
Hara~çı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sand 
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

UımlHu-iyetiıı \ e Cunıhm·iyet EBc-rinoa ,lJekyis,, Saba1dar,ı Çık<w Si.ya.si Gazetedir Yeni Aaız matbaasında baaılmıım. 

ugoslavya kabinesi istifasını verd· 
lediyelerin 

iat kontrolu 
_, -

Şarbayhldarın (Beledi) clerio) 
· batlı yokum eri arasında, 
tıkların ( bav.,Xi z•ruri

) her balomdan llc\amlı 
ırBzetimde tutu m « ışi 
önemli b"r yer 
a deneb' ir i ıencl 

ve yata•• olaylığını ılgi
•n bu ödev, betin odev
uatilade ıelir. Halk, kea-

• · iki b yük d~tmu•· 
koruyan kuvvetin, ıarbay

Yar ı"' m, ea keat'rme 
rak ou tekilde anlar. Ba

hir duJ"umda o.du~una 
ıxan deae !erile. ıvuru 

nıaadaktan sonradır ki şar-
iın aoyaalhk alaaındaki 

~eltlıiini ( faahyetıni ) &özden 
leçirmeie iakin bulur. Kıaa
eas . alkm yeyeceğine, içece
liae kıyarak onlan yabancı 
llaaddelerle kantbnp bozanfa-=· yahut ta vurıuncuların ıık 
_.._ .h~tkaldırdıkları bir tarda, 
.. ikı azılı clap.aaa klU'fl ~ö
'-timsiz kalan yurddaşlar, baş-

fi:·fb alanlarda l.iyiik i,Ier gö
tllaüı olu ti ... '-alan göre
Wt laalcle det'lclirler. 

Yiyecek klerimizia 
..... lilit eti) -.e 
.._... hafif 'kle alın cak 

el) ~1-

Atatürkle bir mülikat 
j "Atiden bahsetmiyelim. Harp tehli
kesi bulunduğunıuz za ,, nda vardır,, 

BUDAP~TE AT YARIŞLARI 

Var olsun Türkün 
Kahraman zabitleri 

Her tarafta zafer kazanıyorlar 
"En miiessir tedbir" mütearri~e t r uzunı P :anına kar kalmıya ,~
eağını açıkça anlatacak 
Ben diktatör d ğ Hm. Benim arzu edfp f~ ye p 

ÇUn~I ben zoraki v~ ln~af ızca h r 

.. , 

ın kı rulnıasıdır." 

.m h bir t•Y yoktur 
etmesini bl mem 

Aakara, 20 (A.A) - Gladya 
aker'n Atatürkle mülakatına 

•ir intişar eden yazısının eli
m ze geçen bir aslından ter• 
etime ediyoruz: · 

Yakın bir •tide haİ'IMn çık
saaı muhtemel olduğunu zanne
diyor musunuz? 

Son umanlarda kendisine 
A atürk ismi Yerilen Mustafa 
Kamil aıker inkılipçınıa, Tiir
k ye cumhuriyeti reisi olmadan 
ev.yel aultanlann ikametgilıı 
olan Dolmabahçe i8imli beyaz 
mermer uraydaki yemek •a-
ıunın altın sofra takımından 
dtırilst mavi iÖzleri11i kaldırdı 
v~ nazarlan $a_.aı iti ~_P.;rdeJi 
yüksek -~~ 
W_,f fazİÇine geçerek 

~.:~!\Wıtdolu sahilinin yanıp ıönen 
Ll1 :ıtr ~a i tf. Ağır ve ciddi 

bir .ele 
tt...:1ts,.;. ·.~ ~ l.:'"""'8' ~ ...... 

memellylz, dedi • Harp 
tehllkesl bulund.....,.._ 
zamanda vardır. 

bırakıl~ı~a• metodik bir çalış· 
•aya ıhtıyaç ırösterir. Ancak 
l.öyle devamlı Ye uyanık ltir 
ç.ahşma, kllatahça davranıılara 
Ler bırakmaz. Aldatıcılar (hi
ekarlar) U. Yurpncular (muh-

!_e_kirler), kartılannda herıün, 
11er saat keadlterini koruyu, 
rzetliyen bir kuvvetin Yarlı• 
.... duydukça bat kaldıramaz-
ı.... 

Meraklı olaalar ıorabilirler : 
Meclen bir çiftçi memleketi 
olan, bol bayYaa besliyen tarla
'111ıızda an (aaf) bir aüt, kanpa
~ Y•i bulmak ıüçtür? Neden 
)iyectk ıatan bir çok yerler 
tlltıindiren durumdadır. Neden 

~1•ıatık (havayici zaruriye) fiat
:ı.tİnda herkez istedif-i l'ibi 

lrekette özgürdür Şeker gi
fiab çok be &i o&aa bir iki 

hy aynlırsa &akallarda un, 
•i. peynir, makarna, pirinç 

•e buaa ben en ç ,itli yiye-
telc madde r n fıat-ı onu 
latan bakıı.ın keyfine, la• 
~fına kalmr,tar. Bir zaman
.. r her bakaf, yiyecek 
lbaddelerin:n kon ro'(u fıatla
tı:u g&ze iôrünecek surette 
o maddeler ü e ine koymaya 
l rlanıyord.ı. Şimdi bir çek ba-
lta larda buna rastlanmıyor. S:t
tı ı kaç kuru 1 iıLerse onu ver· 

• e borç usunuz Zaten şlr-
lık, bu fıat kontro unu esas
ir iş elara e e almadıkça 
şekilde fıa n ö er im ş. 
a ı b e · 

n· 

- Sonu !J inci salıifede --

Harp ve medeniyet ... 
• • 

nazarıyesı Çok garip bir Italyan 
Habeş imparatoru Jenina Sultanlığını Habeşistana 

ilhaka karar verdi - Hararda askeri hazırlıklar 
' 

Roma, 21 
(A.A)- in· 
formasyoDL 
zetcsinin bH
dirdijinc sıö· 
re,Habeş i · 
paratoru e.
dcki andJaı
m•lar icabnı
cl• : 1 ıra!. 
IWyawn et-
gcrliği (nüfu· 
zu ) al ı ıda 
bulunan Je 
nina ıultan

lığını ilh3k 
etmeğe k • . , . 
rar vermıı~ı . . 
Habeşistan 

Harar ilinde 
a ker yıjma· 
ğa devam e-
diyor. Habe§ler sıpe1' ı.·a:ar/,cıı ı 

Londra, 21 (A.A) - Mor- yayılan haberlerin tersine ola• otomobil bir sinemanın önünde 
nıng Po t ıazete i Eritreden rak ltalyan iıçi ve askerler'nin dururken bir Habeş uçmanı 

ı ı du ara aya ya I~ şarak ltalyan bay-
gelen I 'yan Senatosu üye e- sağ ık rumları gayet iyidir. rağ nı koparmıştır. Şoför he-
rindcm Kaste lani ile goruş- Ro•a, 21 (A.A) - Ciornale men i e: k 1 mış ve gelen po-
mü ür. Kastcllaninin verdiği D' talia'nıa Adisababad n al- lisler Habe uçm:ınnn yakala-
diyeve iÖre: dığı bir aaberc göre i 'ndc m 1 nydır 

lnu T z g eteleri tarafından ltaJya elçilık sekreteri bu un n \' - cı 8rıl "fcı t -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 
Halk yeyccek maddelerinin Kotarılması bu kadar güç bir larındak şekle asla yakla,a· 

afını bulmamağa uzun yıllatr İf olduğu için mi? Belki böy- madığını tanımalıyız. Bir ku 
tlan beri ahşmıştır. Ve bu iı, leclir. Fakat bundan da fazla bu derdi böylece onadıktan 
bütlin ıöylenenlcre, psteriıl•- kontrol işini• organize edilme- sonradır ki yiiitlikle ite ıarıl-
re rağmen hiç bir giln kotarıl- mİf olmaıındandır. Bizde koat· mak kolaylqır. 
mamıtbr ( hılledilmemiıtir. ) rol orıanizaıyonau ltab pr- .. .,,.Jıs.•1. •ll•I• 

- Yazıaı ,,,. •• ,,. ... -
3 • 

1 3 
1111 kati• arasında 

- Kocasını ıevmeği ö;renmeğe ça ı yormu~. 

- Aceba kimden ? 
-Vackly • Sydney-



•• oz 

Hcrgün beş kelime 
••••••• 

Otuz batlncl llste 
1 - Azm - D6len 

Azmetmek - Dölenmek 
Örnekler: 1 - Türk havası
nın güvenliiini sağlanaağa 
dölendik. 
2 - Dölen ye dura başlıca 
kuvvetlerdendir. (sebat-dura) 

2 • Mania - Eagel 
Mani - Ông• 
Örnekler: 1 - Yurt aavgası 
işlerinde önü•üze çıkan bü
tün enıelleri yıkarız. 
2 - Eğer bir öaıeaiz ol
•azsa yarın baaa gelmenizi 
rica ederim. 
3 - Yurt saYaşıada ne en
ı•l, ne öaı• dinleriz. 

S - Mahreç - 1 - Çıkıt, 2 -
Sürüt 
Örnekler: 1 - Bu malın çı
kıtı neresidir? 
2 - Al•an piyauaa malları
•ız için en eyi alriitlerdea 
biri elmuıtur. 

4 • Nailiyet, Mazhariyet - Ergi 
Ôraek: Sizinle konu...-k 
benim için ea .. refli erpo 
lerdendir. 

5 - Macera - 1 - Yatak, 2 -
Akağı 

Örnekler: 1 - Nehir yataiım 
temizlemek 
2 - Y aimur aulan için akap 
yapmak 

Not: Gazete•ize gö•derile
ak yazılarda bu keJimeJeria 
Oamanlıcalan kullanılmamasım 
rica ederiz. 

••• 
Numarataj 
işlerinin kontrolu 

istatistik genel •Odilrlüğü
- sayım hakkında hazırladığı 
tali•atna•e llbaylıkta11 ilçebay 
ve Komonbaylıklara iÖnderil-
miı ve bu talimataamenin ay
nea tatbik etlilmHi bildirilmiı-
tir. 20 T eşrioeYvele katlar ya· 
pı!acak numaralann doğru olup 
olmadıiı koatrol edilecek ve 
say11n111 her yerde ayai ıekilde 
olması için çalıt1lacaktır. 

Sayımı yapacak me•urlara 
mahallin en b&yük •itkiye me-
•uru talimatnameler hakkında 
izahat verecek ve .. yı• ••
murlannı yetiftireceklerdir. 

idare imirlerl alfua yazı•ı· 
nın gayeai baklnntla Jaalka koıı· 
feraaalar verecekler ve •iiaa· 
laabede ı..ıuaacaklardır. B•n-
du bqka .. yım pabe kadar 
her yer ıpuatakalara aynlmlf 
lt.ıuaacaktar. Bu mmtakalarcla 
ltul-.a biulann ıokak Ye nu-
maralaruwa yazılı birer cetveli 
çakanlacaktır. Mıntaka biaalar 
cetveli bilhaaa aynı zamanda 
iki yeria birden yazıhauuaa 
mani olmak için yapılacaktır. 
Şelürlerde mmtakalar aokak 
..... lzeri•e yapılacaktır. Kly
lerde İH bina atledi SO yi b.ı
mıyanlar da ayrıca mmtaka 
lefkil edilHliyecek ve bir •ı•
taka sayılacaklardır. EvJeri11 
adedi 50 den fazla oluraa her 
SO ev için ltir mıntaka daha 
illve edilecektir. ·-·····-· Bay ihat lriboz 

Buru ve Kocaelindeki •ey
•• ağaçlanacla zarar yapa• 
haıereyi tetkik ve mücadele 
ıeklini teıbit etmek üzere Bor
DOYa haıerat eutitüıü direk
tlrü Bay Nihat lriboz dün aa· 
hah Bursaya laareket etmiıtir. 
Bay Nihat lribozun her iki lı
ltaylıktaki tetkikah bir ay ka
dar devam ebleai muhtemeldir. 

Espektörler 
Toplantısı 
Her yıl yapıl•akta olan İlk 

teclrisat espektörleri toplaatı
SIDID 935-956. eler• yıh baıın· 
yap~k . ..-..r. 

ŞEHİR HABERLERİ 
Küçü ~ llaherler: 
Bay Süleyman Sırrı 
Emniyet yar c.ürektöril ba 

Süleyman Sırrı bir hafh ~zin!(. 
lstanbula gitmiştir. 

Yaş meyva ihracı için 
Küçük tonda, sür' atlı ve sovuk hava 
Depoları olan motörler lizımdır 
Yaı meyva ve sebze ihracı 

için fehrimiz ticaret odasında 
bir toplantı yapılmıştır. Bilhassa 
yaş üzüm ihracı meselesine 
fazla ehemmiyet verilmektedir. 
İtalya, Yunanistan ve Bulga
ristan her yıl önemli miktarda 
Y•t •eyve ve sebze ihraç et
mektedir. 

Bunun için alınması lazımge
lea tedbirler etrafında göri
şülmiiftür. Muhtelif yerlerden 
yaphj'lmız tahkikata ıöre, yaı 
mey•a ve sebze ihracının tc
•ini ve bu yüzden memleke
timize para girmesi için alın
ması dütünülea tedbirler ,un
lardır: 

Yat •eyva •n sebzelerin 
ambalajında lcullanılmakta olan 
sepetlerin ~ümrük resimleri ki
le batına 5 kuruıa indirilmiı
tir. soa senelerde İzmir çevre
ainde mendres kenarlannda 
İtalyan söğütlerinden iyi bir su
rette yetiıen söğüt aiacı çı

bıklanndan istenildiği •ikdar 
Ye evsafta sepet yapılmakta 
ye dııardan gelen sepetler de
recesinde ucuza mal edil.ek
tedir. Şu suretla bu gün için 
yaı meyva •• sebze ihracatın
da sepet meselesi kalmamıştır. 

Yat meyva ve sebzel~rin 
ihracın.la kullaaılmakta olan 
kutu Y• buna beazer amltalaj 
kerestelerini xerli mamulitımız..ı 
dan tecimerJeıimiz ucuza mal 
etmekte ~e bu ihtiyacı her an 
karıılamağa 'hazır piyasada 
kereste bulundurmaktadırlar. 
Yaş meyve ve sebzelerimizin 

ltilbassa dış piyasalara sevki 
itil• uirapn kuvvetli sermaye
darlar kalmamııtır. Bu işle iz-
mirde baılıca lzmir ve civan 
yaı meyve ve sebzeciler koo-
peratifi meııul olagelmektedir. 
Bu kooperatifin ıermayeıi 8-10 
bin lira aruı•da olup ilk dev
relerde yapılacak dename ve 
ihtimal dahilinde olan zararları 
kartılıyacak kuvvette tlegildir. 

Y aı meyve Ye aebzelerimizia 
dıt piy•salartla tutulaltilmesi 
için ıörüt ve düşüncelerimiz: 

Umumi harpten evvel lzmir 
•• civarı meyve Ye scbzeleri
rinin hariçte satıı pazarlan 
•ırasHe Köstence, Odesa Mı· 
•ır idi. 

Harpte• Hnra ilk iki limaaa 
olan ihracahmız ta•amen clur
•Uflur. Bu limanlara en çok 
taze üzüm teftali kayıı kaYUn 
domatez Ye portakal ihraç 
edilmekte idi. 

Hikiimetimizin bu devlet
lerle yapacağı tjcaret anlaşma
larında bu ürünlerimize yer 
yerilmesinin temini fayda ve
recektir. Bahusus bu limanlaN. 
yaş meyva ve sebzelerimiz ak
tar•aaız çıkarıldıiı için bozul
•atlan Ye nefasetiai kaybet
meden varmakta ve çok ıyı 
fiat1arla satılmakta idi. 

Mıııra olaa ilıracatımıza ıe
lince: 
bu ülkeye 929 yılına kadar 
yaı meyYa ve sebzelerimiz faz
la mılıtarda ihraç olunmakta 
idi. Ağuıtes 929 tan itibaren 
batJıyan rümrük tarife kanunu 
ile Mısırdan memleketimize g•
lea turfanda yaş meyva ve 
aebzeleria ithali zorlatmıt ve 
konteajan rejimi bu ithalatı 
tamamen durdurmuı olduğun· 
tlan karıılıldı o'arak bizi• de 
Mısıra olan ihracatımız kesil
miıtir. 

ı 
bazı mcyva ve sebzelerimiz 
gönderilmekte ise de, en kü
çük scbelerdcn do'ayı zorluk 
gösterilmekte ve idhali mene

dilerek geriye çevrilmektedir. 
Ya, mahsulün uzun zaman bek
lemeie tahammülü olınadığı 
için bazan dökülerek ihraç~·ı
sına büyük zararlar bırakmak
tadır .. Yukarıdaki tecrübeler
den zarar gören tacirler artık 
yaı meyva ve sebze ihracına 

cesaret gösterememektedir. 
Bu sdıeblerden dolayı eli

mizden kaçırdığımız Mısır pa
zarını Yu•anistan, İtalya ve 
Rados adası mahsulleri tut
muştur. 

Bu devletler Mısırdan tur
fanda oJarak g-elen ve miktarı 
pek az olan Mmr meyvelerini 
memleketlerine serbes bırakı
yorlar buna nmkabilde kendi 
mahsulJerini büyük mıkyasta 

Mısıra ithal .edebiliyorlar. 
Ülkemizin umumi tecim siya

setine tesir yapmadığı tak
dirde ve es"sen tarife kanun
larile hariçten gelecek bu gibi 
ürünlerinin üzerine yüksek re
rim de ilave edilmiş ve hu su
retle istihlak kudreti de azal
mıı olacağına göre Mtstrdan 
turfanda mevsiminde gelecek 
bir miktar meyva ve sebze 
ni• memleketim ze serbes lr!.
mesi mahsullerimizin eski mit-
tarda sabşını elde eder ka
naahndayız. 

3 - Mısırla iş yapan teci
merlerin iÖrüşüne ve araıbr
~mıza göre ayni zamanda 
gümrük tarife kanununnun kt
bikinden eve] ve sonra ve kon
tenjan rejimi başladıiı yıllarda 
devlet istatistiklerine nazaran 
aıağıda Mısıra ithal ve ilıra

catıınızı gösteren rakamlar bi
zim ltu kanaahmızı kuvvetlen
dirmektedir. 

Tarife kanu,.unun tatbikin
den evvel 928 yılında 

Mısırdan ithalibmız; 158,799 
ihracatımız: 1,242,893 T. L. 

Tarife kanuaunun tatbikia
den ıoara 930 yılı 

Mısırdan ithaliti•ız: 73,602 
ihracatı•ız: 1,358,228 T. L. 

Konteajaa tatbikinden sonra 
931 yılı 

Mısırdan ithali : 125,666 
ihracatımız: 768,991 T. L. 

Nakliye itleri: 
Y af ••ywa •• sebzelerimizin 

aon derecede ehemmiyete alı-
nacak kamu nakliye itidir. 

Yunaaiatan bu İf için Mısır 
hattına küçük tonajda ıuratı 
fazla iki motör tahaia etmiıtir. 

Bu motörlar Y&f mey•a ve 
ıebze ihracına elveritli bir 
tekilde hazırlanmış elduiun
daa Yuaan ~eYya ve sebze
leri çaltuk Ye taze olarak ve 
nefasetinclea bir .. y kaybet
meden Mısır pazarlarıaa ye
tişmektedir. 

ltalyanlana bu hatta doğru
dan doğruya iıleyen soiuk 
hava teıkilltı Ye ıüratlı vapur
ları vardır. 

Bizim Mııır hattına deirudan 
itliyen tlenizyol arı idaresine ait 
bir vapuru lzmirdea Pireye ve 
oradan lskeaderiyeye ıitmekte 
olduğuna göre mahsulleri•iz 
dığerlerindea iki ıün teahhurla 
pazara çık•akta ve esasen va
purlanmızda ıoulc bava tleposu 
da olmadığı için nefasetiaden 
de ayrıca kaybetmektedir. 

Gerek ıürat, ıerek ukliye 

ve sair masraflardan büyük 
istifadeler gören rakip mem-

ı 
leke!' üriimlerinin bu dur~mu 
1.arşısında bizim mahsullerimiz 
tutulamamaktadır. 

Mahsullerimiz vapura yükle-
• ninceye kadarda büyük masraf

larla karşılaşıyor. İzmir ve cı
varı yaş meyva ve sebze sahı 
kooperatifinin verdiği bir hesa-
ba göre lskcnderiyeyc gönder
diği E60 kiloluk bir yaş meyva 
partisi için 1685 kuruı naY
lun vize ve saire masrah 
verilmiştir ki, bu da kiloda üç 
kuruşa yakın bir masraf de
mektir. Y aı •eyvalarımızın 
orta Avrupaya karıı olan du
rumdur: 

Geçen sene Almanya ve İs· 
viçreye yapılan küçük bir iki 
yaş m1eyva ihracatı yarı yarıya 
muvaffakiyetle aeticelenmiıtir. 
Bu ihracat limanımızdan doğ

rudan doiruya Hanaburg ve 
İsveçe giden ve soğuk hava 
depolu vapurlarla yapılmıı
tır. 

İstanbul yoJile yapılacak ih
racata nisbetle l:ımir limanı 

içi1t bu hat tercih edilmelidir. 
Çünkü mahsullerimiz hem ucuza 
nakledilir hem de aktarmasız 
gider. 

Bu ülkelerle gönderecej'imiz 
kavun, üzüm, patlıcan, temates 
ve saire gibi mahsullerimiz ra
kip memleketler mabsulündea 
25, 30 ıün cYvel yetiıeceiine 
göre rakabetsiz iyi fiatlarla da 
satılabilir. 

Sonuç: 
Yaş 111eyva ve sebzelerimizi• 

ihracatı için acele yapılacak 
işler: 

1 - Mısır hattına işliyen 
vapurlarımızda ~oğuk hava 
tertibatı ve ıüratın temini. 

2 - Navlunların ve dii•r 
masrafların azaltılması. 

3 - Mahsullerimizin Mısıra 
geait ölçüde girebilmesi içia 
Mısırdan ielecek turfanda yaı 
meyva ve sebzeleri• strbHt 
bırakılması. 

4 - Rusya, Romanya, ve 
Mısırda yaş meyve ve sebze· 
lerimiz umumi barptan evvelki 
yerleriai alabilmek için bu de•· 
letlerle yapılacak ticaret an
laşmalannda yaş me)'Ye va 
sebzelerimiıin göz önünde tu
tul•ası. 

5 - Merkezi Avnııpada ya
pılacak meyve ve ıebze ihra
catında lzmir limaaında doi
rudan Hambui limaaıDA 
ihracat tercih edilewı.a•k-
e berab r ol•adait tak-
dirde lıtanbul yolile aktar•alı 
yapılacak ihracatta ufak to-j· 
da sür' atla vesait temiai ve 
lzmirde mal •uayene edildi· 
ii•e ıöre lıtaabul rü•rüğünde 
tekrar muayeneye tabii tutul
madan soğuk hava tertiltatını 
haYi vagoalara yükletilmesiain 
temini. 

6 - Bu iti yapacak tecimer
ler küçük sermayeli olduğuna 
röre -satış yapacak memleket
lerden paralarının biç bir kay· 
da tal.i tutulmada• kolaybkla 
ve acele ellerine ıeçmesinia 
te•ini. Çünkü Hrmayeıi zayıf 
olan bu ihracatçılar parasını 
çabuk almazsa ikinci bir mua
mele yapamaz. 

5832 sayılı yazınızın dördüa· 
cü maddesinde sözü geçen te
teşebbüs çok yerindedir. Bu 
ıibi ihracatçılara ziraat Ye it-

Müzedeki 
Altın öntükler 
Ş~hrimiz öntükler rnüzesiade 

bulunan bütüa eserlerin kültür 
direktörü bay Hikmetin baş
kanlıimda bir heyet tarafından 

1 
tetkikiae başlanmıştır. tetkikat 
yakında bitecektir. Şimdiye ka
tlar 150 Bizans, Venedik ve 

1 Osmanlı öatük altınından baş-

ı 
ka çalınmış birşey olmadığı 
görülmüştür. 

·-•IMl....,.-1 ... 11-· 
Turistik resimler 

Isviçrede Zurihte Santral 
Öropen Taymis neıriyat yurdu 
tarafından memleketimiz için 
çıkarılacak fevkalade !'ayı için 
ilimize ait değerli ve Turistik 
yazı ve resimler istenmiştir. 

Dün ilbay tarafından tayyare 
po.stasile yazı ve resimler Jsviç
reye göaderilmiştir. 

~,~ ...... 
Şaşalda 

Şaşal suyu kaynaklan telörgü 
içine alınmış ve giriş yerinde 
erkek öğratmen mektebi kapı
sı gibi güzel bir kapı yaptırıl
mıştır. 

Saıal kaynaklannda geceleri 
lükı lambalan yakılacaktır. 
Park çok ıüze) yeti~tirilmittir. 
içine halkın istirahat edebil
mesi içia kanapeler konınuıtur 
Yakında duş yerlerinin yapıl
ma11na baılanacaktır. -

Başmühendis 

Baymdırlık başmühendisi bay 
Nuri Salı günü Beriamaya gi
derek muhtelif inıaatı teftiş 
edecektir. 

Lağvedilen posta 
Merkezleri 

Bergamanın Kozak nahiyesi 
ile Denizlinin Honaz nahiyesi 
posta ve telgraf merkezleri 
işin azlığından liğvedilmiı ve işi 
çok olan Kütahyanın Karahallı 
nahiyesinde yeniden bir mer
kez açılmıştır. 

Ölümle tehdit 
Mustafa adlı biri evelki a-c

ce duvar aşmak suretile Al
sancakta Italyan hastanesine 
girmiş ve uzun zamandaaberi 
sevdiğini söylediği Civani kızı 
lzlandayı görmek istemit kar
~ısma çıkan papaz bay F avo· 
şayı ölümle tehdit etmif.. 

Burnava tütünleri 
Burnava tütünlerinde Trip• 

hastalığı çıkmık ve savaı içi• 
lazım 2elen tetbirler alınmıtbr. 

içki mıntakası 
Ilbayhk müskirat tetkik ko

misyonu yar ilbay bay Sedadın 
başkanhiında toplanmış ve içki 
mmtakasmın geniıletip ıeniş

letilmi yeceğiai tetkik etmiştir. 

Bu hususta komisyonca tetki
kat yapılacak ondan sonra ka
rar verilecektir. 

HAVA TEHLİKESİ İÇİN - -
Dünkü toplantıda coş-
kun söylevler söylendi 

Büyük hamiyet yarışı başlıyor 
Hava tehlikeıinl önlemek içi• lırak senelik taahhüdatlan için 

bir haftadanberi deva• eden yüken kiğıtlarını doldurdular. 
özel çalıımalar buıün saat on Bu çok sami•i konuımada 
sekiıde tecim ve endüstri oda- senelik taahhüdatdan başka ~'1' 
ıında yapılaa ı•n•l toplantıda rıca da haYa tehlikesini öalems-
kat'i neticesiai aldı. ji bir borç ve ıeref k bul 

T oplanbya Jzmirimizin sayın ederek uzmaalar kuruluanun 
teci•erleri yaktinden evel gel- tespit ettiği defter iizeriadea 
diler. Ve tamam Hat oa ıe- teberruatda bulunmaiı karar-
kizde ilbay General Kazını Di- laıdınnıılardır. 
rik ye möteakıben de C. H. 
Partiai batkanı bay Av- Bu konuımaJara ıöre top-
ni Doj'an tarafından haYa tıh- la•tı kararlarını teplaatıya ge-
lik .. i ve telalikeyi önlemek lemiyenlerin dahi ayn,• kabul 
için lımiria evlatlarına düı•• edeceklerine emia bulunan ku-
adey bakkıada yerilen heycaa· rum11n yanndan itiltaren te-
h ıöylevleri kardat sevgisi ile berruat itleri üzerinde faaliye-
kartıladılar, •• derlaal haya te geçmesi esas olarak kabul 
telalikuiai bilen üyeliie yazı- edilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b_,.kalan ittirak veya kredi mut, kayaı, kiraz, portakal, aa· 
auretile yardım •derlese teıeb- Jatahk ve saire ıibi mahıulleria 
b&aleri kuvvetleamiş olur. nefaset. büyüklük ve manzara-

Yukandaki mütaleamıza ili- ııaı tam olarak alabil•esİ içia 
veten ltu ihraç •absulleri•izia hariçten bir •iktar fidan ve to-
baflıca rakibi olan ve bilhassa bum iirmesine de müuade 
ltalyada yetiftirilen şeftali, ar· edilmesi faytlalı olur. 

ELHAMRA J. Milli Klltipbaae ıine•aıı 

BÜGUN 2 tlllm birden 

1-Aşktan Kaçılmaz 
Şarkılı, danslı büyük vodYil. Bqrollerde : 

R()SE BARCONY - GEORG ALEXAN-
DER - W. ALBAHRETI'Y 

2-Düğün Gecesi 
Eaki Tlrk adetlerini ve te•Af& hayatıaı ıösteren Türkçe 

.azlü, prkılı ve rakılı filim. Oyaıyanlar : 
HAZIM - NAŞIT - MUAZZEZ - HALiDE 

ALI • ASIM - FAHRi 

Seans saatlan : 
Afk .. n Kaçllmaz 1 DUQUn Gecesi 

16,15 - 19 • 21.30 15,15 - 18 - 20,30 
ünleri 14 te ba lar 



BİR TECİMıt· ENİN F1I(RI 
..................................................................... 

Komiser borsanın · aı 
işlerine kar şabilir mi? 

~~~~~-------~--~~~~~ 

Herkes salahiy~tini bilmeli 
Borsa komiı:erliiinin dünkü 

&ayımızda çıkan cevabı üzerine 
~orsanın genel faaliyeti ile ya
lu!Klan alakadar olan bir tüc 
carnnız &ize ıu mektubu 2ön
tlermiştir: 

Senelcrdcnberi dar bir kad
ro fakat geniş sistematik bir 
i4lare ile memleket ekonomi ve 
tecim hayatına büyük hizmd
rapmıya muvaffak olan Izmir 
borsası bu muvaffakıyetini elin
~eki pek eski ve bugünün ih
tiyaçlarını karşılamaktan çok 
tııızak nizamnameye değil bu 
l.üesaeseyi idare işini omuzla
~ına almış olan kıymetli idare 
heyetlerine ve bu hey tlcrin 
de it başına getirdikleri çalış
kaR ve iş bilen arkadaşlara. 

ltorçludur. 
Bu müessese üzerine düıcn 

bitün ödevleri yapmıya sava
tır Ye muvaffak ta olurken 
araya hiç yoktan bir mesele 
çıktı. Öyle bir mesele ki mem· 
leketi11 tecimel iİdiş ve duru
lllu noktasından bugün ıçın 

oldukça önemlidir. 
Anladığıma iÖre İzmir bor

ıaıma yeni tayin edilmiş olan 
ko•iserin matbuata piyasa gi
diı ve dalianıılarını göstere11 
yazı ve bilıileri vermemek 
yermek istememek iıindea 
41.ğmuştur. 

İzmir borsası muameliknı 
kayda istinad ettirmek suretile 
laer dakika içia piyasa ile ilgili 
her bilgiyi istiyenlere Yermek 
dur••unda oldutu ribi mem 
leket ticareti de heriün alacağı 
malümat ile yürüyüıünü ta•zim 
etaek meclıtariyetindedir. 

Esasen araştırılacak eluraa 
borsa; ticaret işleriain gözönün
de ve açık bir halde yapıl
ması için •eydana 2etirilmi1 
bir kurumdur. Orada ~ıli, 
saklı bir alış veriş olmadığı 
gibi yapılan itlerin 2iden•esi, 
aaklaamuı Ye kimıeye Yeril
mek iıtenil•emesi yahut geç 
Yerilmek iıtenilmeıi haylı tu
laaf ltir meseledir. 

Bersa haricinde muamele ya
paalana cezalandırılmaıı ahı 
veriılerin açık ye aıikir yapıl
ması buıuıuna matuf Ye bu 
cilıaet borsa ko•İserinin •• çok 
dikkat ırlzllne alması gereken 
ltir ade'Y olduiu halde boraa 
içinde yapılaa itlerin teci•m•n 
ve üretmenlerimize ulaşbrılması 
için bum tarafıadan yilkleaea 
6deYleria yerine getiril•eıine 
enıel olmasına bir mana ver
mek pek te kolay değildir. 

Kaldı ki borsa koll'İ.lerleri 

borsanın idare işlerine kant
maia yetkeli midir? 

ği emirlere muhalif bir hareket 
gördü2ü zaman onu yüksek 
makama yani Ekonomi bakan
lığına bildirmekle muvazzaf 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh hersene birkaç 
yüz kışinin intihap eylediği 
bir heyet ve heyetin iş bnşına 
~ctirdiği adaml:.tr üzer:nde 

emir ve müdahale suretiyle 
müessir olmak netice itibarile 
o heyetin resmi ve kanuni 
mahiyetini alt üst etmekten 

ve borsayı doğrudan doğruya 
komiserin emir ve iradeı:ıi al
tına sokmaktan başka bir 

netice veremez. Borsanın dü-
ı:ene konulduğu 1927 sc-
nesindenberi bu müessese-
ye gelmiş olan komiserlerin 
eldeki kısa ve bugünün ihti
yıaçlarını karşılamaktan uzak 

olan nizamnameden fazla şahsi 
idare kabiliyetleridir ki yarı 
rcsmiğ bir mahiyeti haiz olan 

borsayı yaşatmış, yürütmüş ve 
her gün bir az daha ergesine 
yanaşmasına yardım etmiştir. 

Borsa komseri, borsa işle
rinde kendisinde emir vermek 
aala\ıiyetini iörüyorsa her ıey
den evvel bu salahiyet ve kud
reti hanıi aizamnamcae• al
mıf olduklanm bilmek iıteriz. 

Bunu öğrendiğimiz dakikada 
da seçim neticesinde borsanın 
idaresini omuzlarına almış olan 
sayın idare heyetinin iş Ye 2üc

leriai bırakarak borsada top
lanıp aemlekelin ekoaoasal ve 
tecimel işleri hakkında saat
larca görüıüp karar vermele
rine lüzum kalmadığına hükm-
eaeceğiz. . 

Bir Teclmmgn 

İhtiyati hacizler 
A•kara, 21 (Özel) - ihtiyati 

hacizlerin bazı ıartlar dahilinde 
yapılması hakkında maliyece 
ltir izahname hazırlanmııhr. Bu 
izahname allkadarlara kolaylık 
ğöıtenaeği iairdir. 

Parti genyön 
Kurulu 

ANKARA 20 (A.A) - Cum
huriyet Halk Partisi ıenyön 
kurulu düa toplanmııbr. Gire-

ıon, Erzurum, Gümüıhane il
leriade bazı ilçe yön kurulla
rının baıkanlannı onayladık

tan ıonra Halkevl•ri öğrene
iinia Türkçeye çenim itini 
bitirmiıtir. 

Verdün torpitosu 
Citti 

Borsa nizamnamesinin ko- lıtanbul, 21 (A.A) - Bir 
miserliie ait olan kısmında ya- kaç gündenberi limanımızda 
ııldıiı gibi komiserin borsa bulunmakta olan Fransız Ver-
idareıi işleriRde yalnız 2eniı dün di!tröyeri bugüa öğle vakti 
bir mürakabe hakkı vardır. Köıte•ceye doğru yola çıkmış-
Aceba [ geniş mürakabe ] hak- tir. 
kı emir vermek manasını ta- F d 
zammun eder •i? Bence hayır. ransa a 

Çünkü; seçim neticesinde İşsizlik 
ıaeydaaa ielmiş bir heyet de 
tabii aza vaziyetinde ve bir Paris, 21 (Ö. R.) - 15 ha-
tek rey sahibi olan barsa ko- ziranda Fransada iııizleria ıa-
miserleri emir vermek salibi- yısı 415,946 idi. Bir hafta ön-
yetini haiz değildirler. Ancak l cesine göre. 3225 ve işsizliğin 
nizamnameye, taamüllere veni· en yüksek devresi olan şubat 
hayct müessesenin bağlı bulun- ayına göre de 102,446 kişi 
duğu yüksek makamların verdi- azalmıştır. ,. " 
Gard en-parti geri kaldı 

Verem Mücadele cemiyetinin 22 Haziran Cumartesi ak
ıamı saat yedide vereceği ıarden-parti lstanbuldan bekle
nen büyük orkestra ancak ay sonunda ıeleceğinden 6 Tem
muz Cumartesi gününe baralulmıştır. Davetlilerimizden özür 
dileriz. 2 - 2 (834) 

Buhran olayısı ile 
-

Bugün Belgratta toplanacak o!an K. 
Antant konferansı geri kaldı 

Be!grad, 21 (Özel) - Ga
zeteler Bay Y cvt;ç'in istifa!::ını 

bildiriyorlar. 22 haziranda (bu
gün) toplanması mukarrer ol::m 

küçük and!aşma konferansı 
geri kaldı. Halbuki bu l'onfc~ 
ransda Sovyc-tler, Fransa, Çc
koslovakyanın Sovyetlerle a \,
dettiği uzl~şm&!"'rdan so. 
küçük antantın Rusyaya ha ı 
vaziyeti ile birlikte Tunn ı-d

la~ması göri~:ü!ccekti. }}. Ye·:
tiç'in 25 haziran sdı ~:.i~~ n. 
l\: ussolini ile görüşmesi mu
karrer bulunduğuna göre, bu 
konferansa büyük ehemmiyet 
veriliyordu. 

Maçett çağ&rddı 
Belgrd, 21 (Öze!) - Birkaç 

gündenbcri beklenen kabina 
bunranı Belgrad'da dün akşaıo 
ortaya çıkmıştır. Niyabet mec
lisi yeni kabinanın kurulması 
için danışmalarına başlamıştır. 

Hırvat muhalefet partisinin 
başkanı B. Maçek Zağrebden 
Belgrada gelmiştir. Krallrk na
ibi Prens PoJ tarafından kabul 
edilecektir. 

Venedlk mülakatı 
Belgrat, 21 (Ö.R) - Kabi-

Yevllc!n BUkreş3 
telefonu 

Bukreş 21 (A.A) - B. Titü
lesko dün akşam Nikola istas
yonuna hareket edeceği sırada 
Be!gratta B. Y evtiç kendisini 
telefona çağırmış ve yarım saat 
önce çekildiğini bıldirerek ken
disinden küçük anhışmanın baş
hanı sıfatile 22 Haziranda Bel
grı:.tta y&pılacak olan küçük 
anlaşma toplantısını geri hıra 
kılmasını ve bundan B. Bene
sin de hı:ıberdar edilmesini ri.ca 
etmi~tir. 

Çoldihnfn ~ebebl 
Belgrat, 21 (A.A) - Başba- Hay Z klii 

kan Yevtiç, Naibe girerken ANKARA 20 (A.A) - Ôğ· 
kararlarını almak ve parlamento rendigw im ize göre Vasıi Çına-

Ba!J Yedir; M k durumunu incelemek imkanını rm ölümü ile açılan os ova 
ne buhranı dolayııile ba,bakan · b k 

vermek üzere kabineain çeki- b'" ··k elçiliğine eski siı a •-
bay Yevtiçia Salı günü Vene- limini vermiştir. Çekilim kabul n~y~ıyarbekir saylav~ . Zekii 
dikte bay Mussolini ve Suviç edilmiştir. Hükumet yeni ka- Apaydının atanması ıçın yapı~ 
ile mukarrer bulunan mülakatı bine kuruluncaya kadar itine lan soruya Sovyet Hükümetı 
da geri kalmışhr. Buhran devam edecektir. kıvançla muvafakat cevabı 
ıüratle halledilir ve kabinenin Kral naibi nez.11nde vermiştir. 

teşkili vazifesini gene Mösyö Belgrat, 21 (A.A.) - Say- Jstan bul po}İS 
Y evtiç deruhte ederse müla- lavlar kurulu başkanı Giriç ile 

Mu .. du·"ru·· katın öaümü:ıdeki hafta içinde kurul büroıu üyeleri saraya 
olması ihtimali büsbütün kay- giderek Rejau tarafından kabul lstanbul 21 (Özel) _ lstan-

bedilmemiş olacaktır. edilmişlerdir. bul polıs müdürü ba~ Feh~i~~~ 
.. • • .. • Mardin valiliğine tayın edıldıgı 

Sebzeleri• mı• z söyleniyor. Istanbul polis mü-m e yv a ve dürlüiüne Ankara ~olis m~dürü 
bay Salih tayin edılecektır. 

Yaş 
ihracat yapabilmemiz için gereken Bakaya vergiler 
Bütün tertibat alınmıştır Ankara 21 (Ôzel) - Finans 

Bu sene 

Aakara, 21 (Özel) - Tür- Bulgaristan, Yugoslavya, Ma- rinia .dcleieleri arasında bakanlığının hazırladığı yeni 
kofiı başkanı aıaiıdaki be- caristan, Çekoslovakya, A•us- Sofyada koauımalar yapıl- bir talimatnamede bakaya ver-
yanatta bulundu: y •t mey- turya ve Alman\'a şimendi- makta olduiu bildirilmekte· iiluin ödeme ~i~be:i . yüzde 
Ya Ye ıebzelerimizia ihraca- fer idareelrile antant yap- dir. Sigorifik tertibatı haiz yirmiye kadar indırılmıştır. 
tına bu yıl fazla ehemmiyet masını istedik. Şark de- •aıonlar da Yunanistanın yap- H Jk 8 k Si 
veriyoruz. Bu maksatla Şark . d h" _ tığı gibi llaşka şimendifer ida- 3 an a 
deMiryollarile de temasa gir- mıryolları kumpanyasın an u relerinden ucuz b r kira ile te- Halka, kUçUk esnafa 
dik. Kafi mıktarda ıigori- kiimete srelen cev~p~e yaı min emlecektir. Ya, meyYe ve Kredi açacaktıır 
fik tertibatı olan vaıonlan meyve ye sebzeler~ızl~ yu· ıebzelerimizin Mıııra ihracat~- Ankara 21 ( Özel ) - Halk 
c•re hazır bulundurmasını ile- murtalanmızm asgarı tarıfeye nın son senelerde çok azaldıgı b k n kurulması için ha-
ri ıiirdtik. Bu yaaonlann tabi tutulacakları ve vagonları• gözönünde tutarak bu piyasayı ani kal ıın~l 1 "ştı"r Baaka üç • ı k "d l · k · · • ·1 :ıır ı ar ı er emı · hiçbir hudut ye iataıyoalarda hiç bir yerde durduru ma sızın yeaı ea e • geçırme ıçıa acı . 1· eli olacak 

· '-1 · · l 1 h kk mılyon ıra sermay , 
durdurulmakıııın doirudan gideceklerı yerlere ıov-. erının araıtırma ar yapı ması a ın- .. .. k f k edi aça 
dog" ruya aidecekleri yerlere temin edileceği ve bu iş için da lıkeaderiye Türkofis ıube- halka, kuçu esna a r 

• • · ·1 · f cakbr ıönderilmesinin temini için alakadar timendifer idarele- ııne emır verı mıı ır. • ............ ; .............................. .. 

... A~;p~y;·····y~ş .. ··;~y;~··········ıt~iY~~;~~:-.e~otestosu 
Habeş tayyare zabitinin 
Bayrak yırtma hadisesi 

Bu sene ihracatın geniş 
Olacağı tahmin ediliyor 

İstanbul, 21 (Ôzel) - AYrupaya yaş meyva ihracatı için 
tetkikler deYam ediyor. Bu sene alınacak tetbirlerle ihracatın 
re•it olacaiı tahmin ediliyor. 

Iıtanbul 21 (Özel) - Habeşistanda Adis Ababa' da Habeı 
' h•d' · ·· · it lya hükumeti tayyare zabitini• bayrak yırtma a ısesı uzerıne a 

Habeıiıtana bir protesto notası vermiştir. 
" " 

Buğday fiatları iniyor 
Ziraat bankası alıyor fakat satmıyor 

lataabul, 21 (Özel) - Her tarafta buiday fiatları iameğ• yilz 
tutuyor. Ziraat bankaıı Adaaa mıntakasında yeni mahsulü satın 
almaia başlamııtır. Banka timdilik piyasaya buj'day çıkarma
maktadır. 

Tayyareci Kost Ankarada 
lstanbul, 21 (Özel) - Meşhur Fransız tayyarecilerinden Kost 

ta Ankarada uçuşlar yapacaktır. 

CENEVRE 21 (A.A) - Ha
beş hükumeti .uluslar . k~rumu 
genel aekreterıne yenı bır no
ta g6nclermittir. ltalyanıa du
rumunu protesto eden bu nota 
ıınır bölıcelerini ıözden ieçi .. 
recek gerçek durum ile ayni 
zamaada gerçek veya uydurul
muf bütün hidiıeler hakkında 
gerçin yapacak notr bir ko•i
tenin atanmasını (tayini) iste-
mektedir. • 

SİNEMASI -- TAYYARE 
3151 .... .;.;~ .......... .a .... ~i!ll'.l .... m;::•·~·meilllllm+ı:ım:_;amıııw1111:e~x:~ac1K11-ıını::s ..... 
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iki büyük filim birden 

Jarmella Novotna - Fritz Schulz 
Büyük Alman opereti 

ıstıraplar 
William Powell - Kay Francis 

Fransızca sözlü hazin bir aşk macera~n 

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

Pazar -nü 14 de ilive seansı 

" B k . Habet hükW.eti, u ~ll!ı-
teye iıini iyice baprması ıçıa 
gerektiği kadar yardımda bu
lunmayı adadıktan baıka bü
tün masraflarını da yüklenece-
w • • - Jemekte..fir Bu önerge 
ıını soy • 
(teklif) Habeşistanm barış ıe~er 
niyetlerini isbat etmek erıeııy· 
le yapıl•ıştır. 

.- .. -
Parti Bürosu 

Ankara, 21 (Özel) - Cum
huriyet halk parti sekreterlik 
bürosu bugünlerde lstanbula 
gidecek ve bir müddet orada 
çalışacaktır. 

llon1en tayyarecileri 
lstanbul, 21 ( Özel ) - Ay 

sonunda bir Romanya tayyare 
filosu lstanbula gelecektir. 

Çekoslovak sefiri 
Ankara, 21 (A.A) - Yeni 

Çekoslovak sefiri cumar baf· 
kanı Atatürk tarafından kabul 
olunarak itimatnamesini ver-
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Milleti Y ekdiğ<:!ine Kırdırmağa Vakıt Kalmamıştı. 
Şemsi Paşa Uç Taburun Manastır'a Hareketini 

Emretmişti. Pizren'de de Tavuk tlçurmaz 
Güruhundan 20 Kişi Hazırlanmıştı 

Esasen bu hafiye heyeti bu 1 
halükab aalamış olsa bile bunu 

dan hiç bahsedilmemiş, yalnız 
mütesarrıf ve jandarma kuman· 
dannun koTUlduğu anlatılmıştı. 

Vatan kelimesini bile mille-
kime anlatacakb. Yıldızda otuz 
seneden faz.la f er•anferma 
olu baykUf, yalnız keadi abcn
Iİ için yqıyordu. Ona söz din
letmek. millctiu yaralannı, enin
lerini anlatmak •asıl mümkün 
elmdu? Zilleti siyaset, te•ek
killü ıeref hi)en bir hüküm
dara namus ve haktan bahset· 
mek ne boı ıeydi. Bualara 
•üaevverler değil, en cahil 
olaftlar bile pek güzel kavra
••f, vekayi ve hadisat önünde 
deYletin... gösterdiği aczi mut
laktan herkes kendine göre 

1 tin hanalai irfanından çıkar- t 

l mak istiyen müstebit, hiç is· 1l 
tiklil ve hürriyet sö:derilli ken-

' di ağzında• çıkar bilir miydi? 
O, milleti• vicdanına yum-

ae dersler al•amıttı. 
lfte bu ,erait altında, yani 

•illette yeis, ümitsizlik tama
men kökleştiği bir zamanda 
ittihat ve terakki mevcudiye
tini ihsas etmeie b~adı. 

Hiç şüphe yoktu ki pek ge
•it preğramlar ile, ıaevait ile 
ite batlıyan bu cemiyet milletin 
kurtarıcası idi. Herkes onun peşin 
dea koşacak, onun dileklerinin 
tahakkuk edebilmesi iç.İn bü
tiin varlıklarını feda edecekti. 
Buaun içiadirki Şemsi papnm 
Pizrende aldıiı bu telgraflann 
maaasma ıöre arbk millet is
yan et•it kendisine kudnyet 
iufe ıedea hükümdara N~azi 
Taııtasile ( yeter ) diye yüzüne 
~ayk1rmı1b. 

Abdülhamit çeiıtıği telgraf
larda telitına açık bir surette 
ızhar -etmekte Mli. Niyaziye 
şahsilain diye bir sıfat koy
makla lteraber " erubı ••fse
det• bir ibreti müessire olacak 
surette ibrazı şidııletl• mukta
zayı sadakat ve ub11diyetin 
ifası " irade ediliyordu Demek 
iri Kızıl sultan tiap çıkanları 
ve bu fikirde olanları U.ilea 
mahTederek tetebbhü bojaak 
istiyordu. Fakat ço\c: calibi dik
kattir ki bu teıebbüsün mahi
yeti ya•i •• elduğu tasrih edil
miyeril•. 

Şemsi pata tabur sandıiım 
bısıp paralan alan ve tabur 
depoyu11u soyup silalaları çalan 
bir hırsız çete.,inin takibine l 
ıönderilir Fbi ıönderiliyordu. 

Bu noktanm tarih için çok 

büyük bir kıymeti •ardır. Ab
dülhamit Şemsi paşaya heki
kah açmakta mahzur lıtuluyor
du. O, (Evet halk muztariptir 
artık bu idareyi beğenmiyer. 
Meclisi meb'usanm açılmasını 

ve milleti• hlkimiye1iuin t.cmi
nini istiyor, ben ise bunları 1 
Teremenı. Çünkü rahat ve key-

fim rabn~ar olur. Keyfi ma- ı 
yeşa saltanat süremem.) -diye· 
mi yordu. 

Nitekim Elbesandaki istik- ; 
Jal tetebbüıünü basbrmak için I 
Şemsi paşa gönderildiği za-1 
manda da yi•e halkın efkarın· 

ru\dar indire 1ndire on1an sın
dırmış. Onları• düşüncesine 

siyah pençesini koymuş, onla
rın varlıklarını kendi istibdat 
kibusile sarmı~b. t,e zönder
diği bir kumandana bile, bc
aim idaresidiiime karşı isyan 
eden ko\ağast Niyu.iyi tut 
diyebilmek -cesaretini göster
meıli enaniyetine mugayir bulu
yordu. 

ittihat ve terakki cidden pek 
müsait bir zemin bulmuştu. Bu 
zemini darlatacak, bu kuvveti 
akim bırakacak hiç bir küdret 
•e kuvvet taaavvur edilemezdi. 
Bahusus Şemsi paşa gibi artık 
bunamış, menzul bir ihtiyardi .. 

Padişah bundan ne bekliyor-
du? Bu zavallı evienecek kızı
nın memaun <>labilmesi için 
yeni damadının terfiini iste
•iıti. Bu o vakıtki teamüle 
nazaran bir cürüm deiildi. O 
vakıtki sihuiyete ve easaline 
göre aykırı bir İJ de sayıla-

mazdı. Şemsi paşa Selanikte.ki 
"Hain zahitlcrden,, behsederek 
telgraf çektiği zamanda ancak 
Rifat beyin temine hadim ola
bilmeyi düıünüyordu. Şem3i 
paıa Abdülbamide böyle bir 
i.tirhamda bulunmasaydı ken· 
disi Niyazinin takibine •emur 
edilmiyecekti. 

Şimdiye kadar yaz.ılaa tarihi 
aerleria telakkisi gibi Şemsi 
papam nriifıit sadakatinden 
•e çelik kadar sailam elan 
uıaiaden istifade edilmek 
istenildiği kanaatinde değilim. 
Çüakü padipb ta arbk saf harici 
kalan bu ihtiyarın bütün genç· 
lik uvnsa sönmüt olduğunu 
biliyordu. 

Filhakika Şemsi paşa ken· 
diai bildirmemiı ise de, enu 
çckcmiyealer, onun nüzülünü 
Te artık yüriiyümu bir halde 
olduğunu bertahil hükümdara 
aolatmıf!ardı. lttibad ve T erak-

ki gibi siyuıi ve gizli bir teş
kilat karşısında bu aciz adam 
ae yapabilird·? Daha üç dört 
gün evvel ke.di mezunu riip
da görmt\ş olmasından dolayı 

10 saat mütemadiyen avaz a:vaz 
ağlıyarak bağıran dejenere bir 
zavalhnm ne faaliyeti o11l\nlirdi? 

Eski şöhret ve cebbarbiJnı 
bilenler, kendisinin o ma~inin 
arkasına saklanarak iş 2'örür 
olduğunu göstermek istediğini 
pekala bilirlar .• Şemsi paşa Ma· 
nastır'a hareket iradeluioi 
alınca Piueu'de toplanaR ulema 

MUHTEŞEM 
ORKESTRA 

Ye eşraftan adet VCÇhifc İŞi 
saklamışb. 

Şemsi paşa eşrafa (Selanik 
Manasbr vilayetlerinde bir ta
kım hain zab:Uer birleşmişler 
Resnede bir ko!aga~ı yanına biı' 

başı bozuklar alıp debboyu 
kırmış, tabur s.ındıkları:r.daki 
paralan alınış dağa çıkmış ben 
onlann cezalandırılması ıçın 

Remeye gidiyorum. Vatanımızı 
her taraftan sarmlJ o!an kfıfir
lerin (hain iklcri azmış gibi 
timdi de kendi kendimizin ba-
11na gaile çıkarıyoruz artık 

bizde bay1r yok) demiştir ve 
şu hakikat muhakkaktır ki iş 
ufak telekki edilmiş adeta ar-

navutluk kıyamlarından biri 
ı-ibi sanılmıştır. Telgrafta işe 
yarar erbabı şecaettaa askeri 
kıyafet alhnda alınmasının 
irade edilmesine gelince: 

Bu söz padişahın hain mak
sadını çok güzel ifham etmek· 
te idi. Demek padi~ah Niyazi 

ile, Şemsi paşanın götüreceği 
başı bozukların müsademe edc
ceırını ve ~u müsademede 
ölecek Arnavutların nkraba ve 
ahfadı kan almak için ölenle
rin peşinden tekrar koşacağı 
•e bu suretle Amarotluiun 
Na•aatir -.. Sela.ik vilayet
lerine mt1saJJat edileceği anla-
.şıhyordu . 

Milldi yekdiğeriııe kırdır
mağa va'kıt 1'2lmamıf h. Şemsi 

paşa Mitrovjçada 69 uncu 
a]ayıa 3 üncü ve Yakovadan 

mezkur alayın 4 üncü ve ipek
ten 72 inci alayıa 1 inci ta
burlarının Firzovik tarikile 
Manastira hareketini emret
mişti. Bu üç tabuı un mecmuu 
efradı 650 acfcrden ibelret idi. 

Y ako•.ada Mürteza paşa za
de Ahmed beye de it:İalad 

ettiği eşhastan mürekkep 'Ve 
kendi riyaseti altında münasip 

görece1derinin hemen Firzoviie 
ielmelİni telgrafla bildirmişti. 
Pizrenden belediye• reisi Rifat 
ağa alelacele tavuk uçurmaz 
güruhundan yirmi kişi kadar 
hazırlamıştı. 
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iki çocuk 
Az daha boğuluyorlardı 

Dün <>&' e üzeri B•aribabada 
balkevi öMittde de•izde y&zen 

Zihniye adında bir kızla Ah
med adfı bir çocuk denizin 

derin1ik1erine doğru sürüklen
mişler ve yi.iı:mek bilmedikle-

rinden çırpmmağa ve istim
dade bqlam şiardır. Oradaki 

evlerden IMriade otura• oto
mobil sahibi bay Hanı• elbi-
seleriyle donize atılmış ve iki 
çocuğu nıuhaklrak ölümden 
kurtarmı~tır. ............. 
Sarhoşluk neticesi 

Macar tebaasından A,ıuston 

oğlu Şandor ismet Paşa Bolu 
vannda sarhoş olarak bağırıp 
çağırdığından oradaki ha1kın 
ıistirahatmı kaçırmıştır. Kendi· 
aisini karakOla ıötürmek iati
ye11 polialere de: 

- " 8ea Macar tehaalıyım 
ku.akola ıötüre•ezsiniz " de
miş ve tecavüzde bulunmuştUt". 
....... la adliyeJC Yet"' "ıtit. 

Yükleme işleri 
ihraç edilen hayvanlardan Alınan 

Yükleme ücreti fazladır 
T ürkofis, ticaret ve diğer 

alakadarlar, liman iıleri aenel 
direktörlüğünü• yeni tatbike 
baıladığı tarifede memleket· 
ten iluaç edilen hayvanlardan 
ahnmakta olan yükleme üc
retinin faua oldui-unu tespit 
etmitlerdir. Bu yüıdeıı bir 
müddet sonra limanımızdan 
hayvan ibracab11ın kesilmesi 
ve küçük bazı iskelelerden ih
r.ncatın yapılmaj"a başla.ası 

çok muhtemeldir. Bu takdirde 
lpnir limanı ehemmiyetli bir 
g elir kaybedecektir. 
• Yapı1nn tetkiklere göre li
manımızdan ihraç olunan canlı 
hayvanların cvelki tarifeye gö
r e büyüklerinden 35, koyun 
ve keçilerden 7,5 , kuzu 
ve oğlııklaroan beş kuruş 

ücret alınmakta idi. Yeni ta
rifeye göre büyük hayvanlarla 

Mekteplerin 
Resim sergisi 
Bir hafta devam edecek 

Öiıetmealerden bir iurup 
ilk mekteplerde der& yılı•da 
talebenin yapbi:ı resimlerin en 
gür.dleriDi geç.erek mektepler 
müzesinde bir resim sergisi 
açılmışbr. Kültür direktörlü
ğünden mektepler baş öğret· 
menliklerine gönderilen bir bil· 
dirimde bütün öiretmenlerin 
lau sergiyi görmeleri bildiril
miştir. 

Sergi ierek konularının özü
nü, gerek sınıflara göre geli
şimi, gerekse çocuk resimferinin 
tabülifrini g69termeai c\olayıslle 
çok önemli görülmektedir. Ge
focek yıl mekteplerimizde gü
zel resimler yaphrmak, çocuğa, 
çocuk zevkine ve iıer saaıfın 

kendi düzeiine :ıöre resim 
derslerini yürütmek için 1'u -ser· 
giyi bütün öğMtmenlerin dik-
katle tetkik etmeleri tasrih 
edilmiştir. Sergi bir hafta için 
açık buhıuduru1acakbr. 

Kızılay haftası 
Yarın başlıyor 

Yarın Kızılay Haftası baş
lıyor. Mektcb1er<le Kızılay 

mcvzu1u tertib edilen yazı mü
sabakalarında kazananlara bu 
akı•• saat 18,30 da Halkc· 
vinde yapılacak toplantıda mü• 
kafat verilecektir. 

Bahçede yangın 
Dün güzelyalıda tramvay 

deposu arkasında bahçeler 
sokaiında bay Nazminin kiracı 
bulunc!up sebze bahçesindeki 
motörde zuhur .eden bir arıza 
yüzünden y.aagın çıkmış v• 
motör dairesi tamaman t<••· 
maşbr.. Batkaca zarar olsıa
nıIJbr. 

İşkence etmiş 
Karııyaka da güze1 sokak

da Kiınil kızı Zühre yanında 
bulunan hizmetçi ye.eli yaşla
rında Nazif kızı Ayıeyi döj
mek ve kızgua mapyı çıplak 
hacaklanna 'VUrmak surdile 
iıkenccde buluRduğundan lıak
kında kanuni muameleye bq
lanmıştır. ----
Otomobil 
Kazası 

T epecikt.e Kaiathane cad
desinde şöför Jbrahimoğlu Ha
.. n idarcıindeki otomobili 
Mustafaoğlu Mehmede çarptı· 
ruak wcucluaua muhte.lif yer
lerilKlea yaralad.a ... a HM· 
biyetw ..... .et~. 

sıiır ve maadalardan elli ku· 
ru,, bay•an yavrulannda11 25 

kuruf, koyun •• keçiden 10 
kuruı, küçük hayvan yavru
larından beş kuruı alınmaktadır. 
Bundan başka bu hayvanlar 
birinci mıntaka haricinde yani 
menderck dışında yükle•dijine 

göre ayrıca her şat için de beı 
lira ücret verilmektedir. Şata 

yükleaen hayvanların her birin
den tarifeye göre ücret .alınmak
ta iken bir taraftan da romorkö
rün arkasına bağlanacak ve esa
ısesa ayni tecimere ait ayni iş 
için her şattan beş lira alınması 
çok ağır bir masraf teıkil et
mektedir. Eve!ki tarifelerde 
romorköre bağlı birinci şat Te
rilen ücrtte nisbetle ikinci ıat
tan yarım, üçünrü şattan üçte 
bir ve daha az ücret alınmak 

Al'etile tenziJit :rapılmakta idi. 
Dıt illerde Romanya, Bulgaris
tan, Yuıoslavya ·n Polon
yadan ihraç edilea hay~a•

lann rekabeti kar.şısında tu
tunabilmek zarluiunda kalan 
Türkiye hayvanlarından aitr 
ücret ahndığı takdirde ihracı 

•• satı,ı müşkülleşecektir. Di
ier taraftan çok a(ır geleıı 
liman masrafları dolay1silc lı
mir limanmdan canlı bayvan 
iiıracab yapılmıyarak Kuıadası 
•• saire i'ibi küçük iskeleler
den yapılmağa başlanacak ve 
limaa idaresi bu geliri tama· 
men kaybetmiş olacaktır. 

Ekonomi bakanlığı nezdinde 
yapılan teşebbüste limanımn~
dan ilıraç edilecek canlı hay· 
vanlardan yine eski tarifeye 
göre ücret alınmasına •Üsaade 
edilmeai istenmiştir. 

Albnordu - K. S. K. Takımları Bu 
Gün Karşdaşacaklardır 

Haber verdiğimiz 2ibi futbol tır. Ve maç yapılacaktır. 
heyeti buiün AJtınordu - K.S. Eğer denildiği gibi K.S.K. 
K mapuu tekrar ettirerek iz- Istaıılıtuldan gelen Lütfü ye 
mir ıampiyonaama son Yermek lbralaimi oynatırsa hükmen 
istiyor. Bu maçın bu,ıtün için ıaailüp sayılacaktır. Fakat o 
yapılmaaası ve tehir edilecej'i takdirde K.S.K'ın puvansız Wr 
etrıafında çıkan şayialardan plibiyet arıkasındaa kothli-• 
.onra ltu maç· bugüa yapa.la- laiikmetmek icap e4ecektit'. 
.cakbr. Futbol heyeti bu hu- Herhalde menakh bir dunnn 
austaki kar.uım ~eri alaaBUf· karpıındayız. ....... ·-
lzmirspor Manisada 
Sahasında maçlar Izmiden hakem 

Asansör C. H. P. Nahiye 
ocağıam tertip ettiği atletiz• 
ve futbol •aç1an yarın lımir
ıpor sahuınaa yapdacakbr. 
Atletizmin bir çok aumarala
rından sonra Yıldınmıporla A. 
Ordu B. Takımı •raaıaCla bir 
maç yapılacaktır. A.tleti:ııne lz
mirspor ve o mumttdö dijer 
kulüplerin atletleri cirecekler
dir. 

Halkevi 
bisiklet yarşı 

Ha1kevi spor §ubeıini btiyük 
bisiklet turu yarın öj1eyi"den 
sonra saat 17 de Alsancak 

sabasındaa başlayarak birinci 
Kordon, Gazi heykeli, ismet 
paşa bulvarından, lrgatpazarı, 
lkiçeşmelik, Eırefpaşa, Kızıl· 
çullu istasyonunun ilerisinden 
dönülerek yokuşunu inip Te
pecik, kij'ıthane caddesi, ora· 
dan ptnar'başı yolunun karıı
sındaki şos.ıdea Doğanköy, 
Bornova yolile Mersinli, Halka
pınar ve yioe Alsacaak saha· 
sında bitecektir. 

İki haftadanbcri ıençlerio 
har.ırhğı için yapılan yarışlardan 
sonra halkevimiz tertip ettiği 
bu büyük sokak koşusuna 
ıuımızdaki bütün bisikletçiler 
gireceklerdir. YarJşta var;ık 

göstet·ecek ıençlere Halkevi 
tarafı1tdan hazırlanan madalya
Jar •er.ileeektir. Şimdilik yar.ı,a 
girmek için yanlan gençler 
yicmiyi ıcçmiŞtir. Y .anı LY. ba
'kem otosu ile iki motorsı1cletli 
hakemler ta'kip edeedderdir . 
Spor ıubesi ve bisiklet laeye
tiadcn 'SCÇİ~o arkadaşlar bu 
işin iatizamı için U.zırlık yap
eakt.Mlvl.M. 

istediler 
Maniuda yeni teşekkül eden 

Gediz 111ınhkası liklerine ge
çe• hafta baılanmıştır. T urgutiu, 
Salihli ve Manisadan Sakarya, 
Yıldınmspor kulüp1ermin dahil 
o1daj-u lbu yeni mmtakan1• yap· 
•ağa başladığı •açlar gerek 
mHisa ... gerekse alakadar 
bsabatann sporcu1an arasında 
iyi bir ilgi uyandcrdı11111~r. 
Geçen hafta Sakaryasporla Sa
lildi arasındaki maç Maniıalt 
gençlerin ra!ibiyeti ile netice
tenmi,ti. Program mucibince 
yannki Pazar günü Mani· 
sanıa iki kuvvetti ekibi 
olan Sakarya ve Yıldırım ta
kımlan 'karşılaşacak1ardır. Bu 
maçın e'hemmiyeti•e binaen 
Manisa Futbol heyeti lzmir 
Futbol heyeti başkanlığın• 
:müracaat ederek şanmızdan 

ttir hakem goaderilmesiai iste· 
miftir. Fudbol heyeti bu maç 
için hakem olarak Bay Ahmed 
Ö%gİriin'i seçmiş v• Manisa 
Futbol heyetine biJdirmiJlir. 
İzmirli hakem yarın Afyon pos
tasile hareket edecektir. Ma
nisalı gençlere muvaffakiyetler 
dileriz. 

Voroşilof 
Bulvarı 
Belediye encümeai dünkü 

t.eplao tı .. ad.a bir.ioeıi kordondan 
ba,Iıyan ve ikinci korcl-Onda 
Ceiit Bafar .ı.utvarı üzeriadco 
Şükrü Kaya ve Vasıf Çiaar 
Bulvarının birk,.tij-i kültür 
parkı yerinde nihayet bula11 
bulvarı Voro~ilov adı ile an
mayı ittifakla karar altuıa al
llUfbr. 
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----------------------------~ Hapsedile polis müdürü ·bapisanede 
At uğruna birisi 

Kendisini astı 

Tarihi efrika 
Boğulmuş olarak bulunmuştu 

No. "36,, ikinci Kısım 

Marie Stuart'ıiı Altı .Me <tuh: 
l<afasının Koparılmasına Kafi Geldi 

Yeni polis müdürü işe başlamıştı ki Rus sefaret müşaviri 
ile konsoloshanede üç memur öldürüldü. Rus konsolos
hanesi yağma edi di.Konsolosla karısı ortadan kayboldu 
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. Sir Franis Valsınham saye
lliııde Elizabct Kraliyetin dı
llııda ve içinde olup biten her 
t'Yden haberdardı. Entelli jens 
°'l'Yiıin eslafı 1ayılan Walsini
lıtııı lıpaayanın hazırlıklarından 
da ııüaü giinüne ln:-iltereyi 
ıı.berdar ediyordu. 

Böylece siyasi ve dini sebep
ltrJe Marie Stuartı Elizabetin 
•liadın kurtarmak iıtiyenlerin 
Reınste hazırladıkları suikasttan 
da haberdar olau,tu. Bu i1in 
lı•~ındakiler cezvitlcrdi. Rems 
llllikaatına, Gizler, İspanya, se
llri, hatta bizzat ispanya kralı 
lcinci Filip, Mariı Stuartın pe
testeıkarlarından Antoni Ba
lıiııgton iştirak etmif bulunu
)'orlardı. 

Waıiagham alayla: 
- Bu işin papalığın son 

mevsim oyunu olacak diyerdu. 
Va!sİniham özenli ite ko

Yuldu. Asilerin iyiden iyiye· it• 
lfİrişmelerine göz yumdu. Hatti 
M•rie Stuartın bile bu suikast-
:• yer alması için fırsat hazır
•dı. Bir müıtahkem mevki ii
ti nıuhafaza altında olan Tyt· 

ury tatosunda, Marie Stuart 
' ı;••tları ile tehlikesizce muha· 
~rede serbest bırakılmış gi

b_ıy~i. Marieyi keder, cesaret
sızlık ve hastalık kemiriyordu. 

Sir Farsiı Walsiııgham Ma· 
rie Stuartı bütün cesaretlendir
mek istemitti, 

hkaçya kraliçesini mahpuin
d, muhafaza eden Powlet di
. or ki: 

- Kadın herşeyden el çek
benziyır. Adeta akibeti· 

boyun eğ•it gibidi. 
evkalatle güzel, ve hariı 

' r Mıırie Stuartın birden 
1 c Jini yeise kaptırması Wal· 
' n, .ıam aklına sığdıramıyordu, 
On ı hayatın tadını yeniden 
\Cr uek, hürriyet ve kurulut 
u.1 ~:ıdnu pek yakın göstee111ek 
1.,-, •ndı. Onu büsbütün mah· 
Vetl"'. ek için işte buna teşebbüs 
ed .:yordu. Bir senkop üzerine 
h.a .a Marieyi kraliçe Elizabe· 
tın özel doktoru muayene et
ıni· ... Doktor hastaya daha 
Yumuşak bir hava ve yaşadıflı 
rcjımin ltüsbütün değiştirilmesi 
ierekliğini söylemişti. 

Marie Stuart doktorun bu 
tavsiyesi üzerine kendisine 
dost görünen ve hakikatta 
Yal :n"hamın adamları ·o!an 

iki ~ahısın tekliflerine bakarak 
Cahrteley Manora naklini iste· 
di. za,·allı kadın bun..ın yeni 
bir tuzak olduğunu bilmiyordu 
Bö le hürriyetine yakla,acağı· 
rıı umuyordu. 

Bura~• genç kont Esseksin 
ınalikanesi idi. •u malikane 
Babinghonun en yakın yoldatı 
C.lbert Gidforun evine de 
komşu idi. Eski kraliçe buraya 
t ş ndıktm b:rkaç iÜn sonra 
ke Hlisine bir at birçok av kö
Pe6i ve~ !di. Şatonun hudutsuz 
be;ızeyon parklarında avlanıaa

sııı ı mli•ade olundu. 
l .erşe~· Walsinghamın ter

tip ettifri '.:ibi oluyordu. Marie 
o :ıy a g~çeli daha üç hafta 
o.mamıştı ki büyük bir gizli· 
likle-kendisi öyle sanıyordu 
do.tlarından, tarafdarlarından 
Gidford ile temasa geldi. Gil· 
bP.rt Gidford ateşli bir kato
likti. Dört kardaşdılar. Üçü 
cez\'İlti. Fııkat dördüncüsü 
Wa sinihamın adamı idi. Bak 
aciını tasıvım bu eenç ü:ı:erinde 

rilmit 

katolik papaslarının tesiri ol· 
mamıştı. O en mi.inasebetsiz 
yerlerde görüldü~ünden ailesi 
nezdine gönderilmişti. Jan az 
zamanda bir Don Juan oldu. 
Tanımadığı, aldatmadığı kadın· 
le.r pek azdı. Böylece bütün 
o mıntakayı tanımak imkanmı 
da elde etıaiıti. Asiler Janı 
kendi aı alarma almakla mü· 
him İş iÖrdüklerini sanıyorlar· 
dı. Jack Gidfor bira ietirmek 
vcsi!eıile haftada üç- defa Şart· 
ley Manorıı. gidiyordu. Bira 
varilini boşaltırken babı?.~ının 
kendiıine verdiği mektupları 
yahut ta mektup suretlerini, 
Marie Stu\'arta veriyordu. Bu 
mektupların asılları ise W al
singhanıın eline geçmekte id.i. 

Valsingham böylece isyanın 
bütün teferruatı, yapılan hazır· 
lıklar hakkında geniş bir dos
ya elde etmişti. 

- Bu do ya iki bin kişi•İn 
kafasını koparmağa kafi gele· 
cel.iti, diyordu. 

Bununla beraber bu mek· 
tuplar arasında Marie Stuartı• 
biç bir mektubu, yani oaun ltu 
isyana iştirak ettiğiai gösteren 
hiç bir delil yoktu. 

iıkoçya kraliçaaı, asi taraf· 
tarlarına, gantlarını, eıarplarını 
mendillerini dağıtmakla iktifa 
ediyordu. 

Nihayet günün ltiri11de jack 
Gidford, bir suçlama delili 
arayan Walıingha•a koskoca 
bir paket .. ektup getirdi. 

- Yazdı... Nihayet ya:ı:dı 
dedi. Bütün bu mektupları 
yazmak için tamam beş gün 
çalıştı. 

Bu beş ırün, sabık kraliçe 
hesabına çok kötü kullanılmı, 
olan be, gündü. Pakette birer 
roınan iibi yazılmıı altı mek· 
tup vardı. 

Marie Stuart, Mendozaya, 
lıpa•ya kralı ikinci Filipe, Cez· 
vitlerin reisine, Kardinal Alle
ue, Papaya, Dük dö Gize 
yazmıştı. Bu vesikalardan yal
nız bir tanesi Marie Stuartın 
veRÜs kadar güzel olan başını 
balta altında kopartmağa ye· 
terdi. 

Marie Stuart mektuplarında 
kinci, intikamcı ve milliyet dü~
manı görünüyordu. U:ı:un zaman 
zorlukla tevkif ettiği kindar 
hisleri bir dakikada tufan gibi 
coşmuştu. Marie bu mektuplar· 
dan birinde ra < ibi kraliçe Eli· 
zabetin idam satırı alt nda caa 
vermesini ve kanının mü9avir· 
!erini de boğmasını dileyordu. 
Buadan başka İspanya kralı 
ikinci Filibi lngiltereyi iatiliya 
teıvik ediyor, memleketin bir 
dakika önce katolik düımanla
rından temizlenmesi için bu is· 
titanın gecikmemesini istiyordu. 

W uingham cebinde bu ıiir
ler olduktan sonra arbk kork· 
mazdı. Marie Stuartın kafası 
koparılacağı gün bu mektup· 
!ardan haberdar bulunacak 
olan bütün Ingiltere umumi ef· 
karı kraliçe Elizabetten yaaa 
bulunacaklardı. Şartcley Ma· 
nore şatosunun taclı mahpusu 
etrafındaki tekayyüt ye tera11ut 
halkası ansızın takviye etlildi. 
lskoçya kraliçesinin hürriyetle· 
rinden başını döndüren serltest 
gezintil~dcn hiç biri kalmadı. 
Bunu Marie Stuartın tevkifi ye 
muhakemesi takip etti. 

-S.nu v•r-

Fantoma binici, o tarihte,Tah
ranın kabusu olmuştu. Onun 
için uydurulm:ı.mış hikayeler mi 
kalmıştı. Kimi Fan tornayı Şah 
Ahmet Hanın id:ı.resizliğine 
karşı isyan eden, yabancıların 
İran üzerindeki •stekler:ne bü
tün bu cinayetlerle bir ders 
vermek isiiyen l.urtarıcı ayı

yor, kimi de soyguncu' Jk ve 
ıekavetin bütün ıranı kap'.~ ı~ 
bulunduğunu d~, -:-erek bu ci · 
mı.yetlere alelade b:r sO)"•un , 
\'akası gi\ıi bakıyordu. 

Iranın başına ge!en b~l.: an 
ecnelti müdahale inin asayi·siz
likten kuvvet buldu'1unu <lü ü
nerek burada da yat:>ancı par· 
mağı arıyorlardı. ~.!. Klark 
Amerikalı idi. Irana gelişi Ira· 
nın petrol lrn;nakiarı ile ali.· 
kadardı. Hatta cinayetten bir 
kaç saat önce Şah Ahrc.ct Hım 
tarafından sureti hususiyetle 
kabul edilmiş bulunyordu. Iran 
petrolları için Iniilizlerle Ame· 
rikalıların nasıl boğuştuklarını 
düşünmek, Klarkı öldürmekte 
kimlerin meafaattar olduklarını 
anlamaia yeterdi. 

Cinayetten sonra 
Amerika elçisinin tevdi etti· 

ği nota, canilerin meydana çı· 
karılarak ıiddetle cezalandırıl· 
masını istiyordu. Cinayeti ör
ten urar perdesini kaldırmak 
Amerikalılar içia de ehemmi-

La..,-coısııı fauliyeliııi ilk teşci 
edeıılenleıı Loııdrrı ııolis ıııii-· 

d ıit'ii J.oı·ıt rreıı clıa rıl 

J } aş h11doi111• yeldiıJinıleıı 

frkııiıt rıli/ıııi~ti>'. j 

yeti haizdi. Tahran zabıtası g•· 
celi gündüzlil. araştırmalar yap· 
tı. Hiç, hiç bir netice elıle 
edilemedi. Bir ip ucu bulmak 

imklasız görünüyordu. Cin•· 
yetten 48 ıaat ıoara Tahran 
halkının hayretini aı ttıran bir 
haber daha duyuldu. Tahran 
polis müdürü Nahme tevkif 
eclil111iıti. Mildür aczından baş· 
ka ltir ,eyle suçlanmış değil· 
di. Bununla beraber bu va:ı:i· 
yete sın vermek isteniyordu. 
Poliı Amirini• tevkifi hem Ame· 
rikalılara bir tarziye, he• de 
ya:ı:ifesiade acız gösterenlere 

kartı müsamaha iÖ1teril111iye· 
ceğine bir iıaretti. Hükümet 
kuvvetinin umııınl zaafı yalnız 
yabancıları değil, memleket 
içinde kaynatanları da teşci 
ediyordu. Şahın bizzat kendi 
aaltaaatı ıaraılmakta idi. lıfa· 
banda bir i11Yan basO"östarmiı· 

.<adar tıu· ( kar~ · .,... ·-"•• ts. Ya 
bu telırraflınn Meksikoya ı.. 

ti. İsyanın batında b'r yabancı 
el tarafından tahrik edilen şii 
reisleri bulunuyorclu. Şiiler Ta
cikeslerl~ lııoğuımıya, bir çık 
eyaletleri ele geçirmeğe kal
kışmışlardı. Tahranda bir dizi· 

her zaman Tahrandaki şahla· 
ların, kaçar sülalesinin ha•İıi 
gibi görünerek Irana kolbudak 
salmak siyasasını takip ediyor
lardı. Bu iki başlı bir siyasa 
idi. Bir yandan şahların hamisi 

' 

ls/nlıcoıdrm !ıir ıııwızarıı 

ye yapılan ıiyasal cinayetler, gibi görünerek sarayın yardı· 
Nahmenin tevkifi vilayetlerde· mını kaz:ı.nmak, öte yandan da 
ki kayna,malara layıkı ile ehem· İniilizlere kar,ı Rus rekabe· 
miyet vermeğe imkan bırakma- tini daha köklü kılmak isteni· 
mıştı. Çöllerin göçebe kabile- niyordu. 
!eri de Tahran hükumetine Daha birkaç gün evvel coı· 
karşı ayaklanmı' bulunuyorlar kuıı tezahüratla kabul edile11 
'd' bir delegasyonun haf azası ile 
ı ı. R f Esrarengiz eller us se aret elçisinin öldürül· 

mesi tahminlerin çok fevkinde 
Esrarengiz eller birçok yer· akisler yapabilirdi. 

!ere sokuluyordu. Amerika el· Fakat vak'a bu kadarla da 
çiliğinde bir elçinin hayatına kalmamıftı. Polis müdürü kon· 
karşı bir suikasd yapılmak is- soloshane önüne yardığ'ında 
teııdiği rivayet e<\ilmi ti. Bu Firdevsi soka(ını kaplıya• bir 
rivayet do· ru ıleğildi. Maks-d kalabalıkla karşılaştı. Bajtrış· 
umuıni efkirın ıraleyanını ar· ıaalar vardı. Halk askerler 
tırmaktan ibare ti. Bir sabah konsoloshane önüne toplanmıf· 

g:ız.eteler hııpsedilm'.ş bulunan !ardı. Kacıcyanı• hayreti ve 
endişui artmıştı. Askerler ara· 

Polis Müdürü Nahme'nin höc· •ında bulunan bir zabite seı· 
resinde boğulmuş bu:unduğunu lendi : 
ya:ı:dılar. Nahme muhakeme - Zabit efendi ne oluyor, 
edilmeyi beklerken esrarengtz ne vardır? Burada bu kalaba· 
el hapisancnin dört dıvarı ara· !ık ne? Siz niçin bu halkı da· 
5ına sokulmu~, Nahme'yi l:ıoğ· ğıtaadınız ? 
mu~tu. Bu cin~yetin de Fan· Polis müdürü cevap bekle· 
torna ,ü\·:ıri tarafından yapıl· meden sualleri birbiri ardınca 
dıiın• iddia edenler vardı. sıralıyordu. 

şaşııa-ak bir baskın Zabit şu müthi, cevabı verdi: 
abme'nin bozu~duğu ı;ünden - Ekselans koıuoloshaııenin 

bir gün sonra daha inanılmaz üç memuru öldürülmüş. Burada 
bir haber duyuldu. Fantoma üç cesetle karıılaş"ık. Konso-

loshane caniler tarafından yağ· 
süvari arkadatlarile birlikte ma edilmi,tir. Konsül ve kar111 
Tahrana ıirmiş, Rus Konsolos- kaybolmuılardır. 
hanesine baskın yapını' ve se· -Sonu VaT-

firin özel mi.ııavirini öldürmüıtü. 
Bu şayianın uyandırdığı be· 

yecana korkular da karıımııtı. 
Cinayetin yapıldığı doğru idi. 
Fakat bu Amerikalı madenci· 
nin öldürülmesinden çok daha 
vahim bir hadise sayılabilirdi. 
Tebri:ı: ve Urumya lı.ıvalisini 
elinde tutan çarlar ortluıu, ,i
mali lrandaki ırenişleme hare· 
ketinde devam edebilir, hatta 
T abraaı bile tehdit altına ala· 
bilirdi. Sonra bu Faıitoma aU· 

varinin ne esrarengiz bir kuv· 
vet olduğu düıünülüyır, lııunu• 
arkasında salrlaaan y•bancı el· 
!er aranıyordu. 

Polls mUdUrU Rus 
Konsoloshanesinde 

Nahmenin tevkifim müteakip 
Tahran polis müdürlüğüae ta· 
yin edilen Kacicyan. Rus se· 
faretiadeki cinayet habariai 
duyunca ıatırmış kalmııtı. Se· 
lefinin akibeti onu da korkut· 
111ağa yeterdi. lran paytahtının 
asayiti•i iÖ:ı:etmeğe •••ur 
adam, saray tetrifat nazı· 
rı ile birlikte Rııı konıoloı· 
hane1ine gitmek üzere yola 
çıktılar. Vık'ını• bliıbUtt\n 
taıkınlık 11ya•dıra• ciheti ele 
bu 1&yılaltilirdl. Ruı Carlan 

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

İyi giyinmiş 
Bir genç kız 
Pariı, 21 (A.A) - Saylavlar 

kurulunun dünkü toplantısında 
iyi iiyinmit bir genç kı:ı:, din· 
leyicilere aynlan yerden ıay· 
lavlar tarafı11a atlamıı ve baş· 
kan Buissoa tarafında11 diJtlen· 
mesini istemiştir. 

Hademeler ie•ç kı:ı:ı dııarı 
çıkarmıpr Ye kurul kesteru 
(idare memur) tarafından. din· 
!enen kız, bu işi doğum azlıiı 
hakkıada okuduju bir Latkeain 
etkisi altında yaptığ'ıaı ılly· 

lemiftir. 
Ceza kanunuatla ltu ıuç içi• 

hiçbir madde yoktur . Eaase• 
parlementoda böyle bir hldiıe 
ilk defa ıörlil•üttür. Geaç 
kız için tii:ı:el muamele yapıl
mıyacaktır. 

Loyd Corcun 
önergeleri 

Loadra, 21 (A.A) - Hlikft· 
metia B. Leyd Corcu öaer· 
ıcleri hakkında verdiği kıran 
ıelecek aaftı ortayı çıkar111111 
m11htemeldir. Loyd Corç'da bu 
aeııale hakkında 'bir diyeyde 
buhanacaktır. 

Aşk yüzünden canına kıyan• 
lar olduğunu bilirdik amma, at 
sevgisiyle intihar kimin aklına 
ielirdi; halbuki, Fransada Sen 
Loeevar kasabasında, böyle bir 
hadise olmuştur. 

Ogüst Gras isminde bir as· 
keri doktor 1920 seauinden· 
beri orada kendine yaptırdığı 
ıevimli bir kö,kte yaşıyordu • 
Mesut ve sikin görünüyordu. 
etrafında hiç bir insan seviİ•İ 
olmadığı için ada~c~ğı~. d~ll;ya~ 
aın bütün :ı:evkını BıJU ısımli 
atının yanında buluyordu. Za• 
ten bu onun harp arkada,ı idi. 
Geçen son Teşrinde At, anıızıa 
ölüyor. Doktor tesellisiz bir 
yasa diişüyor. Keyfi. o. ka~ar 
kaçıyor ki melenkolı ılletıne 
tut.:ıluyor. Bu yıl başında artık 
kendisi için tadı kalmıyan bu 
hayata dayanamıyac.~~ını . a.nh-
yor dünyada ı;evdıgı bırıcık 
mahluk olan zavallı Bijusunu 
d" şüaerek fÖğsiinc bir kurşun 
sıkıyor. 

Bununla beraber onu tedavi 
ediyorlar \ e zorla hayata geri 
getiriyorlar. Fakat verdiği ka· 
rar, ıztıraba dayanamıyan ka· 
rarlardan değildi. Geçen ay 
doktor ayn hareketi tekrarlı· 
yor. Bu sefer de yalnız hafifçe 
yaralandığını görünce tabanca• 
dan sıdkı ııyrılıyor. 

Keııdini öldürmedikçe rahal 
edeıaiyen bu At doıtu aihayet 
bu hafta, telıi:ı: telefon •aki••· 
ıinin tellerine keadini asmak 
~uretile, ın·iili Bijuıuaa kavut· 

mu,tur. 

ASKERLIK 
KANUNU 

Ankara - Bazı aadc\elerl 
ıon günl~rde değiştirilen as· 
kerlik kanununun ltir madde· 
sine göre, gümrük mulaafaza 
kıta!arında reçecek 25 yıl 
müddetin mahıup edilaui 
mu.,.afık görillmOştür. 

• 

Memleketlerinde ta\ısilleri 
ihtiyat zabiti yetiıtirecek de· 
recede olup da ieldikleri ta· 
rihte 22 yaıını bitirmiş olan 
göçmenlerden memleketleriııde 
askerlik yapmıt ve fakat 22 
ya~ını bitirmemiş bulunanlar 
dan ihtiyat zabiti olmak iste· 
yenler ve geldikleri tarihte 22 
yaşını bitirmemi~ ve memle· 
ketlerinde askerlik etmemit 
olanlar iki yıl ieçiktirme müd· 
detindcn sonra 1076 sayılı ka• 
nunun hükümlerine tabi olur· 
!ar. Bundan baıka arkadaşları 
ihtiyata geçinceye kadar aske· 
re almmamış olaaların ihtiyata 
geçirilmesi eıası kabul e~l: 
mittir. Gönüllü ancak iedıklt 
olmak isteyenler içindir. lhti· 
yat zabiti yetişeceklerin 11aıf· 
!arının tesbiti hakkı Milli Mli· 
dafaaya veril•if, askerlik mec• 
liıinde ayırma encümeni•d• 
iza buluaaa Jandarma Ye tle· 
ni:ı: zabitlerinin ancak kendi 
sınıflarına ayrılacaklar hakkı•· 
da rey sahibi olınal~••-:'ltab"-' 
edilmittir. Fir~r _\!>l ı:ı:ı•sı:ı: ola· 
rak geç< :I müddetlerle her· 
laa•gi bir mıbke•enin hlik· 
mettiii hapiı cez~)an 111~va:ı:· 
zaf ve ihtiyat bizaatlermden 
Hyılma:ı:. Disiplin cezaları hi:ı:· 
mettea sayılır. Beraetle aetice· 
leaen davalarcla •evkufiyet 
mliddetleri hizmetten sayılır. 
Ancak muvauaflardan alh ay 
tali• görmemit olanlara bu 
müddet tamamlattınlır. ihtiyat· 
!ara talim müddeti kadar hi:ı:-, 
met yaptırılır. 

Almanya 
Ve Cemiyeti Akvam 

Londra, 21 ( A.A) - Deyli 
T ılgraf111 sandıiına göre, Al· 
maayanın uluslar sosyetesine 
dönme1i ıneseleıi B. laldYİ• 
ile B. Ribbentrolt araıınia gö• 
rUf(ilmüıtür. 
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'-En rniicssir tt>dhir. nıiitearrize taarruzunun \anına l·ar kalınıya 
<'a~ını ar,ıkça anlatacak arsıulusal te~kilatın kurulnıasıdıı·.:, lngiliz - Alman deniz a laşmasını 

- BGşt"ııııı bı11ncı salıi:ede - huriyetleriain !tundan uzak askerlerimize oldujl"u kadar 
Avrupadaki vaziyeti• birkaç kalması gayrıkabildir. sivil halkımıza da iyi bakmak-

evvelkisine nazaran daha ger- Atatürk şu sözleri iliive etti: tır. Türkiyede işs zlik yoktur. 
gin olup olmadığı sorulunca: "Bunda11 ba~ka Amerika, Milletimiz efradı boş zaman-

-· Daha fenadır, daha çok büyük ve kuvvetli, dünyanın larındasıhhi dinlenme imkan-
fenad,r, dedi. Harbın ciddiye- her yerinde P.lakası olan bir !arına maliktir. 
tini nazarı dikkate almıyan devlet olduğundan, ke disinin - Türkiye neden bo-
bazı amimi onderler, taarru- siyaset ve iktisadiyat cihetin- ğazları iahklm etmok ls-
'Un vasıtaları, "aı:-ent,. ları ol- den ikinci derecede bir mev- tlyor? Sualini sordum. 
muş rd·r. Kontrolları altındaki ide dü,mesine asla müsaade - Türkiyenirı boğazları açık 
m;J!r-tleri, l!'il!iyetçiliği ve an- edemez. bırakmıya razı oldu2'u Lozan 
anayı yanlı~ bir ,ekilde göste- - Fikrinizce, Am rlka muahedesinden beri dünya 
tererek ve suiistimal ederek adalet divanına iltihak vaziyeti ve bazı şeraıt değii-
aldatmışlerdır. Bu buhra11lı sa- etmeli miydi? miJtir. Bogazlar Türk arazisini 
atlada hercii merce mani olmak Sualiai sordum. Dedi ki: iki kısma ayırır, Bundan do-
için kütlelerin ke11dileri karar - Adalet divanına iltihak layı bu deniz geçidinin tah-
vermeleri ve mesuliyet mevki- \ etmekle Birle,ik Amerika cum- kimi, Türkiyenin emniyeti ve 
ini yüksek karakterli Ye yük- 1 huriyetleri şüphesiz umumi müdafaası için çok ehemm:-
sek morallı, vicdanlı iasan\arın sulhun idaaesine yardım etmiş yetlidir. O aynı zamanda bey-
eline tevdi etmeleri zamaaı olacakb. Nüfusu ve insaai ide- nelmilel münasebatın can alıcı 
ıelmiştir. Bu gecikmeden yapıl- alleri o kadar ltüyük olan bir bir unsurdur. Anahtar vaziye-
malıdır. •illetin beynelmilel ihtilafların tinde böyle mühim bir yer her 

Bundan sonra realist Ata- muslihane halli faslında aktif hangi ser~üzeştçı bir mütear-
tlirk, dünyanın ea kuYYetli dik- bir hiHe almağ. redd~tmesi rızın keyfine ve merhametine 
tatö lüiı'üne çıkaak için hiçbir doğru .iei'ildir. bırakılamaz. Türkiye muhte-
maaiaya müsamaha göshırmi- - Öyle İse milletler cemi- mel sulh bozucularının birbir-
yen Çanakl·alenin Ye çok uzak yetinin sulhun muhafazası İçin !erile harbetmek için boğazlar-
ltir geçmişte olmıyan Türk la- müessir bir vasıta olduğunu da11 geçmesine mani olmıya 
ilklil barbınıa aakeri kahra- unaediyor ausunuz? Dedim. mecburdur. 
ıııanı dedi ki: - Milletl.,r cemiyeti henüz Kusursuz smokinin altında 

" Eger harp bir boaba iafi- kat'i ve müesair bir vasıta ol- ıeniş omuzları dogruldu : 
likı gibi birdenbire çıkarsa, dujunu ispat etmemİftir, dedi. Türkiye buna asla müsaade 
milletler barba mani olmak içia Diğer taraftan milletler cemi- etmiyecel.:tir, dedi. 
müaellih mııkaYemetlerini Ye yeti bugüa bütlin milletlerin Kamaı Atatürke; neden 
mali kudretleriai aütearrııa milletlerin gayenin tahakkuku diktatör diye çağrılm:ııık-
karft birleştirmekte tereddiit için çalışabilecekleri.. yegane tan ho,ıanmadığını sor-
etmemelidirler. En ıeri Ye en te,kilattır. dum. 
müeaair tetbir, mülıateael bir On dört ailyon Türk tara- " Ben diktatör d~ğilim, de-
mlitearrize taarruzu• yaaına fındaa Yatanlarının kurtarıcısı di. Benim kuvvetim olduğunu 

kir kalmıyacağını açıkça anla- olaakla tanınan idealist Ata- soyliyorlar. Evet bu doğrudur. 
tacak arsıulusal teıkilatın ku- türle deva• etti: Benim arz·ı edip te yapamıya-
rulmasıdır . ., " Ş11na da kaniim ki ei:er <.ağı hiç bir şey yoktur. Çün-

Atatürk mı11takaYİ misakları• denmlı sulh isteniyorsa, küt- kü ben zoraki ve İnsafsızca 
nihai kıymetiaia bitün millet- l•leria vaziyetlerı· eyilc•tirecek 

~ ~ hareket etmek ltilmem. Bence 
letlere şamil olacak umumi bir beynelmilel tedbirler alınmlı-
paktin aktinde olduğuııa ka-
nidir. 

"Mamafi, dedi. Hali hazırda 
en müstacel ihtiyaç koaııu 
memleketleri• birbirlarialn hu
ıust ihtiyaçlarını Ye meselele
riai iÖrüımeleridlr. Bundan 
baıka mıntakaYİ miaaklar sul
hun muhafazası için kıymetle
riai timdidea ispat etmiılerdir. 

lnaaaı tHlia alıcı iÖderiade, 
Atatürkün feykallde önderlik 
kuneti vardır. Kalı• kaıları 
aakia d11raazı yüksek entelek
tüel zirYelere kalkar Ye şayaaı 
hayret derecede genif alnında, 
deri• çizıiler oyacak ltir ıe
kilde çatılır. Derisi açık reııkli 
Ye gtlae,ten yanmıştır. Esmer 
değildir. Saçı sarımtırak lı:ahye 
reaiiade Ye ırül rengindedir. 
Aizı11ın temiz keailai, hattı 
Ye çenesi kararlarını• kıymeti
•İ gösterir. O tetiktir, Cevabı 
hazırdır. Nazarı dikkati celbe
decek derecede zekidir. 

- Harb çıktıA: takdir
de, Amerika bitaraflık 

siyasetini muh•faza ede
bilir mi? dedia. 

- imkanı yok, dedi. İmkaaı 
yok. Eğer barb çıkarsa Ame
rikanın milletler camiasında 

işgal ettiği yilkse.k mevki her 
halde müteeaair olacaktır. Coğ
rafi vaziyetleri ne olursa ol
~un, milletrer bir birine çok 
rabıtalarla bağlıdırlar. 

Atatürk dünyadaki milletleri 
l:ıir a parlıaanın sakinleri telak
ki ediyor. Birleıik Amerika 
Cumhuriyetleri bu apartmanın 
en lüks dairesinde oturmakta
dır. Eğer apartman, sakinle
rinden bazıları tarafından ate e 
verilirse, diğerlerini• yaniını11 
tesirinden kurtulaasına imkan 
yoktur. Harb içi• de aynı şey 
variddir. Birleşik Ameri a Cum 

dır. İuanlığın hayatı umumiye
ıinin refahı, acılık ve tazyikin 

yerine ıeçmelitlir. Dlinya va
tandaşları haset, açiözlülük ve 
kiaden uzaklaşacak şekilde ter
biye edilmelidir.,. 

Atatürk bu sözlerini hassas 
ellerile ekseriya yaptıjı kuv
Yetli je1llerle tebarüz ettirmişti. 

- TUklyeda da bol,e
vlkllğln yayılmasından 
korkuyor musunuz? De
dim. 
Şu cevabı vardi: 
- Türkiyede bolşeviklik 

olmıyacaktır. Çünkü Tiirk 
hükümetinin ilk iayeai halka 
hürriyet ve saadet ver .. ek, 

diktatör, diğerlerini kendisine 
ramedendir. oen kalbleri kıra-

rak deiil, kalbleri kazanarak 
hükmetmek isterim. 

O Gazi, yani muzaffer ol-

mu,, Unvanını da sevmez, ona 

halk tarafından verilen ve 
Türklerin babası demek olan 

Atatürk diye çağırılmağı ter
cih eder. 

latirahatta iken yüzü sert 
dudaklı ve trajiktir. Neş'eli 

olduğu zaman bile iÖzleri çe
lik pırıldamasını muhafaza eder. 

Mesut olup olmadığını sor
dum. 

" Evet, dedi. Çünkü 
muvaffak old"m.,, 
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Japon yada adalet 
Maznunlar 
olarak 

elleri ayakları bağlı 
muhakeme ediliyorlar 

Japonyada aaıırlara, bankerlere ve saray erkanına karşı ya-

l 
pılaa müteaddit suikastlerin failleri bulunmakla saçlu olan ted
hişçilırin muhukemeıi baılaaııtır. Tedhişçiler elleri ayakları bağlı 
olarak muhakeme edilmektedirler. Kliıemiz bunu i_Öateriyor. 

Sebepleri iyza ediliyor 
Paris, 21 (Ö.R) - B. Eden 

dün akşam Parise gelmif ve 
Ke Do"eycle B. Lava! tarafın
dan kabul edilmiştir. lngilterc
nin Paris büyük elçisi Sir Cote 
Klark ile Foray-Offisin ileri 
geıen memurları mülakatta 
hu•r bulundular. Fransa lara
fmdan da dış bakanlığı l:'enel di
rektörü B.Masiyi,B.AleksiLeier 
ve B. Roşa görüşmeleri takip 
elfler. Bu iki taraf arası11da 
tema:; karmak için yapılmı~ bir 
toplantı ;di. !:!undan sonra 
B. Lava! tarafından lngiliz del
ge leri Şf.'refine bir ziyafet ve
rildi. Bunda Fransa Deniz bıı

kıını B. Piyetri ile Se11ato 

Harp 
Ve medeniyet 
~ l'ıt~ lrıı·ofı I inı i ~ır/ıifrdı• -

Harb ve medeniyet garlb 
bir İtnlyan nazariyesi 
Kremon'da çıkan Rejima Fa

şi~tada okuyoruz: 
ltalyanın Habeşislana karşı 

sağlam duruşu aleyhinde ea 
a;ıır söz şudur: " ltalya en 
son Streza' da barıfı istiyen 
ulusların barışı bozmak istiyen
lere kar,ı hareketini yalnız kol 
lamakla kal111amı,, idare de 
etmiştir, Şimdi kendisi nasıl 

b rışı l:ıezar? ., 
Fakat bakalım barııı bozan 

biz miyiz, Habeşler mi? Yani 
mütearriz kimdir? Fakat asıl 

Uhi nokta şudu~ 
Harbıa deieri, bunu yapan 

u~usların medeniyet derecesine 
iÖrc değişir. lns nlığa dokuna• 
her şey gibi harbın da eyi ve 
kötü tarafı var. Medeniyeti yı
kabilir, fakat yapabilir de. Na
sıl ki bazı ilaçlar bazı hastaları 
öldürürken bazılarını eyi eder
ler. 

Roma tarihinde insanlık har
bın ieleceğe ait iyiliklerinin 
parlak bir örneiini bulur. Bu
ırnn için müstemleke hubı yal
nız tekli değil, ayni zamanda 
esas itibarile özel bir harp ti
pidir. 

Gerçi, bu hakikata kartı Ha
beşistanın uluslar k11ruauna 

• girmesile ortaya çıka• lnıkuki 
vaziyet ileri sürülebilir. Bu dev
letin uluslar kurumu•• kabul 
edilmesi uluslar kurumunun 
belki de çok bahalı ödeyece
ii bir yanlışlık olmuştur. He
uüz büyüme devresiııde ola• 
bu uzviyete karma karııık 
unıurları sokmak onun hüyü
ıacsiai tehlikeye atmaktır. fa
kat Habeşistaııa yapılan bu 
lütüf onu medeni bir ülk• ha
line koymu~ dei'ildir. Ulusların 
medeniyeti insanların tecrübesi 
ı:-ibidir: Tecrübe kazanmak için 
onlarca yıl gerekse, bir mede

niyet kurmak içi11 asırlar lazı1D · 
dır. Bunun manası şudur ki, 
ulusal bir cemiyette oldu
ğu 2'ibi arsıulusal cemiyet
te d yetişmiş ıl.evletlerin 
ya'1ında daha az yetişmi, olan
l:ır vardır: Auıulusal hukuk 
y:ış f:ırkını kabul ve tayin eder. 
Medeni bir millet karıısında 
barbar bir millet, genç bir 
adam karfu. nda bir çocuk ii
bidir. Çocukların bazı haklar
da• istifadeleri reddedilme:r, 
yalnız baılarına bir Yasi koau
lur. Uluslar aruıada d~ baıka 
türlli olamaz. Araıuluaal mand-. 

,..ıe.a yaı~ ••"'" 
-et Yenaİf Ye t11tulmqtur. 

dış komisyonu ba~kanı B. manya ıçın yüzde 35 nispeti 
Brouye ve Saylavlar Mec- kabul ettiklerini ye bu anlat· 
!isi dıı komisyonu bakanı manın iki memleket arasındaki 
B. lasti de bulundulzr. Bu 
ıörüşmeler buglin ve yarın de
vam edecek ve bunun ardı sı
ra B. Eden Londraya giderek 
Başbakan B. Baldvine bu ha
ber alma seyahatının neticele
rini bildirecektir. 

Londra 21 (Ö.R) - Ami
rallık baş lordu İniiliz-Alman 
deniz anlaşması hakkında avam 
kamarasında mühim beyanat
da bulunıauş ve İngiliz-Alman 
deniz anla,masından bü
yük Biritanyanın beklediği 
pratik sebebler dolayı~ile Al-

ilgilerin geleceği üzerine mü
essir olacağı gibi, silahları 

azaltma yolunda umumığ bir 
anlaftnayi de kolaylaıtıracağ'ı

nı söylemiştir. 

Anlaşmanın lngiltere hesa
bına çok mühim bir nkktası ela 
lngiltere ve almanya arasında 

deniz silahlan rekabetinin her 
zaman için önünü almasıdır. 

İngiliz - Alma11 anla,muı diğer 
devletlerle de buna benzer 
anla~malar yapılması için esat 
teşkil edebilir. 

Sollar bir iği . ._,_ . ...,..... 
Fransada çokluğu toplıyamadı 
Sağlar ve merkez de birleşmiştir 
Paria, 21 (Ö.R)- Komüaht 

ve sosyalistlerle radı kal sosya-
listlerin bir takı•• arasında 
kurulan sollar birliii bu1ün 
parlaNentoda kuYvetini dene
miştir. Sosyalistlerden bir ve 
genç radikal sosyalistlerden bir 
saylaY vatanpenerlik mas
kesi altında halka ve hüküme

te tahakküm eden birliklerin 
dağıtılması için takrirler ver
mi~lerdır. Bu takrirlerde 1934 
Şubatındaki sokak karışıklık
ların111 mes'ullerin• karşı da 
cezalar isteniyordu. 

Sollar birliği hatipleri, kanunu 
!ilkeye karşı hakiki ülkeyi tem
sil ettikleri iddiasında olan 
bu birliklerin, Faıist kurum
larının hareketi•i durduraak 
zamanı geldiğini söylediler ve 
•eclisin sol tarafından çok al
kıı topladılar. 
Baıbakan bay Laval geçen 

hükumet tarafınan birlilcleri da 
ğıtmak için ltir proje hazırlan-

dığını fakat timdiki kabinenin 
herkes tarafından herkese karşı 
ııizama saygı gösterilmesini 
temin edeceı(ini, memleketin fi
nans bakımından sağlanması 
için mRcliain hükümete miis
tesna salahiyetler verdiğini, bu 
sağlık işininbaşladığıaı ve süku
•etle devam ettiğiai, aizamın 
bozulmaaıası için hükumetin 
her tedbiri alacağını ve her 
cesareti göstereceğini, hiçbir 
eniel önünde gerilemiyece
ğini, siyağ ihtiraıların aemleket 

içinde başı boş kabararak ai
zamı bozmalarına müsade et
meyecejini söyledi ve verilen 
takrirlerin müzakeresine geçil
meden ruznameain kabulü içi• 
itimat meselesini ileri sürdü. 

Oylar sayıldıktan sonra 250 
ye karşı 335 oyla hükumetin 
ekseriyet gazandığı görülmüı
tür. Böylece solları• birliği

ne karşı filen merkez ve 
sağlar da birleşmit oluyorlar. 

Çin ?oyun cğmiyecek hükumet 
istifayı tercih edecek 

Paria, 21 (Ö.R) - Nankiaden bildirildiğine iÖre Çin hükü
metini teıkil eden bakanların ekseriyeti timali Çin hakkındaki 
yeni Japon istemelerine boyun eğmekte•se ıı başından çekil
meyi tercih ettikleriııi bildirmişlerdir. 

Korsikalı haydud cemiyete borcunu ödedi 
Pariı 21 (Ö.R.) - Korsika adasında 12 ciaayet iılediği halde 

ormanlarda gizlenerek haydudluğa devam edea Ye en sonunda 
asker kuvetile yapılan bir ıeferde ele geçen Andre Spada bu 
sabah idam edilmiştir. 

Giyotin aabr aakinası hapishaneni11 tam karıısına kurulmuıdu. 
Sabah saat 4-10 da adalet yerini buldu. Korsikalı hayduıl 
ctıniyete borcunu ödemek için kiyutiae sükünet Ye cesaretle 
çıkmıttır. 

Dış işleri Almanya-İtalya 
M •• t } ..., BERLİN 21 (A.A) - Ital-

US eşaı- ıgı yanın Berlin büyük elçisi Cer-
Londra, 21 (A.A) - Başloa- rutti ltalyan tecim oduıaın 

kan Baldvia yakında dış işleri yıllık toplantııında buluaauf 
bakanlığında bir müsteşarlık ve ltalyan-Almaıa tecim ifleri-
kurulacağını avam kamarasına •İn yeğriminden (selihından) 
bildirmi,tir. bahaeden bir söyln vermiıtir. 
•·······•····•····••·········•··•····•···••·•••············· ··························( 
visayete tekabül eden bir mü
essesedir. 

Buaua için, her ne kadar 
Habeşistan Cenevrede me
deai ulaslar anısında bulun
maia alıımıtsa da bu onun 
yatını uautmak ve bir çocujra 
büylik muamelHi yapmak için 
kAfi bir Hbep değildir. hi
kemlik komisyonunda kendisi
ai iki ecnebi vasitasiyle temsil 

lJ. lh-. 

1 ~tadırl.af'. 

ettiğine göre, yalnız başıaa 
tatbik edemediğiai o keadisi 
de itiraf elmiş deaektir. Va
kia küçükleri korumak yara
şır, amma işte bunnn içindir ki 
onlar visayet altı11a alııaırlar. 
Açık mı? 

Şimdi anlaımaaı ierekea 
nokta tudurl Nedea dolayı 
laiiltere yalaız kendiıiai vaai 
olmağa layık sayıyor .• 
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Altın Ve Güzel Kızlar 

'~-----------~..?.!:~~~e.~~.~~---•J' Kulub, mozayik dllşemeli gördüler, satıcı kadınlar heman 
tek katlı geniı bir yerdi. Vaa· Kamın etrafını alarak küçük 
tilatörler burada daimi bir ha· burunlarını genç kadının ya· 
Va cereyanı temin ediyorlardı. ı naklanna •ürtmeğe geldiler. 

Bir düziııe kadar Fransız Morga sordu: 
ıreınisi beyaz elbiseli ve temiz - Bunları tanıyormusun? 
kravatlı, geıai de sadece hiki Elbet, hepsini. Şu gördüiü· 
P•ntalonlu va yalınayak, orada nüz kralın dansözüdür. 
toplanmışlar, kağıd oynıyorlar ı Bu, diğerlerinden daha iyice 
id' d d ı. giyiıımiş olan ve ürüstü aha 
Şovenyok yolcuları takdim daha ağır batlı görünen bir 

llııksadile! ııenç kızdı. 
- Size fil avcıları ııetir- Reııuçinin bakıtını çeken 

diııı, dedi. Seari! kralın dansözü değildi. Büyük 
- Biliniz bakayım, kim var çapkın gözlü bir kızdı. Cali 

Yanlarında? Nafile aramayın, bir masumiyetle, şampanya ku· 
bulamıyacakaınız. Kam, evet, pası ııibi yaldızlı bir meme, 
Tropiker konaer daasüzü, ga- tek bir memesiai gösteriyordu. 
ıatecileria "esrar eıııiz., adını Banker - Tuhaf şey, bu 
•erdikleri Kam. kendi teni deiil 1 

Çin Hindiıtanıaıa bu köşe· Diyerek elini bütüıa satılık 
•irıde hadiseler pek azdır. Ar· fe ler arasında kendisini en 
ltadaılanndan hirillia kurban çok alakadar eden mücevherin 
ırittiği dra• burada Patisten üzerinden geçirmek istedi. Fa-
daha çok heyecan uyandırmış· kat kızcağız geriledi. Meme· 
tı. Kulübün bütün ualan Kamı sini eşarpı altında gizledi ve 
•ra•ak için dı,arı çıktılar. bir acuzenin arkasına sıiındı. 
O yol ortasında bekliyordu. O da bankere kızııın bir ba-
Yüzü şimdiden husumetli bir kış fırlattı. Tu ııülümsiyordu. 
•aske altında gizlenmişti . lhtiyu kadına hitaben: 
Morğa, Tuluzluya eğildi: - Bay peki, dedi, evlenmek 
- Kam memleketıne döndü· için ne yapmak gerektiiini 

iü için çok heyecanlı olsa ııe· 
rek. Ondan daba sonra malü-
~at aramak tleha iyi olacak. 
Şöveııyak - Hakkınız var, 

dedi ve he•en sabırsız arka· 
daflarını geri çaaumağa koftu. 

- Haydi, geliaiz. Küçükle 
fÖrü,meğe nasılsa vaktımız var. 
Artık bütünlük ırelmitlir. 

Bütünlük •ü? Mühendisin tlu
dakları ara.sıada lııir tebeasü• 
belirdi. Üzerine aldığı ışı 
batarınca acıklı bir kaderin 
kendi kollan araaına attıii ,eb
vetli metreai b raberce Fran-

sa ya götüreceiini ümit ediyordu. 
Sola 

Hikümet komiseri - Yani 
Luaug - Probaua- kralıaın ya
ııına veriien profektora baıkaaı, 

geçici memurlar ve tııriıtler 
için yapılmıı olan eve vataa• 
daılarını yerleıtirdi. 

Müıtemlekeciler bu biçim 
ınisafirbanalare Sola derler. 
Luang • Prabanı soluı zarif 
ltir beyaz klltktür. Oldukça 
İyi tefrit ed·lmiş ve elektrikle 
tenvir edilmittir. 

Kayıkta ıeçirdikleri ıahaetli 
günlerden sonra Morga ve 
.Rcnuçi cilııialildi geaif kar· 
Yolaları, yaylı koltukları, 
soiuk olmakla beraber Me· 
konı nehrıne dalmaktan daha 
ze.,kli olan dostları ve bilhas
sa Çinıi kayığındaki yağ kan· 
dillerİlıia yerine geçe• clekti
rik lambalarını zevkle seyret
tiler. 

Mühendis vtıı bankerin her 
biriııe, aynı olan, birer 
oda vuil111işti. iki kişilik 

bilmiyor. 
Çin Hindistanına yepyeni 

bay denilen şey henüz yeni 
gelen müstemlike memurudur 
ki adetleri hiç biliıınu z ve ne 
bir tavuğun, ne ıı;üzel bir kızın 
tlenizini anlamaz. Yani, bulun· 
mağa elverişli bir güvercini. 

Acuze yatıştı ve Renuçi bir 
eşarb satın alınca, satıcının 
giSi'sü üı.erine kendi elile bunu 
yaymasına müsaaede etti. Şim· 
di o ela gülümseyerek: 

- Kurkumıl dedi. 
İtte böylece Morııa ve Re

nuçi öğrendiler ki Loaslular 
memeleriai, daha sarı olsuıa 
diye, kurkuma dedikleri saf· 
ranla boyarlar. 
Akpmaı, Apertiften sonra, 

Morga Kam ile gezmeğe gi
dince Reauçi ipek satıcılarile 
geçe• ••cerayı Şavenyaka an· 
!attı. Memur dedi ki: 

- Zaten acuzeler, kumaıları 
kadar kızların tenini de beğen• 
meniz için onları ııetirmiş'erdi. 

- Şu halde neden benden 
kaçınır gibi göründü? 

- Çok acele ettiniz de on
dan .. Htrfeyin usulü var. Eıas 
itibarile burada, Laosta fuhuş 
yoktur. Riyakar Angloukson· 
!ar aezdinde olduğu gibi 
masaj evleri ve sokaklarda 
gizlenen fahişeler bulamazsnızı • 
Laoslu kadınları ııafletlidir, di· 
yecek değilim. Bilakis yalnız 
başka akıl vermiılerdir. Erkek· 
!eri de. 

Krallığın bütün şenliklerin· 

de isteii kamçılamaktan baş· 
ka gaye yoktur. Dini mera· 
simde bile. Bu bayanlar, r11.· 
hiplere yemek hazırlarken bile, 
ana babalarının müsamahakar 
bakı11 altında korta yaparlar. 

Yeni Aaır 

8. Harpta şifre savaşı 
Anahtarı keşfedilemiyecek şifre 
Yoktur. Bir şi reyi açma usulleri 

Tesadüf ve hainliğin şifre harbindeki • 
yerı 

Bu Amerikalının itirafların· 

dan çıkan ilk duygu şudur ki 
şifreyi ııçmak sanatı sadece 
bazı ka:delere uymaktan iba· 
ı et değildir. Bunda muvaffak 
olmak için aaa şartlardan biri 
de tabii bir istidad, adeta bir 
alın yazısıdır ki ne bilim, ne 
metod bunun yerini tutamaz. 

Sir Arthur Evingin i ortak
larındaıı birisi de, işini eyi ha
şarmak için, ardı arkası kesil· 
miyen bir pratikten başka, özel 
bir buluş kudreti g(;rektiğini 
söylüyordu. B. Yard!ey için bu 
ha,arım şartı daha da esaslıdır. 
Diyor ki : " Şifre açmak işi di
ğer hiç bir işe hiç benzemez. 
Bunda muvaffak olmak için 
sadece bir çok yıllık bir de· 
neııç yetm z. Ayrıca, büyük 
bir özenlik ve ayrı tipte bir 
hayal kuvveti lazıındır. Buna 
bir " şifre dima~ .. deyebiliriz, 
çünkü daha eyi karıılığını lııu

lamadık. Müttefik memleketle· 
rin şifre açan büti.:n adamları 
içinde olsa o!•a bir düziae ka· 
dar bu tipten uzman bulu•a· 
bil r ... 

Zaten, şifre açıcının başarımı 

için, bu özel elverişlilik bile 
yetmez. Çok sıkı bir arayış 

metodu ile buau tamamlııması 

ıerektir. Öyle sanılabilir ki, 
umumiyetle, arayışları iki saf· 
hada ıeçer. İlk önce, bazı dış 
ııörünüşlere dayanarak veya 
bazı parçaları birleftircrek ke· 
hanetine arzedilen şifrenin 
umumi manasını çıkarmağa ça
lışaca tır. Bu teşebbüs ilk ba-
kışta olmıyacak bir işe benzer. 
Fakat çok defa fırsarlar bunu 
kolaylaştırmıştır. 

B. Y ardleyin kencllsi tarafın· 
dan hatırlatıldığı gibi, dışişleri 

bakanile uzun bir ııörüımeden 
sonra, Va,initona gelen ya· 
bancı elçiler hükümeteri•~ şif
reli bir rapor gönderdikleri 
zaman, tabii mülakatlarını an· 
)atmak içindi. Fakat muhatap· 
ları da, ne konuşulduğunu bil
dikleri için, bu iki vasikayı 
karşılaştıunca birine dayanarak 
diğerini açığa vurmak güç 
olmıyordu. 

Bu kolaylıktan mahrum ol
dukları zaman, yeni bir kodla 
karşı aşan şifreciler, onu hal
letmek için eskisi hakkındaki 
bilgilerinden istifade ederlerdi. 

Çünki üslup itiyadları., gözde 
tabirler, başlangıç ve b:tirim 
cümlelerini ııöre ıı:öre bunlara 
alışmışlardı. 
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derildiğini, ticarette müstamel 
bir lügat delaletile İngilizce 
olarak yazıldığını ve her grupta, 
ilk üç rekamın sayıfayı ve son 
iki rekamın da kelimenin sayı· 
fadaki satır sırasını ııösterdi
ğini tespite muvaffak oldu. 
Bu kanaatı bir defa elde edin· 
ce, telgrafı tamamile açığa çı· 
karmak için biraz sabır yeti
yordu. Bu telgrafla Almanya 
Meksika'ya, kendisine kartı 
Amerika ile birleşmekte• sa· 
kınırsa, bir istikraz vadediyor 
idi. Muharririn söylediğine 

göre, bu netice bir sıra zen· 
cirleme muhakemeler ve dene· 
meler ııeticesinde elde edilmiş
tir. Bunun e~ası, bütün şifre 

ke ~fetıne iılerinde olduğu gibi, 
yabancı metinde bazı rakam· 

!arın ne kadar sık sık tekrar 
edildiğini aramağa dayanır. 

Bunun hakkında yapılan ista· 
tistik bazı harflerin veya ko-

nuşma dilindeki bazı kelimele· 
rin tekerrürü hakkında bir fi. 
kir verir. İıte banun için Bay 
Y ardley tecrübelerİılden, aynı 
zamanda onları• mahiyetini 
anlata• şu neticeyi çıkarmak
tadır: " Açılması imkinı ol· 
mıyıın biricik ıifre, tekrarla
aaları olmıyan şifredir n. 

MUsald hrsatlar 
Kifiıel bilim ve buluşların 

payı ne olursa olsun, şif
re harbi de ate, savaşı 

ıtibi uygun fırsatları ilıti· 

va eder. Bunun bir çok 
örneJderini göatermek müm
kündür, ki bunların da en çok 
göre çarpanı yukarıda anlat
tığımız Magdenburıı kruvazö· 
rii hadisesidir. 

Bu gemi bir torpil üzerine 
berhaya olduğu zaman, fe· 
lakat yerine gö•derilen bir 
Rus motörü deniz yüzünde, 
kolları ;ırasında kalın bir cildi 
hala sımsıkı tutan bir küçük 
zahidin cesedini buldu. Bura
da. Alman donanmasında yeni 
tatbik mevkiine konulmuş olan 
işaretlere son derece gizli şif
re kodlarının bir listesi bulu
nuyorılu. 

Bu ianimet o kadar mühim 
ıözüktü ki, hemen (6 eylül) 
Lcmdrayıı haber verildi ve ln
giliz amirallığı bunu Petesburg· 
dan almak için hususi bir ge· 
mi gönderdi. Bu sayede Inııi· 
liz amirallıiı bundan sonra 

Casus 

Alman harp gemileri11e ven· 
len mahrem talimatı açık 

bir kôtapta yazılmış gibi 
okumağa muktedir. olmuştur. 

Sonraları Almanlar talımatın 

dışarı sızdığını farkedip te şif· 
relerini değiştirmeğe karar ver· 

dikleri zaman, eski şifre hak
kında hasımlarının elde ettik· 
leri malümat yeni~inin keşfin

de de son derece i,Ierine ya
rayacaktı. 

Tesadüfün yanındıo, hainlik 
te ehemmiyeti ittibarile çok 
yüksek bir alım satım kıymeti 

kazanan şifrelerin ifşasından 

geri kalmazdı. Bu gibi hainlik 
vak'aları, bilhassa Rusya ve 
Avusturyada zannedildiğinden 

daha çok olmuştur. Ve daha 
harpten evvel bu şifre ticareti 
başlamıştır. Fakat uzun zaman, 
bu işleri yapanlarla bu hainliğe 
kurb.ı:n giden hükümetler me•· 
eleyi açığa vurmakta ayni de
recede menfaatlı idiler. 

Bu hadiselerden en meraklı 
birisi Brükselde olmuş ve A'· 
man istilasının çabukluğu yü· 
zünden orada kalan lııir Avus
turyalı mühendnin batından 
geçmiştir. Bu adam işgal hü· 
küıadine hizmet teklifinde bu· 
lundu ve hem milliyeti hem de 
telsizcilikteki uz:manlıiı saye
sinde teklifi kabul eıliLnce 
o kadar emniyet telkin etti ki 
en gizli tifreler bile keodiaine 
tevdi olundu. 

Fakat bu Azusturyalı bir ln
giliz kadı•ının oğlu idi Ye 
annesi usıtasile temasa ııirif· 

tiği Jntelliceas SerYİı şifre ko· 
dunun aslını değil - çünkü bu
nun ortadaa kaybolması dikkati 
çekecekti • fakat uygun bir 
kopyasını göndermesi mukabi
linde mühendise bir servet te
min etti. Bir çok ~eceler ltu 
kopyayı bitirmek için uğraşhk· 
tan sonra, bir mezuniyette• is
tifade eden mühendis, gizli 
şifre anahtarını.1 kopyasile Ho
landa ya :feçti. 

Bu gizli harp dramını daha 
çok meraklandıran bir fey de 
şudur ki şu mühendis bir daha 
Brükseldeki vazifesi başına 

dönmediği halde bir daha on· 
dan hiç bahsedilmemiştir. Bu 
ani baytlıJJn sebebi belki ken· 
diaini unutturmak beTeainden 
ibaretti. 

uçman 
Tulonda 

genç 
yakalandı .. 

kadın ortadan 
Paraları veren 

kayboldu .. -------bir karyola olduğundan Renuçi 
ilk günden daha kendine bir 
eş aramağa çıktı. 

Fransızlar bir vilayet lokan· 
tasından geri geri kalmıyan bir 

. ..... 
Bazen de - Sulh zamanında 

olmaz ama. harpte çok görül
mü~tür • şifreyi açanların ön· 
ceden hiç görülmemiş, hiç bir 
koda bağlı olmıyaıı, nereden Ik• • d çekildiği, nereye gönderildiği Marsilyadan ııelen "Petit terfi imtihanlarına ıirmek üze· 

ı parti arasın a belirsiz bir şifre ile karşılaş- Provensal.. gazetesinin bildir· re evinde çalıştığını söylemi1tir. 

lokantada yemek yiyorlardı. 
iki baftadanberi ilk defa 

olarak sofraları üzerinde bir 1 

Munih, 21 Havas Ajansı ay· tıklerı olur. Bunu yazanın ve diğ'ioe göre Tulon zabıtası Ro- Rotan yakalandığı vskıt ce· 
tarından: kullandığı dilin ne olduiunu binde 5000 frank vardı. Bu lan adlı bir uçıııan sübayı ya-

Muoihteki Nasyonal sosyalist bile bilmezler. Bu, en becerik- parayı ailesinin gönderdi!ini 
kalamışbr. _ 
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&Sahife 7 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satıflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

223 Alyoti bi. 9 
38 H Z Bhmet 10 25 
11 M J Taranto 16 
10 S Süleymaoo 11 

282 Yekun 

11 50 
12 75 
16 
11 

Zahire Borsa., 
Çu. Alıcı Fiat 
282 Buğday 5 50 6 
311 K Palamut 200 
275 balye pamuk 52 

3747 kilo yapak 48 
12000adet Ku. deri 72 
4000 kilo keçi kılı 51 

425 
52 
51 50 
74 
51 

Para Piyasası 
21-6-1935 

Satış 

50 75 
620 

Alış 

l\fark 50 25 
!sterlin 615 
Fr. Frangı 8 28 
Do!ar 80 40 
Belga 21 15 
İtalyan lireti 10 35 
lsviçre Frıın. 41 10 
Florin 85 12 
Kr, Çekoslo. 5 24 
Austr. ilini 23 50 

Bir katil 
Şehrimizde 
Yakalandı 

8 30 
79 70 
21 65 
10 42 
41 35 
85 50 

5 27 
24 

lzmir zabıtası Kiz:ım oğlu 
hmail adında birini sahte •Ü· 

fos taşıdığı için yakalıyarak 
adliyeye nr•İftir. Sorgu hl· 
ki•liğiııde bu adamın ifadesi 
alınırken bazı itirafatta bulun
mu, ve bir katil olduğu anla
~ılmıştır. İsmail, blmdan beş 
buçuk yıl önce Zafranboluda 
Nazife adında bir kadıaı öl

dürdüğü için Bartin ı\(ırceza 
malıke•esince ] 5 sene aiır 
hapse mahkum edilmif ve ref 
buçuk yıl hapis yattıktan son· 

ra 1-u yılın 15 Mart tarihinde 

hapishaneden kaçmaia muvaf
fak olmuştur. 

Katil İsmail, izi'$İ kaybetme!. 
düşünccsile lstanbula ıılmiş n 
oradan sahte bir nüfus teda
rik edrrek bu "üfusla şehri
mize gelmiştir. İsmail Asliyece
ı:ada sahte nüfus ta,ımaktan 
muhakeme edilecek ve ondan 
sonra Bartina gönderilecektir 

Cırcır böceği 
Tutarken 

Kartıyaka 'eref sokaiıntl 
İbrahim oğlu 13 yaşlarında 
Hilmi Cırcır böceği toplamak 
üzer~ çıkdığı çınar ağacından 
apğıya düşerek kol!arile ayak

ları kırılmıştır. Yaralı çocuk 
Memleket Hastahanesine kal
dırılmıştır. 

Çlngane falcılar 
Balcılarda Piyaloğlu hanında 

çing.ine Haşııo kızı Esma ve 
Ömer kızı Melek ayna ile fa 
bakarlarken tutulmuşlardır. 

Dövü,mO•ler 
Kahramanlarda Mustafa oilu 

Hazım i!e Sadık oğlu Nazm 
arasında kavga kavga çekmı: 
ve birbirlerini dövmüşlerclir. . -örtü vardı ve serin şarap içi- partisi! Çelik Miifer taşki!atı )ileri bile cesareltell dü,üre· söyleıniştir. Halbuki bu parayı, 

Pol Rolan 27 yaşındadır. Bir s le'd 
yor)ardı. Şalveuya yakın hakkı arrsında ağır bir anlaşmazlık cek ve aciz brakacak bir va- önce bu taraflarda oturan ve a 1 e 

d B h k.k t k ilk 1 k . t' Ç l"k M''" zı"yet deail mı"dı'r? Bo-yle oldu- müddettenberi maaşı ile mü· l om var ı. u; a ı a en ra ı ta pat :ı vemıış ır. e ı 15.er ... casus o an hafifmeşrep bir ka-
yapılr.n en büyük terakki idi. teşkilatının bir bir toplaatısın· iu halde, bu vaziyette bile nasip olmıyan masraflar yap- dının verdiği zannediliyor. Bu ( 1 

Tu, kendine •ükemmel bir da harp malüllerinden doktor bahsı kazandıkl.ım görülmüştür. tıiı göze çarpmış ve kendisi, kadın birkaç günJenberi Tu- ı yeni intan yapı ıyo 
beyaz kostum y ptırarak, on· Hil üir söylev vererek biraz B. Yardley bunun tuhaf bir Palivestr uçak merkezi ile Hi- !ondan l<aybo:muştur. Hududu Roma, 21 ( A.A) - Şimd 
iara hizmet ediyordu. Yemek· ı daha tenkit özgürlüiü istemiş misalini, bütün teferruatile, bi- yer kasabası arası daki gidiş ge geçtiği zannediliyor. Somali' de Y' ni bir liman ya 
te!erken, kolları sepet yüklü ! ve Nazi partisinin bazı e!eman- ze veriyor. 1917 sönkannnun- !işlerinde gözetlenmiştir. Uçma· pılmakta ye Logaden ile Ku 
oniki kadar kadın taraçada gö· 1 larmın radikelizmin en sızlan- ela, Amerika dinleme istasyon· nın hafif Lladınlarla saymadan Fran:sız Bankası zey Somali'yi b!rbirine bağla 
züktüler. ı mıştır. (Şikayet etmişti. tarından biri Berlinden ielen, para harcadığı yine göze çarp· lstonto haddini indirdi mak ve Mogadisu limanındak 

- Ne istiyorlar? Diye sordu ı Bavyera iç işleri bakanı Çe- fakat ne adresi, ne de imzası mıştır. Paıi~ 21 ( Ö. R.) - Fransa daılığa çare o!mak üzere Ben 
banker. lilc Miiifer teşkilatının her olmıyan, sadece her birinde Tevkif edilip karakola ıeti- bankası iskonto faizinin nisbe- der • Lasmı limanı geıı;şletil 

- ipekliler, peştemallar, kü- kınavını (faaliyetiıti) yasak beş rekamlık 279 numara bu· rilince Rolan ailesinden para tini yüzde 6 dan yüzde be$e mektedir. Aynı zamanda yen 
peler satarlar. etmiştir. Sanıldığına göre bu lunan iki telıraf gönderilmişti. aldığını, bunun için bol bol indirmiştir. Esham üzerine limanı iç üikeye baklıyacak v. 

Üç davetli dışarı çıkınca bir anlaşmazlık B. Hitlerin karış· Birbirini takip eden bir çok harcayabildiğini iddia elmiştir. avans faizi de yüzde 6 buçuk· yağmur mevsiminde bile kulla 
yığın renkli ipeklilerin, küpe· •asını ıerektirecek kadar şid· ,. karşılaştırmalarla, B. Yardley Daireden aıçın ışe ait kaiıtları tan yüzde 5 buçuğa indiril- nılabilecc k yeni bir yol yapıl 
!erin ere serı'lmi• olduıYunu detlı'd" · bu t 1 fi M k 'k ·· k d .._~...;.;.;.;.::....ı..:::.::__.:::;.:..:.:.;.;,;.;;:•~..:.:.:__:•:__:...;_.:_,::.:.::ı:r~~~~~~~~....:_~-_:._::..::e~g~r:a.::a:rı~n~~e::s~ı~o~y~a~g~o:n:·~_'.'.ü:z:er:i:n~d:e~t:a~f~ıd:ı~ğ~ı~~s:or=u:l:u:n:ca~,~-m:::ıı~t:ir~ . ........... ~..---~ .. k.llİl.aı~~m:a~t:a~ır~.ıllıliiılı 



Havacılık ........... . •••••••••••• 
11111111n•1111 Bahisleri 

Saldıran 
Ordu __ ,.. __ 

Harp sonrasının ülküleştirdiği 
hava silahının, bir çek eski 
kafaların anlamazbğına karşın, 

AYAŞ sistemini deiiıtirdiğini 
kuvvetli kara ordusu ile her 
teyin kolayca kesilip atılacağı 

ina•cının alt üst olmuı, köhne
leımiı bulunduğunu, ön söz 
olarak yazmamız gerekiyor. 

Havada kuvvetli olmıyan bir 
ulus, karada ve denizdeki du
rumu ne olursa olsun, ne sal
dırmak , ne bir savga harbini 
baıarmak kapasitesini ele gc
çiremıyecektir. 

Mılyonlarca kişilik, iyi silah 
lanmış bir kara ordusu h~va

larını düşman uçaklarına açık 
bırakıyorsa, bir kaç yüz bin 
kiıilik bir orduya yenilmek 
zoru kar~ışında bulunabilir. Kü
çü'k kara ordusu, üstün bulu
aan h va ordusunun düşman 
ulusu ezip, düşman ordusunun 
gerideki bütün kuvvet ve mu
kavemet kaynaklarını ortadan 
kaldırıncaya kadar bir aavga 
harbine giri~ecek ve eninde 
sonunda, çokluğa dayanan, fa
kat havada çelimsiz olan düt
man ordusunu alt edecektir. 

Şurasını açıkça, bütün Türk 
ulusuna haber verrnekliğimiz 
bir borçtur ki, Türkiyenin elin
de kuvvetli bir hava ordusu 
bulunmazsa, ulusal savgamıza 
·kesin olarak söyleyelim-sai
lamdır denemez. 

Bu mesele, bütü• yurddaşla
nn kafasını yoracak, uiraştı
racak kadar ciddiğdir ve Bat
bakanm son söylevleri bu cid
dii meselenin ıösterdiği teh
likeli durum• eyice anlatmak
tadır. 

Asırlarca bakımsız kalmıı 
bir yurdun bin bir ihtiyaçları

nı karıılamağa ıa•aşan devle
tin, ne vakit ve hangi yöndea 
geleceii betti olm1tyan büyük 
hava tehlikesi karııımda uJuıa 
yardıma çağuması kadar doğ· 
ru hiç bir hareket olamazdı. 

Bir ıelecek harbının bütün 
•iırlıklarını, saYaf ala•larıada 
bulunan ordularda• ziyade ge
rideki halkın çekeceğini ve 
düş•an uçaklarının fece fÜn• 
düz tluraadan tehir ve kaaa
balan, köyleri yakıp yıkarak 
zebirlemeğe çahıacaklarım, 
ekinleri yakarak memleketi aç 
l:tırakmaia çabalayacaklannı ..• 
Toptaa göz öaüac rıtirirsek, 
devletia bizden istediği yardı

•ın, doğrudan doiruya bizi• 
canımızı ve malımızı !lfilea· 
diren bir özde olduj'unu ko
layca kavrıyabiliriz. 

Meydana getirilmesi istene• 
hava ordusu, her ş~yden önce 
dütünülmeli ki, bir taraftan 
düıman ulusa, yukarıda ıöyle
dij'imiz yolJarda aaldınrken, 
bir taraftan da memlekete hü
cum eden düşmaa uçaklannı 
6aliyecek, harp ederek bu•lara 
yüz feri ettirecektir. 

Ulusun yaratacağı büyük ba
va ordusunda, malımızı, canı

mızı ve yurdu koruyan etkin 
kuvvefn özü vardır. 

Bir kara ordusu, ne kadar 
kuvvetli o ursa, olsun, havaları 
düşman uçaklarına açıksa, fC· 
lecekten hakh olarak kuşku 
duyma ıdır. Çünkü, çocuklar 
bile bılirki, bir orduyu insanca, 
cepbanece, yiyecek ve içecek
çe ve nihayet moralca besliyen 
ierilerdir. Gerileri düşman 
uçakları tarafından kötUrümleı-
miş, kısırlaımış bir ordu İçin 
maddeleşen tek sonuç vardır: 
Bozgun!.. Saldıracak ve harbı 
bitirecek, JUl'd11 k 

Zabıta Haberleri: 
12 Lira afırılmıf 

Üriancı sokağında Mehmet 
oğlu bay Mustafanın ma~aza
sındaki ceketi cebinden 12 lira 
para ile bir cep saatı çalınmış
tır. Aırsız aranıyor. 

Esrar bulunmuş 
Karşıyaka istasyonunda Ali 

oilu Atanın üzerinde zabitaca 
bir miktar esrar bulunmuş ve 
kendisi ihtisas bak yerine 
y erilmiıtir. 

Yangın 
lkiçeşmeJikte Gt-dikli .soka

jmda bayan Sacidenin evinde 

taraçaya bırakılan mangal yü
zünden yangın çıkmış ve yeti

şen itfaye ile halk tarafından 

söndürülmüştür. Ev ve eşya 

.sıiortasızdı. , ·----·~ 
Tecrübeli 1 

Bir hayan iş arıyor 1 

Stenodaktilografiye ve üç 
dil üzerine muh bertıb ida
reye muktedir, tecrübeli ve 
Türk tabaasından bir bayan 
iş aramaktadır. Fransızca, 

İngilizce ve Almancaya ta
mamen vakıftır. Arzu eden 
ticarethaneler veya müesse
ler iazetemiz idarHine her 
gün öğleden ıonr.a to:lefon 

1 ederek malumat alabilirler. 

4-5 ( H. 3) (834) 

İzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir Borçtan dolayı Işıklarda 
Koca Hüseyin oğlu Ali karısı 
Dudu ve kızı Ayşe Ziıa• oilu 
Rahminin borcundan dolayı ba 
tapu mütasarnf bulundukları 
ltıkların Tekke kuyu mevkiinde 
5495 metre murabbaında ve 
hudutları tapu kaydında yazılı 
300 lira kıymeti•tle aiyah ba
ğıa açık arttırmaya çıkanl•ıı-

tır. Birinci açık arttırma 22-7-
935 Salı ıünü saat 11 de icra 
kılınacakbr. Bu arttırmada mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde fayri menkul 
en çok arttıranın üstüade bı
rakılacaktır. Aksi takdirde ea 
çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak ıartile satış on bet fin 
daha uzatılarak ikinci artbrmuı 
8-8-935 Perıembe fÜDÜ aaat 
11 de icra kılı•acaktır. Bu ar
tırmada satış bedeli ne olursa 
olsun kıymeti11e lısakılmıyarak 
en çok arttıranın listünde ln
rakılacaktır. lıbu ıayri meakul 
üzerinde her hangi bir bak ta
lebinde buluna• yanlarındaki 
resmi vesaik ile birlikte 20 
gün zarfında ltiriaci icraya mü-

racaatı limndır. Aksi halde 
haklan tapu sicilile malum ol-

madıkça paylaıraadan hariç 
kalırlar Hbf peıin para ile 
olup müıteriye yüzde iki buçuk 
delliliyeyi 10-7-935 tarihin
den itibarea tartı herkese 
açık bulundurulacağınclan talip
lerin yüzde yedi buçuk pey 
akçesile veya banka itibar 
mekt11bile 934 - 6549 numaralı 
dosya ile birhkte icraya mü· 
racaatlan ili• olunur. 1844 (837) 

olanıa hava ordusudur; bunu 
böyle bilmek ve böyle belletmek 
lizı•dır. 

Yarını göre•lerirf sözüne - acı 

da olsa - kulak yerilmesi ie· 
rektiiini hatırlatırken şunu 
söylemeliyim ki; kuvvetli ve 
büyük, kapHiteli bir hava or
dusu yapmak bütün uluslar için, 
her türlü kaygaların üstünde 
gelen, uy\cu kaçıran ulusal bir 
iş olmuştur. 

Erginliğine titiz Türk yurd
daşı, çok ciddiğ bir mesele 
karşısında bulunduiuau uzin
mekte hiç de güçlüğe uK-rama
mıştır. Bunu hadiseler kolayca 
ve bol bol •cydana vurmak
tadır. 

ŞAKIR HAZIM GÖKMEN 

lzmlr slclll ticaret me
murluijundan : 

lzmirde muamele yapan mü
seccel (lzmir Esnaf ve Ahali 
bankası Türk anonim ,irlceti] 
nin öclünç para verme itlerile 
uğraşacağına mütedaiı· beyan· 
namesi 2279 numaralı kanun 
hükmüne tevfikan sicilin 1430 
numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluiu 
resmi mühürü ve F. 

T enik imzası 

1 - Beyanname 
2 - Vesika 

lzmir 26 . 5 . 935 
lzmir valiliği yüksek katına 

lzmir 
Bankamızın merkezi ile Öde

miş, Salihli, Turgutlu, Alaşehir 
ve Tire şubeleri için 2279 nu
maralı ödünç para verme ka
nununun ikinci maddesi mu
cibince tanzim edilen beyan
name. 

1 - Merkez ve şubeleri

mizce poliçe, iskonto, borçlu 
hesabı cari, emtia esham ve 
tahvilat, mfü. evherat ve bilu

mum teminat ve meı hunat mu
kabili ikrazat üzerinden yüzde 

lar · tu•lardır. Siaorta, ardiye 
muhafaza. hammaliye ve •eza
ret ve eksper ücretleridir. 

4 - Borçlu ve merhunata 
ait bilumu• hesabı cariler fa
izleri ticaret kanunu mucibince 
her üç ayda bir resülmale kal
bedilecektir. 

5 - Bankamızca yapılacak 
bilumum muamelattan müte
vellit alınacak komisyon tutarı 
bir liradan aşağı olduğu tak
dirde bunların komi.tıyonu bir 
liraya iblağ edilecektir. 

6 - Bankamızca yapılacak 
bilumum muamelattan •Ütevel
lit muhabere masrafı ayrıca 
tahsil olunacaktır. 

7 - Görüldüğünde ödene
cek senet ve çekler üzerinden 
mevsime göre alınacak para 
nakli masarifinden başka ma-

hallin uzaklığına göre "4-10,, 
günlük faiz alınacaktır. 

8 Vadeli poliçalardan va-
de müddetlerine göre (vadeleri 

müddetince) yüzde on iki faiz 

komisyonla beraber mevsime 

göre para nakli masrafı alt11a
caktır. 

9 - Mevduat için müşteri-

on ikiye kadar faiz ve komis- )erimize verilecek faizler 'un-
yon alıaacaktır. !ardır : 

2 - Mevduatı koruma ka- İbrazında alacaklı hesap-
nunu mucibince 1933 senesinde lar için yüzde 3. Yalnız üç 
iktisat vekaletine takdim kılı- kuruştur. 
aan beyannameye merbut ve ibrazında biriktirme hesaplar 
elyevm hükümleri cari matbu ıçın yüzde 4. Yalnız dört 
evrak ve formüllerde- yazılı hü- kuruştur. 
kümler dairesinde muamele ce- Alh ay vadeli hesaplar için 
reyan etmektedir ve edecektir. yüzde 4. Yalnız dört kuruştur. 

3 - Bilumum bankalarda Bir sene vadeli mevduat için 
müteamil olduiu veçhilc yüzde yüzde 5.112. Yalnız beş ltuçuk 
on iki faiz ve komisyondan kuru,tur. 
mada ikrazat için müıteri nam Bu faizler mevduatı koru•• 
ve hesabına yapılan masarif te kanunu ile tahdit ediJen hadler 
talısil edilecektir. işbu masraf- dahilinde tezyit edilecektir. 

izin Vesikası 

------------------------------------------------~ Adı 
1 Eınaf ve Ahali bankası lzmir 

1 merkezi ------------------· Kaau•i ikameta-ahı 

Ticari ikametgahı 

Tabiiyeti 

Sermayesi 

Alınacak faizin en yük
sek haddi 
Yapılacak muamelenin 
neYileri 

lzmir Peıte•akılar 

.. 

Türk 

1000000 u•umi sermayesı 

Yüzde on iki 

Baaka muamelatı ______ ,..,_ __ ,.. ___________________________________ .-, 
11-6-934 tarih ve 2279 numaralı kanuna tevfikan verilmesi 

lizımgalen beyannameler Esnaf bankasından alınarak kendisine 
ödü•ç para verme işleri ile uğraımasına müsaade edilmiıtir. 

29-5-935 f zmir il bayı N. S. Erim imzaıı 
21-6-945 aslı fibidir 

lzmir ıicili ticaret memurlu&ıı resmi mühürü 
1845 (840) ve F. Tenik imzası 

iz ~ir ithalat ~ümrüğü müdür-
lüğünden: 

K. G. Adet 
O 940 54 ipek prpa 
O 330 1 O ipek mendil 
2 235 29 ipek men·ucat parçalan 
O 20 1 O ipek püskül 
O 5 1 O Sapka tüğü 
O 5 3 Pamuk ppka çiçeji 
O 15 5 Şapka çiçeği •ÜSÜ 

O 515 7 Ramiden ıapka 
O 245 1 Pamuk dantel 
O 55 1 Pamuk kur.leli 
O 130 Nikel yaldızlı fÜ•iş ıapka tokası 
1 600 Yiln mensucat 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı eıya 5 Temmuz 935 tarihinde 
arttırma surctilc satılacağından isteklilerin o gün sabahleyin ıa
at 9 da satış komisyonuna müracaat etmeleri ilin olunur. 

22 26 1779 (836) 
S!S 

KAŞE 

NEDKALMiNA 

,, Bir iki kaşe GRiPiN alırsa 
biç bir şeyi 
kalmıya
caktır!,, 

ı 
1 

Üşütmekten mütevellit bütün ıstırapları dindi 
rir. En şiddetli baş ve diş ağrılarını keser. 1 e 
leye, gripe ve emsali hastalıklara karşı bilhass 
tavsiye edilmektedir. 

Her eczam:de bulunur. Fiati 7,5 kuruştur. 

lzmir En razı Sariye hastanes 
Başta ha betin den: 

Hastanenin senelik ihtiyacından yevmiye 1 ili 30 kilo süt il 
1 ila 20 kilo yoğurt, 1 ili 25 kilo et, 1 ili 40 kilo ekmek, 1 i 
25 kilo taze sebze ve meyve ile senelik 35 ton kok kömür" 

3000 kilo pirincin açık eksiltme suretile ve 600 kilo sabun, 5 
kilo kepek, 3000 kilo arpa, 3700 kilo saman, 500 kilo sod 

1300 kilo şeker, 300 kilo buğday unu, 150 kilo pirinç unu. 1 
kilo zeytin, 400 kilo kuru fasulya, 10 ton odun, 200 kilo merc 
mek, 200 kilo nohut, 2000 kilo ağaç kömOru, 25 kilo çay, 1 

kilo domat salçası, 300 kilo tuz, 300 kilo makarna, pazarlık ı 

retile satın alınacağından isteklilerin teraiti anlamak ÜHre herg 

Tepecikte Emrazı Sariye hastanesi idaresine ve süt yoğurt 

ekmek taze sebze kok kömür ile pirincin kat'i ihale iÜnü ol 

2 Temmuz 935 Salı günü aaat 10 de ve sabun ıoda ıeker, u 

pirinç unu, zeytin, kuru fasulye, mercimek, nohut ve çayıa 

Temmuz 935 Salı gUnli saat 10 de Ye kepek, arpa, saman, od 

ağaç kö•ürü ve domat Malças' ve tuz ile •&kamanın 16 Ta 

muz 935 Sali günü saat 10 de lzmir Sıhhat müdürlüiü binasın 
toplaaan komisyona •üracaatları. 12-17-22-27 1704 ( 

11 in 
Emlak ırilliye müdürlüğünde 

Lir 
Buca yukan geniş ıokaiında 26 eski 2 Cedit No. lu dükki• 21 

,, •taiı Mecidiye caddesiade 5,21/19 ., ,, 3 
Karpyaka Çakı oilu DilAver sokaiı 42, 44 ,, ,. 10 
Bayraklı Bonova caddesi 65 ,, ,, 

" " " 67 " " 84 
Karııyaka Alaybay Sayda sokağı 5 ,, ey 1 

,, Donanmacı Nazlı sokağında 12 eski 20 taj No. e• 31 
Darağaç Demir Mehmetçik 4 numaralı ev 1 
Bayraklı Bornova caddesinde 71 numaralı clükkln 
Bakır bede•teaiade Kızlarağa•ı hanında 40 numaralı 
dükkiaın 3 - 1 hissesi 
Bakır bedesteninde ,, " 38 .. 
dükkanın 3 - 1 hissesi 3 
Çarıı yol bedesteninde 18 numaralı dükkinın 32-25 hissesi 112 
Bayraklı Şeftali ıokağı 8 numaralı ev 56 
Turaa Menemen caddesiade 92 - 4 numaraJı ev 42 

,, ,. ,, 102 - 143 •umarah ev 42 
Bornova caddesokağında 21 - 21 numaralı dükkia 7 
Buca aıaiı Mecidiye belediye C. 27 - 29 21 taj numaralı 
dükkan 5 
Buca aşaiı mecidiye belediye caddesinde 29-31 eski 23 taj 
numaralı dükkan ve arsa 

Buca aşağı halk sokağında 23 eski 19 taj numaralı ev 
Buca aşağı öz demir sokağında 11-1 numaralı dükkan 

Buca aşağı İstanbul caddesinde 35 eslci 21 taj numaralı ev 14 
Bayraklı Bornova caddesinde 24-26 eski 20 taj numaralı 
dükkan e arsa 
Mersinli ornova caddesinde 47 eski 43 taj n1Jmaralı 
15-5 hissesi 

Bornova topçu kapı sokağında 6-6 numaralı dükkan 
Bornova musabaka sokağında 25,25 numaralı dükkan 
Yukarıda yazılı Yunanlı malları pe,in para veya iayri müb 

vesikasiJe ödenmek üzere mülkiyetleri 1/7/935 Pazartesi g' 
saat 15 de ihale edilmek üzere müzayedeye kenulmuıtur. 
liplerin o saatte Milli cmlik müdllrlüğüne •Üracaatları. 1736 (8 



22 ffazıran • .,.. ....... 

Paris akültesinden diplomalı 
Diş tabipleri ve 
Operatörleri 

'.\l uzaHer :Eroğnl 
Kenıal (:etindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Teleton : 3921 
Pazar ve salı 9 dan 11 e 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

emal 
1 

a ır 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka, antina tramnı ı cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Göz Hekimi 

itat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baa31 yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (292) 

Talebe velilerjne 
ilk ve orta mektep tale

beler;ndcn ikma!-e kalan ço
cuklar yeni bir melod ile 

çok çabuk zamanda :mtihana 
hazırianırlar. Taliplerin ida

hanenıize M - Z rumuzile 
müra~aatları. 1 - 10 

lloktor 
•• 

il l 
'e~tellı caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Lınlen 
CGUM VE CERRAHI 
ADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
•c:-ı:ııı.ııımı::laTİıİeiiliiiiefi.lion_= 2987 

PUDRADA 
Yeni moda 
MEVSİMİN ZAFERİ 

Şık ve kibar hanımlar tara-

fından lrnllaınlan yeni pudra; 

bütt:n gün hatta yağmurlu ve 

rüzgarlı havada bile hiç bir par

laklık izi ltırakmaksızın tama

lllen mat bir ten vcrr" '">udradır. 

Pudradaki bu son tekemmül 

"krem köpüğü,, tabir edilen 
Y•ni bir cevhere medyundur. 
Binaenalevt, Tokalon, krema 
köpüğü uİulünün imtiyazını al
ınıştır. Bunun içindir ki şimdi; 
T okalon pudrası, bugüae ka
dar istifade edilmiyen bir çok 
llıuhas~enatı takdim ediyor. 
Yeni Tokalea pudrası,nefiı •e 
ınuhteşem bir ten •ermekle be
raber biitün gün dai•a terü
taze bulunduraa bir tca temin 
etmektedir. Ea tcdit ve açık 
havalarda yapılan sporlardaa 
Ve uzun dans suvarelerindan 
tııüteYellit terlemeler, tenin 
Penb.eliğiai •• tazclijini kat'i
yen bozmaz.Zira Tokalon pud
raıı, kre a köpüğünün sırrına 

IUalik yaıine pudradır. 

·ent Asır Sahife e 
--- .:::! 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
IL ~: 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER! 

Ha.mai Jiü2het 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

. 
• . 
. . 

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

Emlak ve Eytam Bankasın
dan: 
Esas No. 

B. 2 

Ödemişte satılık sinema binası 
Mevkii ve nev'i Depozito "' 

Lira 
5650 Ödemiıte Camiicedid mahallesinde Aziziye 

sokağında 7 numaralı sinema binası - için
deki makina ve edevat ve mobilyesile beraber 

Yukarıda yazılı sinema binası peıin para ile satılmak üzere 
kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur: 

1 - İhale birdir ve kat'idir ve 24-6-1935 pazartesi günü saat 
onbirde Ankara'da idare meclisimiz: huzurunda yapılacaktır. 

2 - Uhdesine ihale olunan zat bedelini derhl vererek tefer
ruğ muamelesini yaptıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar şubemize müracaatla bir lira mukabilinde 
alacakları mufassal şartnamemizi okuyarak anda tarif edildiği 
veçhile teklif mektublarını ihale ııününe tesadüf edea 24-6-1935 
pazartesi ııünü saat ona kadar Ankara'da Umumi Müdürlüğü
müze veyahud İzmirde şubemize vermeleri ve daha faıla tafsi
lat almak istiyenlerin hergün şubemize müracaatları, 

7, 14, 22 1621 [791) 

Esas No. Mevkii No. Cinsi Peyakçeai 
C. 54 ikinci kordon 1-10 Mağaza "Palamut hanı,. 400 

Yukarıda yazılı mağazanın 118/935 tarihinden itibaren bir 
senelik kirası 29}6/935 Cumartesi günü saat onda ihale edilmek 
üzere kapalı zarfla arttırmıya konulmuftur. İstekli olanların 400 
lira pey akçesini veznemize yatırarak alacaklı makbuzları teklif 
mektuplarına iliştirmeleri lizımdır. 

Daha fazla malumat almak iıtiyanlerin Emlak servisimiıe 
müracaatları. 16-22-28 1723 (836) 

döülenler 
Kanzu · 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmcsinc mani olur. Komojcn 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komo jen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko- ' 
mojcn Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağaularında 
ltulunur. 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 

• " • 

lam dei'il h 
Yeni çıkan, 

Kul· ınens t 
Fabrikası kunıaşlarını 

Alırsanız ir daha Avrupa kumaşı 
aramazsınız. Katiyen <ırış .az. Sizi sık sık 
elbise ütületmek zahmetinden urtarır. 

Halis yün 
• Cazip renkler 

1 1 Zengin çeşit 

· Terzinizden bu fabrikanın 
• • • 

kumaşlarını ısteyınız. 

Umunii satış yeri : Birinci Kordon 
limited şirketi Çolak zade halı 

1'ELEFON: 2360 

Açık havada 
Bırakılmış 

.. 
l(ELVİNATORl>A 

saklanmış bir gıdanın 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,yediğiniz bütiin yeme~lerde mik· 
roplar doğurur. SOOUK, bu mikropları öldürilr. Bunun için bit 
elektrik soğu~ hava dolabi satın almalısınız .e bunu alırken ,. 
•>İıini seçmelisinit. 

Bu sigortayı temin eder. 

Fiyat - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 
Satıt yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBİNİN SESi ] Samaniıkelesi 

J 
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~irketin ;\lerlie~ "" Fahrık:ıHı: lzwırde Halkııpıııarılııdır 
Yerli Pamııf!undan At, 1 aygare, Köpekbaş, Dedlrmerı, 

Geyik ve Leulak Markalarını lıavı lın ııovı 1~alıot bezı 
iuıal eylt·ıııı·klıı olup ınlllları Avrupaıııu ayni tıp ıneıı•n 

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

ltalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 
Memurlar kooperatifinde perakende satılıyor 

C:ltıııa faikıır. 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgraf a.dresi: Ba. ra.k Izmir 

( I{ 1) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 26 hazi

randa ielip yükünü boşalttık
tan sonra Burgas V ama ,.e 
Köstence için yük alacaktır. 

SATURNUS vapuru 29 ha
:zirand:ı. gelip 4 temmuza kadar 
Anvers, Rottcrdam, Amster· 
dam ve Hamburg limanları 

için yük alacaktır. 
ORESTES vapuru 13 tem

muzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam Amsterdam 
ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNtEN 

ROLAND motörü 25 hazi
randa Ro terdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SAMLAND motörü 8 tem
muzda Hamburg, Copenbage, 
Danzig, Gdynia, Goteburg 
Oılo ve lskandinavya liman
larına hareket edecekt;r. 

tıATIOr'AL STEAM NAVIGA 
TlON Co. OF GRECCE 
ızm:r - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 temmuzda 

lzmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. ı 

Y olen ve yük kabul eder. 1 
oSERVıCE MARİTİM RuUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
llıir muntaz am sefer. 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
gelip 15 temmuzda Malta,Mar· 
ailya ve Barcelon limanlarına 
hueket ededektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değışikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat İçin İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLl 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

N. V. 
\\'. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

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

A VOLA vapuru 8 temmuzda 
bekleniyor. 11 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

SERÜICE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hattı 

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

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesufiyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

TJoktor 

sınan Yunus ı 
Deri ve tenasül has- / 

t;:ılıkları m1Jtahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. ' , 
İzmir birinci icra memurlu

iuadan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz 

kamyonun 27161935 Puşembe 

günü saat on ikide Hükumet 
önünde taksi meydanından baş-

lıyarak muhtelif yerlerde ıez

dirilmek suretile ikinci arttır
masına devam edilecektir, çok 
arttır.anın uhdesine kat'i iha
lesi yapılacağı ilan olunur 

1834 (838) 

Zon1:·otdak 
Iv:aderi Kömürü 

0,10 yıkanmıŞ' kömür beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Maiazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Umum Hastalarıo ı ·azarı Dikkatine 1
1 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
neticesi lüzuır: gösterilen p~l~tlu, pilotsuz kauçuk ko~sala~'. 
kasık bağıarı, düztabanlar ıçın .ta~~n .. kor~aları _ ga?rı tab~ı ! 
doğan çocukların vücutlarındakı ıgrilıklerı dogruhma cı
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kı:mbur
lukları doğrultmak için konalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 
;ııı. ,. • r 

Bey tarafından > apı r 
Kabul saatleri : 10 ili 12,30 oi;: eden sonra 14 - 16 ya 

kadar. 
ADR S: lzmir Kaymakam Mihat beı cadde i . o. 20 

(355) S.7 

lzmir defterdar ğında111 : 
lasısının vergi borcundan ötürü talı~iii emval yasasıea göre 

haczedile• kuyumcular sokağında kain 13 - 11 sayılı dükkfn 
tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılııla çıkarıl

dığından pey sürmek istiye•!erin defterdarlık tahsilat kalemine 

.,enı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 24.43 

THURSO vapuru 25 hazi
randa Hull, Am·ers ve Lon
d adan gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

ROUMELIAN \'apuru hazi
ran sonunda Liverrool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri iızer:ne mesu' 
Hyet kabul edilm er. 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONiM ŞİRKETİ 
IZMİR ACEN'TELIGİ 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri sa.at tam 16 da 
hareket ederek PAZAR
TESi günleri saat t&da 
İıtanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni ,·apur her perşembe 
günleri galata rıhtımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek. CUMA günü saat 16 
da lzmire varır. 

Fazla T afsiliit için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra
caat. T clefon 3658 
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Bütiin lznıirliler burada hulusurlar ... === Tepe başı Beyoğlu=== 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

LÜTFÜ' dür 

asırdan şikayet a:J·ıudır 

Eczh.cı Kemal Aktaş 
VAR 

T'v AR 

Hi al Eczanesi var 
Nasırol Kemal ( 3 ) ıründe nasırınızı yok eder. 30 kuruşdur. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

, 
1 
• .\MDAR ÇIKRIGI 

En uf k }'ed~k parça'airy!e- be~aber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACEN f ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. O. GI AS 
Yeni f\:anifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. ~413 P. K. No. 234 IZMIR 

NAFTALIN GELDi 
9 EYLÜL BAHARAT DE

POSUNA KOŞUNUZ .. 

B o 
)·fühadil \'e gayrinıiibadil 

bonoları alır ve satar 

.A.. ı >Fl:E::S 
lzmir Kemeraltı caddesi 

Hacı Hasan otelinde 60 numarada 

BA AVIDE 
Telefon 3903 

(844) 

NEDEN YAVRUNUZ 
ZAYIFLASIN ! 

Sizi bu üzüntüden kurtaracak 
Yavru•uzu sıhhatlı yapacak 
Yegane gıda 

L.İKTİN 
Sütlü URU 

Ha:ıınısızlık, Kusma, Sa•cı, iıhal 
vana bunları ıiderir 

Çocuk hastalıkları mütehassısı doktor 
Bay Ali Vahit diyor ki : 

Çocu&-un esas gıdası anne sütüdür. Fakat anne sütü 
kafi gelmiyorsa ve çocuk zayıflıyorsa mutlaka ona 

Yardımcı bir gıda 
Vermek flzımdır 

Lak tin ve Diy&stin 
Çocuk mamalarını tercih ediniz. 

UMUMi DEPO: 

LUTFi KROM 
Ecza deposu - lzmlr 

Posta kutusu 215 

DİKKAT: Fiyatlarda tenzilat yapılmııtır. 

Kutusu 50 kuruştur 

Eczacı başı 

S. Ferit kolonya Ve 
Esansları 
Üzerine koku yoktur ve 

yapılamaz 

Altın damlası 

Bahar 
Yasemin 
Senin için 
Unutma beni 
Ful 
Dalya 

isimleri de yalnız Ferit 
kokularına mahsustur 

Benzer isimlerle taklitleri 
reddediniz 

E • 
s. 

DEPO 
FE iT 

Şifa eczanesi 
HÜKÜM ET 

CiVARI 


