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il Birgi'yi Nasıl Aldık 
Aydın oğullarından Bay 

~1ehmet ile Bizans Prensesi 
Sofiya arasındaki aşk mace
rasını pek yakında neşre 
başlıyacağız. 

Cımı1mriyatüı l 'e Ou.mJım·iuet Eserinin Bekçi.si, Sabahları Çıkar Siycun Gcuetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Yeni Türkiye 
kendl•lnl-Mmıyan kapl

lallerle çahşablllr 
imparatorluk devrinin bize 

ıniras bıraktığı kötülükler ara
ıın~a imtiyazlı yabancı şirket
lerın de önemli bir yer aldığın
da kimsenin şüphesi yoktur. 
b Ta Lozandan başlamak üzere 

u şirketlerle Devlet ara-
•ındaki temaslar adaptasion 
R'Öriişmeleri çok' zorlukla ya
pılabilm iş ve ilerletebilmiştir. 
B~ndan dolayıdır ki Devlet 
bırcr birer bu şirketleri satın 
alarak işleri ulusa mal etmek 
Yo'unu tutmuştur. Kasaba, Ay
~ın demiryolları Izmir ve Ista1!' 

ul Rıhtım idareleri böyle brı 
t~tunıun ve böyle . bir düşünü
Şun neticesi olarak satın aluı
bış!ardı r. Yabancı üJkeleude 
~ davranışımız yabancı ka

pıt~Uere karşı düşmanlı]( su
retınde de istismar ediJ,nek
t~di r. Halbuki biz arkasında 
81Yasal düşünceler saklamı
tan yabanci kapitalleN kartı 
~r yerden fazla .kolaylık 

ıosteren ve göster1J1eğe ha
zır bulunan adamlarız. Eğer 
teni Yaba4cı sermaye memle
h etimize gelmiyorsa bunun da 
la aşka sebepleri vardır. Bun
ı/dan biri de TGrkiyede e~
d •den yerleşmit ve başka hır 
Üşiincenin esiıi olmuş, daha 

llçıkçası bir sömürge (müstem-
ke) de çah1ı7ormuş g~bi da~

!•nnıağa alıı•ıt kapıtallerm 
•darecileri, yeni gelenl~ri de 
ÖnJeaıek ve onları geri çevir
llıek yoJJ,ııarmı bulc:; "'ktadır. 
Sebebi de açıktır eski imti
}'az.lı şirketler kaptülisyon-
lara dayanarak devlet için 
~·\ de•ılet kurmuşlar ve 
on.erime çıkan zorJuklan 
:ı't. h .. k 1 • ın ana tarın açtıgı apı ar• 
<l on gidermesini bilmişlerdir. 
Şim(.ri bu adamlara onurlu 
çalı,mak arsıulusal kazanç nis
be~ine kanaat etmek uygun 
düşmiyor. Bundan dolayı da 
kabahati kendilerinin kötü 
•lışkanlıklannda bulmaları li· 
lırn iken bize atmak, bundan 
Yabancı düşmanlığım anlamını 
çıkarmak yoluna sapıyorlar. 
lınıir Rıbbm Şirketi iskan~al! 
ortadadır. Bunların idarecılen 
Türkiyede başka, dışarda başka 
ınanevralar çevirerek neler ve 
neler yapmamışlardır. Bizim 
görüşümüze göre imparatorl~k 
devrinden kalmış imityazlı şır
ketJerle ne şekilde olursa. o!s':'n 
ç~mız imkkinsız gıbıdır. 
Onlar başka türlü davranmıya, 
baıka türlü kazanmıya ve baş
ka türlü düşünmiye alışmış ka: 
Pitalist kurumlarıdır. Halbuki 
bugilnkü Türkiyede eski im~a
ratorluk devrinin diltüncelenn· 
den en uf ak bir iz bile kal
~amıştır. Yeni Tilrkiye Cumu
rıyeti yepyeni temeller ve yep 
Yeni düşünceler üstüne kurul
ınuttur. 

Bu yeniliklerimizi anl~mı~an, 
kavramıyan sömürge Turkıye
sini arıyan adamların bu melJ!
lekette iş yapmalarına ve bı
~imle birlikte çahşmaları~a 
•mkin tasavvur edilemez. Bız
ce ayrılık noktası montalite 
farkıdır. Biz imparatorluk d~v
ı inin kötülüklerini nasıl devrım 
ateşi ile yıkmış isek yine bu 
devrin döküntüleri olarak s!r
tırnızda kalan imtiyazlı şır
ketleri de temizlemeğe, 0 ,?
larJa hesaplarımızı kes~.ege 
~orçluyuz. Esasen o yol uze
rındeyiz. Bu temizlik bu hes~p 
tasfiyesi yalnız eski günlerın 
kötülükleri gidermekle kalmı: 
Yacak, yabancı kapitallerle yenı 
çalışma imkanları bazırlall!ı~ 
olacaktır. Zira yeniTUrkiye bızı 
anlayan insanlarla kapitalle~~
lışabilir iş birliği yapa bıhr. 
Yoksa 'sömürge mantalitesi!_le 

lzınitte büyük bir yangın 
Aukara - Istanbul trenleri işlemedi 
lzınitle arasında 

İntizamın 
lstanbul 

Kesildi -

bir müddet muhaberat 
iadesine çalışılıyor 

lstanbul,26 (Özel)- olamamıştır. 
Bugün (Dün) aabahle- l!ıtanbuJ, 26 (Özel) 
yin saat dörde doğ- Büten ibzarJara reğ-
ru lzmitte büyük bir men Ankara treni 
yangın çıkmış, lzmitle şu dakikaya kadar 
telgraf ve telefon mu- (17,50) e kadar gel-
haberah bir müddet memiştir. Haydarpa-
kesildi. Hadise şehri- şadan verilen malu-
mizde büyük bir he· mata göre, yangın 
yecan uyandırmış bir tren yolunda da kii-
çok kimse~er Ankara çük tahribat yapmıt· 
treninin gelmemesin- tır. Bundan dolayı 
den ve Haydarpaşa- trenler işliyememek-
dan kalkacak trenle- ])evlet demi:ryollan 9enel direklo1·ii JJ.l brlılıim lluybura tedir. 
rin hareket eylememesinden sarfolunan bütün gayretler se- Ankara trenininin de bu ak· 
endişeye diiıerek gazete ida- mere vermemiş ve İzmitte ne şam hareket etmesi muhtemel 
rebanelerinden izahat talep olduğu ve zayiat derecesi bak- görülmüyor. 
eylemişlerdir. Öğleye kadar kında izahat almak mümkün - Sonu •1 ünoii Sahıtededır -

Uluslar konseyi toplanıyor 
lngiltere şimdilik Habeşistana silih 

Satmak kararını geri aldı 
Pariş, 26 ( Ö.R. ) -

İtalya - Habeş anlaşmaz
lığı meselesi üzerindeki 
endişeler eksilmiyerek 
artmaktadır. Yalnız mu 
hakkak olan cihet şudur
ki artık bu mesele ulus
la; arası sosyetesinde 
İtalyanın vaziyeti ne olur
sa olsun görüşüleceğe 
benzemiyor. Başbakan 
Laval bugün de İngiliz lfll'.l~i~'i!!i/k; 
sefiri Sir Con Klarkı ka-
bul ederek 45 dakika 
görüşmüştür. Yine busa-
bah Londrada Başbakan 
Baldvin Kral tarafından 
kabul edilmif, İtalya-Ha
bet meselesi üzerinde 
izahat vermiştir. Kabine
lerin sık sık toplanma-
ları devlet reislerinin 

llabe,ş sübaylarıum çocukları -

Roma, 26 (A.A)- Dip 
lomatik çevcnler B. Suviç 
ile Fransa ve İngilterenin 
Roma elçileri arasında dün
yapılan konuşmalardan 
sonra Italyan - Habeş an
Jaşmazhğı üzerinee bu 
devletler arasında bir 
uyuşma yapılması ihtimali 
olmadıgı fikrindedirler. 

Gene aynı çevenler ka-

naatına göre B. Mussolini
nin Riccooneda bulunma
sından dolayı dünkü gö
rüşmeler kesin bir mahi
yeti haiz değildir. 

Paris 26 ( Ö. R ) -
İngiltere hükumetinin Ha
ı,eşistana silah Ablabil
meıi hakkındaki kararlDI 
geri almaıı yeniden anbu· 
go ilin etmesi bir çok 
- Sonu 3 /hteü aayf ada -

Tarife komjsyoiu top
lantısına devam ediyor 

bu mesele üzerine bi.Wi
lerinin artması dııbakan
hklarındaki faaliyet iıin 
anemini anlatmıya yetecek ma
hiyettedir, Bugün alakadar 
devletlere uluslar sosyetesinin 
toplanma davetiyeleri telgrafla 
ıönderilecektir. Uluslar sosye
tesinin ya çarıamba veya per
şembe günü toplanması muhak-
kaktır. 

Romadan verilen haberlere 1 
Karşıyaka vapur ücretleri indirilacek mi?ı 

göre Italya davete icabet ederek 
Cenevreye mürabbaslarını gön
derecektir. Ancak eğer cemi
yeti akvam bu mesele. için yal
nız bir anlaşma şeklı ararsa 
Jtalya müzakerelere iştirak 
edecektir. Fakat uluslar sos
yetesi meseleyi kendi el altına 
almak isterse ltalya murahhas-

ları derhal Cenevreden ayrı
lacaklardır. 

Taymis gazetesinin verdiği 
malumata göre Cemiyeti ak
vam davetiyeleri gönderilir
ken ve bu içtimaıo yapıl
ması muhakkak iken Roma
da Sinyor Soviç ile Fransa 

firleri arasında 

Liman işle ı i genel direktör
lüğünün alb aylak tahmi ı ve 
tahliye tarifesinin tesbitine ı a
rife komisyonunca başlanu1.,
tır. Dün toplanan komir •on 
eski tarifedeki tahmil ve ' ıh· 
liye ücretleri ilzerinde tetkikata 
icrasına batlamııtır. Pazartesi . . 

ğer bir toplantıda tetkikn la 
devam edileceği gibi 1 ~örfez 
vapur biletlerinde de tcnzHat 
icrası mümkün olup olı:mıya
cağı da gözden 1reçirilec..;:ktir. 
Gelecek hafta içinde tetk"kier 
ikmal edilecek ve komisyon 
altı ~ylık tarifeyi teabit. eyliye-

Çetin Kaya istasyonlar
da hararetle karşılandı 
Torbalı, Tire, Ödemiş ve Gölcükten 

Sonra Cellat gölüne uğranıldı 
Bayıod1rlık bakanı B. 

Ali Çetinkaya dün dev
let demiryollan tebeke
aine ithaline muvaffak ftj@füt" 

olduğu bilyük eseri, Ay
dın demiryolunu baıtan
baıa gözden geçirmek 
ilzere teftiıe ~ıkmıfhr. 
Bay bakan, bayra~ · .nı
mızla siislenen hususi 
bir motokarla dün saat 
altıyı on beş dakika ge-
çe Alsancak istasyonua
dan yanlannda General 
Kazım Dirik, devlet de
miryolları genel direk
törü bay lbrahim Bay-
bur2, bakanlık idari 
müşavın bay Süruri 
Devrimer, sekizinci iı
letme müfettiti bay Tah
sin, su işleri direktörü 
bay Asaf olduğu halde 
hareket etmiılerdir . 

B. Ali Çetinkaya istas
yonda Şarbay Dr. Behçet 
- Sonu 4 f4ncü sa11f ada -

Cellat f/öliinün kıtruhflmnsı 
A melyesinden b fr intiba 
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Oğretmenlerin yaptıra-
cakları 200 ev meselesi 
lzmir ilk mekteplerde koro teşkilatı 
için Almanyadan uzman getiriliyor 

Öğretmenler için yangın ye
rinde tesis edilecek iki yüz 
evli mahalle işine Kiiltür baka
nı Bay Saffet Arıkanıo büyük 
önem verdiği haber alınmııbr. 
işin yavaş aitmesinin sebebi 
mekteplerin tatil olması ve mu
allimlerin muhtelif yerlere l(it
miş bulunmalandır. 

Tatil zamanına kadar 35 öğ
retmen müracaat edip ev in
ıaıı için yatırılması IAzımgelen 
ilk taksiti ödemiflerdir. 

Hergün birer ikiter yeni 
müracaat wku bulmakta ve 

- SoJtte 8•ttet sayfada - Bay Saffet Aı·ıkau 

i Yakında 

AYDIN 
alnıGnH=c'• 

Bay 
Mehmed'in 

ile mU..-beHerl 

......... -
Adınlılar, Ôdendt-

liler, Ea-eliler ba u.il:I • · - ·~ 
romanı bekleyİDİIL. 
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Kadın erkek kavgası 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müsavat 
Boş bir sözden 

İbarettir 
Dr. Muallim sayın 
B. Abd• 1II11hfarCJ 

Bir kaç senedenberı moda 
haline gelen kadın, erkek sa
vaşına seyirci bir halde idim. 
Do&-rusunu isterseniz bu savaş 
pek hoşuma gitti. Onda bay
larımızın da, bayanlarımız•n da 
bir kısmının ruhlarını oku
yordum. 

Kahramanlar iki cinsin mü
messili olarak ortaya atılmış
lardı. Fakat ne çare ki sırf 
şahsi görüşlerini ileri sürdüler. 
Şahsi fikirlerini müdafaa ettiler. 
Baylar ve bayanların müdafaa
name diye ortaya attıkları fi
kirlerde ne saçmanamelere te
sadüf ettim ve bunların bir ço
ğuna ne güldüm, bir çoğuna 
da ne üzüldüm. 

Bu savaşlara ömrüm oldukça 
seyirci kalacaktım, fakat bay 
Abdi Muhtar; geçen gün size 
tesadüfüm ve bana sorduğunuz 
bir kaç sual beni bu fikirden 
vazgeçirdi. Suallerinize şifahen 
verdiğim kısa cevaplar muhak
kak ki sizi ikna edememiştir. 
Siz ki kadınların ezeli ve ebedi 
düşmanısınız, onun için bu nes
lin kadınlarının düsüncelerini, 
fikirlerini size etraflıca anlat
mağa karar verdim. 

Ben kadınların müdafiliğini 
yapmıyacağım çünkü onların 
hiç biri müdafaa edilmek mev
kiinde değildir. Ancak aciz
ler müdafaa edilir. Halbuki 
kadınlarımızın hiç birisinde 
küçük bir aciz eseri görmüyo
rum, şimdiye kadar yapılan 
ıııünakaşalann sebebi ne idi ? 
Kadınla erkeğin müsavi oluşu 
değil mi? Hayır efendim hayır
Kadın hiç bir zaman erkeğe 
müsavı olamaz. Kadın kadın
dır, erkek erkektir. Niçin 
kadının erkeğe müsavi olduğu 
fikrini ileri atan bayanlarımız 
bile kadına erkek diıııeyorlar 
ıla kadın diyorlar. Görülüyor 
ki isimlerde dahi bir müsavat
sızlık var. Saniyen kadın yapı
lışı itibarile de erkekle bir de
ğildir.Her şeyde müsavat iddia 
edenler hiç olmazsa bu amacı 
gözönünde bulundurmalı değil 
mi idiler? Kadının düşünüşü, 
duyuşu hatta söz söyleyişi da-
hi erkekten ayndır .. 
Kadın hııkuk cihetince er

keğe müsavi olabilir. Fakat bu 
müsavatı tabii bir müsavat şek
linde alamayız. içtimai seviyesi 
yük.sek milletlerde kadının hu
kukça müsavatı, hükümetin ka
nunlarile v.erilmiş bir haktır. 
Netekim bizde de öyle deyi! 
mi? Uzağa gibniyelim bundan 
yirmi otuz sene evvel kadınla
rımızın kaçında erkekle müsa 
vat fikri vardı? 

Yarın öbür gün teşkilatı 
esasiye kanunundan kadınlar3 
verilen haklar kaldırılsa 
buna hangi bayanlarımız hangi 
toplan tüfenkleri ile karşı ko
yacaklar? Erkeklerin bu cihet
çe faikıyeti kuvvetli oluşların
dandır. Tarihe bakarsak ka
dına muhtelif asırlarda bir ta
kım siyasal haklar verilm:ş ve 
tekrar geri alınmıştır. Niçin 
erkeklerin haklan daimi de 
kadınlarınki değil.. Çünkü ka
dıniarın siyasal hakları içti
timai seviyeye bağlı, tabii, 
ezeli ve ebedi değil de ondan. 

Şimdiye kadar kadınla er
keğin miiJavi olmadığı fikrini 
ileri sürmeın sakın ha kadının 
erkekten daha küçük bir mev
kide olduğunu iddia ettiğimi 

anlatmasın.. Hiç böyle birşey 

söylemek istemiyorum. Birbi
rine müsavi olmıyan iki şey 

ınüsavi olmaz fakat muadil 
olabilir. işte kadınla erkek te 
böyledir. Onlar hiçbir zaman 
birbirine müsavi olamaz fakat 
muadildir. Bugün kaç erkek 
ev işi veya el işi yapmıya mıık

, tedirdir. Hesap edilecek olsa 

•• 
Universiteli 
Konuklar köy
lere dağıldılar 
ilimizin konukları genç üni

versiteliler Tirenin Kaplan yay
lasında bütün bir gün geçir
mişler ve öğle yemeklerini Ba
demiyede yemişlerdir. Dün 
Bozdağa çıkan gençler buranın 
tabii güzelliğine hayran olmuş· 
lar ve geceyi orada geçirmiş
lerdir. 

Gençler konukhyacaklan 
köylere dağılacaklar ve on beş 
gün buralarda geçirdikten son
ra şehrimize gelecekler ve bu
radan mihmandarları ile bir
likte Bergama bölıı-esine geçe
cekler on beş gün de oralarda 
kalacaklardır. 

İzmirde 
Bir ticaret lisesi açll
masına çalı,ıhyor 

lzmirde bir ticaret lisesi açıl
ması için alakadarlerce kültür 
bakanlığı nezdinde teşebbüs

lerde bulunulmuştu. Kültür ba
kanı bay Saffet Arıkan Tür
kiyede meslek tedrisatına bü
yük önem vermektedir. Bu me
yanda bu meselenin de ehem
miyetle tetkik edilmekte oldu
ğu haber alınmıştır. Hatta 
şimdiki ticaret mektebi binası 
fakülte bile olabilecek kifa
yettedir. ----, 

Enstitü 
lnşaat bu yıl başlıyacak 

lzmir kız san'at enstitüsü bi
nası inşası için yangın yerinde 
ayrılmış olan 011 bin metre mu
rabbaı arsanın planlara göre 
bitmediği anlaşılmışbr. Bele
diyeden daha on bin ınetrelik 

bir arsa alınarak buna ilavesi 
karar'.aştırılmıştır. Bunun da 
metre murabbaının onar kuruş
tan verilmesi için şehir mecli
sinin toplanması beklenecektır. 
Arsa temin edildikten sonra 
Kültür bakanlığı bu yıl ensti
tünün bir kısmını inşa ettirme
ğe başlıyarakt· 

tieroerler 
Pazarları kapalı 

R 

Yeni Borsa heyeti 
Seçimini dün yaptı 

Bugün kuru meyvacılar toplanabile
cekler mi, bir çuval daha üzüm geldi 

İzmir Ticaret ve Zahire Bor
sasının idaresile fi!en a'akadar 
olan heyetin yenilenmesi lazım 
geldiğinden 31-7-935 akşamı 
biteceğinden borsa nizamname 
sine göre, 1935-1936senesi ida
re heyetiiç;n , evvelce yazdı
ğımız gibi dün borsa binasın· 
da yeni seçim yapılmıştır . 

Yapılması geı eken bütün 
hazırlıklar ikmaı edilmiş oldu
ğundan seçime saat onda baş· 
lanmış ve saat onbuçukta ilk 
rey tüccardan Menemenli Bay 
Hıfzı tarafından atılmıştır. 

Rey s • ndığının başında inti
hap heyeti reisi olan borsa 
komiseri ile intihap heyetine 
tecim odasından gönderilen 
aza Kırkağaçlı bay Kazım ve 
borsa azası bay Mazhar Nurul
lah hazıı · bulunmuşlar ve bu 
suretle reylerin toplanmasına 

başlanmıştı. 
intihap sandığı saat on iki 

buçuğa kadar seçmenlere ha
zır bulundurulmuş ve bu saat
tan sonra borsa faaliyeti azal
dığından intihap sandığı mü· 
hürlenerek tatil yapılmış ve 
öğleden sonra tam saat üçte 
tekrar işe başlanarak bir saat 
kadar daha rey toplandıktan 

sonra alınan reylerde 1..k
seriyet olduğu görülmüş 

sandık açılarak heyet muvaı:e· 
besinde reyler tasnif edilmiştir: 

Reylerin tasnifinden şu ne
tice alınmıştır : 

Simsar Çömezzade Mustafa 
105, tüccar Kırkağaçlı Kazım 
104, tüccar Menemenli Hıfzı 
103, tüccar İzmiri zade Maz-

• 

har Nurullah 101, Simsar Se
lami zade Ziya 101, tüccar 
Cevahirci oğlu Şükrü 86, Ak
şehir Bankası müdürü Halil 
84 rey ile borsa idare heyeti 
aıalıklarına asıl ve 23 reyle 
Akosman zade Mehmet ve 15 
reyle Hocazade Ahmet yedek 
aza olarak seçilmişlerdir. 

Borsa heyetine lzmir tecim 
ve endüstri odasından da iki 
aza intihap edilerek gönderil
:nesi nizamname iktizasından 
bulunmakla bu işin ikmalinden 
sonra borsa idare heyeti te
şekkül etmiş olacaktır. Odadan 
kimlerin intihap edileceği he· 
nüz belli değildir. Yeni idare 
heyetine yüksek ve geniş mu
vaffakıyetler dileriz. 

Senenin ilk çekirdeksiz üzüm 
mahsulünün bir çuval olarak 
bir kaç gün evvel lzmire geti
rildiğini yazmıştık. Tüc:car ve ko
misyoncu Menemenli Hıfzı beye 
bugün Menemenden Deşteb><n 
bay Ali tarafından bir çuval 
yeni mahsul çekirdeksiz üzüm 
daha gönderildiği haber alın
mıştır. 

* •• 
lzmir kuru meyva ihracatçı-

ları birliğinin umumi heyet ha
linde bugün Borsadaki daire
lerinde bir toplantı yaparak 
üzüm fiatları hakkında görü-

• şecekleri haber alınmıştır. 

• 

KuTun.eyva ihracatçıları bir
liğini teşkil eden ihracatçıları

mızın mevsim dolayısile birçok
larının lzmirde bulunmamakta 
olmasından bu toplantıda ek
seriyet yapılabileceği şüpheli 
görülmektedir. 

Alivre 
Yüzde 

ıncır satışları 
noksan elli 

-
Bugün 

Komünist taslakları 
Muhakeme edilecek 

Teşkilatı esasiye kanununu 
değiştirmek teşebbüsünde bu
lunmak ve beyannameler tevzi 
etmekle maznun komünist tas
lağı Giritli Hazım ve on iki • arkadaşının duruşmalarına bu-
gün saat onda Ağırceza bakye
rinde başlanacaktır. 

Suçluların vekaletini avnkat 
Bay Cevdet Akömer, Bay Ha· 
lit Natık ve Bay Hulüsi Üzer
lerine almışlardır. 

Muamele vergisi 
Matrah alınacak esas 
Sınai müesseselelrle banka 

ve sigorta şirketlerinin mua
muamele vergisi ııamile müş

terilerden aldıkları paraların da 
vergi matrahına sokulması li
zımgeldığı Finans bakanlığın· 

dan ilbaylığa bildirilmiştir. 
Şimdiye kadar bazı yerlerde 

bu paralar üzerinden muamele 
vergisi alınmamış olduğu gö
rülmüştür .Esasen sınai müesse
selerin muamele vergisinden 
hazan yüzde 60-70 derecesinde 
iptidai maddeler tenzilatı yapıl
makta olmasına göre bu mües
seselerin müşterilerinden mua
mele vergisi namile aldıkları 
para vergi matrahına sokulma
dığı takdirde hazineye ait bir 
haktan müesseler istifade etmiş 
olacaktır. Hertürlü sigorta şir
ketleri ile bankaların yaptıkları 
muameleler dolayısile prim, 
komisyon, faiz, iskonto ve acyo 
gibi heme nam ile olursa ol
sun aldıklan paralar üzerinden 
tahakknk ettirilen muamele 
vergisi ayrıca hesap edilecek, 
bundan da vergi alınacaktır. 

Ruhsat resmi 
Beyanname verenlerden 

nasıl alınacak 
Finans bakanlığından gayri 

safi irat iizerinden vergiye tabi 
tutulurken beyanname vermek 
istiyenlerden alınacak ruhsat 

İncir ag" a"Iarındaki küçük hastalık tezkeresi hakkında bir bildi-
~ rim gelmiştir bu gibiler beyan-

Piyasadan yapbğımız tahki- olsaydı, bu hastalık da görül- nameye tabi mükellefler gibi 
kata göre bu yıl alivre sureti- miyecekti. 25 liralık ruhsat tezkeresi har-

Berberler cemiyetinin, her- le yapıl~ olan incir satışları Sıcak ve inbat devam eden cına tabi tutulmakta idiler. 
berlerin pazar günü dükkan- geçen yıla nazaran hemen he- havalar hastalığın bazı yerler- 2395 sayılı kanunun 47 inci 
!arı kapıyarak tatil yapmaları men yan yarıya azdır. de inkişafına sebep olmuştur. maddesine göre beyanname 
hakkındaki kararı tıcaret oda- Tahminlere göre şimdiye ka- Payruz bu hastalığın başlıca vermeği tercih edenlerin iştigal 
~ neyeti tarafından tasdik dar alivre bağlanan işler yirmi düşmanıdır. Bu yıl incir ürün- mevzulanııda bir değişiklik ol-
edilmişti. bin çuval yani iki bin tondur. !erimize iyi mahreçler buluna- mayıp yalnız mükellefiyet tarz-

Dün parti esnaf ve işçiler Bu yıl bazı incir mıntakala- cağı kuvvetle umuluyor. Dev- !arı tebeddül etmiş bulunmaı 
bürosu şefliğinden tecim oda- rında öretmenlerin şeker has- let demiryollanna ithal edilmiş sına göre bunun ruhsat tezke-
sının bu kararı berberlere ya- talığı adını verdikleri bir has- olan Aydın demiryollan da resi resmine ınüessir olmaması 
zı ile bildirilmiştir. talık görülır1üştür. Fakat bu yakında ürünlerimiz için indi- gerek olduğu ve kanunun 
Odanın bu karan hilafına hastalığın nisbet itibariyle çok rimli tarife tatbikine başlıya- 82 incı maddesinin A fıkrasına 

hareket ederek yarın dük- az olduğu da anlaşılmıştır. Kı- caktır. indirimli tarifelerin in- göre değil C fıkrasınl'l göre 
kanlarını açacak olan berber- ş n tarım fen memurları tara· cir müstahsillerini sevindireceği gayri safi iratları nisbetinde 
!erin cezalandırılacakları da fından incir bahçelerinde ge- şüphesizdir. Ve bunu sabırsız- I ruhsat resmi alınması emredil-

• kendilerine bildirilmiştir. reken fenni tedbirler alınmış lıkla bekliyorlar. miştir. 
..................................................................... ·······•························•······································•·••···••·····················•······ 
ancak binde bir nisbetinde bu- vak'ayi buna misal verebilirim: iman ettim ki iş birliği cinsi erkekle müsavi olamaz. Ka-
labiliriz. Erkeğin işlerini kadın, Geçen gün bir hastayi ziya- birliği tevlit edemiyor. Bu· dının işi ayrı erkeğin 
kadının işlerini erkek yapamaz. ret için hastaneye gitmiştim. gün hiçbir doktor, kıyafeti işi ayrıdır. 

Kadınlarımız hariçle çalışı- Oradaki bayan doktor öyle fena diye bir ziyaretçisini azar· Hayat kadınla erkeğin ça-
yorlar. Fakat evin işi;ıi yapan· bir hareket yaptı ki, tamamen lamaz. Söyliyeceğini sükünetle lışmasile mümkindir. ikisi bir-
lar yine erkekler değildir. Ha- kadın olduğunu gösterdi. Has- söyler. birinin yaşayışını tamamlar. 
riçte çalışan karı ile kocanın taneye giderken kıhğım kıya· Kadının tovalete düşkünlüğü Şipler nasıl yosunlarla mantar-
evdeki işlerini kim yapıyor? fetim yerinde değildi. ( kılık İrade ve zaafi onu doktorluk lann birleşmesinden vücuda 
Kadın değil mi? Niçin karı kıyafet diyib de 2eçmeyin. Her sahasında da düşüncelerinden geliyor ve ancak ikisinin iş-
koca ev işini de müştereken kesçe de malümdur ki, Nas- uzakta bulunduramıyor. tirakile devam ediyorsa hayat 
yapmıyorlar. Çünkü yapamaz- reddin hoca cübbesini yenile- Daha bunun g"bi kadınla ta kadınla erkeğin müştereken 
!ar da ondan... dikten sonra ziyfete girebil- erkeğin müsavatsızlığını göste- çalışmasile kaimdir. Baylarla 

Hariçte erkekle aynı işler miştir. ) İşte bizim bayan dok- recek binlerce misal verebili- bayanlar arasındaki dövüşme-
gören birçok bayanlarımız var. tor da kılığıma bakarak beni rim fakat niye yarar benim !er faydasızdır. Çünkü her bay 
Aynı işi görüyor ise onlara azara müstahak gördü. Adeta gördklerimi her bayım da bayana ve her bayan da baya 
müsavi mi diyelim. Hayır, bir- kovarcasına ve pek büyük bir görmekte yalnız bazıları gör- muhakkak surette muhtaçtır. 

şeyin birşeye müsavi olması asabiyetle dışan çıkmamı söy- mek istemiyor ve başka şe- Kavgayı dövüşü bırakıp el ele 
için kemiyet ve keyfiyet itiba- ledi. Verilecek cevabım pek kilde tefsir ediyorlar. verelim. Buna sarf edeceğimiz 
rile birbirinin dengi olmalı. çoktu fakat onun bir bayanı İşte bay Abdi Muhtar ne- zamanı daha hi'.yırlı ve daha 
Halbuki bu bayanlar öyle de- olduğunu düşünerek sesımı tice itibariyle bu günün genç faydalı işlere sıırfedelim. 
ğil. Gözümle ıı:ördüi!:üm bir çıkarmadım. Yalnız bir daha k:ıdınl rının fikri ,, dur: Kadın Fi r t ha~tin 

akanlık 
Devlet borçları 
Hakkında bildi

rim yolladı 
Finans bakanlığından ilbay· 

lığa gelen bir bildirimde 1927 
finanse! yılı sonuna kadar milli 
hükümet bütçl'lerine müteallik 
borçların bölgelere istinat etsin 
etmesin 1513 sayılı kanuna 
tabi tutulacakları bildirilmiştir. 

1927 mali yılı sonuna kadar 
milli hükümet bütçelerine mü· 
tea ilik borçlarla bütçe ve adi 
emanet hesaplarında kayıtlı 
borçlar mutlak surette bu ka• 
nun mevzuuna alınmış olduğı; 
halde bazı yerler mal memur
larınca bölgelere müstenit o!· 
mıyan borçların bin beş y.iı 
on üç sayılı kanun mevzuu dı· 
şında telakki edildiği ve bu 
madde ile tayin edilen müraca· 
at müddetinden sonra alacak 
sahipleri tarafından hazine aley· 
bine hak yerlerine ikame edi· 
len davalarda bu kanuna isti· 
naden müruru ' zaman iddiasile 
ref'i dermeyan edilmediği ve 
bu sebeple hak yerlerinden 
hazine a!eyhine ilam çıkmasın" 
sebebiyet verildiği anlaşllmıştır. 

1927 mali senesi sonuna ka· 
dar milli hükümet bütçelerine 
müteallik borçlarla bütçe ve 
adi emanet hesaplarında ka· 
yıtlı borçları bölgelere müste· 
nit olsun olmasın şümulü dahi· 
!ine almaktadır. Kanunda mu· 
ayyen müddetin bitmesinden 
sonra bu gibi alacaklar için 
hazine aleyhine bak yerlerine 
ikame edilecek davalarda mad· 
denin sarih olan hükümleri 
dairesinde müruru zaman nok· 
tasından müdafaada bulunul· 
ması bildirilmiştir. 

Bir kaçakçı 
Esrarı yuttu, fakat 
midesinden çıkarıld~ 

Yenikavaflar içinde Latif 
oğlu Kadrinin üzerinde esrar 
bulundurduğu araştırma meınur 
!arınca görülmüş ve Kadri, 
memurlann esrarı bulacaklarını 
anlayınca yutmuştur. 

Hastanede esrar Kadrinin 
midesinden çtkarılmış ve Kadri 
İhtisas mahkemesine verilmiştir· 

•••••••••••• 
B. Aşkı Eren 

Gölcük yaylasına gitti 
Tarım Bankası direktörü B· 

Aşlıı Eren on b~ gün istira· 
hat etmek üzere dün gölciil< 
yaylasına gitmiştir. 

iki erkek 
Bir kadını tehdit etıniŞ 

Mısırlı caddesinde oturan 
Mehmed kızı Nimet zabıtaY' 
müracaatla evinde yemek pişir
mekt~ iken tanımadığı iki ki· 
şiniıı yanına gelerek tabaoc~ 
ve ustura ile kendisini tebdıt 
ettiklerini ve bilahare dağ ci· 
betine doğru kaçtıklarını id· 
dia ve şikayet etmiştir. Za 
bıtaca tahkikata başlanmıştır· · -·· ....... 

Hakimi öldürenlet 
Dosya ağır ceza mab· 

kemesine verildi 
Urlada eski hakim bay İhsan 

Ziyayı dövdürmek suretile 
ölümüne sebebiyet vermek!• 
maznun Urlada dava vekili baY 
Yasin Fehmi ve arkadaşlarıD111 

lzmir ağır ceza hak yeriıtde 
muhakeme edilmek üzere Iı• 
mire getirildiklerini ve da"' 
evrakının da müddeiumumiliğ°' 
ıeldiğini yazmıştık Müddei~· 
mumilik bu evrakı tetkik etoı~! 

• I•• 
, ve duruşmaya başlanması '~nt 

ı 
evrakı ağır ceza hak yerı jj1 

vermiştir. Davanın günü hefl 
tespit edilmemiştir. 

• 
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- tf"ı - k . . lar da vardır. Çokluk bal ııı 

Kaynanalarııı bıçbır zaman l . . .. 1 d ·· lmü 
sevilmediği pek malum birşey. ağzında; gelı~ı gu~e uze : ş~ 
Bunu şu iki türkü daha güzel koşulmuş adı kıt alardan ıba 
anlatıyor. Kaynana kazanda rettir. 
kaynarsa eline kına koyacak Şu parça güzeldir: . 
gelin neler diyor: Çay ben;m çeşme ~enım 

Kaynanamın adı Hörü 
Kör olsun gözünün biri 
Kocakarı benden diri 

Kaynana kaynana 
Kazanlarda kayna 
Kalkda gelin oyoa 
Beyaz eller senden 
Kınaları benden 

Kaynanam hamama gitse 
Ayakları birden kaysa 
Altın sandık bana kalsa 

Kaynana kaynana 
Kazanlarda kayna 
Kalkda gelin oyna 

Kaynanalar arsız olur 
Eli, yüzü nursuz olur 
Görümceler hayırsız olur 

Kaynana, kaynana 
Kazanlarda kayna 
Kalk gelin oyna 
Beyaz ... 

Sabahtan 

« 
• • 

kalktım sütümll 
pişirdim 

Derdimi deşır. e benım 
Çay'.ar mürekkep olsa 
Yazı:maz derdim benim 

Altın pusem ezi'mez 
Kınalı el çözülmez 
Böyle güzel geline 
Kara yazı yazılmaz 

Bahçelerde enkinar 
Enkinarın dı.:ngi var 
Bu menentde, büyüyüpte 
yarım gibi kimde var 

İşte şu bir kıta şah eserdır: 
Ak koyun meler gelir 
Dağları deler gelir 
Hakikatlı yar olsa 
Geceyi böler gelir 

§ 
Alim orak biçiyor 
Suyu nerden içiyor 
ikindinin güneşi 
Perçominden geçiyor 

* 
Alim daSj'da yatıyor 
Taş göğsüne batıyor 
Varsam ı;:itsem çağırsam 
Bana sözler atıyor. 

* 

lzmitte büyük bir yangın Viyanada iki yüz bin kişi 
Ankara ve Istanbul trenleri işlemedi 

lstanbu l, 26 (Özel) - Son 
dakikada telgraf ve te'efon 
mubaberatı açılmıştır. bmit 
val i~i bay Hasip zuhur eden 
yangının şehirle alakası bulun
madığını ve şehi r lıar;cindeki 

ateşten de büyük zayiat ve 
bilhassa nüfus zayiatı o : madı
ğını telgraf:a bild :rm iştir. 

Aziziye 26 ( Özel ) - Ba
yındırlık bakanı Bay Ali Çetin 
Kaya ve yanındaki Zevat bu

raya geldiler. Aziziye tü?:e•i ini 

tetkik edeceklerdir. Akşam 
yemeğini burada yediler. 

lzmitte vukua gelen kaza do
layısile lstanblll • Ankara ara
sındaki trenlerin seferlerini ya
pamadığı hattın tamirine çalışıl
dığı hakkında Devlet d~miryol
ları genel direktörü B. lbralııim 
Bayburaya malümat verilmiştir. 
B. lbrabim Baybura akşam geç 
vakıta kadar telgraf başında 
bu!unarak hadise etrafında 
ma'umat a l mış ve icap eden 
tedbirlr.r için t:mirler ve rmiştir. 

F ransaaa yeni arar
ndu .• nameler neşro 

işsizlerin }'ekunu, ölenler çok 

Kahramanlar alanındz 
Dolfüsün ölüsü Üzerine n1üstakil 

Avusturya sıyasasına sadakat 
Yemini yaplldı 

. . . 
doğanlar az, evlenenler boşananlar Dolfiisiiıı Cenaze meı·asimiııe ait bit- iııtib« 

Paris, 26 (Ö.R) - Fransız !er adedi (384261) e indiril- v· 26(0 .. R) kal-ıyana, . - Başbakan Avusturyaya sadık 
kabinesi iktısadi kalkıııma ve miştir. Dolfüsün vazife başında bir k · da lmı 
h 1 Parl·s, 26 (Ö.R) _ 1935 ma sıyasasın n ayrı yaca-
ayatı ucu2 atma tetbirlerini b k · d Jd 1 as ın neticesin e ö ürü mesi- ğız. Bu hususta verdiğimiz ye-

tamamlıyan yeni kararnameleri Yılınııı ilk üç a}ında Fransa-
nin yıldönümü münasebetile mini tekrar ediyoruz. Dolfüsün 

ne t · ti F. b k b da evlenenlerin yekunu 59120 şre mış r. ınans a anı u Viyanada büyük nümayişler hatırası üzerine yemin ederiz 
münasebetle gazetelere diye- ve boşanma kararı alanların ı t 200 b. k. · k h 

yapı mış ır. ın ışı a ra· ki açtığı yolu daima güdece• 
Kaynanam gelince aklım 

vinde 1932 yı !ıııda 52 milyar yekunu da 44960 aynı müd- ı d d t ı . . man ar mey anın a op anmış- ğiz. Çünkü bize Avusturya ili· 
Alim armud yermısın olan biltçeyi 32 milyara indirdik det zarfında Frausada (166500) t y 1 b b k ş · Şaşırdım 

Sütün kaymağını yere taşırdım 
ır. ara ı aş a an uşnıg mez; iman ve kanaatııı veren 

Şu dünyada birmisiD demiştir. dog"um ve (200046)ölüm vakası k h d odur. a ramanlar mey anına gelmiş 
Geceler on dört saat Paris, 26 (Ö.R) - Fransa- tesbit olunmuştur. Geçen üç hararetli alkışlar arasında çok Prens Ştab Renbergde çok Ne yaman olurmuş burcak Beklerim gelirmisin da son hafta içinde 3645 ki- aya göre doğum az ölüm faz. 

Yolması § şiye daha iş bulunarak işsiz- ladır. 
heyecanlı bir nutuk söylemiştir. heyecanlı bir nutuk söyleyerek 

B Başbakan nutkunda demiştir ki: vatan için hepimiz birleşik ka· 
urcak tarlasında gelin olması Birer kıtalık parçalar: 

Sabahtan kalkbm ezan sesi var ~:~~: :::;:n g;:ı~r B. M. Esad Bozkurd bu Serbest ve m:stakil yeni falım demiştir. 
Ezan sesi değil gelin yası var k k Yunanıstanda genel oy 
Acep kaynananıın kaç tarlası Sarı kızın o usu •• 1 b 1 • 1 1 • 

var Altı aylık yold;n gelir gun ne Q Ü ) e ~e 1yor 1 • h il d•ı d• 

Ne yaman olurmuş burcak Kayadan koşan gelin Istnbul, 26 (Özel) - Eski Adliye Bakanı Bay Mahmud Esad mese esı a e ) eme J 
yolması Al kuşak kuşan gelin Bozkurd bugün İnebolu vapurile lzmire hareket etmiştir: 

Burcak tar:.s~ı::.~e:elin olması ~:;;:t ç;;k~:ş~:n :::;Del 25 yobaz yakalandı Mart ihtilalcile~~~~.1! ' affını istiyenle~ 
Maniler ekseriya 6, 7, 8, 9 § N Atina, 25 (A.A)- Hükumet göre, Venizelos bugünün bu-

ve nadiren 10 hecelidir. Aşk Gide gide yoruldum evşehirde gizli ayin yapıyorlardı çevrenleri genel oy tarihi hak- !anık durumu içinde şimdiki 
ve · k 1 UJ Ben o yare vuruldum K h k f d 1 şetaret Uzenne oşu m Istanbul, 26 (Özel) _ Nevşehirde gizli ayin yapan bektaşiler- kında Atina şarbayı bay ot- ü ürnet tara ın an yapı an 
kısa 1 d B 1 . m· de G·ızli sevdim a yarım f d d . 1 1 d'I • t .. parça ar ır. un arın ıç den mürekkep bir grup meydane çıkarılmıştır. 25 suçlu yaka- zias tara ın an kralın üşün- reyıamın u usa ı ege ercu-
• belki burada rastlarız - çok Aşikare duyuldu~Sonu vac- lanmıştır. Aralarında kadınlar da vardır. celeri hakkında verilecek iza- man olmıyacağı fikrindedir. 

H
giizel ve adeta şah eserhpaırç:·k. esı·ne karşı Çinli komünistler ~~!~e~i~~~~~a~:d:~:;r alına- ~:n::~~:i n~s:;ss::~iliç:s~ee~~ 

ava te 
) Geneloy saylavlar kurulunun bal seçim yapılmasını tavsiye 

.. . . Mançuride japonJara baskın yaptılar gösterdiği tarihte yapıldığı etmektedir. Bay Çaldaris ge· 

M f d d - } hır takdirde, bukümet bu husus neloyu istemekte israr ederse 
emleketİn her tara !n a eger l Paris'. ~6 ( Ö~R .> Uzak şarktan gelen malumata bakılırsa taki şartlarııı tespiti için ayrış bir ulusal birlik hükumetinin 

[( b 
• )'yor Mançurı ile Mogolıstan arsındaki anlaşmazlık gittikçe büyümek· partileri ile uyuşmağa çalışa- kurulması ve mart ihtilalinde 

aynaşma var. Te erruat genış ı tedir. Çinli ko~ünistlerden mürekkep bir kafile Mançurideki caktır. Geneloy sonraya hıra- alakadar of.anlar için ~-mel af 
M • ) D.. • Verit ve üye parası elarak da Japon askerlerıne baskın yaparak hücum etmiılerdir. Bu hadise kılırsa hükumet talik kararıııı ilan edilmesi laz:mdır. 
k ng)a, 25 (A.A - un~~ Bodrum 1000 Marmaris 700, gerginliği arttırmıştı. vermek selabiyetini haiz olan Atinaika Nea gazetesi cu-

ça kurumundan seçme ır M'l· 11000 Datçe 500 Fet- D 1 V 1 
kurul Ahıkö üne giderek halkı ı as •.. • . ' . osya ar • t • saylavlar kurulununu toplan- murca çevenlerin enize os 
hava tehlike~ine karşı bilenler biye 9?00 ... koyceg~z ~~o lira ıs enınce tıya çağıracaktır. . gibi düşündüklerim ilave et-
kuruluna .. ve yardımcı üye vermege soz kesmışler ır. h . V .1 k h• b" h • Atinaika Nea gazetesıne mt!ktedir. 
Yazın 1 duye V "t ve üye pa- Adana, 25 (A.A) -. Şe rı- " eri ece iÇ lf esabım yok,, dedi 

ış ar ır. erı . mizdeki havacılık işlerı durma- . H 1 d k b• • 
ralarıııın tutarı bin !ırayı geç· d.. .. b. pro .. gramla Berlın, 26 (A.A) - Alman hükumetinin Anhalt ili komiseri 0 an a a ınesı 

. dan ve uzgun ır F · d · b L " · ·ı d -ınıştir d. Ç · d k · rıe rıc oopo. r ın emrı ı e agıtılan çelik miğfer birliklerinin · fı· b.. yürümekte ır. evremız e ı d 1 • t• b b. f'kl d 
Mug-ıa 25 (AA)- ın u- "f .1 • Ad il osyaarını ısı)en u ırı er genel şefi ve iç bakanı Seldteye ç k•ı • b k 1 ' . b .. f. ·ıce çı tçı erı ana ı a- e a 1 

tiin ilceler:n.l e 'ı ava te'ı likesine u un 1 k , komiser şu cevabı vermiştir: e 1 mıy mec ur 
karşı .. . J • dımcı üye ya- rın yüzde üç ararına uOymuş- Seldteye verilecek hiç bir hesabım yoktur 

uye ve yar . 1 Kozan Nadırlı, sma- G 1 B L • 
zılınas d edilmektedır. ar ve . ' . . b .... k b. azete er · oopor ın cevabmı yazmışlardır. 

Florinin düşmesi kavçuk, petrol ve 
kalay piyasasında karişıklık yapacak 

ına evam . · · ççılerının uyu ır 
Şimdiye kadar ilcelerde Muila nıye p~ın ·· d 10 vermeği 
dı şarda kalmak üzere 500 üye kısbmıl at .Y1uzrd~r 
142 1 t ka u e mış e · 3 yardımcı üye yazı mış ır. 

T YA RE SİNEMASI A y TELEFON 3151 
TELEFON a1s1 8 ueON 

iki büyük filim birden 

ı _ fraklı Adam 

k 1 sözlü komedi) 
(Fransızca şar 1 1 ve GRA VEY • BARON FILS 

su2 :·A. kt:~ Korkma 
Ş ·· lü komedi) 

(Almanca şarkılı ve so~ ROBERTS 
LIONE HAID - RALPH . 

seanslar . Pazar günleri saat 
Hergün saat 16 da Cumartesı ve 

Havalarda Adana da 

lngiliz manevra- Yeni pamuk mah- Paris 24 (Ö.R) - Hollanda 
kabinesinin vaziyetini kurtar
mak için bir kaç günden beri 
devam eden son çalışmalar da ları sona erdi sulü satıldı 

Londra, 26 (Ö.R) - Büyük 
bava manevraları bugüu sona 
ermiştir. Bu manevralara yüz· 
!erce tayyare iştirak eylemiştir. 

Sebze ve Meyva 
İhracatımıza Ro,11anya 
olaylıklar gösterecek 
İstanbul, 25 (Özel) - Yaş 

sebze ve meyva ihracatımızın 
Köstence yolile yapılması için 
Romanyalılarla bir anlaşma ya
pılmıştır.Romanyalılar memleket 
!erinden transit geçecek ihra
cat emtiamıza azami kolaylık 
ıöstumeii onl!ylamışlardır, 

Adana, 25 (A.A) - Yılın netice vermemiştir. Hollanda 
ilk pamuk ürünü bugün Bor- başbakanı bugün kabinesinin is
saya getirilmiş ve bu dört kilo tifasını kraliçeye varmiş ve kra
Mısır pamuğu kilosu 25 lira 
hesabile törenle satılmıştır. !içe B.Koliz'in yerini vekaleten 
Pamuk tutarının büyük bir muhafaza etmesini ve flor:ni 
kısmı şehrimiz kızılay kurumu· düşmekten korumak için icap 
na verilmiştir. eden bütün tedbirleri almasını 

1 ·ı emretmiştir. Sabık başbakan 
ngı tere kralicanın bu emrini kabul ey· 

Deniz bütçesi lemistir. Diğer taraftan kraliça 
Londra, 25 (A.A) - Mor- kabine buhranına sebebiyet ve· 

ning Post gazetesine göre hü- ren katolik partisi lideri profe
kumet yaz tatilinden eve! mun· ı sör Alberze'yi kabineyi teşkile 
zam deniz bütçesini parlamen.- memur eylemiştir. Katolik par
toya a~ıetıııek fikrindedif, · ... ti~ ba1.kanı \ııı vazifeyi kabul -

etmemiş yalnız bu hususta ça· 
lışacağını ileri sürerek müsa
ade talebinde bulunmuştur. 

Fin,msiyal Taymis gazetesi 
Hollandadaki buhrand.ın bah· 
sederken diyor ki : 

Hollanda ne yapıp yapıp f
lorinin düşmesine mani olmalı 
lçin her çareye başvuracaktır. 
Florinin kıymetten düşmesi ka
uçuk, petrol gaz, piyasasında 
çokumüthiş karşılıkların mey
c!an almasına sebebiyet vere
cektir. 

Paris 26 (Ö.R) - Holanda
da isko'nıo faizleri son gün
lerde yüzde üçten yüzde beşe 
çıkarılmıştı. Buırün da iskonto 
faizleri yinde altı1a iblat olun
mvftur. 
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Toprak kUresl 
1783 Sulhundanberi Paris'te 

misli görülmemiş bir debdebe 
vardı. Sen - ]ermen mahallesi 
ile Mare mahallesinde ve Sen 
Lui adasında muhteşem konak
lar yapılıyordu. Dört veya altı 
atlı arabalar yollan dolduruyor 
idi. Hayat bir ş.mlik kasırga· 

sından ibaretti. Zevk hudud
ları aşmıştı. Yasak edilen ve 
sonra, ..,Kraliçenin dileğile, ya· 
sağı kaldınlan bir komediyi 
seyretmek için, tiyatroya akın 
ediyorlardı. Bu komedinin adı: 
"Figaronun izdivacı" idi Herşey 
cür' etle yazılıyor ve söyleniyor 
idi. En tam bir hürriyet vardı. 
Ve bu hürriyet taşkınlık dere
cesini bulmuştu. 

Bayan Kabarrus İspanya'da
ki durgun hayatına tekrar ka
vuşmak için kızının evlenme
sini son dtrece istiyordu. Pa
risin gürültüsünden, yorgun· 
luldanııdan, ye'rleştiği Vivyen 
caddesindeki dairenin darlığın· 
dan ve bu çok parlak kızın 
sebeb olduğu ihtimamdan şika
yetçi idi. 

- Terezita •.. 
- Yalvanrım anne, artık 

bana bu çocukluk adını ver· 
meyiniz. Benim adım T erez· 
yadu .. 

- Pekki, Terezya, bugün de 
prens de Leıteney beni ziya• 
ret etti. 

- Benim manastıra kapana· 
cağımı ona söylemelid niz, anne. 

- Marki de Dukreste de 
aynı cev.ı bı mı vermeli? 

- Aynı cevabı verirseniz 
minnetdar olacağım. 

Madam Kabarus içini çekti. 
Kızı ona sert sert baktı. İs
panyadaki hizmetçilerinden bi
rinin gevezeliği sayesinde, ağa· 
beyinin bir kaçırma neticesin
de doğduğunu öğrenmişti. 

Fransuva Kabarus, henüz 
genç iken, ticaret hayatına 
alışmak üzere İspanyaya gön
derilmişti. Orada, kendi mu· 
habirlerinden birinin kızı olan 
Mari - Antuvanet Galaberli 
kandırmış ve ancak çocukları 
doğdul<tan sonradır ki onunla 
evlenmişti. Demek oluyor ki 
bu kadın da sevmişti. Tereza
ya, şimdi lapalaşan bu vücutta 
eski bir aşık izlerini bulmağa 
~abalar, muvaffak olamazdı. 

Bayan Gabarus kalp anlayı· 
şına malik d eğildi . Kı zının de• 
ği~ i k liginden !.ıirşey anlamıyor· 
du. Gerçe hazan bir mücessem 
kürre önünde durup onu ya
vaşça çevird iğini görürdü. Dü
şük göz kapakları yanakları 
üzerine gölge serperdi. Bayan 
Gabarus kocasına yazdığı mek
tup ta şöyle derdi : 

" Bu memleketi:ı kadınları 
çok tuhaftır. Fenne vurğundur

lar. Komşulanmızın filik ve 
anatomi kabineleri var. Kızımız 
da aynı manasızlığa tutularak 
şimd i coğrafya ile uğraşıyor. ,. 

Fakat Terezyanın musattah 
kürrede aradığı şey sadece bir 
kadırganın geçtiği yoldu . As
tolab gemisi pupa yelken gi
derken bir kızcağızın aşkı ü
zerinden geçiyordu. 

Zengin kız için, kendisini 
güzel bulanları ve geçtiği her 
yerden arkasından bakılmaları, 
hatta şimdiden en parlak izdi
vaç imkanlarının peşine takıl
ması neye yarardı ? Güzellik 
B. de Mar,evili yolundan alı
koyamadıktan sonra .. 

- Nankör! Gençliğ ,,..i ona 
saklaır.ama layık değildır. 

Fakat hemen i•ave ederd' : 
- Kimseyi sevmek iste-

mem. 
Bayan Kabatus ağlaşıyordu. 

Kış şiddetli idi. 
- Kızım babanızın yanına 

dönmek isterim. Ya lnız s ızı 
evlendirmek kaygusu beni bu
rada tvtuyor ... 

Bayan Buvajlunun geldiğiııi 
haber verdiler. Halinden mem· 
nun olan bu dul, evlenmeler 
kurmaktan zevk alırdı. Şimdi 
de cebinde yeni bir teklif ge· 
tirmiş ti: 

Parlamento müşavırı 

şövalye Jan Jak dö Fonlenay. 
800.00() lira hazız parası var. 
İşi de 60.0:>0 lira eder .. 

Bu, bayance Kabarusun çe· 
yizine denk güzel bir servetti. 

Terezva evlendiriciye reve· 
rans yaptı, ve tekrar haritası· 
nın tetkikine koştu. 

B. De Fontenay 
Bayan de La Brişın kona· 

ğında büyük kalabal:k vardı. 

Oyun masalarının boşaldığı 
yoktu.Parlementonun karışıklık 
!arını, kıralıçenin gittikçe arlan 
kötü şöhretini ve 140 milıon· 
luk bütçe açığını eyice bilen 
bir lngiliz seyahı, B. Nekerin 
kızına Fransızların tabiatı, her 
şeye rağmen şen olmak oldu
ğunu soyliyordu. 

Kont ve Kontes Şarl dö No
ayın geldikleri haber verildi. 
Birbirine çok uyan bu genç 
evlilerin geçişi takdirlerle kar· 
şılandı. Sonra dans yine baş
ladı. Tam istirahat sırasında, 
salonun iki kapısı açılarak B. 
ve Bayan dö Föntenay girdi· 
ler. Oyun durdu. Herkes ye· 
rhıden kalkındı. Bu da bir ev· 
lenme ziyareti idi. Bir ay evvel, 
21 şubat 1788 de Terezya Ka
barus nihayet şövalye dö Fon· 
tenay ile evlenmişti. Bütün 
gözler güzelliği gözlere destan 
olan bu on dört buçuk yaşın
daki kadına döndü. 

ilerledi ve bayan Labrişin 
önünde anlatılmaz bir za
rafetle eğildi. Bir az orta
dan daha uzun olduğu halde 
bütün tavır ve hareketlerinde 
ö; le bir sevim vardı ki pek 
uzun görülmiyordu. Ona "ila
hi Endülüs kızı,. adını vermiş

lerdi. 
ipek gibi yumuşak kara dal

galı saçlarını emsalsiz bir haş
metle taşıyordu. Bakışı, tatlı
lığına karışan ateşile insanı tes
hir ederdi. Teni fil dişi gibi 
dü7.dü. Sevimli bir tebessüm 
inci gibi dişleri meydana çıka
rıyordu: S. sinde de öyle bir 
ahenk vardı ki bütün ş ahsın

dan etrafa dağılan cazıbeyi 
tamamlardı. 

Herkesin yüıünde takdir 
alametleri gözüktü. Fakat o 
hiç çekingenlik göstermeden 
yeniden iki kişiyi selamladı . 
B. Lamet ona yavaşça dedi ki: 

- Siz bir salona gırınce 
hem gece, hem gündüz yapı
yorsunuz. Kendiniz için gün
düz ve başkaları için gece. 

Neden soma kocanın da ora
da olduğunun farkına varıldı 
ve taliinden dolayı adamcağız 

tebrik edildi. 
Bayan de Fontenay yirmi altı 

yaşında idi. Çirkin ve biçimsiz 
değildi. Fakat karısının parlak
lığı onu gölgede bırakıyordu. 

Terezyanın etrafını erkekler 
ıl r Aleksandr dö Lamet, 

Italyan vapurunun am- Çetin Kaya istasyonlar
barından ç a dumanlar da hararetle karşılandı 

Dün limandaki ya11gın bastırıldı 
Dün limanımızda bulunan 

lta!yan bandralı Loyd Triye~
t ino acentesine men rnp Ma
nulla vapurunda bir yan.::; ın ba";
langıcı o '.muş ve C:eıhal söndü
rü lerek büyümes;ne mtyclan 
verılmemiştr. 

V:ıpur limanda !: ; :a y;l\:le
mekle idi. f-!cni.z le ~ t edi'e
miyen bir işçı ta ı af:nclan a: ıl

dığı rnnı '.an bir si~:ıra ı:l an bak
la alan sapan yanınağa ve aır. · 

bardan duman çı lm:a.:,:ı !: a ş'a

mıştır. Buı • u r< Örcn tayfad~.n 

Françisko sapanı banyo daire· 
sine sürükliyerek söndürmek 
istemiş, diğer tayfalar da hcr
tumlarla ambara su sıkmağa 
koyulmuştur. 

Vapur hareket etmek üzere 
bu'unduğundan islim boroların· 
dan çıkan dumanın fazlalığı 
Korc'. cn üzerindeki halka va
purda yangın olduğu hissini 
verm:ş herkes taraf taraf top· 
lanara l> seyire dalmıştır. Ateş 
beş on dakikad;;. bastırılmış hiç 
bir zararı mucip olmamıştır. 

EsKİ 10·,i. • l ~i~t ihbarı 
Karş·yz ha ·- iff' ::ös: on ~1 _ e!itebinih 

Bahçesin:n k.a· ./ması c.eva 11 ediliyor 
Bulgar teb:ıa ' ı Hanri Konç

berg adında b:rinin zabıtaya 

bir ihbarda bu"unarak Karş:

yakadaki Fransız Dam Dosiyon 
mekteb nele sekı z sene ~ Hel 
bir c;nayet vukubulduğunu ve 
öldürülen bir adamın mektebin 
bahçesinde bir köşede ı;ömü'.ü 

olduğunu, bild i rdiğini dünkü 
sayımızda yazmıştık. Bunun 

Öğretmenle··in 
Yaptıraca kları iki yüz 
Ev meselesi 
-Laş tarafı 1 inci sclıifetle

bankaya tı.ksitler yatırılmak· 
tadır. Teşkil edilen yapı koo· 
peratifin:n kısmen değişti

ri lmiş olan esas nizamnamesi 
kültür direktöılüğünden ba
kanlığa gönderilmiştir. Bakan-
lık İzmir ıruallimlerinin 
bu önemli ihtiyacı ıçın 

Ankaraca yapılması lazım gelen 
her türlü ko!ay!ığın yapılm&sını 
vadetmiştir. 

lzmir ilk mekteplerinde ya
pılacak olan koro (musiki) teş· 
kilatı için ilbaylık genel kurul
tayının kabul elmiş olduğu tç 
muallim tahsisatı Kültür bakan· 
lığınca da onaylanmıştır. 

Bu iş için .\lmanyadan Zü· 
kerman adında bir mütehassıs 
getiril<!cek ve Koro teşkilatını 
mekteplerde bu zat yapacaktır. 

lzmir mekteplerinde bu su
retle istikbalin musiki ihtiyacı 
için mühim bir teşebbüse giri· 
şilmiş olacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dük Degiyon, Le Peltiye, Sen 
F arjo bunların arasında idi. 
Kadın onların sözlerine kulak 
ve.riyor ve görünüşte neş'eli 

duruyordu. Fakat gözleri ba· 
yan dö Noay üzerinde duru
yordu. Zira bu geuç kadın ağa 
beyi zavallı Marşenvile çok 
benziyordu. 

Bayan dö Fontenay gözlerini 
çevirdi. Merevil parkının ağaç
yolu gözk rinde canlandı, ilk 
bahar gecesinin serin havasını 
tekrar ciğerlerine doldurur gibi 
oldu ve vaktınd an evvel kalbi 
aşka hem açılmış, lıcm de ka· 
panmış olan küçük kızı hatır

ladı. 
· Kraliçe Marki dö Labordun 
iki oğlunu aynı gemiye yazdır
mıyarak aynı tehlikeyi paykş· 
mamalarına dikkat etmişti. Biri 
Astrolab, diğeri de Busol ge· 
misine zabit oldu. Fak at bu 
annesel şefkat dolayısile ölüm
lerine sebep oldu. Bir gün, 
A laska sahillerinde, Port Fran
sede, deniz salı in iken, iki 
kardl'şin bir kayıkla sahile 
çıkarak birlikte avlanmalarına 
müsaade edildi. Kayık kayalar 
üzerinde parçalandı ve ikisi de 
boğularak öldüler. 

~ Sott u tuır -

1 
üzerine zabıtaca mcktel.ıin bah
çe c..nc' ~ idd:a edilen muhtelif 
yer.er.nde dün de hafriya '. a 
devam olunmuştur. 

Al: şama kadar devam ede-n 
ça'.ışmada iddiayı tevsik ede· 
cek hiçbir şeye tesadüf edile
memiştir. Maamafih bugün de 
mektebin bahçesinin kazılma

sına devam edilecektir. 

Aksu da 
Büyük bir balo 
Hazırlanacaktrr 
Dünkü sayımızda yazdığımız 

gibi vapurculuk •irtinin en lüks 
ve en güzel vapuru dün lima
nımıza ilk defa olarak gelmiş
tir. Bugün vapurda bir ziyafet 
verilecekti. Bir hayır cemiyeti 

adına Aksu vapurunda bir balo 
verilmesi fikri ileri sürüldüğün
den bugünkü ziyafetten vazge
çilmiştir. Aksu'yun gelecek 
seferine balo hazırlıkları yapı· 
lacaktır. Aksu Pazar günü va· 
purculak şirketinin lstanbul 
ekspresini yapacaktır. 

B. Süleyman 
BugUn yeni vazifesine 

Başlıyor 
Milli Emlak Müdürlüğüne 

tayin edi en Maliye kazanç 
vergisi hesab mütehassısı Bay 
Süleyman bugün yeni vazife
sine başlıyacaktır. Bay Süley· 
man çok eskiden Yeni Asır' da 
ilmi ve felsefi yazılar yazmış 
bir arkadaşımızdır. Memuriyet 
hayatı dolayısile yazı bayatın

dan çekilmiş bulunuyordu. Bir 
ay kadar evvel ( Şemsi paşa 
ve meşrutiyet ) namile intişar 
eden yazılarile bu zatı okur· 
!arımız tanımışlardır. 

Bay Süleyman umumi harpta 
Anafartanın iskelesi olan Ak
baş iskele kumandanlığında is
t iklal harbinde Ankarada er
kanı harbiye şube II\Üdürlük
lerinde bulunmuş her vazifede 
kendisini sevdirmiş ve muvaf
fak olmuş bir zattır. Yeni va
zifesinde de muvaffak olaca
ğında hiç şüphe yoktur. 

Vaz fesine başladı 
Bir aydanberi mezun bulunan 

yar baş müddeiumumi bay Maz
har mezuniyeti bittiği için dün 
vazifesi başına gelmiştir. 

Belediye encümeninde 
Plyarıgo evi satıldı 

Belediye daimi encümeni dün 
öğleden sonra Şarbay doktor 
Behcet Uzun başkanlığında 
toplanmıştır. Arttırma ve ek
siltmeğe ko;an işleri intac ey
lemiş ve bu arada çekilemiyen 
piyango için doktor Bay Mus
tafa caddesinde yaptırılan ev 
( 5250 ) liraya sablmıstır. 

- Baştarı.1/1 biflncı s alıi ede -
Uz, Aydın Saylavı Bay Nazmi 
Topçuoğlu, İlbaylık bayındırlık 
başmühendisi Bay Mehmed, 
şimend:fer erkanı ve daha bazı 
zevat taraflarından teşyi olun
muş1ardır. 

B.ıy Ali Çetinkaya Torbalı· 
da bir müddet kalarak bazı 

tetkikat icra eylemişler ve ora· 
dan Tireye, Tireden Ödemişe 
geçmişlerdir. istasyonlarda Ba
yındırlık bakanımız hararetle 
karşılanmış, canlı sevinç teza· 
hüratı yapılmışhr. 

Ödemişte öğ1cye doğru 1520 
r::. 'umındaki Bozdağına çıkıl· 
mış ve Tüze bakanı Şükrü Sa
racoğlu, Manisa Saylavı bay 
Refik Şevket İnce ve Gölcükte 
bulunan daha bazı zevat hey
ete iltihak eylemiştir. 

Bozdağında biraz istirahatı 

l 
1 

ve bir çay şölenini müteakid 
Gö!cük yaylasıı: .ı inilmiş ve bu
rada göl kenarında bay Şükrü 
Saracoğlu tarafından bay Ali 
Çetin Kaya şerefine bir ziyafet 
verilmiştir. 

Saat on dört sularında oto· 
mobillerle Ödemişe dönülmüş 
ve buradan Selçuğa gidilerek 
kurutulmasına devam edilen 
Cellad gölü bataklığı amel· 
yesi ile Menderes yatağınııı 
ıslah amelyesi inceden inceye 
tetkik olunmuştur. Oradan 
hattın teftişine devam edil· 
miştir. 

Bu seyahat dört gün kadar 
sürecek ve bay Ali Çetin Ka· 
ya dönüşte de şehrimizde üç 
dört gün daha kalarak istira· 
hat edecekler ve bu arada da 
büyük Gedis köprüsünü aça
cak.ardır. 

Berlinde kahvelerde Mu
sevilere dayak atılıyor .. 

Polis şikayetlere kulak asmıyor 
Bir özel aytar, 17 temmuz 

1 'HS tarihli Deyli Herald ga· 
2etesine yozıyor: 

Bay Hitler ve nazi hükumeti 
yeni bir program peşindedir. 
Bu yüzden Berlinin en büyük 
caddesi olan Kurfuerstendam 
daki kahvelerde Yahudilere 
dayak atılmakta, fena muame
leler yapılmaktır. 

Almanyada sıkı bir sansör 
bulundugu ve memleketin dışına 
diden bütün kabloların kontrol 
edildiği için orada olup biten 
hadiseler hakkında pek az şey 
sızmaktadır. Buna karşı ola
rak Deyü Herald gizli bir va• 
sıta ile gayet doğru bir haberi 
öğrenmiştir. 

berlin polisinin verdiği bir 
bildirimde Pazertesi günü Ber
linde yahudilere bir saldırma 
olduğu ve bunun Nazi rejimine 
düşman olan bir takım unsurlar 
tarafından yapıldığı bildiriliyor. 

Bunun bu kadar meydanavu
rulmamasının sebebi, bu günler· 
de bir lngiliz lejiyonunun Ber
linde bulunmasıdır. 

Yabancılar, kendi memleket
lerinde bulunduğu zaman, Al
manlar bu türlü kargaşalıkların 
önüne geçmeğe pek dikkat 
ederler • 

Bu sebeple hücum kıtalarına 
verilen emirde her türlü gös
terişlerden kaçınmaları iş ha· 
şında olmadıklan zaman üni· 
forma giymemeleri bildirilmiştir. 

Eski lngiliz askerlerine çelik 
miğferliler tarafından verilecek 
yemek, üç eski Alman askeri 
aralarında atışma çıkması 
üzerine bu yemekten vaz ge· 
çilmiştir. 

Papa, aradaki konkordatoya 
uymıyan bir şekilde Almanya· 
daki katoliklere fena muame· 
1-ı edildiği için Bnliııe bir p· 
rotesto notası göndermiştir. 

lngiliz savı:şçılarına verilmesi 
karar altına alınmış olan ye· 
mek, türlü Alman cemiyetleri
nin uyuşamaması yüzünden ge· 
ri kalınca gezginler general 
Göring'ia avlandığı koruya gö· 
tü. ülmüştür. Bu sırada gener:ı· 
li dinlenmek üzere başka bir 
yere gitmiş bulunuyordu. 

Son günlerde Amerikada ve 
öteki memleketlerde neşredil

mek üzere gönderilmek isteni
len birçok haberler Alman hü
kumeti tarafından alıkonulmuş
tur. Çünkü bunlarda yahudi
lere karşı kötü muamele ya· 
pıldığının bahsi geçmekte idi. 

Son zamanlarda Almanyada 
yiyecek fiatlan artmakta ve iıt 

1 

şartları kötüleşmekte olduğun 

dan hükumet, halkın dikkatini 
başka bir tarafa sürüklemek 
erliı'esiyle yeniden yahudilere 
hücum hareketini körüklemeğe 

başlamıştır. 
Bir kaç gündenberi bütün 

resmiğ Alman gazeteleri Deut· 
ehe Volkviertschaft ajanlığı ta· 
rafından verilmiş bir takım bet
keleri basıyorlar. Bunların hep
sinde yahudilerin ekonomik ha
yattan uzaklaştırılması isten· 
mektedir. 

Bu yazılarda yahudiler, mem· 
lekelten atılmadıkça Almanya· 
daki yahudilik meselesinin ko· 
tanlamıyacağı ileri sürülmekte· 
dir. 

Bu türlü beteklerin. hükü· 

metin izni olmaksızın çıkmasına 
imkan yoktur. 

Yahudilerle son dereceye 
kadar çarpışmak işi Hitleı 
gençlık örgütüne bırakılmıştır. 

Bu örgütün önderleri, hükiı· 
metin bir kanun çıkararak ge· 
ca saat ondan sonra yahudi· 
!erin evlerinden çıkmalarını 

yasak etmesini istemektedirler. 
Bu hareketin yaniden azış· 

ması Almanyadaki yahudileriıı 
durumlarını büsbütün berbat

laştırmaktadır. 

Berlin dışındaki uraylarda da 
Almanyada doğmuş da olsalar 

yahudiler yurddaşlıktan çıkarıl· 
maktadır. Bir defa yurddaşlık· 
tan çıkınca artık bunlan kolay 
hapse tıkmak ve yahut sınır 

dışına sürmek imkan altına gir• 
mektedir. 

Berlindeki yahudilerin üze· 
rinde gene 1933 Nisanının kor· 

kunç günleri yaşamaktadır. 
O zaman resmiğ bir boykot 

günü ilan edilmiş, daha sonra· 
dan işler normal hale girmişti. 
Şimdi ise tanrının günü boy
kot günüdür. . 

Berlinde geçenlerde yahudı· 
!ere büyük bir saldırma olmuş· 

tur. Böyle zamanlarda yardı~ 
için çağırılan polis hiç sesin' 
çıkarmam:ıktadır. 

Macar Ajansını. 
Amiral Horti takdir et~ı 

Budapeşte, 25 (A.A) - Aıtıl' 
ral Horti Macar Telgraf Ajall51 

başyazıcısına Macar durum i( 
1 • • . 1 . 1 dalcı 
erının genış emesı a anın 

hizmetlerinden dolayı l\bC'' 
Ziynet nişanını vermistir. 
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lhtililciler arasında 
iki Hindu Liderin Kalifurniyada 
Tevkifine Amerika polisi yardım etti 
Kayserin son tahrikatından 
Berkeleydeki hazırhklardan ha· 
berdar olan lngiltere, Amerika 
hiikdmeti nezdinde diplomasi 
teıebbüslerde bulunarak Hirdu 
ihtilllcileri aleyhinde tedbirler 
almaj'a kandırmıfb. Amerika 
blikGmeti bitarafb. Hepsinden 
fazla olarak vatanlannm hürri· 
yet ve istiklali için çalışan mil
liyetpenerlere, ihtililcilere ken
di topraklanna sığınma laakkı
nı verdikten sonra gene onlar 
aleyhinde tedbirler alması an-
\fllmaz birşeydi : Amerikanın 
nestijini, şerefini yükseltecek 

Jtahiyette sayılamazdı. Fakat 
daha o tarihte Amerikanın 
miittefikler yanmda yer alma
sını temine çahşanJar hayli 
kuvvetli olduklanndan bu te· 
ŞPbbüs te onların yardımı ile 
gerçekleşmişti. Berkeleyde iki 
Hindu lideri tevkif edildiler. 

Ingiliz esir edilerek içerde bir 
köye aevkedildiler. Gemicilerin 
Holy Joe adanı verdikleri bir 
şeh, eairleri bütün gün çabşb
nyor ve kendilerine pek az 
ekmekle su veriyordu. Esir
ler bu civarda bulunan 
bllyilk aalyonıozlan avlamağa 
bqladılar. Salyanğozlan tence
reye koyor, albnda ateş yakı 
yorlardı. Su kaynamağa baıla
yınca salyangoz tencereden 
kaçmağa çalışıyordu. Taranın 
AfÇlll ustalıkla onlan kaçmak
tan menediyor, böylece kabuk
larından çıkmalannı temine mu
vaffak oluyordu. Esirler gün-
}erçe salyangozla geçindiler. 
Günün birinde Tara kuman
danı o mıntakada bulunan bir 
TOrk zabitine başvurmak im
kinını buldu. Türk zabiti, esir
lerin vaziyetlerini düzel miş, 
onlan bir çok mahrumiyetler
den kurtarmışb • Vestmnister 
dükü, Zll'hh otomobilile yaphğı 
bir yürüyüşte Senusiler elinde
ki eairlere nst gelmiştir. Esir
ler yerliler gibi giyindiklerinden 
önce onlan tanıyamamış, fakat 
lngilizce konuştuklannı işidince 
herşey anlaşılmışhr. Esirler 
zırbh otomobilin himayesinde 
Mısıra danmtışlerdir. 

- Sonu Var -

• 
Genyön toplantı
sında alınan 

Kararlar 
Ankara,25(A.A)Genyön kuru 

lu bugün be!Ji toplantısını yaptı 
ve Yusufeli, Ba'a, Manavgat, 
Arabsun ilceleri parti yönkurul 
başkanlarının ödevlerini onay
ladı. Partinin iç işleri üıerinde 
görüşülerde bulunarak kararlar 
verdi. 

Uşakta 
llkmekteplerden yetişen 

çocuklar 
Uşak, 25 (A.A) - Bu yıl 

merkez ve kamun ilk okulla
nndan 168, üç dershaneli köy 
okullanndan da 224 genç çıktı. 
ihtiyaca yetmediği için bu yıl 
merkezdeki okul sayısı beıten 
altıya çıkarılacaktır. 

Fransızla 
anlaşma imzalandı 
Paria, 25 (A.A) - Türkiye 

biiyiik elçisi ile bay Laval ve 
eğitim bakanı bay Mariyo Rus
tan dün saat 18 de Fransız -
Ttırk kültür sözbağım imza et
miılerclir. 

«-······ . Küçük Haberler: 
çe,meye gitti 

llbaybk baytar direktörü bay 
Adil Çeşmedeki hayvanlann 
umumi vaziyetini tetkik için 
Çeşmeye gitmiştir. 

Dilenciler 
Yasak olduğu halde dilen

mekte devam eden alb di· 

fenci dün beled ye zabıta me
murlan tarafından yakalana
rak dilenci evine götiirüimüıtiir 

Kadının slllhı 
Keçecilerde Kaba soğan so-

kağında Selim kızı Şöhret ile 
Yakub kızı Emine aralannda 
su meselesinden kavga çıkmış 
ve Şöhret Emineyi nahnla döğ
müştilr. 

Bıçak va çakı 
Kağıthane caddesinde Meh

met oğlu Kamilin üzerinde 
bir bıçak ve Deniz yolcu salo-
nunda Ramazan oğ u Muharre
min lizerinde de bir çakı g6-
rülerek zabıtaca ahnmışbr. 
Yabancı da dellller 
Kemerde Şemsiye sokağında 

Sami oğlu Mehmet ile kayın 
biraderi Mirza oğlu Musa ara· 
11nda bir İf yüzilnden çıkan 
kavgada Mehmed, çakı ıle 

Musayı sol memesi tızerinden 
yaralamıı ve yakalanmııbr. 

Çeketlnl pantalonunu 
a,ırmı,ıar 

Şehitler caddesinde oturan 
Ömer oğlu Abidin, açık bu· 
lundurduğu pençeresinden evi-
ne giren belir11iz bir hırsızın 
pantalon ve çeketini çaldığını 

zabıtaya bildirmiş ve zabıtaca 
tahkikata ~aşlanmıştır. 
Bıçak çekince yakalandı 
Çorakkapı Kemer caddesin-

de Nasuh oğlu Abdullah aar• 
hoı olarak yoldan geçen Bilil 
oğlu Mustafay• bıçak çekti
ğinden yakalanmışbr. 

Sorho,ıuk bu 1 
Tilkilik parkında Nazif oğlu 

Abdullah sarhoş olarak parkta 
fotoğraf çektirmekte olan Be
sim kızı Miinevver ile kardeşi 
Rifatın yanlanna sokularak 
hep beraber fotoğraf çekti· 
relim demek suretile sarkın
tılıkta bulunduğundan yaka
lanmışbr. 

o. _ onseyı to2ıanıy 
İngiltere şimdilik Habeşistana s 

Satmak kararını geri aldı 
-Bcıftarafı 1 i 'ltct sahift <k- Bakan Fr-.nsanın da a 

siyasal çevrenlerde tesir uyan- maya sadık kaldığını iliv 
dırmııtır. ÇlinkG ltalyanın bir miştir. 
çok sillh fabrikalan bulundu· Pariı 2S ( A.A ) - Ba 
ğu cihetle bu karann yalnız val bakanlar kurulu top 
Habeşlileri miidafaai nefisten aında ltalya - Habeı ani 
mahrum kılacağı ve insani ol- lığının barıı yolu ile hal 
madığı ileri sürülmektedir. Pariı, Londra, Roma v 

Taymis gazetesi (Adisababa) l sababa arasında geçen 
d k h b. . d ld v b' maları anlatmak ve Fr a ı mu a ıran en a ıgı ır f C d 
haberle Habeı ordusunun sil- ıelecek ha ta enevre 
el durumunu bildiriyor buna cağı . dt~rum etrafında 

H b . b' vermış ır. 
nazaran a eşıstan1n otuz ın B k 1 k lu ne it 

k . • 1. d . d 1 a an ar uru 
as ennın e ın e yenı mo e d 1 ·ıt e dostl . .. . ve ne e ngı er 
ıılahı ve 15 mılyon fişengi• nı tehlikeye düşürmiyec• 
buluntnaktadır. Diğer silihlan uluslar sosyetesinin pren 
eski gıra modelidir. rine bağlı kalacak olan 

Habeıist:ınJD bugün elindeki reketi beğenmiflerdir. F 
tayyarelerin yekunu on birdir. hükCimetinin durumu ke • 
Bunlardan yalnız beşi bombar- rak belli olmuı değildir. 
dıman tayyaresi olarak kullanı- laşıldlğına g6re Bay Lav 
labilecek ve diğer albsı salibi- sin bir pr~gramla yola 
ahmer hizmetlerinde çah- maktadı.r •• Konseyin . kat' 
şacaktır. Habeş ordusu he- lantı tanhı henüz beJ!i o 
men hemet topçu kıtaabndan la beraber, bu tarihten 

h "k b" bul mahrumdur. Yalnız imparator- emencecı ır çare 
luk muhafaza alayındaki top aının Londranın arzu 
ve techizat çok eyidir. Ce- toplan~~' lüzumsuz bale i 
nupta ve şimalde harp edebil· mıyeceıı anlafılmaktadır. 
mek vaziyetinde hazırlanan nunla berabe~ .. ~talyanın 
askerlerin yekünu 160 bin ka· ababaya verdıgı notadan 
dardır. durumda hafif bir e • • 

Roma 26 ( A.A ) - ltaJya muştur. • . 
hükumeti Uluslar sosyetesini B~>: M~ssolını 11eırlar 
bırakmadan doğu Afrikasmda elesının bır tarafa bırakıl 
kendisine hareket özgiirlilill ve ~~!inci y~rgıç tayin 
verilmek suretiye kabule değer medıgı takdirde 1928 
bir kotarma yolu bulunması masına gı5re ola~k ~lan. 
mtımkün olduğunu sanmaktadır. ma usulünll tatbık edilebil 

H6k6met çevenleri Japonya dilşllncesindedir. 
tarafından Çinde yapılan ha- Habeı lmpantoru iae 
reketlere karşı daha az ıid- Jar sosyetesinin bir ani 
detle protesto edildiğini kay• varmamıı olan ltalyanlar 
detmektedirler. lngiliz kabine- beşlerin komisyondaki m 
sinin Habeşistana silih ihraca• reylerini bunlardan bir t 
tı için mtısaade vermekten lehine olarak müsavilikte 

Muhakemeleri görüldü. iç
lerinden biri, ibtilil komitesi
nin gizli faaliyeti hakkında 
arkadaşına hiyanet etmiı bulu
nuyordu. Bundan müt~essir 
olan ibtililcı tabancasım çe
kerek mahkeme salonunda 
arkadaşını aldllrdil. Mahkeme 
niai "Deputy Sherif" te ce
binden bir brovninğ çıkardı 
ihtilalciyi öldürdü •••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

çekincliii dakikadanberi ltal· karması ve beşinci 
yan kamcyu lngiltereye kartı atadmaaı mlimkiln 

Sir Basil T omson bu vak
adan bahaaderkea, adaleti te
min meTkiiade olan Sheriff'in 
Hintli ihtilAfciyi aldlbmesini 

mazur göstermek için diyor ki: 
"Hintli asi zaten idama mah-
kum olacakb. Şheriff oa daki
ka sonra verilecek bir lıilk· 
mü bizzat infaz etmiı bulu· 
nuyordu.,, 

Bu dünya adalet tarihinde 
nadir gorili• bir nkaycb. iğ
renç bir Yaka... Harp içinde 
adalet anlamlDlD bile ne kadar 
çOrllcllljlbıll glıteren bir vaka. 

Clerp T•ebuluste 
vutret 

Harpten az önce, Alman 
a · aalan Tarabluaun muhtelif 
kabileleri arasmda çahfıyor· 
larclı. Harp hafla11nca Sena· 
Iİler müttefik!er aleıhblde 
~ t 16 da T .. 

~-~-~·, aiiliiJfll ..... 

Kadın 
Hollnood'

taa selen 
SOD haberler 
orada urça 
ıapka adı 
verilen yeni 
bir modanın 
ortaJ• abl
dıfmı ı&• 
teriJor. Bir 
ıeae olayor 
ki mpya 
mllüm yer 
verilen yeni 
bir madde· 
dea yapılan 
bu ppkalar 
her tarafa 
y~yılmak is

'11dadnil pte~. Oseaıa 

ve Moda 
daha mlaaid bulunmaktadır. onbqinci maddedeki 

S6ylenclipe g6re B. Eden bik etmeai llz.ım gelclitl d 
Cenevrede itidal göstermek hu- cesindedir. 
ausuncla talimat almışbr. Bu tezler birine karp 

V qingtoa, 26 (A.A) - B. halde beşinci yargıcın ata 
Norman Davis uluslar sosyete• suretile bir anlaşma • 
ainin Habeı - ltalyan anlat· belki Je yine vardır. 

Londra, Roma ye A • 
mazhıına bantçı bir çözge bul- arasındaki kon111malar k 
mağa muvaffak olacağını ıay... toplanbsına kadar devam 
Jemiftir. 8. Davis, Fransanın cektir ve önllmtizdeki 
ltalyaya arka olmak için uluı- konUflD&larım önemli bir 
lar 101yeteaindea ve lngiJtere- deiiftirecektir. 
den aJn)mammn hiç muhtemel Buıld baJ Laval 
olmadıjma illYe ebniftir. 111,ak elçiai lir Jorj ... __.'1111 

ROMA 26 (A.A)-Giorula bal edecektir. 
D'ltalla, 1ta1,...Habq ..... Paria 25 (A.A)- LI J 
maUjmı .ı.tar ..,._.. aeteaiaia Cenevre 
fltlnaek için yap.ı.akta olan yazıyor: 
laareketin •• ba aafatmulakta Cenevrede Daaaimarb, 
Japonyanm muhtemel et....• nada, lapan7a mim • 
dan bahaederek diyor ki: uluslar kurumu kome 

Devlet ba mneleyi uluslar lngiliz tezlerine mllzalıeret 
~~--ltllı .. ·~ .... 
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Mektep sıralarında 
Fransız - Alman ve Amerikan mek

t !erinin içyüzü.. Son filirrıler 
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Şatolardan şatolara koşan . çılgmm 
İsraflarından bıkmışlardı 

Bu k 
•b•ı.-r • • d; 3a;iz sevgiline bir kaç satır 

sabrları o uyunca . · B" 
isteri kasırgası ile karşılama- ittihaf etmek ıstıyor~m. ır 
mak k b"l d ... ld' Feryatlar, defa daha tekrar edıyorum: 

a ı egı ır. . . d'" ·· · ı , şı 
irad : ·· t- kan hayran- Yalnız sızın uşuncenız e } a -

en.n us une çı 1 b' l'kt ··ı k · ti lıklar ifadenin hudutsuz müba- yor, sizin e ır 1 e 0 me ıs -

legası çoşmuş kabarmış bir yorum.,, 
uslub hepoisteri kasırgasmdan Hiçte ideal bir sevgi o!arak 

b 
tavsif edilmiyecek olan bu mü-

ir sahneyi habrlabyor. 
1 nasebet nasıl kurulmuştu? Bunu 

Kral Wagnere mektup arın-
dan birinde şöyle yazıyordu: burada kaydedecek değiliz. 

Yalnız şurası muhakkak ki, 
"Biricik aziz dostum.,, 

1 kl kralın anormal münasebetinden 
Haşmetli güneş, karan ı arı 

nasıl yararak ışığını, sıcaklığını ayrılarak sevgilisini terketmesi 
ve yumuşak zevkini etrafa ya- için Bavyera balkının ayaklan-

ması lazım gelmiştir. Kral Luis 
yıyorsa ıstıraplarımzin sona er-
diğini, cyileşmenizin yakın ol- Wagneri hediyelerile taltif edi-
duğunu bildiren mektubunuz da yor, onu inzivasında takip ed~-
bana öyle göründü. Sizi düşün· yordu.Hatta müzik üstadını hır 
mek beni krallığın yüklerinden kaç defa ziyaret ettiği bile ol-

kurtarıyor. Siz yaşadıkça ha- muştu. 
yat benim için güzel, bahtiyar· Kral, hesapsız israfları, öl-
lıkla dolu olacaktır. Sevgili çüsüz yapı ihtirası ile Bavyera 
Vatanım ölmez. Onun yarattığı finansını korkunç bir iflasa sü-
kahraman!ardan :r.evk alması rüklemeıniş olsaydı Bavyerah-
lçin yaşaması gerektir. Size bo- lar krallarının W agnere kap:-i-
yalı bir fotografımı gönderiyo- sini mazur göreceklerdi. Bu 
rum. Beni tanıyanlar içinde en çok pahalı kaprislerile, ikinci 
çok sizin sevdiğinize inanıyo- Luis tabaalarını önce şaşırtmış, 
rum. Resmime bakarken, onu sonra da kızdırmıştır. Bavyera· 
size gönderenin kalbinde ya- nan sakin ruhlu burju\'alan can 
rattığımz aşkın ebediyen yaşa- sıkıntısını gidermek için şato-
yacağını, bir adamın sevebile- dan şatoya koşan krallarının 
ceği kadar kuvvet ve hararetle hayalini anlıyabilirler miydi? 
ıizi sevdiğimi düşünün.,, Hele bu şatolar yapıları kadar 

ikinci Luis tamamen W ag- tezyinab ve moblelerile de ef-
nerin nüfuzu altında idi.Yalnız sanevi sayılırdı. Onlar, çılgın· 
onun şahsını değil müziğini de lığın pususuna dü,mek üzere 
seviyordu. "Aşkla şehvet da- olan bir kralın taşlarla ifade 
ğıtan feryatlarını,, seviyordu. edilen hayallerinden l.aşka bir 
W agnerin sağlığı ile çok sevi- şey değillerdi. Louis, orada 
len bir metres gibi ilgileniyordu. hırslı ruhunun heyecanlarını, 

Mektubunda şöyle devam nostaljilerini ~aşabyordu. 
ediyordu: Şatolardan her biri ikinci 

" Ormanın hayat veren ha• Louisnin hayatından bir sahi-
vasına ne vakıt gideceksiniz. fedir. Hohensochvangau, maz-

gallı dört kulesi1e kayalık bir 
Bu yer sıhhabnıza eyi gelmi-. tepede asırlar yaşamış çamlar 
yorsa -dağlık pavyonlarımdan arasında yükselir. Kugu kuş-
bir değerini seçiniz. Benim olan ları bu yerin özel işareti 
her şey sizindir.,, sayılırlar. Bu uslu, beyaz kuşlar 

Ailıyarak, yalvarıyorum:Sev- her tarafta, mazgallarda, hisar• 
gilim, kendinizi yeise kaptır- Jarda, çamlarda yuvalarını kur· 
mayan. Sizin için, yalnız sizin muşlardır. Şatoyu çeviren gö-
için yaşamak... Biricik ve her lün sevimli kabrıkları üzerinde 
şey olan, her şeyden aziz olan uçan geniş kanatlı kuşlar tabiiğ 
dostum için yaşamak isterim. güzelliği arttmrlar. 
K Jb d · B ·· -Sonu Var -a im rahat e emıyor. ugun .................... •••••• ................. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eşyayı görünmez 
Kılan ışıklar 

. ····-·. maşla örtülü bulunan en küçük. 

boyda bir kutudan idare edil

mek suretile yanmaktadır. De

neçte kullanılan parça sandı
ğa konunca lamba yakılıyor.10 

Stepban Pribill, adında genç l 
bir macar alimi Budapeştenin 
fizikciler grubu a eşyayı ta- 1 
mamen görünmez kılan ış~lar 
bulunduğunu bildirmiştir. Alim 
sözlerini deneclerle sağlamıştır. 

Macar hükumet merkezinin ta

nınmış bir bilğini kendi gözleri 
ı le bu iddianın doğrulağuna 

·ahit olduğunu, yahut ta bir 
.:.y görmediğini teyit etmiştir. 

Bu deneç bay Pribill'in labora
tuvarında yapılmıştır. Bizzat 

:otoğrafiieri alan Macar bilgini 
diyor ki : 

" İlk önce odada kitaplar, 

elbiseler ve yazı makinasından 
;baret olan başka başka par

çaları seçtik. Bunları bay Pr~
biU'in deneçlcrinde kullandıgı 
sandığa koyduk. 

Bu sandık bir radyo maki-
nasını lacak boydadır. 10 san· 
timetre genişliğinde düz bir 
çerçeve ile çevrelenmiştir. San
dıkta yüz mumluk bir ampnl 

saniye geçince sandığın aralık
larında görünmekte olan par

çanın yavaş yavaş görünmez 

bir hale geldiği ve bir dakika 

sonra da tamamen gözden kay

bolduğu görülüyor. Böylece gö

rünmez olan eşyanın yeniden 

görünebilmesi için bir dakika

lık bir zaman sarfı İcab edi

yor. Bu tecrübede bulunanlar

dan biri, odadaki eşyanın ön

ceden hazırlanmış olduğu iddi

asını ileri sürerek birlikte ge
tirdiği bronstan bir büstün bu 

te crüb eden geçirilmesini iste
dik. Böylece yapılan tecrübe-

de fev~ alade hassas pankro
matik plaklar kullandığımız 

halde büstün diğer parçalan 
olduğuna ıabit 

, 
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Acun üzürt1cülüğünde Türkiyenin yeri ____ ..._ ____ . 
-21-7-9:-ts günlemeçll sayldan devam -

Alivre satışlar 5 - ihracatçılar alivre yap-
Alivrc satışlar mayıs iptida- takları satışlara göre sene!ik 

larmda başlar, ~ğustos ortası- ciro~arını hesaplıyorlar. 
na kadar devanı eder. Alivre satışlar ekseriyetle 

. Son !-leş sene içinde yapılan Almanya ve diğer Kontinan 
ahyre flatış!ar hakkında e

1

de memleketlerine yapılmaktadır. 
edılen raklcamlar aşağıda gös- . . · 
tt ri'm iştir- ln~ıltere pıyasasına gelıncc : 

Sene · Kuh buraya alivre satışlar yapılma-
1930 1.200.000 maktadır. lngilizler her sene 
1931 800.000 mahsul nümunelerini görmeden 
1932 2.000.000 siparişte bulunmazlar. 
1933 1.200.0UO Tüccarımız hiçbir esasa isti-
1934 800 000 nat etmeden alivre satışlar 

Alivre sabşla.-rn faldesi yaptıkları için gazetelerde bu 
A l vre satış 'ar:a temin edi- hususa dair münakaşalar sene-

l~n fai?~:er şu suretle hütasa lerdenberi devam etmektedir. 
o.unabıhr: . Tüccarımız aşağıdaki esas-

1 - Rekoltenın b:r lnsmı lara dikkat ve riayet ettiği 
ıdrakten evvel satılmış o1uyor l d' d •· t ı d b' 

2 
. ·. · ta < ı r e a ıvre sa ış er a ır 

- Alıcılar ılk parfyı sa- intizam husule geleceğinde 
bn aldıktan sonra aynı evsafta .. h k t ··b b ı şup c yo ur. mu ayaatta u.unmak a rzusu- ~ . 
nu izhar ederler 1 - Turkıye rekoltesinin 

3 M ı ı · · sıhhat.e tahmini, 
- a ısu pıyasaya arze- . · · dildiği zaman dı ~arda 1 2 - Cıhan rekoltesı tahmın-

siparişler kolayl;k.a ka~ı\:~;. leri hakkında malumat topla-
mış o!ur. mak 

4 - Alivre sabşlan yeni 3 - Tür~~y, ra.ldp. memle-
mahsul fiatlarını bir dereceye ketler ve mustehlık-pıyasalarda 
kadar tcsbit etwiş bulunuyor. stok vaziyetini tesbit etmek. 

Borsa flatrarı 
Geçen sene içinde lzmir borsasında ce:-eyan eden fiatlar 

şu suretle tesbit olunmuştur: 

Aylar 
Son kanun 
Ştıbat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylul 
llkteşrin 
Son teşrin 
llkkanun 

Sonk5nun 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
flkteşrin 
Son teşrin 
İlkle an un 

Son kanun 
Şubat 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Ey,ul 
İtkteşrin 
Son teşrin 
İlk kanun 

Sonkiinun 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs , 
Haz·ran 
Ağustos 
Eylül 
ilk teşrin 
Sonteşrin 

ilk kanun 

Son kanun 
ŞuLat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylul 
İlkteırin 
Sonteırin 

En az 
5. 
6. 
6. 
5.SO 
6. 
9.50 
7.25 
5. 
7. 
8. 
7. 
6. 

5,50 
6.75 
6.-
7.-
7,50 

11.-
6.50 
6.-
8.25 
8.50 
8.50 
8.-

6.25 
6. 
7.25 
7.50 
7.75 

11. 
7. 
7. 
9.50 

10.25 
9.75 
9.75 

7.125 
6.25 
7.75 
8. 

' 8.25 
11.50 
8. 

10.75 
11.25 
11.25 
11.25 

8. 
7. 
8.25 
8.50 
8.75 

12.50 
9. 
9.50 

11.75 
12.25 
12.25 

Uzüm No. s 

En çok 
6.70 
6.63 
7.70 
7.50 

12. 
11.50 
10. 
8. 

10.50 
10.75 

8.75 
9.25 

Orta 
5.59 
6.40 
7.18 
7. 

10.05 
11.33 

8.15 
6.30 
8.63 

10.21 
7.90 
8. 

Numra: G 

7.60 7.-
7.76 7.76 
8.- 7.58 
8.125 7.73 

10.01 10.01 
12.25 11.94 
10.50 8 90 
9.25 7.71 

12.50 10.26 
12 125 l 1.90 
10.75 9.63 
ıı.- 9.91 

oumara: 7 

8.20 7.43 
7.625 6.98 
8.625 7.93 
8,62.) 7.9d 

13. 9.71 
13.125 12.58 
11. 7.67 
li.50 8.82 
13.55 11.64 
12.75 11.87 
11.875 11. 
12.25 11.38 

Numara: o 
9.36 , 7.96 
8.20 7.31 
9. 8.50 
9.10 8.46 

13.50 10 07 
14.125 . 13.22 
11.25 . 9.90 
14.25 12.46 
13 75 12.65 
12.625 12. 
12.875 12.32 

Numara: 9 

10.75 
9.75 

10.75 
10.50 
14.50 
16. 
13.75 
13.75 
15.25 
14.50 
13.875 

625 

8.65 
8.20 
9.37 
8.82 

11.23 
13.80 
10.66 
11.35 
13.19 
13.47 
12.97 
12.90 

Okka 
11.502 
44.· 88 

17?..786 
28.258 

108.843 
92.371 
24.069 

177.983 
105.167 
102.240 
107.352 
167.134 

158 249 
258.075 
556,758 
171.907 
389.361 
183.393 

7.952 
373 603 
610.233 
356.420 
281.161 
845.468 

574.390 
720.332 
604.640 
704.168 
741.666 
520.416 

80.940 
938.353 

1.246.180 
690.546 
528.448 
328.872 

807.838 
843.267 
656.864 
625.226 
933.849 
738.116 

1.444.369 
2.169.67u 
1.415.740 
1.183.287 

511.508• 

624.6C8 
681.786 
r,11.581 
537.886 
849.160 
781.000 
86.620 

2.787.176 
5.020 298 
1.801.412 
2.016.258 
1.648.194 

T. L. 
644 

2.854 
12.418 

1.977 
10.943 
10.465 

1,963 
11.207 

9.069 
10.447 

8.495 
13.460 

11.100 
17.465 
42.216 
13.284 
38.983 
21.899 

689 
28.807 
62.604 
42.529 
27.088 
83,808 

42.693 
50.279 
47.933 
48.855 
72.49 
65.465 

6.165 
82,762 

144.753 
81.977 
58.579 
37.427 

46.314 
65.709 
55.878 
52.299 
94.029 
97.567 

144.350 
270.723 
181.'779 
142.568 

62.978 

54.046 
55.907 
63.531 
48.327 
95.350 
10.772 
8.700 

316.410 
660.233 
242.657 
271.571 
213.243 

Sahife 7 

• 
(tr]Jo~:r~ Her fiyata satır 

oun Borsada Azimet do\ayısil( 
Yapllan Satışlar Acele müzayede ile satı 
~ ~ 

Onümüzdeld pazar gunu 
Zahire Borsası yani Temmuzun yirmi sekizine 

Çu. Alıcı Fiat günü sabahleyin alafı anga saa1 

164 Buğday 4 87 S 31 onda Gündoğdu ikincı kor· 
1106 Bakla 4 37 4 37 donda 160 numarada esbaı 

57 Kumdarı 5 75 5 75 Aydın kumpanya memuru M. 
Josef Kaporele ait hil-

80 Susam 12 12 cümle lüks mobilyeler bilmüza-
157 balye pamuk 47 47 yede satılacaktır. 
222 K Palamut 180 405 Gerek sarı iki kişilik karyola 

,~lllDimmı::i ____ a. 

Para Piyasası 
28-7-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 25 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 25 
İsviçre F ran. 40 80 
Florin 84 30 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. ilini 23 50 

Satış 

50 75 
625 

8 30 
79 65 
21 62 
10 37 
41 12 
84 80 
5 27 

24 

M*4 '* R M*fi• w: 

DOKTOR 

hasırlı takım, maroken takım 
oyun masaları, müdevver masa 
2 çini vazo, heykelli beya7 
saat, madeni etajer maa 2 bey· 
kel, sedefli masa maa arap 
heykel, Kadifeden divan, an· 
tika sandalya, bir çok lükr 
ve antika yağlı boya levhala 
resimli levhalar, 2 yüksek siyah 
kolona, vazolarla, lüks elektril 
lambaları, salamandra sobası 
6 amerikan sandalyaları, 1 eta· 
jcr ve heykel, şemine tuvalet 
2 amerikan koltuk, 1 büvül 
yağlı boya antika levha, 1 ser 
vant, bronz vazoları, 1 anah 
tarlı yemek masası, sobadaı 
bronz parçal::ırı, büyük vazl 
maa altı, 1 masa, 1 nargile 
1 saat, 1 bakır mangal, kar· 
diroblar aynalariyle, komodino· 
hır, koltuklar, 1 yazıhane, 1 
koltuk, çifte kanatlı aynalı do ~Ziya ökşin ~ laplar, vantilatör, duvar saatı 
1 kütüphane, tahta elbise do· 
labı, lavuman, şezlong, 1 kişi 
lik karyola maa yatak ve ci 
binlik, 1 beyaz karyola, ha' 

MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

N BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
, 19---26 (924) 
,)C777.77:YZZX7.7.Z77.7/./..7..7Z7./.ZZ7~ 

seccade ve sair bir çok lük 
mobilyalar bilmüzayede satıla 
caktır. 

Büyük Kardiçalı lbrahim be' 
hanında Emniyet müzayede sa 
fonu müdüriyeti. 

S-9 2-3 (1063) -
Numara: 10 

Sonkiinun 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temınuz 

Ağustos 

Eylul 
lıkteşrin 
Sonteşrin 
İlkkanun 

• 
19. 

9. 
10. 
9.50 
9.75 

14.25 
10. 
12. 
13.25 
13.15 
13 25 
13. 

13.26 
12.75 
13.26 
13.65 
17. 
18. 
15.50 
17.50 
19.50 
16.25 
15.375 
15.25 

9.82 
10.38 
11.24 
10.72 
12.77 
15.86 
11. 
15.16 
14.82 
14.79 
14. 
14. 

222.139 
175.430 
145.408 
190.209 
386.950 
109.738 

38.411 
1.07!.492 
3.407.718 
1•297.940 

584.759 
712.075 

21.827 
18.202 
16.353 
21.122 
48.922 
17.402 

4.136 
162.355 
505.461 
191.959 
82.372 
99.8o4 

Numara: u 

Son kanun 
Şubat 

~rt 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

f:ylül 
IJkteşrin 
Son teşrin 
İlk kanun 
Sonkfınun 

Şubat 

Nisan 
Mayıs 

10.14 
12. 
13. 
12. 
13. 
18. 
12. 
14.25 
14.50 
15. 
15. 
15. 
14. 
16.38 

15. 
14.25 

14.04 
14.04 
14. 
14.75 
19. 
20. 
12. 
18.50 
18.50 
18.50 
18.50 
15.50 
17.50 
16.38 

15. 
20. 

Haziran 19. 19. 
Ağustos 17.25 21. 
EylUl 16.50 25. 

hkteşrin 17.75 23. 
Son teşrin 17. 75 23. 
llkkanun 18. 22. 

Naklly a masrafları 
lzmir limanından muhtelif 

ecnebi mcwlekct limanlarına 
sevkolunan kutu üzümlerden 
a ınmakta olan navlun ücretle. i 
şu merkezdedir : 

Amsterdam, Roterdam ve 
Hamburg limanlarına belıer to
nu 11,25 Florin Londraya 9,75 
Hu'I 11 ,62, Liverpoole 10,27 
T. lirasıdır. 
Ecnebi memleketlerine 

ihracat 
Son beş sene içinde Türki

ycdcn ecnebi memleketlerine 
gönderilen kuru üzümlerin 
mikdar ve kıymetleri aşağıda 
gösterilmiştir : 
Sene Mikdar 

ton 
39,850 
30,140 
49,179 
45,639 
54.284 

11.74 
12.90 
13.30 

13.34 
15.48 
18.So 
12. 
15.70 
16.43 
16.76 
16.35 
15.83 
14.63 
16.38 
15. 
15.'.l3 
19. 
18.80 
18.74 
19.68 
18.39 
19.47 

95.741 
11.961 
11.644 

17.963 
4.260 

11.474 
3.124 

255.010 
650.15'2 

• 340.128 
346.799 
100.962 

10.892 
2.280 
2.982 
2.524 
1.562 

29.820 
278.982 
175.627 
50.125 
27.221 

11.248 
1.546 
1.559 
2.396 

660 
2.123 

458 
40.054 

106.76ı 
57.021 
56.700 
15.986 
1.595 

373 
447 
384 
297 

5.604 
52.255 
34.568 
9.217 
5.300 

Üzüm müşterilerimizin erı 

mühimleri, başta Almanya ol· 
mak üzere lngiltere, Hollanda, 

ltalya, Belçika ve Fransadır. 

Muhtelif memleketlerin ü
zilmlere tatbik ettikleri güm· 
rük tarifesi : 

Almanya:ahdi 8 mark. Haliha· 

zırda Yunanlı mallarına olduğu 

gibi 5 mark. lngiltere : Beher 
cvt başına 1 O şilin 6 pens idi. 
Yeni yapılan anlaşma mucibin
ce 7 şilindir. Hollanda : Ad·val 
0 0 8. ltalya : 100 Kgr. 150 Ji· 
ret, Belçika : 100 Kgr. 115 
Fr. C. Fransa : 100 Kgr. 150 
Fr. ve 3 60 Fr. cntrepot, Çe

koslovakya : 100 Kgr. 240 Kç. 
ayn olarak 75 Kç. muamele 



• 
Satılık 

Maden su borusu 
3 ve 4 ince kalınlıkta 100 

parçadan ibaret 270 metro 
maden su borusu ucuz ve 
acele olarak satılıktır. Talip
lerin Bornovada kunduracı 
Reşat ustaya müracaatları. 

1-2 (1071) 

Gayri menkul mal arın a~ık 

arttırma ilanı 

Tire icra memurluğundan: 
Açı k arttırma ile parava çev

rilecek gayri menkulün ne 
olduğu : Altı dekar 900 metre 
murabbaı tarla. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevkii, mahallesi sokağı, nu
marası: Tire Akça şehir köyü 
Koca daire mevkii. 

Takdir olunan kıymet : 195 
lira. 

Arttırmanın yapılacağı yer 
gün saat : 29-8-935 perşembe 
saat 15 Tire icra M. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 29·7-935 
tarihinden itibaren 935-4.06 nu-
mara ile Tire icra da-
iresinin muayyen numa-
rasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olan
lardan fazla malumat almak 
lstiyenler, işbu şartnameye ve 
935-406 dosya numarasile me
muriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ak· 
~esi veya milli bir bankarıın 

teminat mektubu tevdi edile• 
cektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerini'll gayrı 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilin tari
hinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları tapu 
ıicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırma ya iştirak edenler arttır

ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç dafa bağırıl· 

dıktan sonra en çok arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma 

bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rücha
nı olan diğer alacaklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş r.lacak
larının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on 
beş gün daha temdit ve on 
beşinci günü ayni saatta yapı
lacak arttırmada bedeli satış 
istiyenin alacağına rüchani olan 
diğer alacaklıların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir, böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa, ona razı olmaz, veya 
bulunmaz ;a hemen on beş gün 
müddetle arttırmağa çıkarılıp 

en çok arttırana ihale edilir. 
iki ihale arasındaki fark ve ge
çen günler için % beşden hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksı 
zın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. 
Tarla yukarıda gösterilen 

29-8-935 tarihinde Tire icra 
memurluğu odasında işbu ilan 

_...-__ , -~ - ~ 

lzmlr beledlye•lnden : 
1 - Bin dörtyüz lira bedeli 

keşifli karşıyaka suyu su ver· 
me kollarında kullanılmak üzere 
(5000) kilo kurşun boru baş· 

sekreterlikteki keşif ve şartna· 
mesi veçhile 2-8-935 Cuma 
günü saat onda açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

İştirak için (105) liralık mu
vakkat teminat makbuzu ve ya 
banka teminat mektubuyla söy· 
!enen gün ve saate kadar iha
le komisyonuna gelinir. 

2 - 1038,40 lira bedeli mu
hammenli levazımı kırtasiye 

Başsekreterlikteki liste ve şart
namesi veçhile 2/8/935 cuma 
günü saat 10 da açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

iştirak için (78) lira teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubuyla söylenen gün ve 
saata kadar ihale komisyonuna 
gelinir. 

3 - 912 lira beti.eli muham· 
menli itfaiye müstahdemin ve 
sağlık ve iş otomobilleri şoför· 
!erine (57) takım elbise yapıl
ması başsekreterlikteki nümune 
ve şartnamesi veçhile 2-8-935 
cuma günü saat onda açık ek
siltme ile yaptırılacaktır. 

İştirak için (69) liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
ihale komisyonuna gelinir. 

4 - 313.50 lira bedeli mu· 
hammeneli itfaiye müstahdimin, 
Sağ ık ve iş otomobilleri şoför
lerine 57 çift ayakkabı Başsek
reterlikteki nümune ve şartna· 

mesi yeçhıle 2-8-935 cuma günü 
saat 10 ıia açık eksiltme ile ı 

yaptırılacaktır. 
İştirak için 24 lira muvakkat 

teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubuyla söylenen 
gün ve saata kadar ihale ko· 
misyonuna gelinir. 

5 - 114 lira bedeli muham
menli itfaiye müstahdemin, sağ
lık ve iş otomobilleri şöförle

rine 57 adet şapka yaptırılma· 
sı Başsekreterlikteki numune 
ve şartnamesi vechile 2-8-935 
cuma günü saat 10 da açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için 9 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar ihale komisyonuna 
gelinir. 

6 - 948,50 lira bedeli mu· 
hammeneli temizlik arabaları
nın tamiri için demir ve sair 
malzeme Başsekreterlikteki liste 
ve şartnamesi veçhile 2-8-935 
cuma günü saat 10 da açık 

eksiltme ile alınacacaktır. 
İştirak için (72) lira muvak

kat teminat makbuıu veya 
banka teminat mektubile söy· 
)enen gün ve saata kadar ihale 
komisyonuna gelinir. 

7 - 701,05 lira bedeli mu
hammenli Karşıyaka tramvay 
araba ve demiryollarının tamiri 
için demir, vida vesair malze
me Başsekreterlikteki liste ve 
şarlnamesi vechile 2-8-935 cu -
ma günü saat 10 da açık ek
siltme ile alınacaktır. 

İştirak için ( 43) lira muvak
kat teminat makpuzu veya 
Banka teminat mektubuyla 
söylenen gün ve saata kadar 
ihale komisyonuna gelinir. 

8 - Bin elli lira bedeli mu-, 

lzmir ithalat 
dürlüğünden: 

•• •• v •• •• 

gumrugu a.u-

K. 
Müstamel demir baskı 50 

Adet 
3 

Müstamel demir gaz sobası 20 5 
Hurda gaz lambası O 6 
Hurda demir parçaları 29 o 
Hurda demir gıriko 23 
Müstamel çerçive 46 
Köhne baskül tahtası 565 
Hurda sandalya O 2 
Köhne yer ve yol halısı 93 
Yukarıda yazılı e~yalar gümrüğün demir baş lıurda eşyasın-

dan olup açık artttırma suretiyle 13-8-935 salı günü satılaca
iından taliplerin ogün ııaat onda ithalat gümrüğü satış ko-
misyonuna müracaatları ilan olunur. 27 - 30 2313 (1077) 

Arsıulusal lzmir Panayırı Faal 
Kcmita~ı Başkanlı~ından: 
Panayırın açılma tarihi olan 22 Ağustos 935 gününden kapa

nacağı 11 Eylül 935 gününe kadar gelecek ~eyyah ve ziyaretçi
lerin ücreti mukabilinde yatması için ev!erinin bir kısmını pan
siyon haline ifrağ edebileceklerin şartl arile adreslerini bildirmek 
üzere lzmir belediye dairesinde bulunan Panayır bürosuna mü· 
racaatları ilan olunur. 

27 - 30 - 1 - 3 - 6 2318 (1076) 
... Ell!l!lllllE:alllllZ!:m ........... ~ ........... .,,,ı:ı:ıasıııoa: ... 12 

lzmir itha at 
dürlüğündeq : 

•• ... v •• 

gumrugu •• mu· 

Liste No. Ki. G. Cins eşya 
123 O 600 Kapsul 

4 41 300 Av saçması 
,. O 430 Boş av kovanı 
,. 2 680 50 adet dolu av fişengi 
,. 1 320 50 adet dolu av fışengi mamul 
,. 2 230 Toplu rüverver 

.. 13 220 15 a 1et toplu rüv:!rver 

" 
O 430 25 adet fişenk 

.. O 800 Köhne kubur 

" 
1 2 adet rüverver bir fitilli 

.. O 550 56 adet rüverver fişengi 

" 
O 270 22 adet rüverver ., 

.. 118 Kapsul 

" 
O 750 99 adet rüverver fişengi 

Yukarıda yazılı esyalar 12-8-935 pazartesi günü alıcısı harice 
götürmek şartile satılrğa çıkarıldığından talip olanların o gün 
ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

27-28 (1072) 2301 

haınmenli Karşıyaka tramvay 
hayvanları için otuz bin kilo 
arpa Başsekreterlikteki nümu
ne ve şartnamesi vechile 2- 8 • 
935 Cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Otuz bin kilo arpa toptan alı
nıp parası birden verilecektir. 
ıştirak için 78 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubuyla söylenen 
gün ve saata kadar ihale ko
misyonuna gelinir. 

9 - Dört bin dört yüz kırk 
beş lira bedeli muhammenli 
yüz on iki bin kilosu merkez 
tanzifat ve on beş bin kilosu 
Karşıyaka tanzifat hayvanları 
ıçın ceman yüz yirmi yedi bin 
kilo arpa baş sekreterlikteki 
nümune ve şartnamesi veçhile 
2-8-935 cuma günü saat onda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Yüz yirmi yedi bin kilo arpa 
birden alınıp parası da birden 
verilecektir. 

iştirak için (334) lira mvvak· 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
ihale komisyonuna gelinir. 

10 - 81,88 lira bedeli mu
hammenli Mesudiye caddesinde 
56 ncı adanın 65,5 metre mu
rabbaındaki 20,1 sayılı arsası· 

nın peşin para ile satışı baş

sekrete•likteki şartnamesi veç-

.. hı(:;:· lıım!::n~-· 

hile 2-8-935 cuma günü saat 
1 O da açık artırma ile ihale 
edilecektir. 

iştirak için 7 li1'a muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

11- 100,50 lira bedeli mu
hammenli Çayırlıbahçede 93 
adanın 402 metre murappaın· 
daki 14 sayılı arsasının peşin 
para ile satışı başsekreterlik

teki şartnamesi veçhile 2-8-935 
Cuma günü saat onda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için (8) lira muvakkat 
teminatla söyl~nen gün ve sa· 
ate kadar ihale komisyonuna 
gelinir. 
18-23-27-30 2166 (1005) 

Karşıyakanın soğuk kuyu 
civarında Değirmen tepedeki 
yamanlar suyu deposunun alt 
kısmına Belediye baş sekreter· 
liğindeki şartname, keşifname 
ve projeye göre bir gazino 
iiıp ettirilecektir. Bu işin be
deli keşfi bin iki yüz yedi lira 
doksan beş kuruştur. Bu gazi· 
nonun ihale bedeli üç senelik 
icar bedelile mahsub edilecek · 
müteahhidine belediyece para 
tediyatı yapılmayacaktır. Bu iş 
açık arttırma ile 2 aii"ustos 935 
cuma günü saat onda lzmir 
urayında ihale komisyonunda 
verilecektir. istekliler 91 lira 
muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubile söylenen saatta 
komisyona gelebilir. 

18 23 27 30 (1011) 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A.:N"~.A.::E"l.A.. Birası içilir 

•• • 1 ilecek biricik ulusal bira budur 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alınız 

• ld•al ıotuk llı\111 dolabı 
• ODrOltDıO.a v• lhllUHla 

• BGlıDıft aUıt• •• ••Cak ınemt .. •ll•r• 
ıneha .. olarak vapd91t41dW 

• Aıg;r,M ~lelıtrik Sarfiyah 
• Fiyatı 180 llradan itibaffı11 
• T dıyal 11 av va da 

Hur•ddlrt •• Şkl. Anlı.ar• 
Satı.' ,erl•tl ı\ , Vetıe.r lımlr 

•.tı fblnln Sııi llırkal Blpt.u Gıiltl SıflJ 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ] Samaniskelea.i 
--,&. • -

Yalnız birkaç dakika içinde 

Istırab yerine neş'e ! 

Bu mucize değil, 

GRiPiN 
İn her gün binlerce 

ı mustarib insan üze
rinde yaptığı deği

şikliğin ufak bir 
örneğidir 

En şiddetli baş, diş adale ağrılarıııı, üşütmekten meı,vellit 
bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıklfia 

karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz ! 
GRiPiN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mü
tehassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 

vardır 7,5 kuruşa satılır. 

...~. ~ .. ~ ... ,., """"!----·-· 
D. D. Yolları Yedinci işletme 

Müfett
0 

şliğinden: 
Muhammen bedelleri ile mıktar ve vasıfları ve her gurup için 

icabeden muvakkat teminat paraları aşağıda yazılı balast 15.8. 
935 Perşembe günü ı;aat 16 da kapalı zarf uwlu ile ve 3 grup 
olarak ayrı ayrı lzmirde Basmahanede Devlet Demiryolları 

7 nci İşletme müfettişliği binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda her grub yani grubu teş

kil eden kısımların hizalarında gösterilen miktarlarda muvakkat 
teminatları vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalana ve ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bu
lunmadığına dair beyanname ile şartnamenin 29 uncu madde· 
sine uygun olarak her grub için ayrı ayrı teklif mektublarını 

aynı gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdı~. 
Grupları teşkil eden kısımların miktar ve vasıflarına göre 

muhammen bedelleri değiştiğinden her gruba ait teklif mektup· 
larında grubu teşkil eden kısımlar için ayrı ayrı fiat verilmelidir. 

Bu bapta fazla izahat almak istiyenler 7 nci İşletıne Yol Baş· 
müfettisliğine müracaat edebilirler. 

işe girecekler şartnameyi yol başmüfettişliğinden parasız ala· 
bilirler. 
Gurup Miktarı Muhammen Teminat Evsafı 
~o. Metrem3 Bedeli lira Miktarı lira 

1 8000 10400 780 Toplama - Kırma 

2 Afyon 4000 : 3400 255 Ocak 
hattı 10000 : 13000 975 .. 

1500 1425 107 Toplama - Kırına 
3 Bandırma 3500 3325 250 .. .. 

hattı 1500 2100 158 Ocak 
3000 5200 390 .. 

27--31-4-8 2324 (1073) 

Ar5ıulu ;al lzmir Panayırı faal 
Kö.l. itas• başkanlığından: 

Arsıulusal İzmir panayırında paviyon ve boş yer kirala!Jl1Ş 
olan sayın firmalarla ekspozanların inşaat, tamirat ve dekorasyoıı 
· lerine n evvel başlamaları lüzumu ilin olunur. 
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~22'~-:.UYa"~~.zz, , Kapalı zarf usul ile eksiltnıe ilanı ., .... ~] ifll!I~ 1ıııl~ıı1 rıı'lnııı~ıı ıı~ıııı il tt~ IHl 1!1 l~l ıııııııı~ır.111111ıl~ıı1 n ıı!l~ı111.ııııı' l ı 1111 ~l ırııı~ll 11'111 ~l ııı:ııı®ı ıı ıı' ,!lıı 1il~1ıı 1 ıl~ 
GQZTEPEDE ~ ~. h k A •• d .. ·- .,_:; _,. 
KiRALIK EV ~ •. ~?.mer • an umuw ı mu ur l e~~ 
Göztepe tramvay cadde-~ Jugunden. . . . . . _ 

· d d · k d 846 ~ 1 - Nazillide inşa edilecek basma fabrıkası bmncı kısım ın- t -:; 
sın e enız enarm a N • k ·ı · k ı t T b · d"l 1 · 

1 
• • ~ şaat vabidi fiat esasıle e sı tmıye çı arı mış ır. a mın e ı en ,;-

Numaralı elektrık, su, hava N inşı.at bedeli 328,942 lira dört kuruştur. j_-=-
gazı tesisa ı ve mükemmel ~ 2 _ Bu işe ait eksiltme evrakı şunlurdır: 
sıcak banyosu olan ev ~ A. - Eksiltme şartnamesi 
kiralıktır. Gezmek, görmek '.'\ B. - mukavele projesi 
ve pazarlık için Göztepede N C. - Fenni şartname 
900 numarah eve müracaat. ~ O. - Metraj, vahidi fiat ve keşif hülasası 

12-13 (903) ı E. - Projeler 
~;{Z/////./L/7.7.X7.7.ZZ/1Ln'Xh~ lstiyenler bu evrakı 16.50 lira bedel mukabilinde Sümer bank 

D k t Ankara şubesinden satan alabilirler. 
0 Of 3 _ Eksiltme 8 Ağustos 1935 Perşembe günü saat onattı bu-

K 1 ~ ~ 
1 çukta Ankarada Ziraat bankası binasındaki Sümer bank merke-

e m a a lr zindeki komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 _ isteklilerin 16.908 lira muvakkat teminat vermesi bundan 

başka en az 50.000 liralık bir tek bina inşaabnı muvaffakiydle SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka, antina tram\";-·· cad
desi No. 596 Tel 2545 

bitirmiş olması lazımdır, 
6 _ Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gün ve saattan bir 

saat evveline kadar Sümer bank umumi müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatından bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarhn kanuni şekilde kapatılmış 
bulunması J.azımdır. 

24-27-30-2 

Daima Sabit 

2269 (1049) 

Daima Tabii 

juvantin Saç Boyaları 
İNGİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkan~ak, terle?1ek. hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddı ve emnıye~b markadır. l 

Eczanele~!:s. ve ıtn;:!_m~g~!:~~r:~._~:;. • aa:-.-· amn f 

E his~ jnsanların birbirlerine karşı bir 
bir elbise yaptırınca 
iftihar duvar 

varlığıdır. iyi 
• 
ınsan 

Kumaş deyince ötedenberi költleşmiş bir 
zihniyetle Avrupa kumaşı hatıra gelir 

Fakat, 
gücü Türk Endüstrisi şimdi ona yetişmiştir. -Türk 

' 
Nerede ise onu da geçecektir. Bunun misalini görmek ister misiniz? 

Yeni tesis edilen 

Fabrikasının kumaşlarını bir kere görmek kafidir. 

En güzel Avrupa kumaşları ayarında olmakla 
beraber fiatleri şayanı hayret derecede 

ucuzdur Katiyen diz yapmaz. 

Kordonda Çola~ zade Birinci 
şirketi 

halı limited 

Göz He~imi 
MITATOREL 

binasında 

halinde 
toptan ve parça 
satılır 

Zonguldak 
Miden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömtirü yalnız 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinyani 
Maj'azaaında bulacakmuz 

Telefon 3937 

~' = E! 
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Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

"r/Z/ZZZZLZZ/.///'/.ZZZZZ/Z.LJ. 

20 llkteşrin 1935 Pazar ~ünü 
Memleketin her tarafında genel 
nüfus sayımı yapılacaktır 

KA5E 

NEDKALMiNA 

············~::.c::::;::~::ı:~············ 

VAPlJRDUMANI 

GÖZLÜ:K: 
V:Lf/Z/P'JL~ZLLXYZLZZ//.LZZ/ZLZZ'/!FLZ!J 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uqrayınız 

································"····································· 

~Hususi muallim ~ 
~ . 

1 
~ İkmale kalan ilk ve orta 
~ mektep talebeleri süratle im- , 
~ 

t
~ tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
~ rumuzile Kemeraltında An-
, kara kraathanesi ittisalindeki 

!Bayanlar!!' 
lzmlrln, lslanbulun 

ve bütün dUnyanın öndü· 
le hakkındaki son kanaalı, 
bu işin eyi bir makine ile 
mutahassıs bir elde katiyen 
Zilrar vermiyeceği merke
zindedir. 

Dlplomah kadın berberi 
minik BAY SITKIYE son 
üç ay zarfında yaptığı bin
lerce 6 aylık öndüle bu fik
rin, en parlak delilidir. Bir 
gün önt:eden randevü ahn-
ması. Keçeciler No. 122 

Telefon 3101 

1 - Nüfus sayımına esas olmak üzere Belediyelere• bütün 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda oturanlar Hükumete haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturduğu bina aumaraaız olduğu halde haber 
verıniyenlerle bu numaralan bozan ve silenler için para cezası 
vardır. Baıvekalet 

istatistik Umum Müdürlüği 
29-6-13--2~27 ve 3--10--17--24--31 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 
iki milyon iki yllz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 

Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LIMiTET 
(Şark Halı şirketine ait lzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almışbr. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yiin 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve sabş fabrika derununda yapıl· 
maktadır S.8 H.2 (43) 



perco 
Vapur Acentesi 
ROY A LE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

OREST ES vapuru elyevm 

:imanımızda olup 19 temmuzda 

Anvers,Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları iç.in yük 

alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 16 

temmuzda beklenmekte olup 

yükünü boşalttıktan sonara 

Burgaz, Varna ve Köstence 

limanları için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 27 tem

muzda gelip yükünü boşalttık

an sonra Burgas Varna ve 

Köstence için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 18 

ağustostan 12 ağustosa kadar 

Anvers, Rotterdam, Amster

dam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 

V ASLAND motörü 30 tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 

Copcnhage, Dantzig, Gdynia 

G öte urg, O sia ve İskandinav
ya linıan'.arı için yük alacaktır. 

'iERV C E MARITıM ROUMAİN 

G arbi Akdeniz için 

bir rnuntaz am sefer. 
ayda 

ALBA JUL YA vapuru 19 

ağustosta g elip aynı günde 

Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 

edecektir. 

ıJandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında Fratelli Sperco acen

talığma müracaat edilmesi rica 

olunur. 

Telefon: 2004-200S 
c;---

Fenni 

• 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru halen 

limanımızıla o!up 2S temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Brcmen iç.in yük ala
caktır. 

• 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GA TION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd DERIND JE vapuru 5 aj?-us-

tosta bekleniyor. 8 ağm:ıtosa FLAMINIAN vapuru ay so-
kadar Anvers, Rotterdam Ham nunda Liverpool ve Svansea-
burg ve Bremen ic;in yük ala-
caktır. dan gelip tahliyede buluna-

ALIMNIA vspuru 10 ağustos- caktır. 
ta bekleniyor. Hamburg, An· ıt DRAKO vapuru 29 l <' mmuı-
vers ve Bremcn limanlanndan da Hull, Anvers ve Londradan 
vük çıkaracakbr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN gelip tahliyede bu!unacak ve 
Tuna hattı aynı zamanda Londra ve HuU 

TISZA motörü 6 a~uatos- için yük alacaktır. 
da bekleniyor. Budapeşte,Bra- DOYÇE LEVANTE LINIYE 
tislava ve Viyana için yük ANGORA vapuru 13 tem-
yük alacaktır. 

mu7.da Hamburg, Bremen ve 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri ü:ıerine mesuliyet ka- Anversten gelip tahliyede bu-
bul edilmez. 1 lunacaktır. 

N. V. W. F. Hanri Van Der NOT: Vürut tarihleri ve 
Zee & Co. vapurların isim'eri üzer.ne mesu' 

Birinci Kordon Telefon No. ' r k b 1 d'I 
2007 

• 
2008 

ıyet a u e ı m ez. 

• ... .-a111 .. mmillm1m11Bfilm ' 

Satılık ev 
Karataş Dokuzeylül soka

ğında alt üst iki oda iki ko
ridor bir mutbah bir taraça 

· ve içinde kumpanya suyunu 
havi 54 numaralı bir ev üç
yüz li raya acele satılıktır. 
Görmek istiyenler yanı ba-

apurcu u 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 
lZMIR ACENTELİGİNDEN 

Ekspres postası 

A .k su 
Fevkaladt: lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam t& 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t6 da IS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : ve 
oradan KARADENİZE ha
reket eder. 

lstanbuldan her Per
şembe günü lımir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma günü 
tam saat 16 da lzmire varır. 

Fazla T af ~ilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra-
caat. T e!efon 3658 

şındaki haneye almak isti
yenler Çorakkapıda Kepek
ler sokaji-mda 19 numarada 
bakkal Bay Y usuf Kenana 
müraca:ıt ctsin!cr. 

Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

i 1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
"-n 11064) 

lzmir icra hakimliğinden: 
Izmirde kuzuoğlu çarşısında 

31 No.lu Paradidam mağa7'.ası 
sahibi Alber Anjel tarafından 
verilen dilekçede alacaklı l arı 
ile kokordato akdetmek üzere 
mühlet istemiş ve talebi vaki 
muvafık görülmüş olduğundan 1 

kendisine iki ay mühlet itası 
ile avukat Saffetin kornser ta
yinine karar verilmiş o]duğun
dan icra ve iflas kanununun 
288 ci maddesine tevfikan ilan 
olunur. 1317 (1078) 

Gözlük 

.C..C Z" 

ol n 

...- .A.S'SISl 

ve 

karşısında Şamh sokağında 

al Aktaş 

esans arı 
Koku, zevk , merak, uğraşma İjidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) sene lik eczacılı k ha) atımda 
hep koku ile uğraştım. 

Üzerine her istediğinizi en ince teferruatına kadar 
İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 

kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
S. Ferit Şifa eczanesinde 

bulursunuz Şahidimsini z değilmi ? 
Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 

Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son habra. 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altm, nikel bağa markası. 

çerçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞlFA ECZANESINllE bulursunuz. ikincisi 

TOPTAN PERAKçNnr 

Her nevı izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Hl•ta" l · eczane~ı 

T akli ti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlt:rini benzetenler ası l
larının kıymetini göstermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

Urla Be edivesinden: 
Urla belediyesine ait elektrik fabrikası ve kasaba elektrik 

şebekesinin 4430 dört bin dört yüz otuz lira bedeli keşifli ta
mirat ve beş s 1:: ne müddetle işletme işleri açık eksiltmeye çıka
nlmış:ır. 

1 - Şartnamesi belediye ka!eminclen alakadarlara parasız 
verilecehtir. Keşifoame kalemde görülebilir. 

2 - Eksiltme 7 ağustos 935 çarşamba günü saat lS te Urla 
belediyesinde mahsus koınisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 19-7-935 ten 7·8·935 gününe kadar 20 ~ün 
müddetle otup açık yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mıktarı 333 üçyüz otuz üç liradır. 
Nakit veya banka mektubu olarak ihaleden bir saat evvel be
lediye muhasebesine teslim edilerek makbuzu alınmış olmak la
zımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin elektrik işlerinden anlar olmak 
ve buna. dair fen ehliyetnamesi ibraz eylemeleri şarttır. 

6 - isteklilerin ihale günü saat IS te belediyede toplu ko-
misyona 2elmeleri ilan olunur. 21-27·1-6 (1033) 

Anneler, 

Artık müıtcrihdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Siitlü ua 

Az zamanda çok raibet görmüş TC bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fa:ıla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye ıençlik, ııhhat Te 
neş' e vermiş olan 

Ki Lütfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

lzınirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
. . . . .~.~. ,. . 
,.J-ı • ~ ·~ -·-~· -

smaniyeotelinde 
Her iki oteJin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evle rindeki rahatı bulac klardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
1 - İzmirde Mezarlıkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzerine yaptı

rılacak bal binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. 
2 - ihalesi lSAğustos 935 Perşembe günü saat lS de lzmir 

vakıflar direktörlüğünde direktörlük odasında toplanacak komis
yonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler ile imalia ve eksiltme şartnameleri 
ve mukavelename nushaları 2,94 lira mukabilinde lzmir, Ankara, 
lstanbulda vakıflar direktörlüklerinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 4191,S6 liradır. Ek!iltmeye 
gireceklerin teminat makbuzunu, veya mektubunu, ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesikayı ve fenni ehliyet vesikasını 
teklifleriie beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin mimar 
veya mühendis olmaları veyahut inşaatın her dürlü kanani, ida~i 
ve fenni mes,uliyetini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühandıs 
veya mimarla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olmak 
üze:-e birlikde çalışmaları şartdır. 

Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az 30,~ 
liralık bir binanm inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş olduiuna daır 
resmi fen heyetlerinden verilmiş veya tasdik edilmiş belgeler 
gösterilmesi mecburidir. 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu uyarınca yapılacakdır. 

T eklifnameler bu kanuna tamamile uygun olarak hazırlanıp 
en geç 15/8/93S Perşembe günü saat 14 e kadar makbuz mu· 
kabilinde lzmir Vakıflar direktörlüğüne verilecektir. 

21-27-3-10 2222 (1022) 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraç~~· 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz . . 0 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyleı 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
9 Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.S Tel.1426 

Buseneki 9 Eylul panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar" 
deşler pavyonu olacaktır. Modern mohilyelerimizi görm~ğe şiındi
den hazırlanınız. Pavvon Nu. 108 


