ReichssteJle 60 franga "iri,, 
nohut, aynı fiata kara burçak, 

57 rayhsmarka dan ve 88 
franıa burçak ithal etmek içia 
müsaade vermiştir. 50 ton Türk 
burçağı satın almak için mü
saadem vardır. Bana böyle bir 

parti için teklifte bulunmanızı 

ve bol miktarda nümune gö•· 

dermenizi dilerim. Ayrıca bak
la, kepek, her cins kOabe (ay 

çiçeği küsbelui 60 raybsmark· 
tır), kuşyemi, beyaz haıhaı 
aramaktayım. 

Aynı zamanda mııır, arpa, 
küspe, ye kepeklerin cif Ro
terdam, Hamburg, Londra, Li
verpool fiatlarını bildirmenizi 
rica ederim. T ediyat florin veya 
şiling dövizleri ile ve klirina-ıiz 
yapılır· Tekrar dmek isterim 
ki, bol nümune sıönderildiii 
takdirde işi11 neticelenmesi ko
laylaımış olacaktır.,, 

._ .....• 
İran konsolosu 
lranı• İzmir Ye Adana koa

ıoloıu Bay lımail Han Mecdi 
dün ıarbaylıia gelerek ıarbay 
Dr. Behçet Uzu ziyaret etmiş 
ve Iranın da panayıra ittirak 
etmek istediğini aayliyerek pa· 
nayır laakkıada bazı izahat al-
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Anlaşma ana hatları 
lngiltere Bir Emrivaki Yapmıştır 

kendisine izin verilen yüzde 35 
nisbetini tutmuş olacaktır. 
lngllterenln hazırlldliiı 

-Baş tarafı li11ri sa1dfcclc
Ingiltere çok nötü bir sora• 
altı•a i'İrccekti demiştir. 

Roma, 20 (A.A) - lngiliz • 
Alman deniz uzlaşması burada 
çok aiır bir tarzda tefıir edil
mektedir. 

Almanlar ne diyorlar? 
Londra 20 ( A.A ) - Bazı 

iaz:cteler diyorlar ki, Deaiz an
laşması Avrupanın diplomatik 
durumunu kesin olarak gev
şetmek ve bu başarıyı ( mu
vaffakıyeti ) seçmenlere ulusal 
kabinenin başında kalmaıını 
ğerekli göstermek amacile ln
giliz diplomasisini• yaptığı i•
niş ölçüde bir harekettir. 

InıiJiz diplomasisi bu uzlaı· 
malann önceden bir ıenuca 

varacağ'ını pek sanmıyor, lnri
liz bakanlannın Ribbentrobla 
görüşmeleri daha ziyade bir 
doğu anlaımasını• yakında 
gerekleşeceği kanaatini Yer
mektedir. 

Şimdiye kadar Almanya, 
Fransa, Sovyet kartılıklı yar
dım andlaşması ile doiu 
Avrupada biricik taraflı bir and
Iaşmanıa birbirine uymıyacağı· 
nı bir takım kukuki düşünce

lerle isbahı çalıımıştır. Fafat 
Berlin imdi bu nazariyenin ter
sini kabul etmeğe eğğindir. 
Şu halde B. Eden Pariıte bun
dan sonra Fransanın Alman
yaya halk eıitliii t1'nımak için 
ıart koştuğu baysal mukavele
lere bailamak husuıunu az ltir 
vakıt içeriıiade sağlamak ça
relerini araştırabilecektir. 

Doyçlandın vaz lyetl 
Londra 20 ( A A ) - lnF· 

liz •e Alman eluperJeri Doyç· 
land sistemindeki gemileri• 
harb kruvazörleri arasına aı 
yokıa .. d•c• Juuyu6rler ara
sına mı airecejini werDflllDt· 
]erdir. 

Haber alındıtına göre birin-
ci görilf kebul edilmiştir. De
mek oluyor ki Almanya yalaız 
iki parça barb luuvazörn ya· 
pacaktır. Zira esasen elinde 
olan Doyçland sistemindeki llç 
remi ile bu cinı l'emiler içi• 

Emrivaki 
NEVYORK 20 (A.A) - İn

giliz Alman de11iz anlaımaııaı 
tefsir eden N evyork T aymiı 
iazttesi diyorki : 

İnsıiltere hükümdi ba9k'dft 
için arsıulusal yasalara karı• 
bir tecavüz aaydıiını kendi 
kendine yapmıştır. ihtimal ki 
V ers1ly antUa,masının Alman· 
yaya karşı ihtiva ettiği ceu 
hükümleriyle tahditleri kaldır
mak zamanı gelmiştir. 

Ancak fogilterenin bu hu
sustaki gidişi için denilebilir 
ki bir andlaşma böyle bozula• 
m~z. )ngiltere Fransa ile ItaJ
yayı da hesaba katmalıdı~. 
Bunlar meseleyi acunsal bar 
hak yerine sıötürebilirlcr. la· 
gilterenin görmfif olduj'M bu 
ife karşı ne Amerika, •• et. 
Japonya iliisiz kalamazlar. 
Söylenildiği gibi lnıilter• b• 
devletleri bir dclliz konferan-

sına çağıracak olursa bu bat 

kadır. V c kendilerini bugDnkO 
durumu altiiıt ede• bir olut 
(emrivaki) Jcarşısında da bırak
ta yine batkadır. 

Almanyadakl lntaat 
Projlramı 

Loadra, 20 ( A.A > - .D9i 
Telgraf iazetesi yazıyor: 

B. Ribbcntrob ilci üç hafta 
içerisinde f raHız-Almanya de
niz iliisini görii'm~k üzere Pa
riıe iidecektir. 

Diitr taraftan Almanya ya
kında deaiz yapılarının birinci 
kısmını tezgllaa koyacakhr. 
Yapılacak gemiler memkün ol
duğu kadar az bir zamanda 
bitirilektir. Biltiln kruHz6lerİD 
içinde uçaklar bulunacaktır. 

Kuzey denizi ile Baltıktaki 
gözetmer bölgelerinin her iti• 
rine torpil kovanlaril-= ltombar
dı•an toplan konacakhr. Son
ra da Almanya deniz askerinin 
sayısını 350 bine çıkaracak ve 
tehlike karşısında bu sayıyı 
daha da artıracaktır. 

• ••• 
Foçada Japonlar 

istedikleri oluyor 
Pariı, (Ö.D) - Pekinde• 

bildirildiğine göre KaJgaa •m· 
t 'kasında. Japonlan• büyük bir 
hava fealiyeti yapıyorlar. Çin
liler Sahar kumaadaaı Sunı
çe Yuan'ın orad.aa çekilmesile 
Tiyen Çinde yapılaa Çin-Ja
pon i'örüımelerinia kolaylap· 
cağını umuyorlar. 

Ber1ia, 20 (Ô.D) - Şatıi· 
haydan bileiriliyor: Çin hükü
meti Japon tabyikine boyun 
eğerek Sahar kumandaaı Sunr 
-Çe- Yuam geri çağıracak ye 
yerine eski vali Çiag-Çenk
Yungu gönderecektir. Sabar 
ayıletinde bazı Japoa zabit· 
)erinin tutulmasiyle çıkan ha
di•eyi bu Y'9Dİ vali Japonlarla 
halletmiye çalıpcaktır. 

Mokden' den bildirildiğine 
Jehol ayaletinde bu b&yllk 
ja pon zabitini &fdlirmekJe •az• 
nunıunuz. Çinli &lime mah
küm olmuf Ye hemen idam 
edilmişti. 

Amerikada Vergiler 
Çoğaltılıyor 

Vaşington, 20 (A.A) - B. 
Ruzvelt kongreye g&nderdiji 
bir bildiriğle Yergileri• çoial
t!Jmasını istemiştir. Bu vera-iler 
arasında kazanç vergisi ile bil· 
yük bağıılık ve miraslarda• 
alınacak vergileri ve korperas
yonlar için ıiadiki yüzde 13 -
3/4 nisbeti yeriae 9 10 - 3/4 
den 16 .. 3/4 • kadar deiifen 
bir nisbet içinde vergi alınma
sını öae ıürmekte ve zengia
lik ye meYki miraslannın ulu· 
tal yaıayıf Uzerine yaptığı 
bozucu etkilere karfl gelmek 
here çok tuta• azel ıafi ka
IUÇ tlzerillc:lu alman TerıQaia 

....... 
Nüfus işleri 

Foça 20 ( Ôzel) - Güzel 
ve şirin ilçemiz mevsim dala• 

yııile İz•irden ielen gezfİ•cİ· 
lcrle bir kat "aha şenlenıııek
tedir. 

ilçe bay Nusret Türker teı
rinde yapılacak nüfuı yazımı 

için ilçe •e köylerde önemli 

tedbirler almaktadır. Merkeı• 
deki işlerin çokluj-uadaa dola• 

yı İzmire aldırılan nüfuı m ... 
muru bay Zeki Ttirka•toı bu· 
radald anfus yolsuzluldannıa • 

bir an evvel meydana çıkanl· 
ması ve nüfuı iflerinİll munta· 
zam bir laaJ• •okulmuı içiD 
ilçeye göaderilmeai ilçebayhk· 
tan dilenmiıtir. Bay Zelli l~
rın F oçaya giderek ilçe aül'lt 
işlerindeki yoltuz.luklan 11laha 
başlıyacaktır. 

Öğretmenlerin 
Trakya gezintileri 

Edirne, 20 (A.A) - Edine 
öğretmen mektebinden bu yo 
çıkalllardan bir grup dün ôi· 
retmen Süreyyaaın başkanhtı 
altında halke•i adına Trakyada 
bir geziye çıkmışlardır. 

Grup, Uzunköprü, Ketaııı, 
Gelibolu yolu ile Çanakkale, 

savaş ala•• olan Anbumu "' 
Anafartaları dolaşacak ve ora· 
dan Çanakkale ve T roya yolla
naı gezerek ,ehrimiı• döne• 
cektir. Bu geıi 
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ngiliz amirallık başlordunun mühim b · r yazısı ... 

----------------------------------------------------------------------ngiltere 1914 teki filosuna nisbetle deniz kuvvetini yüzde 48 indirdiğini 
ddia ediyor. lngilterenin deniz teslihatı meselesinde noktai nazarı nedir? 

_. ............... :ıım .............. -=:-.-. ... saııım:mm ................. . 

talya hafif filosunu yaptıktan sonra ağır harp filosunu yapmağa koyulmuştur. ltalyan deniz kuvv tlerine bir nazar 
lııgi tere - Almanya arasında 
b:r deniz anlaşması yapılnıış
t . Bu anlatmanın esası Al-

ı yaya lngiliz filosunun yüz
de otuz b 1ı niıb tinde bir 
f, o y pn t ha~ kını tanım k
t ır. De z teslibatı ı e e1e
a:n·n yen ' n hararetle mev
zuu' ı c duğu ,u ıı rada fn
gi ız A i allık başlordu Eyn:s 

e l'in lnıriliz donınması 
ındaki fU yasaaını nak

let eyi faydalı bulduk : 
Buyjk Br tanya daima te b

hütlerıne uyarlık röıtermekte 
olup Londra muahedeıindea 
!teri, deniz müdafaaaındaki ih
tiyacının as2ari haddı ile iktifa 
etmekteair. Bizi• bu tahdidatı 
kabul et•it olduğumuz zamaaa 
nisbetle, düayanın buiilnkü 
vaziyeti ayni derecede memnu
aiyetbah, olmaktan uzakbr. 
Bundaa ötürüdilr ki, muhtelif 
hiikümetlerle görütmelere giri
ıerek deniz ınildafaaaı da't'aaı· 
aın her yüziiali aüaakafaya 
hazırlandık. Bu görüşmeler ge
lecekteki konferanaların bir ne
ticeye varmaııaı kolaylaıtıracak 
doatane müzakerat batlangıcıa
daa iltarettir. Vaşiagton 111ua
lıedesinin Japonlar tarafında• 
feshedilmiş olmuı yeia verici 
lıir vakadır. Zira bu muahede 
Ue, ilk defa olarak devletler 
yıkıcı b;r yarııtaa 't'azgeçerek 
güvenlerini sağlamlamakıa ik
tifa et:nişlerdi. 

F cia deöll 
J ;> nyililın bu muah deyi 

r etmiş bulu ması büyük ne
t;c r tevlit edebilec k ise de 
durumun bir faciaya çevrildiii° 
zannedilmemelidir. Dünya ge
nel efkirı bu muahedenin sa
yıııı. iyiliklerini takdire vakıt 

bulmuştur. Her memleket, ken
lli emniyeti için lüzum göreceii 
deniz kuvvetini tayinde serbest 
bulunursa finansal kudretinin 
feYkine çıkacak olan azaai bir 
kuvvet istiyeceii ve bu tak
dirde deaiz teslihatı projele
rinin yalnız ku't'vede kalacağı 

muhakkaktır. 
lnglllz noktal nazarı 

"Büyük Britanya ber milletin 
tliğerleri derecesine iÜven ga
raatisine hakkı olduğuna ka
nidir. Bununla beraber dev
letlerin cografi vaziyetleri ve 
siyasaları bakımından mes'u
liyetleri dejişir. Herkes 11,:ın 
müsavi olması icabeden bu 

/11111/ı~ 11111iı·a//ık /J((lj lurrlıı 

F:yrPs JfoıısPI 

cak böyle bir muvazene yeni 
başlıyan zırhlılar yarışını or
tadan kaldırabilir. Bu öyle bir 
yarıttır ki, ona iştirak eden 
milletlerle birlikte umumiyetle 
dünyayı felaketli n.-ticelerle 
karyıla şlıracak tır. 

Bugün dünya du~uğunu 
(istikrarını) iki suretle yıkmak 
kabildir: 

1 - Bilinen tıpte harp sc
fineleri yapmakla. 

2 - Bir sınıf geıni!eri ta
mamen imha edebilecek kud

rette hup iemileri inşa et
mekle ... 

Bu iki yol da dünya muva
zenesi için aynı derecede teh
likelidir. Bunun içiı.çir ki biz 

llıılyaıılarrn oıı hi.ı 

giiven, lıerşeye rağaen, dev
letlerin dl!rumlarına ıröre muh
telif şekilde teslihatı icap et
tir .. ektedir. Bir deniz konfe
ransında araaacak ideal tesviye 
muhtelif milletlerin teslihatı 
arasında birinin diğeri11e karşı 

mütecaviz 't'aziyete ıreçmuini 
imkinaız kılacak bir muvazeae 
tP•i•iaaen ibaret olaltilir. An-

lo11lıtk /'olu l.Tııt•ıızi11·1i 

bir filoyu terkip edea gemile
ria aıktarına verdijimiz ehem

miyetten ziyaaa onların evsa
fına ehemmiyet vermekteyiz. 

Harp gemilerini• hem sayı,hem 

de tip itibarı ile tahdidini te

mine çalııacağız. Bütün ulusla

rın mükellefleri buDılaa sevinç 
durucaklardır. 

lng'ltcr.:;ıni iı5teği 

B. Britanya il:"par.ı' rlutu 
geı:i,liyi, ve koloniler n iı 

ziy tı bakı r.ın an y 
eşı o y.ın vü • , t 
l.r' r. Ş.ı lı da n n d -

don n a n an 

vardır .• e 'l 

l iç b"rinde 1 rLv r 
);." c, den ıı rı ' e'r;r 
1 1 t m.ze • 1 ı 
için biz b r 1 ç l .ı 
!u,du ma a mecbt ruz. 

.ı J 
1 r ,ın 

e 

harp ktırsan v Mİ i h in n
kı!. den m isall'h t""cc r ,e
mıler:n:n nekliyc nefineleri ıçın 
ne kadar tehlıkc teşkil ettiğini 
göstermiştir. Yalnız bir misal 
bunu anlatınağa yeter: Harp 
içinde böyle bir konan gemiıi 
ticaret filomuzdan 41 ıremiyi 
zaptetmi' veya tahrip etmişti. 

Hem öyle bir zamanda ki ln
giliz bahriyesi dünyanın bütiin 
denizlerinde do~a,an kruvazör
lere malikti. 

İngiltere, sefinejerinin adedi-

.\/.ı/lwlf!l.:ı lııyı/ız /iloNıt 

ni son haddine kadar indir
miştir. Sayı itibarile bundan 
daha fazla tavizatta bulunamaz. 
Bununlaberaber tonaj indirile
bilir. Diier devletlerle uzlaşa
bilirsek bunu yapmak isteriz. 
Büy·· k Britanya zırhlıların sa
yısını da indirmeyi arzu eder. 
Asıl zorluk bu hususta arsıulu
sal bir andlaşma yapılmasın
dadır. 

35 tonluk zırhlıların 25 bine 
16 pusluk topların 12 pusa indi
rilmesini, kruvazörlerin azami 
7 bin tonda olmasını, 8 pusluk 
topların 6 pusı indirilmesiri, 
tayyare aemil'!rinin 22 b;n u 

tonu geçmemesini, denizaltı 
gemilerinin tamamen kaldırıl
masını, buna muvaffak oluna
madığı takdirde tip!erinin ve 
ünitelerinin azaltılmasını temi
ne çalışacağız. Bu şartlar elde 
edilirse, filomuzun tonajını, ül
kemizin azami güveni bozul
madan indirebiliriz. 

Savaşılması icap eden bir 
fikir de deniz ve hava kuvvet
lerinin birbirini tamamlıyan bir 
kuvvet şeklinde ırösterecek 
yerde, birbirine aykırı birer 
kuvvet gibi ırösterilmesidir. 

Tayyarenin harp i•miıinia yar
dımcıaı olarak rolü bugünkü 
harp ilmini• yarattıiı incelik
! rdeD biridir. Bazılanaın ta-

savvur ettikleri gibi hava kuv
vetlerimizi çoialtmak için de

niz kuvvetlerimizi azaltmak ca 
niyanc bir iş olur. Donanma

mız son haddine kadar indiril
miştir. Hava filolarımızın da 

yağ ve esans ihtiyacını temin 
edecek olan ticaret filolarımızın 
himayesine ancak yetmektedir. 

Imparatorlujun selameti ka
ra, deniz ve hava kuvvetleri 
arasında sıl<ı bir elbirliğini el
zem kılmaktadır. lngiltere im
paratorlujumuzun küçük bir 
parçasıdır. lngilterenin refahı 
en uzak müstemlekelerimizie 
bağlantısına bağlıdır. Bunlar
dan bazıları ile havadan bu bağ
lantıyı temin etmek çok ırüçtür. 
Deniz şebekmizle birlikte ça
lışan ve onu tamamlıyan hava 
şebekesi yaratmak... lyte ya
rının ışı ... 

Memleketimizin barışçıları, 
belki hükümeti yine harbcu!uk 
ile suçhyacaklardır. Onlara şu 
cevab verilebilir: 

1 - Yeryüzünde Britanya 
deniz k::vvetleıinin ar.alma<ını 
istiyen yalnız onlardır. Hiçbir 
devlet bunu temenni etmez. 

2 - Vaşington muahedesin
de imzası olan devletler içinde 
filosunda ençok tenzilata razı 
lngilteredir" Böylece inta ha
linde olan ünitelerden vazgeç
miş, ienel deniz inşaatı pro
gramını tahdid etmiştir. 

3 - 1914 sonundan 1936 
senesine kadar zırhlılarımız 65 
ten 15 e, kruvazörlerimiz 108 
den 50 •· destroyerlerimiz ve 
hafif kruvazörlarimi:ı: 322 den 
118 e, denizaltı geailerimiz 74 
den 48 e indirilmit bulunacak
tır. Dilava deniz kunetleriaia 

• 

lııyiliz fi/osıı 

mukayesesi Japonya filosunun 
yüzde 26, Amerika filosunun 
yüzde 20 artmasına mukabil 

lagiliz filosunun yüzde 48 azal
dıjını gösterir. 
Şunu hatırlamalıyız ki, lngil

tereain mukadderatı dünyanın 
dörtte birinde sulhu temin eden 
lngiliz filosuna bağlıdır. 

ıtalyan filosu ne 
halde bulunuyor? 

Pierre Verillon İtalya11 filo
sunun takviyesi için Mussolini 
tarafından ne kadar büyük 
gayret sarfedildiiini anlattıktan 
sonra diyor ki: 

"Bu gayretler 1111eyvasını ver
i t r. lta yan filo~ , bu· ;in, 
epıi büyü arp an n a y -

pılınıf aşağıdaki harp cm 
riııi ihtiva etmektedi : 

Onar bin tonluk yedi kruv -
z··. 

Triyest , Trento, Z ra, f ume, 
Bolzano, Gorizia, Pola. 

İkinci sınıf on kruvazör: 
Giovanni delle B nd- Ne, 

Barlolomeo, Col enn', Alberico, ı 
de Barbinno, Alberto di Gi
u1•.ımo, Cadorna, Diaz, Mon-
tecuccoli, Muzio Attendolo, 
Eugenio Di Savoia, Duca 
D'Aost!. 

1600 a · tonluk onbeş kenaf 
gemisi. 

9 - 1500 ar tonluk 36 torpido 
muhribi 

700 ar tonluk 13 torpido. 
54 denizaltı gemisi 
İnşaat tezgahlarında inşa 

edilmekte olan bazı harp ge
mileri bu &ayıda dahil değil
dir. Bunlar da 8500 er tonluk 
Duca Deırlı Abruzzi, Garibaldi 
kruvazörleri ile 7 denizaltı ge
misi, 1600 ar tonluk iki torpi
do, 600 er tonluk iki torpido, 
800 er tonluk iki klavuz g~mi
si, 950 ş r tonluk iki denizaltı 

gemisidir. 
Italya bunda11 başka otuz 

beşer bin tonluk iki zırhlıyı 

in•ıı etmek üzeredir. öylece 
ha f filosunu yapan İtalya şım
di agır filosunu yapmağa baı
lamı, tır. Littorıo ve Vittorio 
V eneto adını tafıyacak olan 
g i' erin inşasına geçen ilk 
te ınde başlamıştır. Bu gemi
ler 1 riyeste ve Genova deniz 
tez ahlarında yapılmaktadır. 
Bütün bu hnzı iıkl:ır İtalyanın 
Fransaya müsavi bir filoya ma-
1.k o nı ık arzusundan doimuı 
bulunuyor. İtalya 1933 s nesi 
ıkınci kan nun on altısında te
mel'.ni atmış olduğu deniz in
şaatı pro'.!ramını ikmal etmi? 
Bayılabilir. 

Jlır Jlal!(aıı ~ırlılısııırl11 frııılıır kııı·şısııı•lrı ıııiy/erlı ıı.,J..-erlr-r 

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

Seydiköyde 
Yangın 

Seydiköyde bay Nesimia 

çiftliğinde Faik oğln Habip 
harman döverken yangın çık

aış ve yetiten halkın yardımile 
yayılmasına mı:ydan verilme-

den aöndürülmüştür. Yalnız bir 
miktar kuru ot yanmıştır. Yan
gının, yanık olarak atılan bir 
ıiız:aradan çıktıi'ı anlaşılmı,tır. 

1'eıniz1ik ve A J<lınlık 
re!-!ın i 

Kiracıdan lstenmlyscek 
Temizlik ve aydınlık resia

leri hakkında Şarbaylıldan 
mıntaka aemurluklarına bir 
bildirim yollanmıştır. Buada 
yukarıdaki resimlerin bina sa· 
hiblerindea alınması kanun 
!cabı olduğu bildirilmittir. Ki
racılardan resım iatenl'J;.,·..,. 
cektir. ; -
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o 

e z ış 

e a • e 
Fa at zek· b·r kadın olsay i irdi 

"Fa.kir Talebe,, 
Viyana'd yüz
lerce defa temsil 
edilen methur 
operet ... Nihayet 
Viyana operas. 
arlittleri ile en 
yüksek Alman 
san':ıtkarları ta
rafından müştere
ken filme alındı. 
Kudretli rejisörün 
idaresinde çevri
len bu film, ken
di sınıfında olan 
filmlerin en yük
seği oldu. Onun 
ıçın AJm n ve 
Avustuaya gaze
tele · k dar Fr n
s z ve in r .. 

• • misiniz? • 
ı ır n ız a 

Mae V esti yaşı kırk ikiyi 
buldu. Fakat Hollyuoodun bu 
nı lı yıldızı h Ala kendini zan
n lildiğinden daha çok genç 

:-mek ve göstermek mera-
k1ndadır. Hakkınd yazılan bir 
çok şeylere l A knyt kalan Mne 
V cst, iş yaş bahsına gelince 
s' nirlerinin gerildi w ini görmüş: 
1 

u•w ::ı bü · 1 yazıl"rı 
•• 1 

([ il ,. , ,,. 

reddederim demiştir. 
Bununla beraber Amerik nın 

macera meraklısı raportörleri 
hiç işleri olmadığı halde Mac 
Vestin bütün hayatını öğren
meyi iş edinmişlerdir. Böylece 
19] 1 senesi nisanın on birinci 
güne aktcdilen ve 40583 nu
marayı t ıyan bir evlenme si- 1 
c' I 1 r,, dına öre, Mae Vestin 

•r•• 1 •••••• ı••l8E•CB• I•• 

"1 ~ l!rırn '1.u: TwıJı b 1· tıııı .ıli 

aa ••• 

Fra k Valo ile evlendiğini 
m ydana koymuşlardır. O za
man 200 dolar haftalıkln çalı
şan Valo Macnin ilk kocasıdır. 
Bu bil aycnin bir parçasıdır. 

Öte yandan başka bir ... r
tisttc Mae Vestin v~ktile ken-
di menajeri olduğunu, 1909 
senesinde en az 16 yaşında 
bu1u'"!duğunu, iki nene sonr 
Par. tc Foli Bergerde danset
tigini ve ilk izdivacı on nekiz 
ya~ındn olduğunu söylemiştir. 
Bu hesaba göre 34 yaşında 
olduğunu ınusırrnne iddia eden 
Mac W estin yaşı tam kırk iki
ye çıkmaktadır. Bu iki iddia. 
arasında kolay kolay !iilinc
miyecek sekiz senelik bir fark 
vardır. 

Bütün bu iddialardan ne çı
kar diyeceksiniz. Mae W est 
zeki bir kadın ols ydı kırk 
ikisine ba~tığ"ını söyliyenlere 
kızmıyacak bilakis onları te
bessürnlc karşıhyarak şunu 
söyliyecckti. "Kırk iki yaşında 
mı? Sizi aldatmışlar. Geliniz 
kulağımza sansasyonel bir sır 
tevdi edeyim: Ben kırk iki de
ğil elli yaşındayım. Evet elli 
yaşında? Bunu kim inanır di
yeceksiniz. 

Çizgisiz çehreme, tenimin ta-

zeliğine memleketimin uvaz -
nesini muhafaza etmiş olma-

sına hayran hayran bakmayı

nız işte ... 

zete eri 
tunlar do u u t 
d'r ed'ci n akn
le r yazdı r. 

u filim Istanbulda Beyoğ
lunda gösterildiği zaman bü -
yük bir sevgi kazandı. Filmi 
üç, dört defa iÖrmeğ gelen
ler vardı, Aristokrat g çin 
bir ailenin iki iÜZcl lazınd n 
hakaret gören bir miralayın 
bu kız.lardaa intikam almak 
için onları mahpuı iki fakir 
talebe ile mÜ•aaebet tesis et· 
mclerine yardı• etmeıi birini 

prens diferini koat olarak ta
nıtbğı bu fakir talebelerin kız
larla hakiki bir aşk bağıyle 
bağlanmaları ve neticede bu 
ail yi rezil tmek evdaıında 
ola bu miralayın bu aile in re-

kaha ara scyr d' en bir mev
zudur. Bu mevz~ çok güzel 
besteleri sü lenmiş, nefis bir 
musiki ile kıym tlcndirilmiştir. 

Bu filimle b rabcr gösterilen 
"Gizlenen ıshraplar ,, filmi d 

büsbütün ayrı bir janrda çev
rilmiş haz.in bir aşkın romanı-

dır. Bir tranısatlantik seyaha
tinde birbirlerine tesadüf eden 

iki gencin yirmi günlük seya
hatleri esnasında geçirdikleri 

tatlı bir aşk macerası. Bunu 
g nç kadm böyle zan ediyor. 

Fakat z.a vallı delikanlı, • bir 
idam mahkumu ve bir poJiıin 

• ligini kabul etmesi ve iki fakir 
• 

nezareti altında idam edilmek 
üzere Amcrikaya gidiyor. Ka· 
dını seviyor. Eline kaçmak için 
fırs t geçtiği halde tatlı aşkını 

' "alebeyi de intikam almak is-
tediği üveği kızlarına koca 
yapmıya mecbur k l ası kah-
~============~ 

Bayan Ruhsar Hüsnünün idare ettiği Karataş Biçki ve Dikiş 
_:!_an bayanlar . 

r 

ihtiyarlamıyacağım. Tıpkı Mis

tingct, Sesil, Sorel gıbi ... On

lara yaşlarından bahsediliyor 

mu? 
Her kes tazeliklerini imre-

niyor. Ben de onların bir eşi

yim. Fakat bu ımrı benden 

sormayınız ,, 

Evet Mac \Vcst bunu söyle· 

seydi yaş kavgası denecek, bir 

daha ona kırk iki yaıındasın 

diyecek bulunmıyacaktı. 
Güzel bir kadın ancak gö

ründüğü yaşı taşır. Bu umumi 

kaidedir. Gençlik yaşta değil, 

güzelliği, sağlığı ve tazeliği 

muhafaza tmeyi bilmekte top

lanır. 
Mae W cst bunu yapsaydı 

sarayda kabul edecekti. Şimdi 
yaşı He meşgul olan gazeteler 
ebedi gençlik sırrını bulan Mac 
W estin harikasından bahsede

ceklerdi. Bütün genç kızlar 
zözlerini ona çevirecek sora-

caklardı: "Bu Mac W est genç
lik ç şmesindcn su içmek için 
ne yapıyor? Dahası var.. Za-

manın en kurnaz tüccarı onun 
adını taşıyan güzellik pudrala-

rı, patları, gençlik suları çıka
racak, dünyanın dört köşesine 

yayacaktı. Güzeltik operatör
lerinin bir senbol olarak kar-

şılarında heykelini veya büstle
rını bulu duracakları kadın 
olacaktı. Böyl ce Hollyvoodda 

aldıfıı haftalık üç katına çıka
caktı. 

Görüyoraunnz ya ben ebedi 1 
ırençli:k sırrını buldum. Hiç 

belki ulusal bir şan kazana· 

cakta. Ruzvelt lcendiıini beyax 

Mae W estin bütün bunları 

dUşünmcmit olması cidden ya
:uk ... 

ahlfe 7 

ı-

bırakamıyor. Seyah tına, son· 
uz eyah tına devam ediyor. 

Bugünün t.n yfiksek sinema 
yıldıılzmndan biri olan Kay 
Franscis'in William Pom ll 
il beraber çevirdikleri bu 
filim baştan başa hey-
ecanla doludur. Seyirciyi sft· 
rükliyen bir kuvveti vardı.. 
Neticeyi seyircinin genis kari
hasına bırakan bu filmde, aaa
atkarlar vazifelerini o kadar 
pürüz.aüı. yapmışlarclır ki, ••
yirci vukuata karışmıf oltluğv. 
zan ve vaka kahramanları ile 
bir yakıalık his ediyor. 

Tayyare sinamasının proğra
mını süsliycn bu iki müstesna 
filmi burada methederken açık 
bir hakikati kayd~ttiğimize ka-

niiz. .. 

yurdund ... n busene diploma 

Şehirler arası otomatik tele

fon muhavereleri sarfedilea 
epi gayretlerden sonra arızalar 
bertaraf edilmiş ve salim bir 

şekilde muhavereye başlanmış

tır. 

Yalnız tellerin devreleri az 

olduğundan ara şchirlerdca 
Manisa, Balıkesir, Bursa ve 

Avrupa ile konuşmak mümkün 

olamamaktadır. 
Şirket, devreleri çoğaltmak 

için kullanılacak olan ve ( ku-

ranporter ) denilen bir al ti 
Avrupaya sipariş etm ştir. Bu 
alet ancak dört ay sonra g -
le bilecek ve o va kıt her} erle 

konuşmak mümkün olabilecek
tir. 
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• apon em ery zmasn 
B ş çen er siyasasının üç ... ncü per
desi de oynanmak üzere bulunuyor 
Binlerce 
]eipon 

senelik Pekinin hazineleri, b ··tün bil' tarih 
emperyalizmas'n~n eline geçmiş sayılabilir 

Parls, 12 Haziran 
Ja?an hatları Pekinden 50 

1.i'ometre uzakta bulunuyor. 
Fakat Japon süvarileri, Japon 
enteli< ens scn"İsinin adamiarı 
ile bir .. l.te daha çok ilerilere 
so1 ulmuştur. Bugün Pekin J::
ponların elinde sayılabilir. z:ra 
orada, Çinin binlerce ~cnelik 

pııyıtahtında Çin askerinden 
eser ka!mamıttır, Japony:ımn 

her i tedığine boyun eğmiyecek 
olsalar b~ koca payıtahtın eşs:z 
sayıl n hazineleri, Çin tarihini 
kucak!ıyan bütün enrler Japon 
ağır toplarının ate~i altında 
yok edilebilirler. Çin ilcr için 
felaket belki bundan da ~eniş 
o'abilir. Şimdi Pekinde yaşıyan 
yüz binlerce Çimli hep bu ihti
mali düşünerek titriyorlar. 

-:ya!etini e!e geçirmiş bulunu
yorlar. Yani her biri lir krallık 
kurmıya yetecek kadu geniş 
beş büyük eyalete çullandılar 
Yarın, Çınin diğ'er dört şimô'!I 

hakkuk etlerse Fransız Hindi 
Çinis'n'.n yarısı , Ütitiin Filipin 
adaları, Aleu~_·:ın adaları, bü
tün Havayı H! Bonıco adası 

]""pon ı~ontro' .... ;ı :;e ,.ecekt~r. ,, 

Nasıl •okuldular? i 

Japon ordusunun Pekine bu 
kadar yaklasmış, hatta sokul
muş bulunmasına şaşılabilir. 
Ne vakıt ve nasıl bu kadar 
ilerle mi lerolir? 

Hatırlardadır ki 1933 acnesi 
mayısında Jehol eyaletinin iıti
lisına son veren mütareke 
Tanlil' - Hou'da imzalanmı~tı. 
Bu andlaşma Japon ordusunun 
nllfuz sınırını stddi Çinin ce
aubu•daki hatta kadar uzat

' aııtı. işte payitahta bu kadar 
yakın bulunan bu bat Pekini 
Japon toplannın tehdidi altına 
koymuştur. Buırü11 ba,gösteren 

Siyam 
•aziyeti daha o li?'Ünden dü
şünmek lazımdı. T abmin edil
diiinden daha gergin ve ya
bim olan l'aziyet aylardanberi 
devam edip gidiyor. Bugü11kü 
netice önüne geçilmesi imkan
sız olan bir durumdan doğ
mu,tur. 

Çaharın lsUllsı ... 
Çahar yaletinin Japonlar ta

rafından istılası geçen ikinci 
teşrinde baş!amıştı. Japon kuv
vetlerinin hiç durmadan ilerle
yişi derin endişeler uyandır

makta idi. Uzu Şarkta :.:örüş
melerin çok gizli ve cemilekar 
bir bava içinde vukubulması 

vaziyetin yakında istikrar bu
lacağı zanlarını uyandır•ıştı. 
Şimdi karıılaştıtımız hidi1eler 
bu zehabın yanlıflığ'ını meyda
na koymuştur. Bu sınırsız isti
layı demoirafik delill~rla haklı 
göstermeğe çalışan Japonya 
Mançuko ile iktifa etmekten 
uzaktır. 1950 de nüfusumuz 
100 milyon olacaktır, diyorlar 
idi. Bugün bu rakama yaklaı
mış sayılabilirler. Fakat ihtiras
ları da o nispette ırenitlemiıtir. 
Bu lstııa nereye kadar 

nzayablllr? 
Objektif olarak Japonyanın 

Çindeki iıtililı nereye kadar 
uzayabilir? 

1931 ve 1932 de Çimin üç 
blyllk eyaletini zaptettiktea 
.-ra Mançuko ile yetmedik
leriııi ır6aterdiler 1933 te J e -
llolu aldılar. 

ııuı ıı:ara 

Ya Kambuç? 
.;ııııtwıyla;ı biı· 

eyaletinin sırası gelecektir. 
Yani bütün Çabar, Şanır-Tunlil', 
Şan-Si, Hopei eyaletlerini de 
zaptetmeğe kalkışacaklardır. 

Şimdi hayalden hakikate ge
çelim: 

Siyam Japonyanın siyasal nü
fuzuna açık bulunmaktadır. 
Ekononısal ve diplomatik ba
kımdan burada Japon nüfuzu
nun arttığını göst~re c' e'.i:cr 
pek çoktur. J<:pon muallimler 
Siyam ordusunu tensik etmek
tedirler. Japon mühendisle
rinin yardımile yapılan demir
yolları Kambuca müteveccihtir. 
O derecede ki Fransız - Japoa 
dostluğunun acı denemelerle 
karşılaşması pek muhtemeldir. 
Japonya As}a l\!onroesi fikrini 
yalnız nazariyatta bırakmıyarak 
harekete geçmiştir. Bu ğeniş
leme ıiyasal tngiltereyi de en• 
dişelere düfürmekten ha!i de
iildir. Daha fimdiden .Japon
yaya itidal tavsiyesini düşün
mektedir. lngilterenir menfaat
icap attiği zamcn nasıl hare
ket ettiği bilinen şcydir.Hebeş 
davasındaki vaz:ye•i. şimali Af
rika müslüman!arının dostu gibi 
lil'Örünmesi, hep lngiliz siyasa
sının kendi nıenfaatlarını ill:'i
lendiren işlerdeki hassasiyetini 
gösterir. 

Bu fütuhatın ehemmiyeti di
ierlerinden çok daha ıteniıtir. 
Zira böyl .. ce Japonya Pekinle 

mhıplrı·i 

birlikte bütün Peçili körfezini 
ve San denizi Japonyanın nü 
fuz ve hakimiyeti altına koya
caktır. a., çenber slya5ası 

Jııpon emperyalizmasının me
galomanisini ortaya koyan beı 
çenber ıiyasasını hatırlamak 
zammı gelmiştir. Japon mek
teplerinde çocuklara ulusal bir 
ülkü olarak öğretilen bu siya
sanın büyük kıımı gerçP.kleş
me yolunu tutmuıtur. Japon 
kültür bakanlığınca kabul edi
lerek mekteplerde okutulan 
bu modern coğrafyada neler
den bahsediliyor bilir misiniz ? 
Bunu biraz anlatalım: 

Harita her b:ri bin millik 
bir kutra ıcalik be, çenberden 
teşekkül eder. O Üçüncü çen
beri ihtiva eden nbada Japon 
işgali başarılırsa bütün Man
çuri ve asık Çinin büyük bir 
parçası, Mongolistan, Sibarya
nın yarısından fazlası, Filipinin 
bir kısmı Japon kontrolu altı
na geçeceklerdir . ., 

Bundan anlaşılıyor ki Japon
lar daireye ait müddeiyatın 
önemli bir parçasını elde et
mişlerdir. Şimdi bunun geri 
l<alan kısımlarıaı ellerine lil'eçir
meie çalışacaklardır. 

Dördü11cü çeaber Fransız 
kolonilerine el uzatmayı istih
daf eder. Paogramın bu nok
ta11 ,öyle anlatılıyor: 

" Japenyanın dördüncü çen
ri il ilendiren i ali de te-

Garip btr htidise 
Avrupa ve Amerika hükü

metleri büyük emperyalizm• 
programını tatbika azmeden 
japony,.nın ihdas edeceği çok 
barip hadiseler karşısında bu
lnnacaklardır. Japon progra
minın besinci çenlıeri bütün 
Asya, pasifik oseanı, Ameri
kanın garp sahilleri üzerinde 
Japon kontrolunu te s etmek 
ıevdaşındadır. 

Bugünlerde devletlerin Ja-
ponya nezdinde yeni teşeb-
büsleri beklenebilir? 

Fakat bu müeyyedesiz te
şebbüslerin ne tesiri olabilir? 

L. L. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Hayvarı çarpmış 
Kemer caddesinde kepekçi 

Tahsinin damında Fehmi oğlu 
Ali Riza hayvanları timar eder
ken hayvanlardan birisi ba~ı 
ile Ali Rizaya çarparak gözü 
altından yaralamıştır. 

Buğ .ayı çalınmı' 
Urlanın Klizman nahiyesin

den Hüsnü oğlu bay lsmailin 
Şinlak hana ırötürdüğü ve ham
mal başıya teslim ettiğ'i yiiz 
ltet kilo buidayı çalınmıtbr. 

Lavransın sergüzeştle • 
ı 

-
lngiliz casusu Tahranda görünüyor 
Burada heyecanlı bir polis romanı oynanmıştı Şah 
Ahmet Kaçarın muhteşem sarayı önünde bir tabanca 

Patlamış, bir vücut yere serilmişti .. 

Lavrans artık şöhret alma 
yolunu tuttu. Dovniııg - Stre
et'in talimatını alınca Tahran'• 
gitti. lnlil'iliz hükumeti bu ateşli 
kafanın cür'etkarlığından isti
fade etmeyi düşünüyordu. Zira 
Iran'daki vaziyet lugilizleri dii
tündürmekte idi. Hele ozaman 
)ar Iranın mukadderatı zaif el 
!erde bulunuyordu. Iranı kur
taran bulil'üekü Şehinhinşab 
Riza Pehlevi han Iran tahtına 
hakim derildi. Kaçar ıülaleıi 
bütüıı düşkünlüklerile hüküm
ran bulunuyordu. Şah Ahmed 
hanın vaziyeti lngiltereyi fÜp
helendiriyordu. Lavrans'ı• va
ı:ifesi Şahın adamlarını köstek
lemek, Rusyaya fazla meyline 
mani olmaktı. lngiltere ve Rus
ya a ·nı devletler zümresine 
( n:ensubdurlar amma Iran da· 
vası başka dava ) idi. Burada 
lngiliz - Rus diplomasisi asırlık 
bir rekabetin pefİD~ takılmış
lardı. 

Bir Polls romanı gibi 
Lavrans kendisine ehemmi-

., . 1 d yet verı.mış o masın an mem-
nundu. Cüretkirlığı artmıştı. 
Şimdi faaliyet makanizması da· 
ha geniıti. Zira Entellijanı acr
visin elemanlarından istifade 
e1ebilirdi. Ayağını Tahrana ba
sışı bir dramla başladı. Iran 
petrolları etrafında oynanan bu 
hcia bir poliı romanı kadar 
heyecanlıdır ve doğrudur. Lav
rans, Iraada Ahundların kılı
ğına bürünmüştü. Tahranda 
kolniyal Corp'un bir azası o a
rak faaliyette bulunurken In
giliz elçiliği bile kendini daha 
görmemiş, tanıman11f bulunu
yordu. Bir rün T abraaı heye
cana, velveleye veren bir vaka 
oldu. Şahın mubteıem sarayın
da, güzel tarhlar arasında iki 
el silih patladı. Bir adam yere 
yıkıldı. Saray içinde cinayet 
Muhafızlar bir yandan bir yana 
koşuyor, muhtelif dedikodular 
kulaktan kulağa fısıldanıyordu. 
Şah Ahmedi öldürmek maksa
dı ile bir ıuikut yapıldıiıııdan 
bahsedenler itile vardı. Taciı 
muhafızlan karanlıkta ber ta
rafı aradılar. Ortada yatan bir 
ölü vardı ama, katil bulunamı
yordu. o bir ırölge ribi ııyrıl
m şb. Halbuki Hray kapıların
dan kut uçmazdı. O kadar 
ııkı kapalı idi. Tahran polis 
ınüdürü, saray başmuhafızı 

zorlu bir muadelenin halli ile 
uğraıtılar. Kafalarını yordular. 
Fakat hiç bir ııetice alanı adı
lar. 

on birinci cinayet 
Bu oabir günde iılenmiı on 

birinci cinayetti. Hepsinin de 
katilleri fidi kalmışlı. Asıl 
anlaıılmıyan fey de bu ci
nayetleri• •• maksatla yapıl
clıjp idi. Ôı.lllrlilen 9alaıılar 

.,....,.... . 

1'alırcıııılcııı bir ınnıı;a.·a 

hep yabancılardı. Tahran bu 
heyecanı yaşarken poliıler 
•• muhafızlar da bin bir 
endiıe içindeydiler. Zira Şah 
Ahmet aarayıada bile asayışuı 
muhafazuıada gösterilen acız
dan kızlil'ın görünüyordu. Saray 
erkanı ayni duyguyu taşımakta 
idiler. 

• 
tiddetli aotalar taati o.unuyor, 
bilhassa Çarlığın mümeHillari 
ıimali lrandaki Rus iatililını 
geniıletmek için bu cinayetler
den iıtifade fırsatını kaçırmı
yerlardı. 

Lavraıısıa Tahrana ayak bu
tığı lil'Ünün akşan:ında saray
da öldürülen ••hıa ta bir ya· 
bancı idi. Saraydan oteliae 
iİdiyordu. Sonradan anlatıldı 
ki öldürülen şahıs Filadelfiyeli 
bir maden gurubunun mümes
sili B. Klarktır. Cinayet saray 
laiz•etçilerinden biri tarafında• 
yapılmış ise de katili bulmak 
kabil olmaıı:ııştır. Bu cina-
yetin Amerika elçilerinde 
uyaadırdığı heyecan bü
yüktü. Iran bükümetiae •iır 
müddeiyat ile dolu bir nota 
verildi. Tahraıı hükümeti mak
tulün aileıine 150 bin tümen 

Tabraada cinayetler Hrısı 
rittikçe çoialmağa yüz tut
muştu. Bazan ltir hayaleti aa
dıran süvari bir şahıı payıtahta 
baskın yaparak günün hanıri 

saatında oluna olsun cinayetini 
işler ve kurbanıaı soyduktan 
sonra havaya silih boşaltarak 

tabirden uzaklaıırdı. Kimse, 
•e polisler, ae de halk bu fü
tuzsuzca cinayete kartı muka
vemet lil'österecek vaziyette 
deiildi. En ıaribi kurb nlar 
Şahın yıldönümü ıenliklerinde 
hazır bulunmak üzer• ge!cn tazmiaat ituına mecbur tutul

muıtu. Hükümet bu tecavüz-
rca•iğ l'eya yarı resmiğ' k d )erden o a ar yılmıştı ki ıe-
yabanci fahıslar arasından se- birde ve sarayda yabaacıları 
çiliyordu. Böylece beı Rus, üç öldüren Fantoma süvariler 
Alman, bir ltalyan, bir Ama- hakkında malümat verecek 
rikalı öldürülenler liıtesini ter ıahsa on bin tümen mükifat 
kil ediyorlardı. Sefaretler bu verileceği ilan olundu. 
cinayetleri protesto ediyor, - Soıııı ıYır -

...... i(~;ş~y~k;d~··········· .. ·~:~~~·;:~:~~·~;~····· 
Bulunan çocuk cesetleri 

Karııyııkada Zafar sokağın

da ılelllirci Şevki karısı bayan 
Ayfenia eYinin babçesind~ ot
lar arasında dört aylık bir ço

cuk cesedi bulunıluğunu yaz
mıştık. Adliyece yapılan tah
kikatta bayan Ayşe çamaşır
yıkaınak içim hazırlaılığı ıu ka
zanını kaldırmıı ve bu yüzden 

ba,lıyan bir saııcı neticesinde 
dört aylık lcız çocuğunu düşür
müıtür. 

Karşıyakada deniz kenarında 
otlar lirasında bir torba içinde 
bulunmuş olan kız ccaedinin 

kime ait olduğu ve bunu de

nize atanların kimler olduğu 
henüz anlaıılamamııtır. Tahki
kata devam edilmektedir. 

Tarla f arelerile 
Mücadele 

Tarım bakanlıiı; tarla fare
lerinin üremesine katiyen mey
dan verilmem.ısi için lizımre
len tedbirlerin alınmuını ta
nm diı aktörlüğüne bildirmiştir. 
ilk ve ıon baharda tarlalarda 
ürün hulunduiu için tarla 11-

çanlarıle mücadele zor olur. 
Onun için mücadele zamanı 
bakanlıkça •art ve ıubat ay
ları tesbit edilmiştir. 

Ziraat fen meınurlan blitün 
rarlaları fÖzet altında lıulun
durarak tarla ıiçanı bulunan 
yerlerde bu aylarda lizımırelen 
mücadeleyi yapacaklardır. 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
138 S Süleymano 9 
11 O Alyoti bi. 9 75 

11 25 73 H Alyoti 

71 H Z Ahmet 
63 T Debbaa 
39 Koo ittihat 
36 Vitel 

10 75 
10 50 
10 75 
13 

5 K H Mehmet 12 50 
598 Yekün 

Zahire Bor•••• 
Çu. Alıcı 
488 Buğday 
467 Bakla 

Fiat 
5 
4 50 

150 P. çekird~i 2 30 
326 balye pamuk 50 

12 50 
11 
11 50 
15 50 
10 75 
11 
13 50 
12 58 

6 
4 5() 

2 30 
52 

Para Piyasası 
20-6-1935 

Alıt Satıt 
Mark 50 25 50 75 
İsterlin 616 621 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 30 79 60 
Belga 21 15 21 65 
İtalyan lireti 10 35 10 42 
lıviçre Fran. 41 41 25 
Florin 85 12 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Auıtr. Şilini 23 50 24 

Ada idare heyeti 
Tecim odası idare heyeti 

buıüu odada toplanacalıtve bi
riken iıleri tetkik ed~tkfır 
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Çakı ile yaralamıt 

TAÇL 
DELiLE 

Çiviciler çarşısında bir vak'a 
olmuştur. Ahmet oğlu Musa 
bir miras meselesinden araları 
açık olan arabacı Etheme rast· 
lamış ve: 

.. " " ... 
Tarihi Tefrika 

Be1ai dava mı ettin, diyerek 
kavgaya tutuşmuştur. Ethem, 
elindeki çakıyı Musanın kulağı 
arkasından saplamış ve kaçmış· 
tır. 

ikinci Kısım No. "35,, 

ikinci Filip lngiltereyi mahvetmek 
İçin armadasını hazırlamıştı 

, ·' f'alebe velileriner-
ilk ve orta mektep tale

belerinden ikmale ka1an ço· 
cuklar yeni bir melo:l i'.e 

çok çabuk zamanda imt:hana 
hazırlanırlar. Ta plerin ida

hanemi:r;e M - Z rıımuzile 

Elizabet te Hattona karşı 
lakayt o'madığını anlatmak is
tiyordu. Sarayda bir çok aşık
ların geçiJ resmi yapmış olma· 
larına rağmen Hattona karşı 
teveccühü ihtiyarlığının sınırı· 
na kadar devam etmiştir. Hat· 
ton, daha cazip delikanlılar 
tarafından aşk tahtından indi
tilıniş olmasına rağmen zama· 
•ında Elizabeti teselli eden 
biricık adam da o idi. Kra • 
liçe ona bütüa ıır'arını, 
kıskançlıklarını, yeislerini, ha
Yal -sukutlanaı birer birer tevdi 
etınişti. Yaşı ilerledikçe Kral
lığın erkekler tarafından ençok 
•ldatılan kadını olmuıtu. Ser
giizeıtçi Raleigh'te bu aralık 
&Özlerini düaya üzerine çevir· 
llıişti. Başka ilemlede dolaş
tnak, herırün bir sergüzeşte 
atılmak istiyordu. Halbuki Kra
liçenin gözdesi, şimdi Raleigh 
Walter'dı. Elizabet onun kıYıl
cıınlı, cesur gözlerini, okşıyan 
seıini, artist fantazilerini, Tu
dorların büyük ressamı olaa 
Zuchero tarafıadan yapılmıı 
resimlerini severdi. 

Bu delikanlı 1570 de Krali
Çanın gözüne girmiı bulunu
yordu. Zaten daha çok zaman· 
daaberi, Elizabete aokulmayı 
kafasuıa koyan ıeaç Ralei h 
Kraliça ne vakıt şehirde dolaş
- ona gorünnıe e, hoşuna a-it
me&'e çalııırdı. Bir yağmurlu 
günde sırtındaki k•dife manto
sunu çıkararak kraliçamn ayak
:arı a serdi. Böylece ıslanma· 
s r.a ırani olmağa çalıfb. Bu 
ıtııınto eski ve modası a-eçmif 
olr asına rağıııan halk içiıtda 
}'apılan ı...u aygı jestinden kra
liçe çok mahzu olmuıtu. 

Hele Raleiihin yakıcı fÖZ· 

!erini görüaca bütün varlığını 
bir elektrik ıerarası sarsmıştı. 
Hafifce delikanlının kula(ına 
eğildi : 

- Beni görmeie ıreliniz, 
dedi: 

Bu ıöz Raleigh'i şa,ırtma
ıııııtı. Zira Kraliçanın hayatını 

eyideıı eyiye tedkik etmiş bu
lunuyordu. Böyle bir daveti 
bekleyordu. Raleigh bu otuz 
yedi yaşındaki kadına vurgun 
deiildi. Hatta onu hiç tı ca
:zip bulmayordu. Fakat o Vind
sorların sarayına ayak basmak, 
orada hiiküm sürmek isteyordu. 

Saraya getirince ona bir mu
hafız tayin edildi Rileig'h bunu 
reddetti: 

-Gemici olmak isterim, de
di. Kraliçe onu kaylıetmeye 
razı değildi. Böyle iken o ele 
avuca sığmıyordu. Her dakika 
Elizabeti arkasından koşturu
yordu. Sabah ayağında terlik- ı 
ler varken öğleden sonra ya
bancı bir memlekete uçtutu 
haber alınırdı. Nihayet emeli11e 
erişti. lngili:ı: bahriyesi k:ıpiten
liğine tayin olundu. Bunun 
d.ğer maruısı kraliçanın . süb
vansiyonu ile yaşayan bir kor• 
san demekti. 

Korsan ... Raleıgh zaten bunu 
d·: ünmüştü. Elızabet resmiğ 
J·r f,Joya sahip olmadığı müd
detçe Raleighin korsanlıklarını 
hoş görüyordu. Bilhassa fngiliz 
korsanlarının İspanyol korsan
larını taciz etmelerini sevinçle 
karşılıyordu. Zira bpaaya kralı 
:! ino Filip katoliklerin hükUm
cları süsünü takınarak Elizabe
'bn caıı c!üsmanı o!wakta de· 

vam ediyordu. Elizabet Fran
sada izdivaçlar aramış, Kater!n 
dö Mediçiye o kadar faz!a 
yaltaklanmı, ise b'itün bun
ları Ina-ilız tahtına Marie 
Stuartı geçirmek iatiyen ikinci 
Filipe karşı bir darbe olsun 
diye yapmıştı. 

Bir müddet Elizabet ve Fi
lipin diplomatları siyasi ınu
vazeneler tesisi peşinde ko;
tular, Bir zaman oldu ki dip
loması mücadeleden yorulmuş 
a-ibi Draze ve Hakis korsan
larının İspanya sahillerinde ve 
Antil adalarındaki faaliyetieri 
Şarlkenin hafidlerince zorlukla 
saklanan bir kini elevlendirdi. 
İspanya gizliden gizliye İngil
tereyi mahvedecek bir filo ha
zırlıyordu Tarihte Yanilınez 
Armada ismini taşıyan bu filo 
1586 ıenesinin ilk baharında 
hazır olmuş bulunuyordu. 

müracaat'arı 1 - 10 

-
Doktor 

• a ··ı 

İzmir Mem'eket Has•an-esi 
Rontk<'n m~ıtehaa•sısı 

He,, Nevi RONTKEN 
Muayenel ri 

Ve Elektrik Tedeavi!eri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTjK çocuklara Ultra -
Viole tatbık v"' Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

İkinci Beyler sokak fınn 
kaqısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

Makina Fabrika.~ının 

NAl\IDAR ÇI Rif;ı 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

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

A 

an 
.. zmır tramvay ve ~iektrik so -
yelesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın: 

1 - Bu ayın 22 sinde saat 8 den 17 ye kadar lzmirde: AI
sancakta Şerafettin bey caddesıyle, Hacibekir, Hacipaşa, Ak-
deniz, Halk sokaklarında ve mücavir sokaklarda; · 

2 - Bu ayın 27 sinde saat 8,45 ten 17 ye kadar Borııovada 
biitün şebekede; 

3 - Bu ayın 2'1, 25 ve 26 ıncı günlerincte saat 8,30 dan 17 
ye kadar Bucada bütün ebekede; 

Kesilece~•i sayın aboneleriınizce bilinmek üzere ilan olunur. 

• •• 
zmı un , .. • • r o m 1 
Posta Kutusu 127 
T e!graf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını $atın almıştır. Fabrika bütün teş'·ilat ve tesisat ve 
miistahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeci şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
ser,,.ide teşhir edilmekle ve satış fabrika derununda yapıl· 
maktadır S.8 H.2 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl ve 
Operatörleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Teleton; 3921 
Pazar ve salı 9 dan 11 e 

kadar memleket hastanesinde 

SARAÇOGLU 
M~mlcket hastanesi 

Da!1i.iye Müt....hassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey

ler soka~ında 65 numaraya 
nakletmi f•. Te 1• 3'>56 

E~i a. antina t.a n· r 'cad
desi No. 596 Te!. 25 5 

G ·· z Hekimi 

itat rel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baaıı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (292) 

,Yety EXTRA 

J ıçakları Fş,.izd"r 
Türkiye ;çin deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERIDÇiLER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

Ne Beyhudt! 
Bir Zahmet! .. 
Saçlcaıııı ılii:e//ıııek ıçııı 

bir ı>aat ııyraşır ... }akat. bıır· 
1111 mııı ııa rlak olriıııiıoıu 96r· 

Üstüne o kadar itina eder 
ki zevkine göre başını düzelt
mek için her gün saçlar ile bir 
saat uğraşır. En pahalı pudra• 
ları satın alır. Fakat bumu 
daima parlar. Dans . ederke~ 
en cüzi bir terlrme ıle tenı 
acınacak bir hal alır. Pudrası 
tutmaz ve cildi yazlı iÖrünür. 
Şayet, pudraya karıştırılmış bir 
miktar krem köpüğünün yüzde 
fevkalade bir tahavvül husule 
getireceğini bilse... Tokalon 
pudrasının terkibinde krem kö
püğü (hususi usul dairesinde) 
fenni bir surette karıştırı:ır l)tır. 
Pudrayı o derece sabit tutar 
ki, ne rüzgardan, ne de yağ
murlu havadan veya sıcak sa
lon'arda danstan mütevellit 
terlem~den katiyen müteessir 
olmaz. Yağlı lair ciltte en cüzi 
parlaklık izlerini tamamen izııle 
eder. Adi pudralar gibi cildi, 
asla kurutmaz. T okalon pudra~ı 
hemen teninize bir yumuşaklık 
ve bir tazelik verir ve bütün 
gün sabit kalır. 

TE~ 

PUDRASI 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yeni oluak ~klar. 

6 latan bul ~23 numaralı posta kutusuna Y. A rumuzıle d ve"ni 
kuruşluk posta pulu ile bu kli,eyi kesip muvazzah a _rest 
yazıp önderenlere Bedava bir kutu BOROSALINA numune 
olarak gönderilir. 

t" ar ~ibi b~mbevaz disler 
Bütün dün

yaca maruf 
bir diş dok
toru " di-:~e
rimize goz· 
ler:miz ka
dar ehem-
m.yet 
memız 

zımdır 
yor. 

ver-
i:\
di· 

Her lüzum
lu ve faydalı 
şey gibi diş
lerin de kıy· 
meti k ybe-

dildikten sonra bilinir. Fakat artık iş işten geçmiş olur. 
Eğer dişlerinize bakmayı şimdiye kadar ihmal etmişseniz, ~e

ya kullandıgınız di, macununun dişlerinizi kafi derecede temız· 
leyip pulatmadığından şikayetçi iseniz bugünden itibaren e~ 
mükemmel ve en müessir diş macunu olan " RADYOLİN " 1 

kullanmaya başlayınız ! 

R • 
ı 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

efik Lütfi Or Resimevi 

~ 

LA 
z · r ·. uhasebei 

f üdüriyetinden: 
Bedeli sabıkı 

L. 

• usu ıye 

11 O İkiçeşmelik caddesinde 351 numaralı kahvehane 
30 Namazgahda 46 num ralı dükkan 

Yukarıda yerleri rrösterilen idarei hususiyei vilayete ait binalar 
1 Haziran 935 ta·ihi;den itibaren 31 Mayıs 938 tarihine kadar üç 
yıl müddetle kiraya verilmek üzere t~mdidcn ilan edilen arttır
maya ısttkli çıkmadığından bunların bir ay içinde pazarlıkla ki· 
raya verilme~i uygun görülmuştür. 

lı'cklilerin 19 haziran 935 tarihinden 18 temmuz 935 tarihine 
kadar encümtnin toplandığı pazarte.i ve perşembe lı!'Ünleıindt 
saat 9 dan 12 e kadar yatıracakları depozito makbnzlıırı veya
hud banka mektub!arı ile birlikte Encüm ni Vilayete müracaat-
!arı. 1831 (833) 
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Is tan bul Sıhhi Müesseseler arttırma Eksiltme Komisyonundan: 
İstanbuldaki 111aht mnesseselerin 1935 mali yılı umum ihtiyacı aıağıda yazıldığı üzere ve lıer şartname mucibince ayrı ayn eksiltmiye konulmuştur. 
1 - Cia~ Ye ~~tarlan, tahaini fiat au-.akkat teminatları, ihale gün •• şekilleri hizalarında göıterilınittir. 
2 - Eksıltme ışı Iatanbul Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komiayonda yapılacaktır. 
3 - Tıp talebe yurdunun ekmek şartnamesi 126 kuruşa ve et §&rbıamesi 203 kuruıa ye akliye hastaneıinin ekmek prtnamesi 189 lırnruı Ye et fartnamesi iH 130 kurut bedel mukabilinde 

yurt ve müesıeseden alınabilir. Diğer şartname Ye aüınuneler de ait olduklan müesseselerde ıöriilebilir. 
4 - Eksiltmeye rireceklerin 935 yılı Ticaret odası -.esikaaile 2490 ıayılı kanunda yızılı belgeleri Ye ekıiltmesiae gireceği maddeye yeter muvakkat teminat veya banka mektuplarile belli gün 

Ye saatten evci komisyona müracaatlan. 3353 

Ci .. i 
Ekmek 
Kuzu eti 
Dajlıç eti 
Sığır eti 
Karman eti 
Sadeyağı 
Tuzsuz Tereyağı 
Sabun 
Zeytinyaiı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz Peynir 
Kaşar peyniri 
Makarna 
Tel şehriye 
Arpa şehriye 
Un 
Pirine uau 
irmik 
Pirinç 
Nohut 
Kuru fasulye 
Kuru barbunya 
Patates Faı. 
Kuru sogan 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüm 
Soda 
Süt 
Kasa yoiurdu 
Taze bakla 
Çalı fasulye 
Ayşe kadın 
Barbunya 
lspaaak 
Semizotu 
Saluz kabajı 
Bamya 
Patlıcan 
Yer domatesi 
Sırık domatu 
Lahna 
Enginar 
Pırasa 
Arpa 
,Kepek 
$.Dıan 
~uru o~ 
.Benzin 
IMe•e oduna 
Gürge:ı .. 
Krip.c kömürü 
fKnk kömürü 
Mangal kömürü 

:Cinıl 
Ekmek 
Dağlıç 

Karaman 
Kuzu 
Srğır 
Sadey:...ğı 

Sabun kalıp 
Sabun Toz 
Zeytınyağı 

Zeytın 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makama 
Şehriye 

Kuskus 
Un 
Pirinç 
Bulgur 
Patatu 
Kuru ıasulye 
Kuru b:ırbunya 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 

Kuru üzüm 
Soğan 
Süt 
Kaıe yoğurdu 

Taze bakla 
Ayşe kadın 

Ispanak 
Semizotu 
Sakızkabağı 

Patlıcan 

Yer domatui 
Arpa 
Kepek 
Mısır kırmHı 

Benzin 
Odun 
Kriple madea kömlirl 
Kok kömlirl 

. Manıral kimlrl 

Tıp Talebe Yurdu için 
Azı Çoğu Tahmin fi. 

215,700 280,000 9 
3,000 3,900 50 
1 ,500 1,950 50 
7,000 9,100 35 

66,680 70,650 45 Y. 
1 l ,000 14,300 77 

1,100 1,430 140 
5,000 6,500 28 
6,000 7 ,800 38 
4,000 5,200 30 

70,000 91,000 1,75 
5,000 6,500 45 
1,000 1,300 70 
2,000 2,600 22 

50 65 22 
50 65 22 

6,000 7,800 11 
500 650 22 
500 650 20 

13,000 16,900 24 
2,500 3,250 18 
3,000 3,900 16 
1,600 2,080 1 o 

12,000 15,600 7,50 
12,000 15,000 5 

1 ,500 1.950 17 
600 780 18 

1,500 1,950 45 
1,500 1,950 20 
3,000 3.900 8 
5,500 7, 150 12 
3,000 3,900 7,50 
5,000 6,500 7 
1,500 1,950 11 
4,500 5,850 12,5 
4,500 5,850 10 
6,000 7,800 7,5 
1,250 1,727 5 
4,000 5,200 5 
1,000 1,300 30 
6,000 7,800 10 
5,000 6,500 5 
2,000 2,600 7 
4,000 5,200 4 
3,000 3,900 o 
(ı,000 7,800 5 
3,000 3,900 4,5 

900 1,170 3,5 
900 1, 170 2,5 
500 650 4.5 

5,500 7, 150 35 
200 260 250 

1,500 1,950 230 
130 170 1450 
135 175 1750 

15,000 19,500 3,5 

M.teminat Eksiltme tarihi Şekli 
l 890,00 5. 7. 935 S.14 kapalı zarf. 

3045,19 
526,82 
150, 15 
137,50 
222,30 
117 
149,44 

287,02 

45,04 
64,35 
10,72 
9,75 

304,20 
43,87 

ô2,40 
85,75 
58,50 

53,39 

93,37 
23,40 
64,35 
21,94 

406,96 

20 62 
187,69 

385,12 
184,87 
229.69 

51,19 

5.7.935 
8.7.935 
8.7.935 

10.7 .935 
1o.7.935 
10.7.935 
12.7 .935 

12.7 935 

15.7.935 
15. 7.935 
15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 

17. 7.935 
17.7.935 
19.7.935 

19.7.935 

19.7.935 
ı 9.7.935 
22.7.935 
22.7.935 

22.7.935 

24.7.935 
24.7.935 

2ô.7.935 
2ô.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

S.14 ,, 
S.14 ,, 
S.14 Açık 
S.15 ,, 
S.15 ,, 
S.15 ,, 
S.15 ,, 

S.15 

S.15 
s. 15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 

S.15 

S.15 
s 15 
S.15 
S.15 

,, 

" .. 
" 
" 
" ,, 

,, 
,, 
,, 

,, 

,, 
,, 

" 
" 

" 
" 

S.14 kapalı zarf. 

S.15 Açık 
S.15 • 

S.14 kapab urf. 
S.15 Açık 
S.15 ,, 
S.15 ,. 

Akliye ve asabiyo hastanesi için 
Azı 

400,000 
20,000 

4,000 
9,000 
2,000 
8.000 
8.000 
8.000 
8.000 
3.000 

35.000 
0.000 

20.000 
8.000 
3.500 
4.500 

35.000 
20.000 
35.000 
1 :ı.OUO 

8.000 
10.000 
8.000 
1.500 
1.500 

10.000 
20.000 
40.000 
10.000 
10.000 
10.000 
4.000 

10.000 
20.000 
8.000 
3.500 
1.800 
2.500 

12.000 
o 
o 

700 
20.000 

Çoiu 
420,000 

35,000 
5,000 

10,000 
3,000 
12,000 
10.000 
10.000 
12.00o 
3.500 

50.000 
1.000 

25.000 
l 0.000 
5.000 
6.000 

42.000 
25.000 
45.000 
20.000 
10.000 
12.000 
10.000 
2.000 
2.000 

15.ooo 
25.000 
50.000 
15.000 
15.000 
15.000 
5.000 

15.000 
30.000 
10.000 
5.000 
2.500 
3.000 

15.000 
2,000 

500 
750 

20.000 

Talami. fi. 
9 

50 
45 
50 
35 
70 
28 
14 
38 
30 

I,75 
45 
20 
20 
15 
11 
24 
11 
7,5 
il 
J(ı 

18 
18 
45 
20 

5 
12 
7,5 
7 

12,5 
7,5 
5 
5 

10 
5 
4,5 
3,5 
4.5 

35 
240 

1450 
1750 

~ 

M.teminat 
2835 

1938,75 
7ô5 

315 
:142 

78,75 
05,63 
33,75 

581,25 
49,50 
756 

206,25 
253,13 

240 
162 
135 

142,50 
56,25 

225 
281,25 

641,25 

33,50 
393,75 
360 
551,25 
984,18 

52,50 

Eksiltme tarihi ve Şekli 
5.7.935 S.14 kapalı zarf. 

5.7.935 
8.7.935 

10.7.935 
10.7.935 
10.7.935 
12.7.935 
12.7.935 

15. 7 .935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
17.7.935 

17.7.935 
17.7.935 
19.7.935 

:9.7.935 
19.7.935 
22.7.935 
22.7.935 

22.7 935 

24.7.935 
24.7.935 
26.7.935 
2ô.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

S.14 
S.14 " ,, 

S.15 Açık 
S.15 ,, 
s. 15 " 
S.15 
S.15 

• 
" 

" .. 

S.14 kapalı zarf. 
S.15 Açık 
S.14 kapah zarf. 
S.15 Açık 
S.15 ,, 

S.15 
S.15 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

,, 
» 

,, 

,, 

" 
» 

.. 

S. 14 kapalı zarf. 

S.15 Açık 
S.14 kapalı 
S. 15 açık 
S.14 kapab 
S.14 ,, 
S.15 Açık 

zarf. 

zarf. 

• 

Cinsi 
Ekmek 
Francola 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sade yaiı 
Tere yaiı 
Sabun 
Zeytin yatı 
Zeytin 
Günlük yumurta 
Mutfak yumurta 
Yakacık ıuyu 
Kaşer peynir 
Beyaz peynir 
Makarna 
Tel şehriye 
Arpa ıehriye 
irmik 
Un 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Kuru barbıaaya 
Patateo 
Kuru soran 
Süt 
Yoğurt 
Kase yoğ•rdu 
Prasa 
Lahana 
Kereviz 
lspaaak 
Taze balda 
Patlıcan 
Taze bamya 
Çalı fasulye 
Sırık domates 
Yer domatesi 
Sakız kabağı 
En&inar 
Avşe kadıa 
Semiz otu 
Barbunya 
Kırma arpa 
Samaa 
Kepek 
Kuru ot 
Arpa. 
Odıııa 
Kriple maden k6m6rü 
Kok köm6rü 
Manıral kömürli 

Cinıi 
Ekmek 
Dağlıç eti 
Sade yajiı 
Tere yağı 
Sabun 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makarna 
Şehriye 
Pirinç uau 
irmik 
Pirinç 
Kuru faaulya 
Patates 
Kuru ıoian 
Süt 
Pancar 
Ispanak 
Bakla 
Sakız kabağı 
Ane kadın 
Çalı 
Bamya 
Semiz otu 
Bezolya 
Prasa 
KereYiZ 
Lahaaa 
Domateı 

Enginar 
Patlıcan 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 
Benzin 
Odun 
Kok kömürü 

, Mangal kömiirii 

Cinsi 
Ekmek 
Et dağlıç 
Kuzu eti 
Sade yağı 
Makarna 
Şehriye 
Pirinç 
Kuru faaulya 
Arpa 
Odun 
Kok kimiri 

Heybeliada sanatoryomu için 
Azı Çoğu Tahmin fi. M.teminat 
20.800 22.750 9 
11.200 12.200 13.5 
14.000 26.000 50 

1.050 1.950 50 
2.240 4.160 85 

700 1.300 140 
1.050 1.950 28 
1.400 2.600 38 

700 1.300 30 
70.000 130.000 5 
28.000 53.000 1.75 

1 .829 3.395 50 
910 t.990 70 
910 1.990 45 
700 1.300 25 
130 163 25 
130 163 25 
140 260 20 

1.680 3.120 11 
3.500 6.500 24 

700 1.300 16 
630 1.170 16 

6.300 11.700 7.5 
3.500 6.500 5 

10.850 20.150 12 
2.590 4.180 20 
3.500 6.500 7 .5 
1. 750 3.250 5 
1.400 2.600 4 
ı.120 2.080 ıo 
2.380 4.420 7.5 
2.100 3.900 7 
3.500 6.550 1 o 

560 1.040 30 
840 1.560 11 
800 800 7 
700 5.700 5 

2.800 5.200 5 
2. 100 3.900 6 
2. 100 3. 900 12 
1.400 2.600 5 
1.050 1.950 1 o 
I.625 3.250 5 
2.1 oo 3. 900 2.5 
1.400 2.600 3.5 

910 1.690 4 

370.00 

1048.0o 
267.38 
163 
40 
71 
28 

555 
225 

171 

34 
25,65 

117 

24 
52 
24 

181.35 

108 

291 

f.625 3.2~0 4.5 41 
105 195 250 36.53 
35 ÖO 1450 70 

175 325 1950 475 
2.800 5.200 3.5 13 

Çocuk hastanesi için 
Azı Çoğu Tahmin fi. M.te•iaat 

37.000 38.000 9 256.50 
24.000 25.000 50 937.50 
2.000 2.500 85 159.39 

. 450 500 140 52.50 
3.500 4.000 28 84 

10.000 15.000 1.75 19.68 
350 400 45 13.50 

1.000 1.500 20 
450 500 25 
450 500 ı 1 
150 200 20 

12.000 12.500 24 
ı.ooo ı.5oo ı 6 
5.500 6.000 7 .5 
3.000 3.500 5 
2.900 3.000 12 
3.000 3.50o 7 
3.000 3.500 7 
3.000 3.500 77 
3.500 4.000 
3.500 4.000 12.5 

900 ı.ooo 11 
500 600 30 

1.000 1 .200 5 
200 250 10 

3.000 3.500 5 
2.000 2.500 4 

400 500 4 
3.500 4.000 5 
5.500 6.000 6 

1 1.000 l 2.000 1 o 
3.500 4.000 4.5 
3.500 4.ooo 2.5 
3.500 4.000 4 

31.88 
4. 13 
3 

225 
18 
33.55 
73.13 

270 

306.90 

3.500 4.000 3.5 43.50 
144 144 35 3.87 
250 300 230 51.75 
300 400 1750 525 

9.500 10.000 3.5 26.25 

Kuduz tedavi müessesesine 
Azı 

12.000 
l.000 
I.000 

700 
1.400 

200 
1.400 

500 
14.000 

100 
70 

Çoğu 
14.000 
6.000 
5.000 
1.000 
1.600 

300 
1.800 

700 
18.000 

250 
80 

Tahmin fi. 
9 

50 
50 
85 
25 
25 
24 
16 
4.5 

250 
1750 

M.teminat 
94.50 

262.50 
63.75 
30 

5.63 
32.40 
8.40 

60.75 
28.12 

150 

Eksiltme 

5. 7.935 

5.7.935 
8. 7.935 
8.7 .935 

10.7.935 
10.7.935 
10.7.935 

12.7.935 
12.7.935 

12.7.935 

15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 

17.7.935 
17.7.935 
19.7.935 
22.7.935 

22.7.935 

22.7.935 

24.7.935 
20.7.935 
26.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

Ekıiltme 

5.7.935 
3.7.935 
8.7.935 
8.7.935 

10.7.935 
12.7.935 
12.7.935 

15.7.935 
15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 
l 7.7.935 
17.7.935 
19. 7.935 
22.7.935 

2'.!.7.935 

24.7.935 
24.7.935 
26. 7.935 
26.7.935 
26.7.935 

Eksiltme 
5.7.935 

5.7.935 
8.7.935 

15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
24.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

tarih 

S.15 

S.14 
s. 15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

ıekli 

Açık 

kapalı urf 
Açık 

.. 
,, 
.. 
,, 

S.14 kapalı zarf 
S.15 Açık 

S.15 

S.15 
S.15 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 

S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.14 
S.15 

tarihi 
S.15 
S.14 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
s. 15 

tarihi 
S.15 

S.15 
s. 15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

Açık 

Açık 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

,, 

Açık 

Açık 
.. 
,, 

kapalı zarf 
Açık 

Ye ıekli 
Açık 

kapah zarf 
Açık 

.. 
,, 
,, .. 
" ,, 
.. .. 
,, 
,, 
,, 

Açık 

Açık 

.. .. 
kapalı zarf 

Açık 

•• ıekli 
Açık 

,, 
,, 

" ,, 

" ,, 

,, 
.. 



2t Haziran __ .,. ... 

.ı 

Reklaını deii hakikat 
Yeni çıkan, 

Kula nıensn~atı 
Fabrikası kumaşlarını 

Alırsaııız Bir daha Avrupa kumaşı 
aran.azsınız. Katiyen kırışnı.az. Sizi sık sık 
elbise ütületmek zahmetinden kurtarır. 

alis yün 

Cazip renkler 

1 Zengin çeşit 
'f erziııizdeu bu fabrikanın kumaşlarını isteyiniz. 

Un.umi satış 
Çolak zade 

• 
yerı : 
halı 

TELEFON: 

Haydarpaşa Emrazı 

Birinci 
limited 

Kordon 
şirketi 

2360 

miktarı 

Çeğu 
28.000 
15.000 

sariye hastanesi 
muhamaen teminat Ekıiltme Ebiltaa 

Cinsi 
Ekmek 
Oa;,lıç eti 
I' ıı1u eti 
Sade yağı 
Tere yağı 
Sabun 
Toz sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Günlük yumurta 
Mutltak yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
irmik makarna 
s~hriye 
llı· 
Patates 
Çalı fasulya 
larbuaya fasulya 
T oıya piri•ci 
Soran 
Yorurt 
Kite yoğurdu 
Süt 
Enrinar 
Taze bezelya 
Seıaiz otu 
Taze bakla 
I<altak 
Pancar 
Hıyar 
Taze bamya 
Domatu kır 
T a:ı:e biber 
Patlıcan 
Dol•alık itibar 
Dolmalık tomatH 
Y eıil salata 
Kırmızı turp 
Ispanak 
liaYuç 
Kök kere-.iz 
lialamura yaprak 
İ..ahana 
Prasa 
Karnı bahar 
Çatı faaulya 
A.Yfe kadıa 
Taze barbunya 
I<riple maden k3alirü 
I<ek köaürii 

2.000 
3.000 

800 
1.500 

400 
1.500 

400 
73.000 
35.000 

1.100 
300 

1.200 
350 

2.300 
2.'.iCıO 

1.200 
500 

4.500 
3.000 
3.000 
7.000 

1 ~.000 
600 
300 
450 
500 

1.500 
200 

1.800 
450 

J.800 
300 

12.000 
600 
300 

7.000 
800 

2.500 
300 
800 
200 
700 
700 
300 

1.500 
1.000 
1.000 

160 
50 

Azı 

20.000 
12.500 

1.500 
2.000 

600 
1.200 

300 
1.000 

300 
40.000 
20.000 

900 
250 

1.000 
250 

2.300 
2.000 

800 
300 

3.500 
2.500 
ı.soo 
3.500 

10.000 
400 
200 
300 
700 

t.200 
150 

ı.ooo 
350 

t.600 
200 

1 ı.ooo 
500 
250 

5.000 
700 

2.000 
250 
650 
150 
600 
600 
200 

1.000 
600 
600 

ton 
ton 

fiatı MuYakket 
9 189 

47) 
47) 599.25 

85 191.25 
140 84 
28) 
25) 
38 

120 
5 ) 
1.75) 

45) 
70) 
25) 
25) 
11 

7.50 
16) 
10) 

20 ) 
7.5) 

12 

15 
15 
10 
05 
07 
02.50 
30 
05 
12 
Hl 
10 
07 
01.25 
01.25 

7.50 
08 
10 
25 
r.ı 

05 
15 
il 
12 
10 

1450 
1950 

3<J 

42.75 
9 

304.65 

52.88 

29.07 

20.63 
14.07 

18.15 

85 
11.25 

84.38 

108 

21 - '."!4 -

104,22 
174 
73. (5 

27 - 30 

tarihi Saetı ı•kli 
5.7.935 15 Açık 

5.7.935 14 kapalı 

8.7.935 15 Açık 
8.7.935 15 

" 
10.7.935 15 

" 
10.7.935 15 .. 
10.7.935 15 " 
12.7.935 t5 .. 
12.7.935 15 .. 
15.7.935 15 

" 
15.7.935 15 

" 17.7.935 15 .. 
17.7.935 15 .. 
17.7.935 15 .. 
19.7.935 15 .. 
22.7.935 15 

" 
22.7.935 15 .. 

22.7.935 15 Açık 
20.7.935 15 .. 
20.7.935 15 " 

(1761 3353) 

30 mayıs perşembeden itibaren 

Park gazinosunda Bahri baba 
; - 1 .. • - ........ ""-. 

Büyük yenilikler ! ! ! 
İzmirlilerin musikiye olan rağbetlerini bilen müessesemiz lstanbulun 

(Be\vÜ) VE (Çı•ft•k k) gazinolarının senelerden beri alkıı 
l par toplıyan sazını çok büyük fedakirlıkla 

şmıe.~r.i- ilk defa ~ olarak getirmeğe muvaffak olmuştur 

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

banco, Cevdet, dünbelek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmure Handan 

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

" ULYINATOROA 
............ Cldwıı 
~ . 

...... ,,.. ıw.ı;ı,a 

• 

Daimi Sıhhat Sigortanız 
SICAK,,ycdiğini.ı bUtü• yemeklerde mik· 

roplar doğurur. SoGUK, bu rnfkroplftrı 6fdürilr. BuHn için blı 
eltklri~ soğu~ hava dolıbi satın almalısınız ve bunu alırken • 
tybini 'eçrneli~iniz. 

Bu sigortayı temin eder. 

Fiyat - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 
Sattı yeri : ARTOR VETTER [ SAHİBİNİN SESİ ] Samaniıkeleıi 

................................................................................................................................... , 

Doktor 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

Bugüne kadar piyasaya çı-

karılan traf bıçakları•ın 
en eyiıi 

KIRMIZI AY 
bıçaiı olduğu herlcHİn tec
rübuile aalaşılmıttır. Rahat 
ve ferahlıkla tra, olmak iı

tiyenler 

İzmir Kuıu oilu An 
çarıııı 29 numarada -

talyalı Sait hır~avat 
magaıa-

ııaa müracaat etsinler. 

r·····TAZE·····:r:Ei\1·ıı····ucüz ...... i 
. . 
~ iLAÇ ~ • 
: HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER! : 
• . . 
E Hamdi :Nüzhet ~ 
• • . : 

~ ıhhat Eczanesi ~ . . 
: Batdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karıısında • . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilan 
lzmir muhasebei hususiye 

Müdüriyet;nden: 
Bedeli ıabıki Verilen bade! 

L. L. 
110 55 Kemer caddHi 3/6 numaralı dükki• 

Yukarıda yeri ırösterilen ldarei hususiyeyei Tillyete ait dükkla 
1-6-935 tarihinden itibaren 31-5-938 tarihin• kadar üç yıl müd
datl• kiraya Yerilmek üzere uzatılan artırma neticesinde behar 
yıllığına Yerilen 55 lira bedel haddi !iyile garnlmadiğiaden bir 
ay içinde pazarlıkla kiraya verilınui uygua g6rülmüttür. lıtekli
lerin 19-6-935 tarihinden 18-7-935 tarihine kadar Encüaenia 
toplaadıiı pazartesi ve perıembe ll'ünlerinda saat 9 dan 12 ye 
kadar yatıracakları depozito makbuzları ve yahut Baaka mtk· 
tupları ile birlikte Encümene müracaatları. 1832 (832\ 



rate i Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

l'UMPANYASI 
UL Y SSES \•apuru 18 hazi

randa gelip 20 haziranda An· 
ncs - Rotterdam - Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

ROLAND motörü 23 hazi
randa Rolterdam, Hamburg, 
Copenbage, 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 alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROU 1AİN 
Garbi Akdeniz için a} da 

bir muntaz am sefer. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

gelip 15 temmuzda ~a!tcı, far
ailya ve Barcelon Jimanlanna 
hareket ededektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Faz a tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 

m-r raat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

T T 
1 

'''· f'. H. an D Jor t 
Zee & Co. 1 

• • 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE l 
MOREA vapuru 24 hazi- 1 

randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvcrs, Rotterdam,Ham
burg ve Bremen Jimanla(lna 
yük alacaktır. 

A YOLA vapuru 8 temmuzda 
bekleniyor. 11 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Brem.erı 'imanlarına yük 
alacaktır. 

SERÜJCE DIRECT OANUBIEN 
Tuna hattı 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapcşte, Bratis-
lava ve Viyanaya yük alacaktır 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka-
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon N o. 
2007 - 2008 

l)oktor 

Deri e ena UI has
ahkları muta assısı 
Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 

Saat ondan on ikiye ve 
iki buçuktan albya kadar 
hastalarmı kabul eder. 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

ira: 3 
Per kende satış kilosu 1,5 kuruş. 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız. 
Kestane pazannda Bard kçıfor sokak No. 10 - 12 

• t 

• er va~ 

Mağazasında bula 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 

. müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma -esnasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 

· için korsaJar. 
TuRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 

1LE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'1 AZA AMıL 
MuTEHASSISI 

Bey tarafından yapılır 
Kabul saatleri : 1 O ila 12,30 ö2'ledcn sonra 

adar. 
ADRES: lzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 

(355) S.7 

1de 
Yüzlerce senelerdenberi nam ve . öhreti 

~ 

yükselen ~alihlinio Sart çamur ılıcaları aç1ldı 
Havasının Jatifliii Ye suyunun bol ve tatlılığı ve çamlık

lan, çayları, şellaleleri ve Sarıkız madcnsuyu membalara gibi 
meziyetleri ile meşhurdur. Sıcak suyunun bol ve banyoları
nın temizliği şununla i bat edilir ki bir kimsenin girdiği 
banyo derhal boşalblır ve üç dakikada tekrar dolar. Bu 
banyo suyunun kimyager tarafından tahlil edilen 9 madeni 
havi suyunun birtakım dünya meyvasından mahrum ailelere 
evlat yetiştirtmek ve birtakım el ayakları kıvrılıp top haline 
gelen, insanlık eklinden çıkan genç ve ihtiyar kimselerin 
de yeniden sıhhat bulup düny }'n gelmesine selıcp olduğunu 
adresleri ve şöhretleri malüm kimseler ile isbat edebiliriz. 
Bundan maada romatizma, böbrek, kum, ısiyatik. bel, cilt ve 
yel airıları, rahi ve basur gibi ha talıklartt da çok faydah 
olduğunu da müteaddit oktorl::mn tavsiy leri üzerine gelen 
hastalar ile isbat edebiliriz. B2nyomuza teşrif buyuracak 
misafirlerimizin istasyonda vesaiti nakliyeden •ahmete duçar 

Ü 1İver 
LİMİTET 

l'enı 

Şii. 

Vapur Ac ntesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDO TEL. 2443 

THURSO ,·apuru 25 hazi

randa Hull, Am·crs ve Lon

d adtın gelip tahliyede bulu

nacak ve ayni ı.amanda Londra 

ve Hull için } ük alacaktır. 
ROUMELIAN vapuru hazi

ran s:munda Liverpool ve Svan

se:.'ch!n beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isim!err üzerine mesu' 

liyet kabul ediJm ez. 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİ 

IZMIR ACENTELfGI 

SA r ARYA 
Vapuru Her 

günleri saat tam da 
hareket ederek PAZAR-
T Si günleri saat 16da 
İstanbula " rır. GALATA 
RIHTIMINA YAN AŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri galata rıhhmından 

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

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da hmir acenteliğine müra
caat. T elcfon 3658 

Biitiin znıirliler lnrada Jı luş rla .. 

epebaşı Beyoğl 
Üw eclrl: BUtUn lzmlrillerln tevecc hUnU 

LÜT Ü'dür 

v 
Nasırol Kemal f 3 ) günde n sırmızı yok eder. 30 kuruşdur. 

• svonun .... 

Işleri 
a • • 

1 a ı 

Alaybeyindcki tersanemizde odun yerine yakmağa elverişli 
tahta parçal rı ' ' talaş Haziranın yirmi birinci cuma günü •aat 
on üçten on yediye değin mahallinde açık arttırına ile tatıla
cakhr. 

Istiyenlerin ,,~ktinde tersanede bulunmabm bildirilir. 
18---21 1778 (843) 

ln~aatını?. i\'ın atidekıibtıyaçfarınızı pek uouz f ıyatlarla 
temin etmek isterseniz Halim aj?a çar~ısın<la 

avalah asan Nur·· 
tıcareıJıaııt•~irrn miiracnat ediniz 

ç i T 
Ç ·r ve her ne ç· r 

Çıni ve levazwıı sılıhi}'eden Uivhalar ve bunlarm 
te/erriialı envaı bünyo/ar ı1e termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kaııallzasJ'On ıçın demir dökme borulaı 

/11giliz künklert ııe bunların tef erruatl vesaire ... 
Fıyatlaı rekabet kabul elmrz 

olm maları için po!ta arabalarını sormaları iı-n o . .:.;lu;;.;:n;;,;:u;.:..r • ..._,_.,J<"id 'll~~-~~ii'!!!!li 
7 - 7 (827) ~~~;~ idi 

Müha i re gayriıuii had il 
bonoları alır v ]o satar 

.A........,~ES 

Hacı Hasan otelinde 60 numarada 

A CAViDE 
Telefon 3903 

(844) 

z 

Sizi hu üzüntüden kurtaracak 
Yavrunuzu sıbhatlı yapacak 
Yegane gıda 

Sütlü unu 

He%ımsızlık, Kuıma, Sancı, ishal 
varsa bunlara ıiderir 

Çocuk hastalıkl rı mütehassısı doktor 
Bay Ali Vahit diyor ki : 

Çocuğun e as gıdası anne sütüdür. Fakat anne sUtü 

kafi gelmiyorsa ve çocuk zayıflıyorsa mutlaka ona 

r ı c 
Vermek lazımdır 

e 
Çocuk mamalarını tercih ediniz. 

UMUMİ DEPO: 

"'Fi 
Ecz• deposu - lzmfr 

Posta kutusu 215 

DİKKA • Fiyatlarda tenzilat yapılmı tır . • 

utu 5 ur ştu 

czac a ı 

s. e •t ol ya 
Esansları 
Uzerine koku yoktur ve 

yapılam z 
Altın damlası 

Bahar 

Yasemia 
Senin için 

Unutma b ni 

Ful 

Dalya 

isimleri de yalnız Ferit 
kokularına mahsustur 

Benzer isimleri taklitleri 
reddediniz 

EPO 
F 
ecz 

HÜKÜM ET 

es 
CiVARI 

• 

e 


