
il ~ __ N_o_. _e_2_7_"_K_IR___,,K-!'!B"!!!!IR!""'l~N~C~I !!!l!!!!!lS!!!E!!!!N!!!!e~!'!'~-~!"'!!!!!!!!!!!!!!!~-P-'E..;.,R_f~-!!!!E!!!!M!!!!!B!!!!E!!l!ll!!!t!!!!•!l!ll!!!!!K!!l!A~~!!!!!!l!ı!IR!!!!!!A!!!!!N~t!!!!e~a~e~ r " 
44 - Gazi Bulvarı - IZMIR - •• ı 
lmtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGİN ; 

Bqmubarrir ve umumi neşriyat mlldürü: 1 
HAKKI OCAKOGLU 1 

.A.ı3C>.N'"~ Ş~R.A.İTİ 1 

Deva~ mUddetllTü;kiye için IHar!ç için
1 

Senelik . . _:.._· . . . 1900 2a00 1 
Altı a11lık . . . . • . 700 J.!JOO ! 

TELEFON : aee7 l 

- Flor 
Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet &erinin Bekçisi, Sabaldarı Çıkar Styaai Gauledir 

Harici 
Borçlarımızın yarısını 

malla ödiyeceğil 

Yeni Asır matbaasında basıl•ıfbr. 

lantı oldu 
Atatürk tayyare postasiyle Istanbula giden Başvekil 

ile kabine erkinını yemeğe alıkoydular . . . 

lktisad vekaleti 
4 - • 

Şükrü Kaya Parti 
sekret~rliğine getirildi 

Ankara, 17 (YeniAsır muha- J Inönü, adliye bakanı Şükrü 
birinden - telefonla) - Baş- Saraçoğlu, bayındırlık bakanı 
vekil ismet lnönü, beraberinde Ali Çetinkaya ve dahiliye ba-
Bayındırhk bakanı Ali Çetin- kanı Şükrü Kayayı Floryadaki 
kaya, Adliye bakanı ve Dışiş- köşklerinde kabul ederek öğle 
leri bakan vekili Şükrü Saraç- yemeğine alakoydular. 
oğlu olduğu halde bugUn1'ü Atatürk öğleden sonra Baş-
tayyare postasiyle istanbula vekil ve vekillerle bir müddet 
hareket etmişlerdir. görilştüler. 

lstanbul, 17 (Yeni Asır mu- Başvekil ve diğer vekiller 
birinden - telefonla) - Reisi· 
cumhur Atatürk, öğleden evel diln geceyi Atatürkün misafiri 
Ankara hava postasile şehri- olarak Filorya köşkünde geçir-
mize gelen =~c=~\z.:~~r. Başvekil. yarm(buırün) 

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

Partiyle hükumet arasındaki temas sis· 
temi değiştikten sonra teşkilatı esasiye 
ve memurin kanunları da değişecektir 

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

1 
tekrar bava postasiyle Anka
raya döneceklerdir. 

lstanbul, 17 (Yeni Asır mu
habirinden - Telefonla) - Hu
susi surette elde ettiğim malu
mata göre Parti genel sekre
terliğine iç itleri bakanı Şükrü 
Kaya tayin edilmiştir. iç ba-
kanlığına kimin getirileceği 
henllz belli değildir . 

Ankara, 17 (Yeni Asır) -
Haber verildiğine göre, parti 
merkez teşkilatına ve parti ile 

hükumet arasındaki temas sis
temine yeni bir şekil verile
cektir. Bu habere ek olarak 
ilave edilen malumat ise karar
laşacak yeni esaslardan sonra 
teşkilatı esasiye, memurin ve 
diğer kanunlarda bazı önemli 
değişiklikler yapılacakbr. Bu 
hususta Kamulaya yeni kanun 
teklifleri yapılacaktır. 

Valilerin, vilayet parti reis
liği vazifesini de deruhte et
meleri ihtimali kuvvet bulmak
tadır. 

LEON BLUM KABiNESiNiN iLK ESERi Dr. Aras Parise gidiyor 

Süriye -Lübnan müstakil cümuriyeti Boğazlar kararının Ce-Yüreklere serinlik verdi 
k D&nkii sayımızda lktisad ve
b ~tinin ihracat tilccarlarına · 
.:..:_ebliii vardı. Bunda dünya 
)fa rekolteleri etrafmda ma- tesisine karar verildi nevrece tasvibi lüzumsuz 
p. Dlat 

1 
•erilmekte ve istihlak 

ıyasa arı . . . . 
yıU l vazıyetının geçmlf 
n ~r a mukayesesi yapılmakta, 

ehce olarak ~ alivn aabf
larda teenni g6sterilmesi 10-
ıurnu ileri sürülmektedir. 

Vekileti bu tebliği neşre 
nıecbur eden hadiseyi biliyo
ruz. ihracat tacirlerimiz maale
ıef aralannda devam eden 
ıuursuzca rekabetten vazgeçe-
nıenıif]erdir. Memleketin ulusal 
ekonomisini darbelemek, Tiirk 
köyl&aiinün bir yıJlık emeğini 
tedretmekle kalmıyan, bizzat 

endilerini de büyük tehlüke
lere maruz bırakan çıkmaz yol 
&zerindeki hareketlerine ıuurlu 
bir İstikamet verememiılerdir. 
. Vaziyeti yakinen gören ve 

bilen iktisat Vekileti bir yan-
d•n kornuma tedbirleri öbDr 
Yandan da ihracatçılan tenvir 
e>:Jemeyi kendisine vazife bil-
1111....: vıur. 

Bazı tacirlerimiz arasında 
1-ı.. bir kanaat mevcuttur. 
Onlar Devletin doğrudan doğ· 
'1lya veya bilvaaıta yaptığı mü
~baleleri bir tnrln hazmede
llliyorlar • bu gibiler, daha 
•çıkça aiylemek icap eder ki 
b" m8dabaleleri kendilerine 
llllte•eccih bir husumetin ne-
tieeıi •ayıyorlar. Anlamıyorlar 
b~- anlamak istemeyorlar ki 
ıueral ekonomi sistemi tarihin 

._h olmuştur. Arbk k6hnemit 
~enliplerle bugiiniin iktisadi 
Ji~tini idare etmek imklnı 
~tbr. 
. ~llrkiye Cmnhuriyati devlet

tadir. Fakat devletciliii hiç bir 
1A1Dan ferdi tqebbilaleri lldli
t~ıa ıermayeye düıman olan bir 
11bıaiyetJe miitalea eylememek
ledir. 

Devlet, ferdi teıebbüıleri 
•rkalıyuak inkişaf ettirmeği 
~•ıife bilmekte yalnız ferdin 
ii •tararnıyacağı büyük işleri 
lerine alarak ulusal ekono

llıinıize muvazeneli bir yürü
Yliı İstikameti çizmektedir. Mü
~alelerin hedefi noksanları 
"na11ılamak, anarşiyi önle
iılektir. 

..,;:: Sonu 2 ıncı salli/tte -
~-kkı C>cak.oğ1'ı 

Süriye Miiletler cemiyetine girecek 

/'!ansız kabine medisi toplantıdan çıkarken 
Paria 17 (Ô.R) - Suriyede rinden Fransız mandaterliği mOddet daha geçmesi muhak-

mOıtakil bir cumhuriyet tesis kalkacak ve Suriye Akvam kak g6rWmektedir. 
edilmesi tekarrür ettiği aiyaai cemiyetine girecektir. An- Bu takdirde Suriye - Lübnan 
mehafilde ısrarla söylenmekte• cak kanuni merasimlerin ta• m&stakil cumuriyeti 937 yılı 
clir. Bu takdirde Sariye llse- mamlanmaaı için aradan bir - Sonu 3 üncü saJIJJede -

oı, bakanımız, Akdeniz misakı göru,melerlne 
taraltar oldu§umuzu Sofyada beyan etti 

lıtaııbMI, 17 (:Yeni Asır) -
Dıı itleri bakanı Dr. Tevfik 
Rüştü Aras Sofyadan geçer
ken gazetecilere beyanatında; 
Montröye gitmeden önce Pa
rise uğrayacağını, Fransız dev
let ricalile temas ettikten sonra 
Montröye gideceğini ıöy)e
miştir. 

Dr. Aras, Bullı(aristanın Bo
ğazlar hakkındaki notamıza 
verdiği cevaptan çok memnun 
oldnğunu da beyan etmiştir.Dr. 
Aras bir suale karııhk olarak 
Montrö konferansı tarafından 
verilecek katarın ayrıca Mil
letler cemiyetince taıvibine 111· 
zum olmadığını aöylemiftir.Bun
dan sonra Dr.Aras Akdeniz mi
sakı meselesine de temas ederek 
Tiirkiyenin milletler arasında 
sulhu ve sükuneti temin ede
bilecek görüımelere taraftar 
olduğunu bildirmittir. 

lstanbal, 17 (Yeni Asır) -

Dr. 1 evJik Rüştü A1as 
Dün akşamki ekspresle Gene• 
ral Aaımla bazı milpvirler 
Montr6ye gitmek lizere ıehri
mizden aynlmıflar~ır. 

• 

. ........................................................................................................................................................................................................................... .. 
Güneş yarın tutulacak 

Bir muallim grubu küsu
fun sinemasını alacak 

Mualllmler bu gece NH dalına çıkarak aabahlerln 
gUne,ın tutulmaaını teablt edeceklerdir 

Oü11eşill tutulma vaziyeti11i gösteren hususi bir ktokimiz 
Yarın güneş tutulacaktır. ! daki haritada görüldüğü gibi 

Bu sene bu hidiseyi biz de lstanbuldan başhyarak Inebo-
çok iyi gCSrebileceğiz. Yukara• - So1111 2 inei saJıi/lde _ 

AVRUPA GAZETELERiNiN 
HABERi ASILS iZDiR 

•••••••••••••••••••••••• 

CASUS 
Bir kadın 
Tevkif edilmedi 
Yaln12 Baran Lldanın 

vazlJeU gözden geçlrlldl 
••• 

Ankara, 17 (Yeni Allr mu• 
habirinden) - Bazı Amıpa 
gazetelerinin memleketimizde 
bir ecnebi ıazetecile bir ka
dın cuuaun tevkif edildikle-
rine dair verdikleri haberlerin 
asılsız olduğu anlaşılmaktadır. 

Elde edilen malOmata göre 
lsviçreli bir gazetecinin yanın
da seyahat etmekte olan Lida 
Ozvart memleketimizden Jre• 
çerken, hükumetin malümab 
tahtında Malatyada yirmi dört 
saat alıkonulmuş; bilihara yol-
lanna devam etmelerine mn
aaade edilmiıtir. 

Bu itibarla memleketimizde 
herhangi bir casusun tevkif 
edildiği haberinin asılsız olduju 
llleydana çakmaktadJr. 

Dost Alman ricali 

Menıleketimiz hakkında 
sitayiş yazılan yaz<f.ılar 

·-·-·· Gerek Her Nedolnl ve gerek ••ki elçl Rozenb•r• 
TDrlr uluaunun llahramanltlını 1azdannda bellrttller 

Son gllnlerde Almaayada 
.. Atatllrk Tllrkiyeıi" hakkmda 
iki yeni eser neşredilmiıtir • 

Bmalardan biri Siddenbcbe 
Monuhefte adb mecmuanın 9 
numarah Tllrkiye nl8ha11, di
ğeri de Europaiıche Rew adh 
mecmuanın on ikinci yıUık 
DilshaııdJr. 

ikinci eaerde Falih Rafkı 
Atayla birçok değerli Tilrk 
yuaalannın makaleleri de var
dır. Alman yazıcılan arasında 
Almanyanm Ankara eaki bll
yiik elçisi Her Nadolninin Tllr
kiyenin son on yıllık dıı siya
seti hakkında mühim bir ma
kal:si vardır. 

Snddeutsche Monatahefte 
mecmuasındaki yazılar iae he
men kAmilen alman recali 

Her Nadnl11i 

tarafından verilmiştir: Bu mec
muada da Almanyanın eski 

- LliiJtn (eviriniz -



Yüreklere serinlik verdi 
-Baş taıa/ı 1 na saı,./ada -
Hakikat .gözlerimiz önünde 

iken şu veya bu şekilc\eki mu
talealara yer vermenin manası 
olamaz • .,Son günlerde lkhsad 
Vekaletinin Kamulaya verdiği 
bir kanun layihası münasebe
tile ihracat tacirleri için kul
landığı vasfı unutmadık .• 

Burada ihracat tacirleri ulu
sal ekonomimizin diş piyasa
larda mümessilidirler denilmişti. 
Bu vasfın sabibleri kendilerine 
tahmı l edilmiş olan vazifenin 
ağırlığım idrak eylemek mev· 
kiindedirler. Nitekim son teb
liğde de vekalet üzüm bakı
mından dünya vaziyetini göz
den geçirdikten sonra tüccar
lara melhuz zararlardan korun
mak çarelerini hatırlatmaktadır. 
Bu hareket te, müstahsil kadar 
ferdi teşebbüslerle ulusal eko
nomimize hizmet eyleyenleri 
ıiyanet arzusundan doğmakta
dır. 
Eğer vekalet böyle bir :ko

ruma hissini taşımamış bulun
saydı şimdi biç ses çıkarmaz 

ve zamanında yapacağı kuv
vetli bir müdahale ile mevcut 
ihracatçıların çoğunu yere se
rebilirdi. Halbuki matlüp olan 
ba değildir, Memleketle be
raber memlekete faydalı ola
bilmek mevkiinde bulunanların 
da vaziyetleri korunmak iste
nilmektedir. 

Vekaletin son tebliği ihra
catçılara bir ihtar, bağcılara 
bir müjdedir. ihtarın manasını 

anlamıyanlar hala ucuz sat
makta ısrar edenler, uğraya

cakları zararlarla · nefslerini 
kendileri cezalandıracaklardır. 

Bağcılcırda Vekaletin verdiği 
teminatla istihsal edecekleri 
üzümleri geçen yılın asgari 
fiatlerinden aşağı satmıyacak
larından dolayı şimdiden sevine
bilirler. Yüreklere serinlik ve
ren bu tebliğ, Veklleletin 
teminatını da ihtiva eylemek
tedir. 

• 
C>oakog1u. 

Sulh ceza hakimi 
Sulh ceza hakimi Kemale 

Adliye vekaletince bir ay izin 
verilmiştir. 

Kemal Bugün Ankaraya 
gidecek ve ız.ın müddetini 
orada geçirecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara büyük elçisi Ruzen-
berg'in bir yazısı bulunmakta
dır. 

Büyük elçi, ilk söz olarak 
verdiği bu yazısında mecmua
nın bir Türkiye nusbası çıkar
mak yolundaki kararım mem
nuniytle kaydettikten sonra 
şunları ilave etmektedir: 

- "Türk milletinin kabra
manhğma hayranım. Bilindiği 

üzere dört müttefik devletten 
ilkönce Türkiye kendisine zorla 
kabul ettirilmek istenilen ağır 
sulh şartlarını reddetmek cesa· 
ret ve kuvvetini göstermiş ve ni
hayet öte tarafa şeref ve istik
lalini tasdik ettirmeğe muvaf
fak olmuştur.,, 

Her N adolni ise 
~öyle başlamaktadır: 

"Türkiyenin son yıllar için
deki dı~ siyasasını gözden ge
;irirken ilk önce Kamil Ata
türk hükumetinin iki mühim 
rüknünü anmak icap eder. Baş
bakan ismet lnönü ve Dış ba
kan doktor Tevfik Rüıtü Aras .. 

l O yıldan fazla bir zamandan 
beri yanyana ve yorulmak bil
ıniyen bir gayretle sırf yurd
lannın yüksek menfaatJan için 
çalışan bu iki rücüle yalnız bu 
satırları yazan gibi kendilerini 
bütün bu zaman içinde yakın
dan görmek şerefini kazanmış 
olan değiJ, betti Türk dostu 
bulunan her k.cs ismet lnönü 
ile Dr. Arasın daha bir çok 
yıllar ayni yolda muvaffakıyetle 
ileriJemesini diler. 

E 

A.Doğan 

• 
B L 1 

Güneş yarın tutulacak 1 Buğday 

Bir muallim grubu küsu- 1 Borsad;·;naliz 

fun sinemasını alacak usuliyle satılacak 
Parti başkanı 
geldi hararetle 
karşılandı 

Ankarada bulunmakta olan 
C. H. P. lzmir ve ·Manisa vi· 
layetleri başkanı Yoz.gad say
lavı Avni Doğan dün Erzurum 
vapuruyle lstanbuldan şehri
mize gelmiştir. Avni Doğan, 

vapurda vali F azh Güleç, Be
lediye reısi doktor Behçet Uz 
Denizli saylavı Haydar Rüştü 
ve Parti idare heyeti azasın

dan doktor Kamran ve doktor 
Mitat ile işçi ve esnaf kurum
lan birliği namına bir heyet ve 
bir çok zevat tarafından kar
şılanmıştır. Avni Doğana hoş 
geldiniz deriz. 

Muallimler bu gece Nil dağına çıkarak sabahle)ln 
gUneşin tulu!masını tesblt edeceklerdir 

Buğday alıcı ve satıcılan 
dün borsada bir toplanb yap
mışlardır. Borsa idare heyeti 
reısı Mazhar lzmirlioğlunun 
reisliği altında yapılan bu top
lantıda alıcılarla satıcılar buğ

day satışlarında ecnebi mad
delerin mikdnrları meselesi 
hakkında noktai nazarlarını bil
dirmişler ve buğday mahsulünün 
analiz edilerek içindeki me
vaddı ecnebiye derecesine g&e 
fiatlandırılması hakkında gö
rüşmüşlerdir 

--
Kurultay hazırlıkları 

Mualllmler dUn 
toplandtlar 

Bu yaz Istanbulda toplana
cak olan yüksek Türk dili ku
rultayı için şimdiden hazırlıklara 
baılanmışbr. Bunun için dün 
İzmirdeki ilk mektepler baş· 
muallimleri ve ilk tedrisat mü• 
fettişleri maarif müdürlüğünde 
bir toplantı yapmışlar, dil ku
rultayına gönderilecek malumat 
hakkında görüşmüşlerdir. 

Kayas çiftliğinde 
Vekalet inekhane yapacak 

Ziraat vekaleti taratından 
T orbahnın Kayas çiftliğinde 
vücuda getirilecek olan inek
hane için 30 bin dönümlük 
arazi ve çayırhk istimlak edil
mek üzeredir. istimlak muame
lesi bitince Vekalet inekhane
nın tesisine başhyacaktır. 

Tuzlada 
Fabrikanın kUşat resmi 

Çamaltı tuzlasında yeni inşa 
edilen sofra tuz.u fabrikasının 
25 hariranda merasimle açıla
cağını yazmışbk. 

Haber aldığımıza göre ba71 
sebepler dolayisile fabrikanın 

açılma töreni biraz daha ge
çikecektir. 

Yeni istihsalat başlamiş ve 
ilk partide tavalarda donmuş 
olan mühim miktarda tuzun 
yığmlama ameliyesi yapılmışbr: 

Tahsildar 
Mahkum edildi 

Belediye tahsildarı Mehmed 
oğlu lsmail Hakkının ihtilas 
suçundan Ağırcezada muhake
mesi bitmiş ve suçu sabit gö
rülerek iki sene 1 l ay hap
sine ve 10 lira ağır para 
cezasına mahkumiyetine karar 
verilmiştir. 

- Baş tarafı 1 incı sav/ada -
ludan geçen ve Sibiryadan Ja
pon adalarının şimaline daya
nan ve haritada gölgelendiril
miş bir tarzda gösterilen mın
taka küsufu tam bir surette 
görecek olan yerleri ihtiva 
eder. Bu yerlere dünyanın her 
tarafından fen adamları git• 
mekte ve tabiahn bu hadise
sinden istifade ederek birçok 
~abii vak'aların tahakkukuna 
çalışmaktadır. 

Şehrimizden de bir gurup 
öğretmen küsufu daha :müem
men bir surette görmek ve 
bunun muhtelif vaziyetlerini 
foto ve sinema ile tesbit etmek 
için bugün saat 14 te hareket 
ederek Nif dağına çıkmaktadır. 
Bu partide bulunan tabiiye 
öğretmenlerinden bay Dağem
renin bir muharrimize verdiği 
izahatta şu tafsilit hepimizi 
alakadar eder: 

Biz bu gezi ile hem N;f da
ğında bir daha bulunmak hem 
de kiisufu bir az daha eyi göre
bilmek fırsatını edinmiş olt!yo
ruz. Temenni ederim ki Nifin 
rakibi olan Mahmud dağın yal
çın zirveleri öni!müzde bir set 
teşkil etmekle bize müşkülat 

çıkarmasın. Memleketimizde 
güneş çok erken tutulaca~na 
göre onu doğarken yani ufukta 
en mail bir vaziyette bulunur
ken görebilmek ve ayni za
manda tozsuz bir atmosferden 
istifade edebilmek için yüksek 
dağları tercih ettik. 

Muhtelif istasyonlardan al
dığımız malumata göre Kasa
ba, Manisa v.s. gibi şark ta
rafları açık olan şehirlerimiz 

sabahleyin güneşi birkaç sani
ye için ayın gölgesi ile karar
mış ve etrafına ziya büzmeleri 
saçan bir top haiine girmiş 
olarak göreceklerdir. 
Müdhiş bir süratle ha-

reket eden ayın bu göl
gesi (küsuf) haritada göl
geli bir surette gösterilen 
yerlerden geçecek ve Büyük 
Okyanosun şimal mıntakaların
da nihayete erecektir. Bizde 
ancak bir iki saniye sürecek 
olan tam küsuf Baykal gölü 
etrafında 2,30 dakika devam 
edecektir. Yapılan araşbrma

lara göre küsuf mıntakasının 
hava şeraiti de bu sene iyi 
olacağından astronomerler bü-
yük bir hevesle hareket ede
rek bu sahanın münaıib yerle
rine yerleşmeğe pek erkenden 
başlamışlardır. 

.ı:' ·• . . , , _· . . • 

ELHAMRA 
TELEFON 3573 

BU AKŞAM 9 DA Ameri~adan yeni gelen, 
en kuvvetli Türk iUüzyonist ve manyetizörü 

.PROFESöR 
ZATI SUNGUR 

~ Manyatizm, ipnotizm, fakirizm, iUüz.yonizm üstüne harikü
. iade heyecanlı fenni tecrubeler ve hünerler gösterecek bir 
~adını gö~eriniz önünde destere ile parçalıyacak, bir kadını 
ısk.elet halıne getirecektir. 

izdihama meydan vermemek için numarah 
bllel!erlnlzl evvelden aldırınız. 

~kşarnları 9 da başlar. Cumartesi ve pazar gündüz 5 te 
matme •• 

Fiyatlar: Hususi 100 Birinci 7 5 Salon ve 

50 

Rusyaya birçok feıı adam
larının gittiği anlaşılıyor. Ural 
dağlarına yakın olan Akbulak, 
Türkistanın Omsk ve Bratsk 
civarları bu meyanda en çok 
rağbet bulan yerlerdir. Kembriç 
üniversiteo;inden giden heyet 
Japonyamn şimalindeki ada
lardan birisine yerleşmiştir. Bü
tün bu çalışmanın en mühim 
gayesi güneşte bulunan ve 
gittikçe çoğalan lekelerin 
ihdas ettiği değişiklikleri 

bir daha tetkik etmektir. Ay· 
ni zamanda, güneş ziya - hüz
melerinin inhirafmı araştırarak 
Aynştaynın "Relativity., teori
sini anlamağa (l) çalışmaktır. 
Küsuf tam olduğu zaman orta· 
lık oldukça karanr, ve gökte 
yıldızlar görünmeğe başlar. 
Bu vaziyette iken güneşe ya
kın olanların durumları fen 
adamlarını bir evciden ala
kadar etmiştir. Zira güneş 
ve ay cazibesinin tesiri bun
lara muhtelif tesirler yap
maktadır ve her zamanki yer
lerini değiştirmektedir. Bu de
ğişmede, alıp veya verdikleri 
mesafe, güneşe olan mesaf ele
rinin maküsu nisbetine müsavi 
olması lazımdır. Bu mesele 1919 
senesinde zuhure gelen küsuf
tenberi önemli bir surette tet
kik ediliyor. Y annki güneş 

tutulmasında da bunun mühim . 
bir surette araştırılacağı mu
hakkaktır. 

Gelecek seneki küşüf 8 ha
ziranda olacak ve merkez sa
hasında 7 dakika görüneceğin
den tetkikat için daha iyi bir 

fırsat temin edecektir. Yazık 
ki, bunu biz göremiyeceğiz. 

Çünkü bu hadise, Büyük Ok
yanos ile Peru taraflarına mun
hasır kalacakhr. 

Bu kısa izahattan da anla
şılacağı veçhile güneş tutul
ması hadisesi öyle ehemmi-

yetsiz bir vak'a değildir. Ba
kalım bu araştırmaların neti
cesiyle daha ne gibi hakikat
ler karşısında kalacağız. 

Urla davası 
Şahitlerin ifadesi gelme
diğinden yapılamadı 

Urla hakimi Ihsan Ziyayı 
öldürtmekle maznun dava ve
kili Yasin Fehmi ile arkadaş
larının muhakemelerine dün 
ağırcezada devam edilecekti. 
lstanbula yazılan talimat üze
rine ifadeleri alınacak bazı 
şahitlerin henüz ifadeleri gel
memiş olduğundan muhakeme 
başka bir güne buakıJmışbr. 

TAYYARE 

Borsa reisi ile umnmi katibi 
Ihsan, her iki tarafın noktai 
nazarlarını tesbit etmtşlerdir. 
Bugün toplanacak olan Borsa 
idare heyeti, bu noktai naz.ar
lar üzerinde müzakerede bulu
necak ve bazı kararlar alacak
tır. bu kararlar buğday analizi 
için bazı esaslar halinde olacak 
ve buğday sabşlarında fiatler 
üzerinde tesir edecektir. 

Korent üzümleri 
Korent üzümleri baklanda 

son gelen malümata göre ora
da bu yıl mahsul menfiden 
müsbete doğru ilerlemektedir. 
Buna sebep ıklim vaziyetinin 
düzelmesidir. 

Müstahsil, bağhmna kükürt 
dökmeğe başlamıştır. Rekolte, 
tahminlere göre geçen senenin 
aynıdır. 

Muallimlerin 
imtihanları bugün bitecek 

ilk mektepler muallimlerin
den orta mektep muallimi ol· 
mak istiyenlerin imtihanlarına 
Dumlupınar mektebi salonunda 
devam edilmektedir. Bugün 
fen bilgisi dersinden imtihanlar 
yapılacak ve sona erecektir. 

ilk mektep muallimlerinden 
orta mektep muallimi olmak 
için ımtihana girenler 129 kişi
dir. lmtıhan evrakı Maarif 
vekaletine gönderilecek ve 
orada tetkik olunacaktır. 

Mühendis ve Mimar 
birliği senelik kongresi 

Mühendis ve Mimar birliği, 

senelik kongresini Karantinada 
C. H. P ocak binasında mü
hendis Azizin riyasetinde ak
detmiştir. Uzun müzakere ve 
münakaşalardan sonra yeni 
idare heyetine su idaresi mü

dürü mühendis Asaf, mühendis 
Ali Nihad, mühendis Behcet 
Ustay, mimar Necmittin, mü
hendis Hurşidi seçmiştir. Yeni 

idare heyeti aralarında mühen
dis Asafı reis,mimar Necmittini 
umumi katip ve mühendis Ni
hadı veznedar intihap etmişler
dir. Yeni heyete muvaffaki
yetler dileriz. 

3UH 

Bu hafta iki büyük film birden 

1 - DAKTiLONUN AŞKI 
. " ~üçü~ Daktilo " ve " Daktilo Evleniyor " filmlerinin ıe
vımh san atkin Marie Glory'oio yeni bir fantazi filmi 

2 - HARP 
Charles Boyer - Anna Bella İnkijinoff tarafmdan temsil 

...... edilen Klod Farer'in şaheser filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
Her gün ~6 - 19,30 Harp, 17,30 - 21,10 daktilonun Aşkı 
Cumartesı ve pa - ı · 14 d D k .1 • zar gun erı e a b onun aşkı ıte başlar 

FiYATLAR us - 20 - ao KURUŞTUR 

ole ular 
••••• 

Kampa gitti 
Berlin olimpiyadı için kuru· 

lan kampa lzmirden seçilen 
oyunculardan Said, Fuad, Hakkı 
ve Adil dün akşam limanımız
dan ayrılan Konya vapuriyJe 
lstanbula gitmişlerdir. Kaleci 
Cahid imtihanları dolayısiyle 
birliaç gün daha hmirde ka
lacaktır. Güüde futbolcuları· 
mıza muvaffakıyetler dileriz. 

p •• 9ı •• ··-

inhisarlar 
Modern bir bina 

ya ptırıyor 

inhisarlar umum müdürlüğü 
tarafından Alsancakta Kültür
park civarında inşa ettirılecek 

olan büyük ima athane ve depo 
projesinde bazı tadilata lüzum 
görülmuştür. Bunun sebebi; 
bina inşa edilecek olan arsa
dan bir kısmının yeni imar 
planına göre yola isabet etme
sidir. inhisarlar umum müdür-

lüğü fen heyeti, evvelce hazır· 
lanmış olan projedeki tadiiit 
ıçın çalışmaktadır. Yakında 

muaddel proje ikmal edilerek 
binanın inşasına başlanacaktır. 

Binada bir revir, yemek sa
lonu ve işçilerin hertürlü ihti· 
yac111a cevab verec•k sıhhi ve 
lüzumlu tesisat bulunacaktır. -·····-· çe,me anasonları 
Çeşme havalisinde yetişen 

anason mahsulü busene çolt 
verimli ve nefis olmuştur. lstih· 

salat henüz başlamamıştır. 

lstihsalat başlayınca inhisarlar 
idaresi de anason mübayeasıo~ 
başlıyaca ktır. 

• ı ı • ı ı ı rr 

Zati Sungur 
Dün akşam şehrimize 
geldi. istasyonda ufak 

bir sürpriz yaptı 
Elhamra sineması tarafından 

şehrimize davet edilen büyük 

manyatizör Zati Sungur dün 
akşam ekspresle şehrimize gel
miş, Basmane istasyonunda 

Elhamra idaresi tarafından kar· 
şı1anmışhr. O sırada Elhamra 
müdürü Besim kendisini takdim 
etmiş, üstat memnuniyet beyan 
ederken nasılsa bastonunu dü-

şürmüş, Besim bastonu yerden 
kaldırırken baston ortadan 
kaybolmuştur. Herkes hayret 
ederken baston üstadın bine
ceği otomobilin önünde bulun· 

muştur. Küçük b"r sürpriz ile 
herkesi şaşırtan Zati Sungur 
sevimli bir zattır. Kendisi Türk 
oğlu Türk olmasına Borsada 

doğup lstanbulda büyümüş ol
masına rağmen yirmi seneden 
fazla Avrupa ve Amerikada 
yaşamış olması Türk aksanları 
üzerinde hafif bir bozukluk 
yapmaktadır. Bu akşam ilk 
sahnesini vermiş olacaktır. Hoş 
geldin deriz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Askerllll şubesinden: 
1 - Yedek sübay yetişecek 

kısa hizmetlilerden 331 do
ğumlu ve bunlarla muamele 
görenler ve daha evvelki do
ğumlulardan olub da muhtelif 
sebeplerle geri kalmış deniz 
sınıfmdan gayri sınıflara ayrıl· 
mış olanlardan yalnız askeri 
orta ehliyetnamesi olanlar 
1 Temmuz 936 tarihinde yedek 
sübay okulu komutanlığı ha
zırlık kıt'asmda bulunmak üzre 
sevkedileccklerinden 24 Hazi· 
ran 936 gününde hüviyet cüz· 
danı (nüfus tezkeresi) ve orta 
askeri ehliyetnameleri beraber
lerinde olduğu halde şubeye 

müracaatları. 

2 - Tam vaktinde yedek 
sübay okulu komutanlığı ha
zırlık kıt'asında bulunmıyanlar 

hakkında kanuni muamelenin 
tatbik olunacağı ilan olunur. 



ta Haziran t••• anı MllR ....... . 
Blum kabinesinin ilk e'3eri Son. Telgraf9 

-

Süriye Cumuriyeti 
tesisine karar verildi Harici borçların yüzde 

ellisini malla ödeyeceğiz 
Türkiye 

- Baş tara/ı / inci sahi/ede -
.lkbaharında Milletler bemiye
tine girebilecektir. Bu hadise, 
Leon Blum kabinesinin ilk 
eseri sayılmaktadır. 

Paris, 17 (Ö.R) - Dün öğ
leden sonra dışişleri bakanlı

ğında Süriye meselesi hakkın
da görüşmek üzere umum er
kanı harbiye reısı general 
Gomelin, ordu umum müfettişi 
generalGeorge, hava erkanıhar
biye başkanı, dışişleri umumi di
rektörü Leger, Suriye fevkalade 
komiseri de Marki ve Şark 
iıleri direktörü de Saint - Ku
entinin iştirakile yapılan içtima 
üzerine bazı gazeteler Fransa
DJn Suriye üzerindeki manda
sını terke ve oradan askerle
rini çekmeğe karar verdiğini 

yaıarak bu tedb'rin bütçede 
temin edeceği tasarrufları he
saplamağa başlamışlardır. 

SaJAhiyettar mehafilde temin 
edildiğine göre bu tefsirler 
rnevsimsizdir. Fransa hemen 
Süriye mandasını bırakarak as
kerlerini geri çekmek niyetin
de kat'iyen değildir. Böyle bir 
tedbir pek yakın bir zaman 
için bile tasavvur edilemez. 

HAKiKi VAZIYET 
Suriye meselesinin hakiki 

vaziyeti şu suretle izah edil
mektddir: Milletler cem;yeti 
paktı mscibince manda usu
lünün ihdas edildiği ma
lumdur. Bu mandalar A-B 
ve C diye üç kısma ayrılmıştır. 
Suriye A smıfına dahildir, yani 
m~nda altındaki en ileri gitmiş 
:ıllet derecesidir. Mandater 
d ek~etin vazifesi, manda albn
h ~ ı. •illeti tam ·istiklal ve 
. urrıyete kavuşturacak şekilde 
ılerletmekteclir. 

1926 Senesinde, o vakıt Su
riye fevkalade komiseri olan 
De Jouvenel Suriye istiklalinin 
temini için müzakereye giriş
mişti. Zira bakın misali mey
dana çıkmış bulunuyordu. 

IRAKIN V AZIYETI 
Irak istiklalini nasıl kazandı? 

ilk6nce 1922 senesinde Irakla 
!ngiltere arasında bir muahede 
unza edildi ve 1926 •enesinde 
bu muahede tatbik mevkiine 
konuldu. Böylece filen istık.Ji
lini kazanan Irak hükômeti 
•ncak 1932 de Milletler cemi
yetine kabul edilmiştir. Bu mi
•al ile, muamelenin uzun süfen 
neviden olduğu görülmektedir. 

iLK DEVRE 
Şimdiki müzakereler Suriye 

için bu iatiklil yolunda ilk dev
redir. Yani Suriye ve Fransa 
arasında bir muahede aktedil
llleaini istıhdaf etmektedir. Su
riyenin istiklali için yapılan te-

• 

şebbüslere bir kaç defa girişil
miştir. 1932 de, fevkalade ko
miser de Martel ile Suriye 
hükumeti arasında bir mua
hede müzakere edilmiş ve 
1933 de Suriye Cumur başkam 
tar afmdan imza edilmiş ise de 
Suriye milli meclisi tarafından 
tasdik edilmediğinden geri alın
mıştır. 

Bu teşebbüsün akameti üze
rine, uzun bir devre zarfında 

hiç birşey yapılmamıştır. Habeş 
dava•nnın ortaya çıkmasıyle 
yeniden ele alınmış, Suriyede 
bazı güçlükler baş göstermi;ıtir. 

De Martel meselenin Fransa 
hükümetile tetkiki için Parise 
bir Suriye delegasyonunun gön· 
derilmesini teklif etmiştir. 1 
mart 1936 da Suriye hükümeti 
aşağıdaki tebliğle delegasyo
nun gönderileceğini halka bil
dirmiştir: 

FRANSANIN TEMINA Ti 
" Nazırlar Meclisi 29 şubat 

1936 ve 1 mart 1936 celse
lerinde fevkalade komiserin 
teklifini müzakere etmiştir. 
F evkalide komiser Süriyenin 
istiklaline doğru gitmenin F ran-
sanın gayesi olduğunu bildir
miştir. Hükümet erkanı, Fran· 
sada yapılacak müzakerelerin 
MilJetler cemiyeti paktında 
tasrih edilmiş esasların tat-
biki şeklini aramaktan iba
ret kalacağına ve yapılacak 
muahede ile Süriyeye verilecek 
hakların hiç bir şekilde lngiliz-
lrak muahedesiyle lraka veri
len haklardan aşağı kalmıya· 
cağına dair kat'i teminat al
mıştır. Bu şartlar dahilinde, 
hükümet normal parlamento 
hayatına dönmek için bu tek-
lifi kabul elmeii muvafiK gör· 
mOıtnr ve Suriyelilerin milli 
emellerinin tahakkuku ıc.;ın 

kendi vazifesinin kolaylaştırıl

masını halkın vatanperverliğin
den bekler.,, 

SURIYEDE SÜKUNET 
Fransız mehafilinde ilave 

edildiğine göre, şimdiki halde 
Suriyede sükünet hüküm sür
mektedir. ~uriye delegasyonu 
Parise gelmiş ve Kedurseyle, 
Suriyenin istiklalini temin için 
takib edilecek usulü müzake
reye girişmiştir. Eğer bu mua
hede projesi üzerinde anlaşma 
hasıl olursa, milliyetçilerden 
mürekkeb olan delegosyon Su
riyeye dönecektir. Suriyede 
umumi intibab yapılarak milli 
meclise muahede tasdik ettiri
lecektir. 
· MiLLETLER CEMiYETi iŞi 

Dış işleri bakanhğın<la ya• 
pılan içtimada bu ilk mer
hale tedkik edilmiştir. Suriye 

Norveç anlaşması 

Pamuk ipliklerinin satış fiyatları 
tesbit edildi. Temmuzda muteberdir 

lstanbuJ, 17 (Yeni Asır) -
Norveçle hükumetimiz arasında 
bir sene muteber olmak üzere 
bir klering anlaşması imzalan
mıştır. 

Habeş elçisi gitti 
Ankara, 17 (Yeni Asır) -

Habeşistamn Ankara elçisi 
Markos, Negüsten aldığı emir 
üzerinoe Parise hareket etmiştir. Ankara, 17 (Yeni Asır muhabirinden) - Ha- şartları inceden inceye gözden geçirilerek bun-

ber verildiğine göre bundan sonra harici borç- lar için bir fiyat tesbit edilmiştir. iktisat vekaleti, 
Kudüste larımızın yüzde ellisi Türk malile ödenecek, sanayi maddelerinin satış fiyatları hakkındaki 

kalan yüzde ellisi de eskisi gibi naklen tediye edi- kanuna uyularak pamuk ipliği fiyatlarının Tem- Kudüs, 17 (Ô.R) _ Bir ln-
lecektir. Bu hususta alikadarlarla bir anlaşma muzun ilk gününden itibaren tatbikini karar- giliz otomobil devriye koluna 
yapılmıştır. laıtırmışbr. 14 numaralı pamuklar 460, 16 nu- araplar hücum etmişlerdir. Bir 

Ankara, 17 (Yeni Asır muhabirinden) - Muh- mara 500, 20 numara, 560, 22 numara 590, arap ölmüş, diğer birçokları 
telif numaralardaki pamuk ipliklerinin satış 24 numaralar da 620 kuruşa satılacakbr. yaralanmııttr. 

·f ;;·~·;;·J; .. g;~;t~i'~;i~ .. t;;r~ .. ;ttiki~;i'j"Ai;~~ .... : ... B~ig;;· .... ·d~Ş ........ ti~~;;t·i~;f 
kazanç mürakabe ~dilecektir arasında bir yakınlaşma yapıldı 

Paris 17 (A.A) - Mebusan meclisi komünist grubu bir karar 
sureti tevdi etmiştir. Bu karar suretinde bükümet bir kanun 
layihası tevdi etmeğe davet olunmaktadır. Bu kanun layihası 
gazeteleri varidatlarının menbaı ne olduğunu neşretmeğe mecbur 
tutmak suretiyle onlara normal yaıama çareleri temin edecek 
ticari ilanlara aid hususi inhisarlara mali itlere aid ilinat reza
letlerine nihayet verecek ve nihayet matbuat tröstleri teşekkü
lüne mani olacaktır. 

Halkçı demokrat grubu da bir karar sureti tevdi etmiftir. Bu 
karar suretinde hükümetten resmi müessesatın parlamento aza
ları tarafından gönderilecek tavsiye mektuplannı nazarı itibare 
almalarını yasak etmesini ve umumiyetle tavsiye usulünün ilgasını 
emretmesini tavsiye eylemektedir. 

Zıgana eteklerinde bir 
· kamyon f a~iası oldu 

yüz metre yüksekten uçuruma düşen 
k~myon yolcuları ağır yaralandılar 

Gümüşhane, 16 (A.A) - Trabzondan Erzuruma gitmekte olan 
15 numaralı 'kamyonu idare e~en şoför Hüseyin, Toıula üç 
kilometre mesafede ve Zigana eteklerinden dönerken yllz 
metreden fazla bir uçurumdan yuvarlanmış ve şoför muavini ve 
yolcularından şimendüfer müteahhidi izzet ve Rifat muhtelif 
yerlerinden çok ağır bir surette yaralanmış ve merkez dispan
serine nakledilerek ağır hastalara ameliyat yapılmıştır. 

Dost Sovyetler kuvvetle rıiyor 
Tokyo, 17 (Ö.R) - Domey ajansına göre Japon deniz maha

fili Uzak şarktaki Sovyet filosunun inkişafından endişe etmekte
dirler. Bu filo şimdi 49 tahtelbahir ile 90 torpidoyu ihtiva et
mektedir. 

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
delegeleri bu içtimada hazır 
değillerdi. 

Lübnan hükumetinin teşki
latı muahedenin sür'atle tasdi
kine imkan verecektir. Suriye
de bu tasdikin yapılabilmesi 

için milli bir meclise dayanan 
bir hükumet kurulması elzem
dir. Bu netice elde edilince, 
Fransa ve Suriye arasındaki 
muahede milletler cemiyet;ne 
gelecektir. 

frakın misaline uygun olarak, 
milletler cemiyeti hiç ıüphesiz 

bu muahedeyi tasdik edecek 
ve Fransaya iki üç senelik bir 
intizar devresi tavsiye ede
cektir. Bu müddet zarfında 
Suriyede herıey yolunda ce• 
reyan ederse istiklal kat'i şekil 
alarak Suriye de Milletler Ce· 
miyetince kabul edilecektir. 

Bu izahat Suriyeden Fransız 
kıtaatının hemen çekileceii ve 
mandanın nihayet bulacağı 
hakkındaki tefsirlerin nekadar 
mevsimsiz olduğunu göster
mektedir. 

Sofya, 17 ( Ö.R) - Salibiyettar Bulgar dairelerinin fikrince 
Dr. Şahtın Sofyayı ziyareti Bulgaristanla Almanya arasındaki 
ticari münasebetlerin sıklaşmasına hizmet edeceği kanaatında
dırlar.:Bu münasebetlerin ehemmiyetini anlamak için, son sene 
zarfında Bulgar ihracatından yüzde altmııının .\lmanyaya gitti· 
ğini kaydetmek kifidir. 

Bulgar gazeteleri Dr. Şaht'ın filen Almanyada ekonomi dik
tatiSril olduğunu işaret ediyorlar. Endüstri ve ziraatın inkişafını 
idare eden odur. Alman silahlanma programı için yapılan eko· 
nomik plan onun eseridir. Alman harici ticareti de onun tara
fından idare edilmektedir. 

Bulgaristanın Almanya ile ticari münasebetleri hayatidir. ih
racatının yarısından fazlasına Almanya müşteridir. Bulgar milli 
ekonomisi daima Almanyaya bağlı bulunmuştur. Böylece Bulga· 
ristanın Almanyaya karışı sıkı ekonomik zaruretleri vardır. 
Fakat Almanyamn beynelmilel siyaseti Bulgaristanın ticaretini 
tehlükeye düşürmektedir. Zira merkezi Avrupada bir harp olur
sa Bulgar ticaretinin Almanya yolu kesileceğinden Bulgar eko
nomisi için darin bir bar olacaktır. Bunun için bazı gazeteler 
bu mesele üzerine ehemmiyet verilmesiııi ve Bulgaristana başka 
müşterilerde aranmasını istemektedirler. 

••••• 
Almanya'nın 

MUstemleke mUddelyatı 
Londra, 17 (Ö.R) - "Nevs 

Chrnicle,, gazetesinin Berlin 
muhabirine göre, Rayiştag 
mecliMinin hususi bir toplantı

sında Almanyanın müstemle
keler üzerindeki müddeiyatını 
izah edecektir. Almanya Togo, 
Kameron ve Alman Şarki Af
rikası müstemlekelerinin A [. 
manyaya iadesini istiyecektir . 

ltalyanın vaziyeti 
Paris, 17 (Ô.R) - Bir ga· 

zeteye göre ltalya ancak Mil
letir r cemiyeti, harpla ihdas 
edilen vaziyetin tanınmasından 
vaz. geçerse, ltalyanın Avrupa 
işlerine iştirake karar verdiğini 
yazıyor. ltalyanın bu talebi 
meseleyi güçleştirecek ve ln-
gilterede aksillamel uyandıra

cak mahiyette görülmektedir. 

Italya 

Alman yada 
Olzll tefekkUI yoktur 
Ankara, 17 (A.A)- Alman· 

yada gizli bir teşkkülün fesat· 
karane faaliyette bulunduğuna 
dair ecnebi memleketlerde işae 
olunan haberleri Alman elçiliği 
kat'i olarak tekzib etmekte ve 
bu haberlerin tamamile uyde 
urma olduğunu beyan etmek
tedir. 

Yalanlanan habei 
Londra, 17 (A.A) - Lon· 

dradaki ltalyan mabafili lalya· 
nın zecri tedbirlerin kaldınl· 

ması ile kanaat etmiyerek dev· 
letlerin beynelmilel mesai bir· 
liğine girişmeden evvel ltalyan 
tecavüzünün takbihine müteal-
lik olan beyannamenin de feshe· 
dilmesini isteyeceği s•ıretindt 

gazetelerde intişar eden ha

berlerin doğru olmadığı müta· 
leaaındadır. 

SAFI ·AŞK 
yabancı, adeta düşman hissedi
yordum... Evet, Loransın belli 
olmıyan başka bir şeyle meş
gul olmasından mülhit bir acı 
duyuyordum ... 

hiç zarafeti olmıyan, hiç istih
zası olmıyan böyle bir his na· 
sıl doğuyor?.. Kıskanıyorum. 

Fazla söylenecek birfey yok. 
işin izahı giç değil ki, kıska-

Habsburg salta
natına taraftarmış 

Paris, 17 (Ô.R) - Muhafa
zakAr .. Matin" gazetesinin Ro
ma muhabiri Mnssolininin Avus
turyada Habıburglann ıalta
natı iade lehinde olduğl1nu 

bildiriyor. Dışişleri bakanlığı 

Avuaturyada hükümdarlık le
hinde karar vermiştir. 

İsviçrenin karar: 
Bern, 17 (A.A)-Milli mechs 

biikumetin milletler cemiye· 
tinde itthaz edeceği hattı ha· 

- 32 - TUrkçeye çeviren : R. B için için kemiren azabının 

Çayırın otları üstünde, kızıl 
sema altında, öldürüyormuş 
gibi ona kavuştu. 

TATLI PROJE 
Salonda oturan Emmanüel 

başını iki eli arasında tutuyor
dq, iki saattanberi, dışarıdan f elen güneşe rağmen, aynı 

oltukta hareketsiz durarak 
Çayırda bir akşam evvelki şid
detinin sebeblerini tahlile çalı
şıyordu. 

k Bazan kapıldığı bu hiddet 
asırgaları, tatlı ve hülyalı 

~a.biatile bir tezat teşkil ettiği 
Çın, onu endişe verecek dere-
ce~e hayrete düşürüyordu. 

"-endi kendine sordu: 
- Dün Loransı öldürmedim, 

Ceba? Eğer benim kadar kuv
"e~•! "' çıkmasaydı, hiç olmazsa 

esasım tahlil etmeğe çalıştı: 
onu sakat kalasiya dövecek- - Kıskamyoruml. Ben, hül-
tim, halbuki seviyorum da onul ya adamı, okumuş adam, haya-
Ôksüz doğmuş bir delikanlınm tın ancak inceliklerini ve zara-
bütün ümitsizliğile, gençliğimin fetlerini tanımış olan ben sa-
bütün kuvvetivle onu seviyorum dece kıskanıyorum! 
Delice kızgmlığ\mla bu kızgın- Hir hayvan gibi kıskancım! Bu 
lığın sebebi arasında ne kölünün bana attığı bakış, be-
kadar nisbetsizlik var! ... Eyi- nim asılzade gözlerimde ayniyle 
ce düşünürsem, ne yapmıştı. aksetmiş olmalıydı. O dakika-
sanki? bu köylü ile toprak iş- da aramizdaki bütün mesafeye 
}erinden konuşuyordu. Sonra rağmen müsavi idik. Kadın 
onun aşıkhğına güldü ... Şu hal· aramızde ayakta duruyor, har-
de beni o kadar kendimden bın müşevviki oluyordu. Ve biz, 
geçirten nedir? Bu gülüşten taş devrinin iki adamı gibi, 
mi, yoksa aralarındaki iyi an- aynı barbarlıkla birbirimize 
]aşmadan mı daha çok kudur- atılmağa, en kuvvetlinin za· 
muştum?. Birbirlerine ne kadar ferine kadar çarpışmağa, 
çok söylüyor, ne kadar canlı hazır bulunuyorduk ... Nasıl! lr· 
konuşuyorlardı!. Ben ise, neye kımı beslemiş olan incelik ve 
ait olduğunu anlamıyordum bi,1e·: zeki unaurlanna rağmen, iıte 
Evet. bu muhavereye kendımı __ beade de hiç _idraki olmty .. ,_ 

nıyorum .. Hepsi bundan ibaret? 
Başını kaldırarak boşluğa 

baktı. 
- Kimbilir? .• Bu kadar ba

sit bir hissi, belki de büyük 
bir histir? 

Dışarı çıkmak istiven Kılkurt 
efendisinin dirseğini dürttü. 
Şimdi Emmanüel iyi hayvanı 
elleri arasına yakaladı ve göz
lerinin jçine kendi gözlerini 
dikerek: 

- Bakışalım ... Dedi, sen de, 
ihtiyaç olsa, benim eşim olur
sun, Kılkurt 1 Senin aşık kıs
kançlığın dün benim başıma 
gelenden daha şiddetli olamaz. 
Yalnız benden <laha az riyakar, 
daha mantıki, sen rakibin üze-J 
rine atılacak, onu ısıracak, öl-
dürmej'e çahıacakdın. 

- Sonu wır ..:::..-

Viyana, 17 (Ö.R) - Milis 
kuvvetleri başkanı olan şan
sölye vekili ecnebi gazete 
muhabirlerini kabul ederek 
federal ordu ile Milis arasın
daki farkları anlatmıştır. Fede
ral ordu tamamile hükumetin 
emri altındadır. Milis kuvveti-
nin gayesi ise siyasi rejime 
hizmet etmektir. 

Arjantind-
Rio De Janeiro, 17 (A.A)

Saylavlar kuruluna yolladığı 
bir mektupta cumur başkanı 

Hali barbın doksan gün daha 
tqadidini iatemiıtir, 

reketi ittifakla tasvip etmiıtir 

Federal meclisin reisi Mottc 
bir suale cevap vererek, hü· 
kiimetin fikrince artık halyaya 
karşi tatbik edilmekte olan 
zecri tedbirlere lüzum kalma
mıştır. 

CenubiMançuride 
Tokyo 17 (A.A} - Cenubi 

Mançuri demiryolları dir~ktörü 
ile harbiye bakanı T eranşi ara
sında yapılan mülakat netice 
sinde cenubi Mançuride çifte 
hat yapılması karar!aştırılmışlir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
Ozür dileriz 

Yazıların çokluğundan Dal· 
lardan sesler, Her gün bir fık· 
rayı koyamadığımızdan özür 
dileriz. 
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Acaba ne yapacak 

ıe nazıran 1e3e 

Türk ceza kanunu 
··-·-·-Yazan: Mi hmut Esad BOZKURT 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•: 
Eski Adliye bakanı ve lzmit meb'usu Mahmut Esad BOZK.UR7, S 
Tül/e ceza kanunu lzakkmda yapılan tenkitlere cevap venne1'.iedir. E 
Sayın İzmir savlavı yapıları yeısiz tenlut/cıe cevap veruken bu E 

• 
kanonun neden değişmemesi ieap ettığini de anlatıyor. : 

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

nunu bir yana bırakıldı. Bunun 
yerine komünist ceza kanunu 
kondu. 

Zabıta haberleri: 
Tabancası ahudı 

Keçeciler merkezince yapı
lan silah aramasmda Çeşmeli 
Turan oğlu Muradın üzerinde 
bir tabanca bulunarak alın
mıştır. 

r ızınca sopaya ardmış 
Sürmeli sokağında kahveci 

lbrahim oğlu Yusuf dostu Gü
z.de Fıtoatı, oğlu Cavid ile gö
rüşmesinden kızarak döğmüş

tür. 

Türk ceza kanunu hakkında 
ban tenkitler duymadım değil; 

Fakat bütun bunlan esaslı 
bir şey olarak telakki etmiyo
rum. 

Netekim Osmanlı imparatorlu
ğu yıkıldıktan saltanat rejiminin 
yerini yeni Türkiyede cumuriyet 
aldıktan sonrn; eski ceza kano
nu ortadan kalktı. Yerine de
mokratik Türk Cumhuriyetinin 
icablarma uygun olarak yeni 
ceza kanunu yapıldı. 

Yahudlden fa!cı olur mu? 
Önce bir noktaya ili~mek 

isterim: 
Diyorlar ki; 
Dünyanın en iyi, en yeni 

Kanunu diye ltalya ceza kanu
nunu almışız •. 

Fakat biz bunu aldıktan bir 
az sonra ltalyanlar yenisini 
yapmışlar .. 

Ve bizim en iyi en yeni diye 
aldığımız kanunu çürüğe çıkar
mışlar! 

Bence bu~ ilmi esası o!mıyan 
bir dedikodudan başka bir şey 
değildir. 

Nasıl anlatayım ?l 
Eski ltalya ceza kanunu, 

bütün ceza alimlerinin, modem 
ceza ilmine en uygun olduğun
da itttifak ettikleri bir eserdir. 
Bugün de, bu böyledir. 

Italya hükümetinin, bunu 
bugün, bir tarafa bırakarak 
yenisini kabul etmiş olmasın
daki sebepleri başka yerlerde 
aramalıdır. 

Biliyoruz ki bizimkinin esası 

olan eski ltalya ceza kanunu, 
yapıldığı zaman, ltalyadaki 

devlet rejimi, demokratik idi. 
Ceza kanunu da bu rejimin 
icaplanna göre yapılmıştı. 

Demokrasiyi inkar eden, 
onu yirminci asrın bir dejene
ransı diye gören façistlik Ital
yaya bakim oluverince bütün 

prensipler de değiştiriliverdi. 
Her şey façistliğin icablarma 
göre kuruJdu. Her şeyden önce 
façist rejimi için bir müeyyede 
lazımdı. 

Eski ltalya ceza kanunu 
demokrasiyi inkar eden faşist-

lik için bir müeyyede olamaz
dı. Bu bir tarafa bırakıldı. Ye
rine şimdiki faşist ceza kanunu 
kondu. 

Bir noktaya dikkat lazımdır. 
Bu pek basittir. Fakat her ba
sit şey gibi gözden kaçtığından 
olsa ki farkma varılmıyor. Çün
kü her rejimin kendi icablarma 
göre ceza kanunları vardır. 

Biraz önce, bahsettiğim ltalya 
ile beraber Rusya ve biz bu
nun en iyi misalleri olabiliriz: 

Biliyoruz ki Rusyanın çarlık 
zamanında bir ceza kanunu 
vardı. Bu Rus otokrasisinin la
zımelerine göre yapılmıştı.Otok
rasinin bir müeyyedesi idi. Çar
lığın yerini (Komünizm) alınca, 
pek tabii olarak eski ceza ka-

Görülüyor ki bizim ceza ka
nununun aslı olan ltalyan ceza 
kanununun, ltalyada ilgasına 

sebep, bu kanunun ilim bakı
mından demode oluşu değil

dir. Fakat yeni façist rejimile 
telif edilmemesidir. Şu halde 
biz nasıl olur da yeni ltalya 
ceza kanonuna imrenebiliriz?I 

Façis.t değiliz ki onu alıp 
biz de tatbika kalkışalım. Bu 
pek gülünç birşey olmaz mı?! 
Faraza yarın ltalya rejim de
ğiştirse mesela sosya 'ist olsa 
ve sosyalistlik icablarına göre 
bir kanun yapsa, bu defa da 
en yeni ceza kanunu diye onu 
mu kabuJ edeceğiz?! 
Şu halde hepsinden yeni 

olan komünist ceza kanununu 
neden almıyoruz?! Ne kadar 
gülünç fikirler karşısında kal
dığımızı anlatabiliyor muyum ?l 

Belki birgün ltalyada façist
Jik kaybedecek bunun yerini 
gene demokrası alacaktır. O 

zaman şimdiki ceza kanununun 
yerini şüphe etmeyiz ki faç.ist
lerin ilga ettiği kanun alacak
br. 

Demokrat şeflerinden biri 
olan (Nitti) iki sene evvel neş
rettiğı (Demokrasiler) admdaki 
kitabında: 

"Ne yazık ki façistlik dünya
nın en güzel bir ceza kanunu 
olduğunda şüphe olmayan ka
nunumuzu ilga etti. Fakat 
onun kadrini Türkler bildi ve 
aldılar,, diyor ve fnçistlere 
teessüf ediyor. 

Bu böyle.. Biraz da ceza 
muhakemeleri usulü kanunu 
hakkında konuşalım. 

Diyorlar ki ceza kanonu ltal
yadan alınmış; ne ise, fakat 
ceza muhakemeleri usulü ka
nunu neden Almanya dan alındı? 
Bunların hükümleri birbiriyle 
nasıl telif edilebilir?! 

Bu anlayış da ilmi değildir. 
Ceza kanunlerile ceza muha

kemeleri usullerinin birbirinin 
mütemmimi olması bir zaruret 
değildir. 

Nitekim bugünkü Italya ceıa 
muhal<emeleri usulü Fransız 

~-mm:~---------------------------, 
Ormanı bekliyen kız 
........................... _.mm .... mıı:ıımaı .. 
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Onunla Kızdçullu deresinin arkasına gelen kısımda 
durduk. Kendimize sığınacağımız bir yuva aradık 

- Oku Somru, dedi. Bunu 
senin ağzından dinlemek isle
rım. 

- lşte onu ynpamıyacağım 
paşam .. Siz okumadınız mı? 

- Okudum. 
- Şu halde .• 
- Senin bu mektup hak-

kında fikrini öğrenmek ister• 
d:m. 

- Çok tuhaf paşa ded"m. 
O mektupta gizli kapaklı bir 
nokta yok ld .. 

- Hasan seni cidden sevı-
::- or galiba .. 

- Muhakkak paşam .. 
- Ne olacnk şimdi? 
- Bilmem ki .. 
- Mütereddit konuşuyorsun 

,.~--~)~ · 
l!~~,p_ .,._.,,. ....... ~rı-~.----... -.. - -·-

Somru.. Senin bu husustaki 
fikrini öğrenmiye ihtiyacım var. 

- Şu dakikada en ufak bir 
mütalea serdine bile muktedir 
değilim. 

- Hasan hakkında fikrini 
öğrenmek isterdim. 

O zaman Hasan, Incila pa
şaya açılmak luzumunu hisset
tim. Fakat bu açılış sı f bir 
konuşma arzusundan ileri ge
liyordu. Ona fikrimi şöyle an
lattım: 

- Hasan genç ve iyi bir 
çocuktur paşam.. Bir an önce 
hayata daha sıkı bağlarla bağ
lanmak istiyor. onu böyle açık 
konuşmıya sevkeden benim. 
Kendisine hareketlerimle bı.? · 

Karşıyakada Hengam soka
ğında 38 numaralı evde oturan 
Sa'amon karısı Rozanın evinde 
bazı kadınlara fal baktığı ha
ber alınmış ve kendisi suç.üstü 
tutulmuştur. 

Bere giyml 
Birinci kordonda Selanikli 

Ali şapka kanununa muhalif 
olnrak başına bere giydiğinden 
hakkında kanuni muameleye 
başlanmışbr. 

Kafpazanhft 
Balcılarda Üskülü idris oğlu 

yoğurtçu SüJeymanl bakırdan 

yapılmış kalp bir beşi biryer
deyi arkadadaşı yoğurtçu Isa 
vasılasile sarraflara sattırmakta 
iken araşbrma memurlarınca 
yakalanmıştır. 

Bir kaza 
Çayırlı bahçede Mustafa 

os!Iu Osman çalıştığı binanın 
iskelesinden her nasılsa düşe
rek sağ bacağı ile yüzünden 
hafif surette yaralanmıştır. Ya
ralı tedavi için memleket has
tanesine kaldırılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
usulleri örnek tutularak vücuda 
getirilmiştir. Halbuki ceza ka
nunu faşisttir. 

Bizim ceza muhakemeleri usu
lün ün aslı Almandır. Ve dün
yanın en mütekamil bir ka
mmudur. 

Fransızlar bile böyle düşü

nüyor böyle görüyorlar. Fransa 
adliye nezaretinin emrile ter
cüme edilen Alman ceza mu
hakemeleri usulü kanununun 
mukaddemesinde Fransaya bu 
kanunun aynen kabulü tavsiye 
edilmektedir. Halbuki Fransız 
ceza kanununun ilgası derpiş 
edilmiş değildir. Görülüyor ki 
ceza kanunlarile ceza muha
keme usullerinin ayni kaynak
tan alınması, bir olması şart 

değildir. 
Şunu da söylemek isterim 

ki: 
Bizim eski ceza mahkeme

leri usulü kanunumuz Fransa
nınkinin ayni idi. Bu ilim ba
kımından kiymetini tamamen 
kaybetmiştir. Bundan dolayı
dır ki, onu bir tarafa bıraka

rak yenisini yaptık. 
Mesnedi ilim olmıyan dedi

koduları bir tarafa bırakarak 

yeni kanunlarımızı anlamağa 
çalışırsak daha doğru hareket 
etmiş olacağımıza inanıyorum. 

imkanı istiyerek veya istemi
yerek hazırladım. Daha açıkta 
konuşabilirim Paşam .. 

Ben bir erkekle bir kız ara
sındaki konuşmayı bir kızın 

bir başka kızla ilerleteceği ar
kadaşlığa benzetiyorum. Hasan 
dan hoşlandığımı itiraf ederim. 
Fakat daha fazlası ben onun 
onun samimıyetini ve arkadaş· 
lığ ını seviyorum. Kendisi gör
gülü ve entellektüel bir insan 
olduğu için gözleri bir anda 
göğsümde toplamıyordu. Sev
gisini uzun müddet gizliyecek 
bir ruh resaneti göstermemesi 
belki de açık konuşmasını sev
diğindendir. 

Ben mülazim Hasanı sevi
yor muyum? Bunu kat'i olarak 
henüz takdir edemem. Eğer 
böyle bir şeye karar verirsem 
her halde, kendisine hürmet 
hisleriyle bağlı olduğum ma-
nevi babamm fikrini almadan 
fili b:r hareket yapmıyacağım. 
Şimdilik Hasanla yalnız arka
dasca mektuplaşıyoruz. 

Bu~ünkü Türk futbolu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmlr - Anttara maçında elde e ilen neticenin bir 
çok teknik sebepleri vardır. Ankara muhtelitinl 
teşkll eden gençler bizim oyunumuza sertlikle 
mukabele ettiler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-3- Yazan: M. ALI ORAL 

O akşam Kontioantal oteli 
görülecek şeydi. Ankara ile 
lstanbul hayal inkisarına uğrı

yacak bir oyun oynamışlar bu
na mukabil biz imkansız görü
nen parlak b;r galebe kazan
mıştık. Bunu beklemiyen lstan
buldaki lzmirliler otelimize dol
dukça doluyor, ortada ne,e ve 
sevincin haddi kusvası büküm 
sürüyordu. iz.mir kolonisinin se
vinçlerine haddüpayan yoktu. 
Üç ay evvel uğradıklan acı ve 
inkisann yerine bu defa öyle 
bir sevinç kaim olmuştuki her• 
kesin kalbini tam doldurmuş, 

senelerle Istanbulda kalsalar bile 
muhitlerine yüksekten bakabi
lecek bir vaziyet elde et
mişlerdi. Artık tarizleri sona 
ermesı muhakkak olan Is
tanbullulara bundan böy
le kafa tutabileceklerdi. Ve 
bu öyle bir hakikattı ki bütün 
lzmirlilerin yüzlerinde okunu
yordu. Nasıl okunmasın ki bizi 
ziyarete ve tebrike gelen lstan
bul ve Ankaralıların sözleri 
vazı ve hareketleri bu düşün
ceye bizi sevkedecek kadar 
açık ve sarihti. 

Bütün bu sevinç ve neşeye 
biraz sonra memleketin dört 
bir köşesinden gelmeğe baş
byan tebrik telgraflarım da 
ilave ederseniz 6 Haziran Cu
martesi akşam ve gecesinde 
lzmir çocuklarının mazhari
yetini ve muhitlerinin coşkun
luğunu anlarsınız. 

Bu mühim ve emsalsiz tur
nuvaya iyi bir uvertürle gir
miştik, bunu sonuna kadar gö
türmek lazımdı. Binaenaleyh 
sıkı disiplin devam edecek ve 
en büyük bayramı sona bırak
mak için ne yapmak lazımsa 
yapacaktık. Jşte biz Ankara 
maçına bu düşüncelerle çıktık. 

ANKARA-IZMIR MAÇI 

Benim kafile ile alakam iz· 
mirin bir spor yazıcısı olmak
tan başka değildi. Fakat ka· 
zanmak için takımın iyi oyna
masının ve iyi oynaması için 
de behemehal iyi teşkil edil
mesinin icap ettiğini bildiğim 
için takımı teşkil edenler 
üzerindeki nüfuzumu icap 
ettikçe kullanarak takımın 
ıyı ve eldeki elemanlar
la en müoasib şekilde teş

kil edilmesini teminden geri 
kalmıyordum. 

Fakat bugün stadyum bal
konundan bizim takımm An
kara takımı karşısında yer al
dığmı görünce vazifemi yap
mamış oldu~umu hatırlıyarak 

Hasan bey, benim bütün bu 
izahatıma karşı incili paşa ağ
zını açarak en uf ak bir karşı
lık bile vermedi. Yalnız par• 
maklarını saçlarımda gezdir· 
mekle iktifa etti. 

Beni asıJ üzen hadisede 
böyle hareketleri değilmidir. 
Neden sarih konuşmıyarak bana 
düşündüklerini açmıyor. Acaba 
bizi acımıyor mu dersin? 

Hasan bey. size başka bir 
hadiseyi anlatırsam gücenmi
yeceğinizi vadeder misiniz. Ben 
taın bir sene için evlenmek 
hususunda bir karar almamıya 
kendi kendimi kandırdım. Bu 
hususta karşı karşıya tafsilat 
vercmiyeceğım .. hepsi bu kadar 
Hasan bey ... 

Somru 
Defterimden -

Çok yorgunum defterim .. Se· 
ninle her gece baş başa kalmak, 
bana hayatta yep yeni bir ar
kadaş kazandırdı. Sen öyle iyi
sin ki benim saöylediklerimi 
başkalarına ifsa etmiyeceğine 

içim sızladı. Takımın sol haf 
yerine Cemila konmkla müşkil 
bir vaziyet~ sürüklendiğimizi 

görür gibi oldum. 

Milli taktma avrılatak oymıculatı 

stçenlerdenQalatasarav tllllren.öı ü Baar 
Futboldan anlıyanlar bilirler 

ki bir takımın haf halb en can 
alacak tarafıdır. Bir takımın 
haf hattı o takımın oyunu üze
rinde o kadar müessirdir ki 
bunu başka hiçbir tarafla mu-
kayese edemeyiz. Bir takımın 
muhacim hathnda zayıf nokta
lar olabilir. Fakat o zaman ta
kımın muhacim hattının o ta-
rafı aksar, öbür tarafı işler 
az gol yapar ve kuvvetli haf hatb 
sayesinde mümkün mertebe 
bu zafiyetini hissettirmez. Ne-
tekim lstanbul mahacim hatb 
her üç maçta da bu vaziyette 
kalmış ve fakat dediğim gibi 
haf hattının ve defansın kuv
veti sayes:nde tutunabilmiş 
ve hatta dört takımdan en 
fazla puvan almışbr. Yalnız haf 
hattı kuvvetli olan takımların 
bile eyi neticeler aldıkları gö· 
rülmüştür. 927 Türkiye birinci-
liklerinde Altınordu ancak ve 
ancak kuvvetli haf hattı saye
sinde Türkiye ikinciliğine kadar 
çıkabilmiştir. Hele şahidi ol
duğum Muhafız gücü·Altınordu 
final müsabakasında bu haf 
hath iki buçuk for ile çalışan 
Altınordu takımını hem panik 
olmaktnn kurtarmış ve hem de 
Türkiye ikincisine yakışmıya• 

cak deret:ede fazla gol yeme· 
sine mani olmuştur. 

Sakarya takmının lzmir şam
piyonluğu da ancak çok kuv
vetli haf hattı sayesinde kabil 
olmuştur. Yoksa Sakarya takı
mının övünülecek başka tarafı 
yoktu. 

Bu misallerden sonra An
kara - İzmir maçına geçebiliriz. 
Maça Ankaralılar büyük bir 
azım, biz de itimadı nefisle baş
lamıştık. Emsalsiz derecede sert 
ve kırıcı olan bu maçta bu 
oyuna uymıyan muhacimleri
mızın bir iş yapamıyacakları 
derhal anlaşılmıştı. O takdirde 
iş defansımıza ve bilhassa haf 
hattımıza kalmıştı. 

eminim. Senin yalmz bir şeyini 
hiç mi hiç beğenmiyorum .• 
N~şeli olduğum zamanlarda ağ
zını açarak bana iştirak etme
diğin gibi mustarib akşamlarım
da da beni teselJi etmiyorsun •• 

Benim bir derdim var, def
terim.. Öyle bir derd ki ne 
başkalarına açılır, ne de devası 
bulunur.. Seviyorum, defterim. 
Hem de arhk şüphe ednemi
yecek kadar ciddi aşıkım. Ha
san Seferihisardan geldikten 
sonra beni kız kaçırır gibi 
bucak bucak uzaklara kaçırdı. 
Bu kaçışta kendi adıma başka 
bir zevk bHe buluyordum. De
mek beni hakiykatan arzulayan 
bir erkek te bulunuyordu. 

Onunla Kızılçullu deresinin 
arkasınagelen kısımda durduk. 
Kendimize sığınacağımız bir 
köşe aradık. O buralarını çok 
iyi biliyordu. lki kaya arasında 
küçücük bir yuva buldu. iki
miz bir hamlede oraya yerleş
tik. Bizi görenimiz, güzetliye
nimiz yoktu. Buna mukabil biz 

Kendi c&zasını kendisi 
verecekmiş! 

Turknvaz banndan çıkan 
Halepli Arap Abdullahı gece 
soymağa teşebbüs eden ve 
parmağında bulunan 600 lira 
kıymetindeki yüzüğü çıkarma
ğa çalışırken Abdullahın par
mağından yaralanmasına sebe
biyet veren Arif ağır cezada 
2 sene 4 ay 1 O gün hapse 
mahkii!:n edilmiştir. 

Arif kararın bildirilmesinden 
sonra: 

- Ben kendi cezamı ken-
dim vereceğim, diye söylene
rek salondan çıkarılmıştır. 
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REMİNGTON RAND 
amultitının lzmir 

acentası 

Remiogtonun yazı 
makinalarını 

Cedvel - Cemi - Zarp 
makinalarını 

Madeni klasörler ve 
mobleleri 

Yazı makinalan şiridlerini 

• 

ABAJ OLI ~~~d~!ha 
Bu mamatatın prospektüs 
katalog/arım arayınız 

lzmir - Saman iskelesi 

1 
Kardiçalı ban 

H. 3 S.4 (572) 
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Çünkü muhacim hattımız bır 

ikı hücum tecrübesinden sonra 
gördüğü sert ve kıncı muka· 
bele karşısında derhal müessi· 
riyetini kaybetmeğe ve Viyana 
maçında görülen kombinezon· 
larından eser görülmemeğe baş· 
lanmıştı. Ankara ::ııütemadiyen 

favul yapıyordu. Bu ise bizim 
bugünkü takımımızın mukabele 
edeceği oyun tarzı değildi, esa-
sen bir gün evvel sarfettiğimiz 
müthiş enerjiden sonra tekniği 
bırakarak oyuna ayni oyunla 
ve enerji ile mukabele etmekte 
imkansız gibi olmuştu. 

Ankaralılann lstanbul maçını 
kaybcitikten sonra Viyanalılara 
diş geçiremiyeceklerioi gö
rünce herne bahasına olursa ol· 
sun bize kazanmak için ellerin
den geleni yapacaklarını tabii 
umuyor ve bekliyorduk Fakat bir 
gün evvel gördüğümüz favulıııüz 
Ankara oyunule bu günkü ara-
sında kat'iyen münasebet yok 
idi. Yazık ki, biz bunun acı
sını çok ağır çektik. Oyunu 
kaybetmekten ziyade oyuncu
larımızın sakatlanması bi~ 
şimdi daha mühim görüoen 
Istaabul maçı için ümidsizliğe 
düşürmüştü. lstanbul maçını 
kazanmak ve dolayısile sözü· 
müzü olimpiyadlarda herzaman 
bizi atlatan lstanbul spor id ':' 
recilerine dinletmek fırsatını 
kaybetmek; hakikatan bu çok 
acı gelecekti. Bilhassa parlak 
bir Viyana galebesinden sonra .. 

- Bitmedı -

herşeyi ve herkesi görüyorduk. 
Güneş başımızın üstüne henüı 

gelmişti. Beraberce çorabları· 
mızı çtkararak ayaklarımızı 

serin sulann içine bıraktık. Se· 
rin sular vücutlarımızda akisler 

bıraktıkça birbirimize bakıştık. 
Sazan ogüldü, ben somurttum. 

Bir aralık, nasıl oldu bilmiyo· 

rum. Onun dudaklarının sıcak· 
lığını yakınımda hissettim. 

Hatırıma bir muziplık geh· 
yordu .• Neden onun bu ateşten 

kızgın dudaklarını sert bir 
hareketimle reddetmiyordum. 

Başım• saran ateşi kavramış 
gibi vücudunu daha sıkı sılnya 

sardı. Neden böyle oluyordu. 
Ve ben neden onun bu çok 

samimi hareketlerine isyan et· 
miyordum. Tam isyan edece· 

ğim sırada Hasanm dudak'a· 
rından daha hararetli sesini 

kulaklarımm yanı başında his· 
settim: 

- Bilmedi-
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Ingilterenin vaziyeti cidden naziktir 
lngiliz dominyon hükllmetler · nden bazıları zecri 

tedbirlerin kaldırılmasını istemiyorlar 
Londra, 17 (Ö.R)- Bu sabah etmektedirler. Nihayet üçüncü 

BaJdvinio başkanlığı altında grubu teşkil eden cenubi Af-
zecri tetbirler meselesi hakkın- rika birliği, başbakanı general 
da yapılan kabine içtimaında Herzogun nutkundan da anla-
\'erilen kararlar yarın avam şıldığı üzere, zecri tedbirlerin 
kamarasında Eden tansfın kaldırılmasına muhaliftir. 
dan yapılacak beyanat için Cenubi Afrika bükümetinin bu 
kabul edilen esaslar bak- vaziyetidir ki hükfımati, zecri 
kında henüz resmi biç bir ha- tedbirler meselesini bir komis-
ber yoksa da, bu içtimaın bü- yona havale etmek fikrini kabule 
tün kabine erkanı nezdinde sevketmiştir. Bu hareket tarzı 
zecri tedbirler meselesini ça- dominyonlar hükumetlet iyle bir 
buk bitirmek arzusunu mey- 1 ihtilafın önünü alacakbr. Zira 
dana çıkardığı umumiyetle ka- teşkil edilecek komisyon iUi-
buı edilmektedir. Ancak bu fakla zecri tctbirlerin ilgasına 
neticeye varmak iç.in kabul da karar verirse, yahut bunu 

edHen hareket hattı henüz zecri tedbirlerin ilgası Jehin~:/dw·:arına bağlamağı teklife sevke· istiyen kuvvetli bir akalliyetin 
Dıalıim değildir, müessir bir harekette buluna- den amiller arasında lngiliz mevcut olnuğunu da gösterirse 
k Parlamento mahafilinden çı- cak ve komisyonun karan ne döminyonlan hükfunetJerinin netice aynıdır ye tatbik tetbir-

an haberlere go-re Arı·antin ·•erine devam için elzem olan ' olursa olsun, kendi hesabına vaziyeti ileri sfirfilmektedir. " 
teklifine uygun olarak, zecri ekonomik ve mali tazyik ted- Filhakika bu hfikumetler 3 ittifakın mevcut olmaması bun-
ledbirlerin muhafaza veya lağvı birlerinin kaldırılmasına karar gruba ayrılmışlardır. Jann kaldırılma11nı temin ede· 
~eselesini tetkik etmek üzere verecek ve ona göre hareket Avusturalya zecri tedbirlerin cektir. 
ır komisyon teşkil ettirilmesi verecektir. Zira zecri tedbir- ilgasını elde etmiye kat'i ola- Şimdilik bu haberler az çok 

düşünülmektedir. Bu komisyon terin muhafazasına ancak itti- rak karar vermit görünmek· kuvvetli faraziye derecesini 
r~- ittifakla zecri tedbirlerin fakla karar "erilebilir ve böyle tedir. ikinci grubu teşkil eden g~çmemektedir. Ancak yann 
agvı lehinde karar verecek bir ittifak mevcud olamıya- Kanada ve Yeni Zelanda ise Eden tarafından avam kama-

Yahud ta bunu tavsiyeye karar caktır. zecri tedbirlerin kaldınlmasına rasında yapılacak beyanat ln-
Verrniş kuvvetli bir akalliyetin Hükumet erkanından bazıJa- müsait olmakla beraber, en giliz hllkumetinin kat'i hare-
'?evcud olduğunu gösterecek- meseleyi bu suretle bir Cemi- münasip kararın kabulü için ketinin hangi istikamette inki-
.!!~~. Her iki halde de Ingiltere yet Akvam komisyonunun ka- imparatorlu hükumetine itimat şaf edeceğini gösterecektir. 

·········~································ .......................................•..•...•.•............••...........••••....•••.....•.....••••••.••.•...•..••........•..... 

Partiler birlik yapamıyorla~ 

Mi akopulos _H. partisi 
şefliğini ah edecek 

Atina, 17 (Hususi) - Halk 
Par ·ı 
1 

r ısı e ondan ayrılan grub-
arın tekrar birleşmesi için 
Yapılan teşebbüslerde ne Me
~aksasın, ne de Teotokisin 
aşkanlığı üzerinde itilaf hasıl 

~lanıağından, başkanlığın eski 

1 .~ş b~kanı Mihalakopulosa tek-
1 edıleceği bazı gazeteler ta-
~afından haber veriliyorr. Bu 
aberlere göre, Mihahalako-

~~osa daimi olarak Anti-Ve
qıı ı· k e ıst saflarında kalması şart 
04tdacaktır. Anti-Venizelist 

~kb'uslardan 50 - 55 inin bu 
~d·"~ taraftar olduğu ilave 

ılıyor. 

i . ~ihalakopulos haber almak 
:ltı kendisine müracaat eden 
•ıetecilere demiştir ki: 

d :- Böyle bir hareketin yapıl
~an hiç malumatım yok-

it!......_ liani üien! O adam kırı
diiili•nil lstanbul mülıtüsü de
ç~ıa·ll herif!.. Karanlıkta bah
tı, ;n İçine ne götüryon beni, 

1\ tıermiş bu adam burlarda!. 
l~ı_ 'Pı .. oğlanı, korkak adım
~id, :uftünün oturduğu yere 
~tı r en müftü ayağa kalkmış, 
~C)lt:cı eğlunu karşılıyordu, 

......_ rını açarak: 
.., Vay f ı V ı ft v ... ı ~01 e em. ay. a?. 1 <it--). ~eldi... -ı d ~~ ıraın. 

·:'4 ~l>ı Karşı a ı .. 
t,"cı o ~ilanına dönt:rek ve J 

"• ~!una sokularak; 

tur. Tahakkuk ederse. bana şe
ref verecek bır hareket olur. 
Yalnız şunu tekrar edeyim ki, 
Metaksas kabinesine iki büyük 
partinin, proğrauıını tatbik et
mesi için verdikleri beş aylık 
mütarekeden sonra ben siyasi 
mücadeleye yeniden ablarak 

halkan ihtiyaçlarına cevap verir, 
bilhassa Yunanistanın servet 

kaynaklarının işletilmesini istih
daf eden bir program çıkara
cağım. 

Şüphesiz Yunanistanda en 
kolay iş program yapmak, en 

güç iş de onu tatbik etmektir. 
Fakat bu ikinci nokta için 
halk her siyasi şahsın mazisine 

bakarak sadece sözle dolu 
bir mazi mi, yoksa işle dolu 
bir mazi mi olduğunu görebi
lir. Bu gayri semere. hangi 

Tefrika No. :a 

lar, çabuk olsunlar tenbib eti 
Kimseler de gelmesin, arayan
lar olursa, yok, gitti deyin! 
Bizi tenha bırakın! 

Diye emir verdi. Kahrcıoğlu 
hayretle bunları dinliyordu, 
kapı oğlanı baş eğip, yerlere 
kadu eğilerek çekildikten son· 
ra, müftüye döndü: 

A1lahaşkma bunlar adam 
mı, yoksa l?ılaskara mı? .• 

Nedir bu yahu !.. Emme de 
külfet ha! Ül< 
J._. A 11 ,. 

Metaksas Papa Allastasvo Sofu/is 
partiden olursa olsun vatanı lığının Mihalakopolosa verile-
seven ve benimle birleşmek ceğini tekzip ediyorlar. 24 ha-

istiyen iş arkadaşları bulacağı- ziranda toplanacak olan parti 
ma eminim. kongresi başkanlık meselesi 

Atina, 17 (Hususi) - Halk hakkında da bir karar vere· 
partisi mabfelleri parti başkan-

Yunanistanda 
sarı hastahk yoktui"' 
Atina, 18 (A.A) - Resmi 

bir tebliğe jı!Öre, ne Atinada 
ne de Yunanistanın herhangi 
bir şehrinde hiçbir dang yahut 
diğer bir sari hastalık vak'ası 

kaydedilmemiştir. 

tüsün emme, nerdeyse Allahım 
diyeceğin geliyor .. 

Mnftü, Kabrcı oğlunu kolun
dan çekerek kameriyeye gö· 
türdü, kendi oturduğu minderi 
göstererek : 

- Hele şöyle geç tel konu
şalım! sonra düşünürüz, bu de
diklerini.. dedi . 

Kabrcı oğlu inh! diye yumu· 
şak minderlere kendini attık

-tan sonra bağdaşını, bekteşini 

Buna sebep ne? 
Tokyo, 17 (A.A) - Domeli 

Ajansının öğrendiğine göre, 
Japon ordusu Mançukodaki 
kuvvetlerini artbrarak uzak 
Şark Sovyet ordusuyla teva
zün ettirmek için askeri bu de
receye tezyid olunacaktır. 

meye çağırdın! Bu memlekete, 
yanına .. 

Müftü el oğuşturup katırcı
nın yanı başına oturdu: 

--Dur hele! dedi.. Azacık 
keyfimiz yerine gelsin, elbet 
meramımız ne denludur, sizden 

matluburuuz ne gfuıadır ifham 
ederiz .• 

- E ? Ne dedin sen ? .. 
- Yani sizi çağırmaktan 

kashmızın neye makrun oldu
_ ğunu izah ederiz .. 

Katırcıoğlu ayağa kalktı, par
mağını müftüye uzatarak: 

- Sana bir şey diyemem 
Muhtu eğer sen benim anlama
dığun dille konuşursan, seninle 
anlaşamayız, anladtn mı, sen 
Türkçe bilmeyon mu? Sarığın 
başında, okumuşluğun var .. An
lat bana ne demek istediğini .. 

Müftü hırçınlaşan Katırcı oğ
lunun daha uzun sürmesi muh
temel sözlerini keserek : 

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

~anife s 

1 
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Ha71r, Jillo doğru söylü-

YAZAN : Mlyel Zevako 
- Hiç bir tehlül<e yoktur. 

yor. 
Jillo ellerini bitiştirerek: 
- Ohl Doğru söylüyorum 

Mösyö! 
Diye bağırdı .. 
Şövalye Alisfe görüştüğü 

gündenberi esrarengiz sırlara 
malik mel'un bir kadın oldu
ğunu anlamıştı.. Deoda jçin de 
11e gibı bir felaket doğacağını 
düşünerek müteestıir olmuştu, 

endişe içinde idi: 
- Ne ise.. Şayet Alisi bu

lursam bir sorguya çekeyim, 
hakikatı anlarım. 

Diye söylendi. 
ihtiyar kurd bu sözleri an

lıyamamışb. Oğlunu takib et
meğe hazırlandı. Jil ile Jilloya: 

· Her ikiniz de canınızı kur-
tardınız. Başka yerde asılınız. 

Dedi. Vekilharç; 
- Ölüm bizi kovalıyor. 
Cevabını verdi. Şovalye Jile: 
- Sadakatinize ben şahidim. 

Monsinyorunuza sözlerinizi .söy
liyeceğim. 

ihtiyar kurt ; 
- Beni Sen nehrine atmak 

istiyen melun bir şeytana bun
dan büyük bir Jutuf olamaz. 
Diye bağırdı. Bu esnada Jillo 
gözden kaybolmuştu. Şüphesiz, 
amcasile yalnız kalmağı istemi
yordu. Bir kötüğün üstüne otu· 
rarak başını elleri arasına alan 
Jil, düçar olacağı felaketi dü
şünüyordu. Ht:r iki Parday~n, 
bunu bu halde bırakarak La· 
baş sokağına gitmek üzere ko
naktan çıktılar. Babası : 

- Yeşil kapılı evde kim 
oturuyor acaba? Şüphesiz bir 
kaç askerle beraber Damoil'in 
sübaylanndan birsidir. Oğlum 
geceye kadar bekliyelim. Gece 
yeri bir gözetliyelim. Kuvveti 
anlıyalım. Sonrada icabeden 
şeyleri yaparız. 

Şövalye bir dakika kadar 
durdu; sonra: 

- Babacığım, Bu işte yalnız 
başıma hareket etmekliğim 
lazım. Labaş sokağında ne sü
bay ve ne de asker vardır. 

Cevabını verdi. ihtiyar kort: 
- Evi tanıyorsun öyle mi? 
- Evet, ilkin birıeyden 

korkuyorum... Sakın bu evde 
kimse olmasın? 

- Birşey anlıyamıyorum şö
valye! Yalnız bu işde bir giz
lilik olduğunu hissediyorum. 

- Bu gizli it kardeı kadar 
sevdiğim bir dostumundur. He
men hemen sizden sonra onu 
severım. 

Demek ki oraya yalnı:ı git
mek istiyorsun öyle mi ? Bir 
tehlüke olmadığına beni nasd 
inandırabilirsin? 

sofrası, hele gelsin sakiler, I 
saklılar. 

Katırcı oğlu müftünün dizine J 
bir 1umruk vurarak : 

- Ülen sana benim bilme
diğim dille konuşmamasını de
medim mi? Nedir o dediklerin? 

Güçhalle kan ter içinde Ka
tırcı oğlunu teskin eden Ab· 
dürrahim, ortalarına gelen içki 
ıofrasmda bir müddet onu 
oyalayıp keyfettikten sonra: 
bafladı söze : 

- Baki Efemi f Onun dilin· 
den zorla konutmağa çalışıyor
du] Bak efem! dedi. [iz gayri 
lbrahim sultandan bıktık .. 

Katırcıoğlu, elindeki şarap 
kadehini hızla vurup kırarak: 

- Siz mi bıktınız... Yoksa 
biz Anadolulular mı bıktık! 
Ne dtmesine söz söyleyorsun 
sen . . . Bak, bağın, yerin
de, bağçan yerinde . . • Bir 
de yetmemişte uşaklar, av-
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Her halde yalnız buJunmaklı
ğım lazımdır. 

- Pekala, ben de seni so· 
kaiJn öbür ucunda bekliyece· 
ğim. 

- Hayır, burada ayrılalım .. 
Belki sizi görürler. Şayet beni 
beklemekte olduğun farkına 
varılırsa kapı açılmaz. 

- O halde seni nerede bek
leyeyim? 

- Beni Katonun yanında 
bekleyebilirsiniz. 

- A! Onu nerede gördün? 
- Kendisine \ erdiğiniz para 

ile Tizeton sokağında yeni bir 
meyhane aştı. 

- Ne isim koymuş? 
- Konuşan iki ölü meyha-

nesi adım koymuş. 
Dedikten sonra baba ile oğul 

birbirınden ayrıldılar. Şövalye 
Lahaş sokağına ve ihtiyar as
ker ise oğlunu beklemek üzere 
Katonun yeni meyhanesine gitti. 

Şövalye dt: bir müdded sonra 
yeşil kapılı eve yaklaşıyordu. 
Pencere kapakJarmın tamamiJe 
kapalı olduğunu gördü. Yüreği 
çarparak kapıyı çaldı. Kapı açıl-

dığı gibi evde sessizlik vardı. 
Bu sefer şövalye artık bu du
varların arkasında neler cere
yan ettiğini ve bu sessir.lığin 

neyi ifade ettiğini anlamağa 

karar verdi. Birkaç defa kapı-

yı çaldı yine bir ses işitmemiş
ti. Komşuları tarafından gözet-

lenip gözetlenmediğini anlamak 
için sağma soluna baktı. Bir 

stçrayışta duvann üzerine ç•ka

rak bahçeye atladı. Doğruca 

evin kapısına giderek he
men kilidi kırmak fatedi. Fakat 
!kapıya gelır gelmez daha ki
lide dokunmadan kapı açıldı 
ve karanlıkta bir gölge• gör-

mekle şaşırıp kaldı. Bu Alis 
dö Lüks idi. Boğuk bir sesle: 

- Mademki kapımı zorln
dınız. Öyle ise içeriye giriniz 
mösyö! 

Dedi. Şövalye itaat etmişti. 
Alis dö Lüks, misafirini odaya 
götürerek ayakta durdu V6 

şövalyeye oturacak yer bile 
göstermedi: 

- Dea1am edecek -
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Bugünkü Perşembe öğlen 
namazını müteakip Şadırvan 
camiinde m6"hum Tab-:rk 
Hilminin ruhuna ithaf edil-
mek üzere mevliıdü şerif 

kıraat olunacağından arzu 
edenlerin teşrifJeri rica olu
nur. Merhumun refikası 
S S (1253) Saniye 
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lüleri dinle .. Anaları ağlıyor, 
vallahi... Ben Y arad~nın .fıak-
kına paJamı sıyırdım, kızanla

rımt aldım, sizin haraççılarınızı, 
deyuslarınızı temizliye temizliye 
halim hakka vardı ... 

Müftü Katırcıoğlunu gücen

dirmemek için sesini çıkarma
yıb dinliyordu: 

- Dinleyon mu? Mübtü, 
doldur şu kadehi ! a 1 Dinle· 

yon mu? Bilmem nerenizin üs
tünde siz fındık kırarken Ana-

dolu çocuğunun anası belleni
yor, kan ağlıyor. Ne diyor.sun 
sen l 

Padişah! diye başımıza gelen 
belanın belası neler etmiyor, 

neler .. Emme, yok muyal Mühtü 
hani 1 vallahi, billahi ben onun 

ettiklerini yanına bırakmıyorum, 
bırakmam da.. Deli uşaklarım 
olduktan kelli, Allahın iziniyle 
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YENi ASIR ıa Haziran 1938 

Borsada ehemm · yetli muameleler y k 
En çok temevvüç eden pamuk fiatlarından yeni • 

ış 
• • • • 

mevsımı ıçın alivre satışlar yapılıyor 
lzmir ticaret ve zahire bor

sası tarafından neşredilmekte 
olan gündelik satış listelerine 
göre 10-16/6/936 tarihlerinin 
teşkil eylediği son hafta içinde 
borsada satılmış olan ticaret 
eşyasının cins, miktar ve Hat
ları aşağıdaki şekilde icmal 
edilmiştir : 
Eşya haftalık haftalık J 

isimleri satış miktarı fiat i 
Çuval En az ençok 

Muhtelif 
buğday 
Yerli arpa 
Bakla 
Mısır darı 

Fasulye 
Yulaf 

8943 
39 

1965 
45 
26 
15 

Balye 

5,50 
4,00 
4,125 
6,00 
8,25 
4,50 

6,50 
4,25 
4,375 
6,00 
8,25 
4,50 

Pamuk 2193 43,25 47,00 
Kilo 

Yapağı 48022 45,00 66,50 
Deve yünü 58 37 ,50 37 ,50 

Kental 
Palamut 377 650,00 750,00 

Kilo 
Balmumu 26 90,00 90,00 
Zeytinyağı 6600 37,50 38,00 

Çuval 
Çekirdeksiz 
fizüm 1742 6,75 14,00 

Haftalık borsa satışları bu 
ıurette toplandıktan sonra belli 
başh maddelerin nevi itibarile 
satış miktar ve fiatlarmı ve 
piyasadan yaptığımız hususi 
tahkikata göre haftahk piyasa 
yaziyetlerini ayrı ayrı aşağıda 
arzediyoruz: 

Buğday 
Yukarıda gösterilen 8943 

çuval buğday sabşının 6072 
Uşak malı ıert neviden ve 
mütebakisi muhtelif mıntaka
ların keza sert buğdayların· 
dandır. Uşak malları 6,375 -
6,50 , diğerleri ise 5,S - 6,3125 
kuruı arasında fiatlarla satıl
mışbr. 

Buğday fiatlarında bu hafta 
geçen haftaya nazaran mahsütJ 
bir gevşekJik görülmüştür. Bu
nun yeni mahsullerin ele geç
mek üzere bulunmasından ileri 
geldiği söyleniyor. 

Arpa 
Haftalık arpa piyasası geçen 

hafta olduğu gibi yıne dur-
gun geçmiştir. Piyasaya henüz 
yeni mallar bol miktarda gel
mediğinden fiatlarda istikrar 
yoktur. 

Bakla 
Haftalık borsa satışı yuka-

11da gösterildiği gibi 1965 çu
val olarak toplanmıştır. 

Bunlardan 26 çuvalı hazır 
olarak kilosu 4,25 kuruştan 
sablmııtır. Kalan 1939 çuvalı 
vadeli satıştır. Vadeli bakla 
fiatları 4,125·4,375 kuruş ara
sında temevvüç etmiş ise de 
haftalık kapanış fiatı 4,125 
kuruş olarak görülmüştür. 

Geçen haftaki alivre satış 
4,25 - 4,375 kuruş arasında fi
yatlarla 2716 çuval ve geçen 
senenin bu haftasındaki ıse 

450 kuruştan 586 çuval hazır 
ve 4,375 - 4,5 kuruştan 2537 
çuval vadeli muameleden iba
retti. 

Bakla piyasası mevsim ba

yası hazır \Te 175 balyası va
deli olarak muamele görmüş

tür. Hafta içinde hazır mal 
fiatleri 43.25 - 47, vadeliler ise 
46 - 47 kuruş olarak tesbit 
edilmiştir. Geçen hafta 2005 
balyası hazır ve 495 balyası 

vadeli olmak üzere yine birinci 
nevı prese malJardan 2500 
balya pamuk sahşı olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 
50 - 52 kuruştan 977 balya 
prese birinci, 49 kuruştan 24 
balya prese ikinci ve 52 ku
ruştan 12 harar kaba birinci 
pamuk satışı olmuştu. 

Pamuk fiatleri son hafta 
içinde piyasada fazfa ve işti

hah alıcı bulunduğundan 47 
kuruşa kadar yükselmiş ise de 
haf ta ortalarında bu kuvveti 
kaybetmiş ve hafta nihayetinde l 
işler tanıamile gevşiyerek 44 
kuruşa düşmüş~ür. 

Bu itibarla pamuk fiatların- ı 
da tenezzüle doğru bir meyil 
görülmektedir. 

işbu tenezzül meylinin halen 
piyasada kuvvetli alıcı görül
mediğinden ileri geldiği söy
lenmektedir. 

Palamut 
Son hafta içinde Borsada 

yapılmış olub yukarıda icmalen 
gö~teriJen 377 kental palamu
tun 191 kentalı tırnak ve 186 
kentalı kaba palamuttur. Tırnak 
maUarın beher kentalı 750-650 
ve kaba malların keza beher 
kentalı ise 660 kuruş fiatla sa
tılmışlardır. 

Bundan bir hafta evvel yine 
borsada kentali 670 kuruştan 
325 kental tırnaklı, 650 kuruş
tan 101 kental kaba palamut 
ıablmıştı. 

Geçen senenin bu haftasın· 
da ise 380-425 kuruştan 489 
kental brnak 200-230 kuruştan 
217 kental kaba ve 180-185 
kuruştan 333 kental rufuz pa· 
lamut satışı olmuştu. 

Palamut piyasasının son haf
taya aid vaziyeti geçen ve daha 
evvelki haftalann aynıdı. Mal 
az olduğundan işler durgun ise 
de fjatJar sağlamdır. 

Zeytinyağı 
Zeytinyağının haftalık piyasa 

durumunda geçen haftalara nis-
betle kayde değer bir şey yok
tur. Geçen hafta ve bir sene 
evelki ayni hafta içinde borsa· 
da muamele olmamıştı. Son 
hafta içinde ise sabunluk yağ
lardan 6600 kiloluk bir parti 
borsada 37,5 • 38 kuruş arasın
da fiyatlarla sahlmışhr. 

Piyasa geçen hafta olduğu 
gibi yine durgun geçmiştir. Fi· 
yatlarda kararsızlık vardır. 

Yapağı 
Hafta satışı olarak yukarıya 

işaretlediğimiz 48022 kilo ya
pağı satışlarından 35725 kilosu 
borsa bültenlerine eski satış 
kaydile geçirilen ve fiatfori de 
45 - 66,S kuruş arasında gös· 
terilmiştir. mütebaki 12298 kilo 
yapağı hafta zarfında satılmış· 
tır. Bu miktar 58 - 66 . kuruş 
arasında fiatlarla muamele gör· 
müştür. 

Geçen hafta fiatları a!l:ağ• 

ve tedarik etmiş olduklarından 
piyasada az çok bir gevşeklik 
görülmeğe başlanmıştır. Bu va
ziyet hasebile fiatlarda tenez· 
züller husulü ihtimali mevcut 
gibidir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Çekirdeksiz üzümün haf taJık 

satış yekunu 1742 çuvala baliğ 
olmuştur. Gündelik itibariyle 
satış mıktar ve fiatları aşağıya 
dercolunmu.ştur: 

SabJan mıktar Fiah 
Tarihi çuval asgari azami 
10-6-936 241 

11"" 68 
12 " ,, 672 
13 " tt 193 
15 tt ti 300 
16 tt ti 268 
Yekun 1742 

8 50 
8 
6 75 
8 
8 25 
6 75 

10 75 
9 00 

14 
11 
9 50 

11 

Bundan bir hafta evelki sa
tış yekunu ise 15245 ve geçen 
senenin bu haftasındaki sabş 
mıktarı da 3146 çuval ve 99 
torba olarak hesap edilmişti. 

Son hafta içinde satılmış 
olan 1742 çuval çekirdeksiz 
üzüm de dahil olduğu halde 
mevsim başından son tarihe 
kadar borsada 516912 çuval ve 
4333 torba mal satılmıştır. 
1934 mahsulünden geçen hazi
ranın on altıncı günü akşamına 
kadar borsada satılmış olan 
çekirdeksiz üzüm mıktarı ise 
bu seneki satış yekunundan 
181141 çuval ve 2976 torba 
noksan olarak hesaplanmıştır. 

Son hafta çekirdeksiz üzüm 
fiatlerinde bundan bir hafta 
evveline nisbetle yazılmağa 
değer bir değişiklik olmamıştır. 
Fiatler geçen haftaki vaziyeti 
olduğu gibi muhafaza etmiştir. 
Geçen hafta nihayetınde tespit 
edilmiş olup bu haftada aynen 
devam ' eden fiatlan numara .. 
sırasile aşağıda gösteriyoruz: 

Haftalık fiat 
Numara en az en çok 

7 7 50 7 75 
8 8 8 25 
9 8 50 8 75 

10 10 11 50 
Şu hesaba göre 1-6-936 ta

rihinde borcıaca tesbit edilmiş 
olan çekirdeksiz üzüm fiatları 
16-6-936 akşamına kadar ayni 
durumu muhafaza etmiş de· 
mektir. 

Geçen ve bu senenin ayni 
haftalarına aid çekirdeksiz üzüm 
fiatlannın kolaylıkla mukaye· 
sesini temin için her iki haf· 
taya aid fiatları karşılıklı ola
rak aşağıya dercediyoruz : 

Son hafta geçen senenin 
fiatJarı bu haftası fiat. 

No. asgari azami asgari azamt 
7 7 50 7 75 9 25 10 
8 8 8 25 10 25 10 50 
9 8 50 8 75 10 75 11 50 

10 10 11 50 12 13 25 
Bu rakamlara göre son hafta fiat
larında geçen senenin bu haf
tası fiatları lehine olarak 7 nu· 
maralı mallarda 1,75-2,25, se· 
kizde 2,25, dokuzda 2.25-2.75, 
on numarada 1.75-2 kuruş rad
delerinde göze çarpan bir düş· 
künlük olduğu gibi satış mik
darlarında da ayni vaziyet 
meşhud olmaktadır. 

Bu senenin şu sıralarında 
iİ7;;"' n;.,"',. ____ .J _ •• ••• bt 

Berlin Ticaret odasından gelen rapor 
Alivre satışlar bir lira yükselmiştir. Fakat 

ucuza temayül kuvvetlidir 

o 

yıne 
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ihracat mahsullerimizin Al

manya piyasasındaki vaziyeti 
hakkında Berlin Türk ticaret 
odasından şehrimizdeki alaka
darlara bir rapor gelmiştir. Bu 
raporda aşağıdaki malümat 
verilmektedir. 
Rayşbank reisi ve Prüsya 

iktisat nazırı doktor Şaht son 
hafta içinde Belgrad, Atina, 
Sofya ve Büdapeşteye bir 
seyahate çıkmıştır. Bu seya
hattan başhca maksat, adı 
geçen memleketler Milli ban· 
kalan genel direktörlerinin 
Almanyaya yaptıkları ziyaret
lerin iadesidir. Bununla beraber 
ziyaret fırsatından istifade edi
lerek Almanya ile bu ülkeler 
arasındaki iktisadi vaziyete dair 
bazı görüşmeler yapılacağı da 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 
Yunan miJJi bankası genel 
direktörü Almanya istihbarat 
bürosunun Atina muhabiri ile 
yapbğı bir görüşmede doktor 
Şahbn ziyaretinden büyük bir 
memnuniyetle bahsetmiş ve bu 
görüşmenin Almanya ile Yuna
nistan arasındaki ticaret mü
nasebetlerini bir kat daha kuv-
vetlendireceği ümidini izhar et· 
miştir. 

Bu günlerde Almanya ile 
Brezilya arasında yeni bir ta
kas mukavelesi imzalanacakbr. 
Bu anlaşmaya göre. Almanya
nın başta pamuk olmak üzere 
Brezilyadan yapacağı idhalita 
mukabil AJmanyadao Brezilya-
ya sanayi malları gönderile· 
cektir. 

Yunanistan 
incir ihracabnın mıktarı 

Yunanistanın geçen seneki 
kuru incir ihr:lcalı hakkında 
tanzim olunan bir istatistike 
göre mezkur sene zarfında 
Yunanistandan muhtelif mem• 
leketlere 18 bin ton sikletinde 
v~ 

0

164 milyon drahmi değe· 
rmde kuru incir ihraç edilmiştir. 

Yeni BuAday 
Mıntakanın bazı yerlerinde 

yeni buğday mahsulü yetişmiş
tir. HattA bugünlerde borsaya 
yeni sene mahsulü buğday 
gelmesi beklenmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
darın bir milyon kutuyu geç· 
tiği söyleniyor. 

En son tahminlere ve alaka
darların söylediklerine göre 
1936 senesi çekirdeksiz ilziim 
rekoltesi 1935 rekoltesinin 
aşağı yukarı aynı olduğu an• 
laşıhyor. Ancak ma~sulün id
rakine kadar vukua gelmesi 
muhtemel tabıi arızalar karşı
sında tahmin ediJen miktann 
bugünkü şeklinde kalıp kalmı· 
yacağı meçhul bulunmaktadır. 

Rakip memleketler rekolte
lerinin, geçen seneye nisbetle 
noksan olduğu hakkında kuv· 
vetli iddialar vardır. 

inhisar idaresi son hafta 
içinde borsada 6,75 - 7 kuruş 
arasında fiyatlarla bir partide 
291 ve bir partide 25 ki cem
an 316 çuval çekirdeksiz üzüm 
mübayaa etmiştir. Mübayaahn 
devam edec~ği tahmin ediliyor. 
Bu takdirde üzüm fiyatlarının 
mübayaat müddetince istikra· 
rmı muhafaza edeceği kanaatı 
mevcuttur. 
Dığer zehair ve hububat 

Borsada satılmakta olan ze
bair, hububat ve sair ticaret eş
yası üzerine piyasa teşkil ede~ 
- • ~:1 ... "\,...J -

KURU ÜZÜM 
Rapor haftası içinde Ham· 

burg piya~asında hazır mallar 
üzerinden muameleler normal 
derecede olmuş, idhaladçı
lardan bazılarının ellerindeki 
malları sarfedebilmek üzere sa
tış yapmağa fazla istek gös
terdikleri görülmüştür. 

Tahminlere göre halen Ham
burg piyasasında 935 rekolte
sinden mevcud istok 190 bin 
sandık raddesindedir. Bunun 
150 bin sandığı Türk 20 bin san
dığı Yunan Kandiye ve 20 bin 
sandığı da Iran mahsulüdür. 

Bazı ithalatçılar istok mik
darını fazla saymakla beraber 
bir kısmı da yeni mahsul 
yetişinceye kadar az bulmak
tadırlar. Bazı mıntakalarda 
rapor haftası içinde mühim 
satışlar olmuş ve piyasa 
kuvvetlenmiştir. Memnuniyete 
değer bir cihet yeni mahsul 
fiatlarının bir derece yüksel
mesidir. lzmirden tanınmış bazı 
ihracat evleri fiatları bu hafta 
yüz kilo başına bir lira kadar 
yükseltmişlerdir. Fakat küçük 
bazı firmaların maalesef hala 
ucuz fiatla mal satmak gaye
sini güttükleri anlaşılmaktadır. 
Bu evlerin gidiş tarzları maa
lesef umumi pi'""~~ üzerinde 
tesirden hali k. maktadır. 

Sırası gelmişken bir daha 
arzedelim ki umumi kanaata 
göre üzüm fiatJarımn bu derece 
düşmesindeki başllca amil bu 
küçük firmaların daima ucuza 

Mayıs ayında 
Limanımızda yapılan 

ithalat ve ıhracat 
yekiinleri . 

1936 Mayıs ayı Jçinde lzmir 
limanından yabancı lilkelere 
879,678 liralık ve 5,380.442 
kiloluk mal ve 18,484 baş hay
van ihraç edilmiştir. 

En fazle ihracat yapbğımız 
memleketler 587,903 lira ile 
Almanya, 608671ira ile lngiltere, 
69,239 lira ile de Yunanistan 
gelmektedir. 

Yine mayıs ayı içinde ya• 
hane, Olkelerden 552115 lira 
değ~rinde 4,971,818kiloluk ·eşya 
ve emtia limanımıza gelmiştir 

En çok mal getirdiğimiz ülke 
137,679 lira ile Almanya,71992 
lira ile Brezilya, 51373 lira ile 
lngiltere, 39162 lira ile de Mı
sır gelmektedir. 

Brezilyadan vaki ithalat ta
mamen kahvedir. lngiltereden 
202,280 kilo sikletinde ve 11 
bin 943 lira değerinde, Çekos
lovakyadan 809015 kilo sik.le· 
tinde ve 50,015 lira değerinde 
şeker ithal edilmiştir. 

Daktilo aranıyor 
Türkçe, Almanca veya in· 

gilizce bilir, usul tüccariye 
vakıf daktilo bir bayan ya 
baya ihtiyaç vardır. Şapha
ne sokak, Şerif Rıza halef
lerine müracaatlan ilin olu
nur. 
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satmak siyasetini yürütmeleri
dir. 

Binaenaleyh bu siyaset taraf
tarlarının rekoltenin çokluğunu 
fiat düşüklüğüne sebeb S?Öster
meleri pek yerinde bir düşünce 
olarak kabul edilmemektedir. 
935 mahsulü üzümleri yüz 
kilo başına 7 numaradan 
on bir numaraya kadar 13 
ila 18.5 lira muamele gör
miiştür. Alivre satışlar bir 
hafta evvel 7 numara 11 lira, 
8 numara 12 lira, 9 numara 13 
lira, 10 numara 16 lira ve 11 
numara da 18 lira idi. Son 
hafta şu fiatler üzerinden ya
pılmıştır. 7 numara 12 lira, 8 
numara 13 lira, 9 numara 14 
lira, 10 numara 16 lira, 11 nu
mara 19 lira. 

iNCiR 
Arasıra küçi1k partiler üze

rinde ihtiyacı kapayan satışlar 
olmaktadır. iz mir piyasasında 
hemen hemen hiç stok kalma
mış olduğu halde Hamburg 
piyasasında ithalatçıların elin
de hayli mıktarda incir vardır. 
Bundan dolayı ekstrisma Cene
vin lzmir naturelleri incirleri 
için yüz kilo başına sif Ham
burg lzmird~n 9-10 lira istenir
ken ayni mal Hamburgta iki 
lira kadar ucuza arzedilmekte· 
dir. 

935 rekoltesi mahsulündeıı 
mevcud istokun yeni yıl mah· 
suJü fiatları üzerinde hiçbir 
tesir yapmıyacağı anlaşılmak
tadır. 

DUn Borsada 
Yapllan Satı,ıar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
72 inhisar idare. 6 75 6 75 
62 M j Taranto 9 10 25 
50 J Taranto M 8 8 
5 ŞBencuya 11 11 
5 Şınlak Z bi. 9 50 9 50 
3 S Gomel 8 8 
197 YekQn 

516982 Eski sabş 
517179 Uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
350 Buğday 6 75 6 75 
278 Arpa 3 50 3 50 

50 ton Bakla 4 3125 4 3125 
50 balye pamuk44 44 

3267 kilo yapağ 59 64 50 
93 K palamut 550 650 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil· 
memiş olan pamuk satışlan: 

81 balye pamuk41 42 

BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilib Ergani, Si· 
vas dahili istikrazı sabn alır. 

Adrtta: lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan otelinde 
60 numarada Cavide 
müracaat. 
TELEFON: 3903 

11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S ~ 

I" Çeşme ılıcalarında 
Rasim Palas 20 haziranda açılacak 

Uzun zamandanberi hazırhkları devam eden Çeşme plaj 
ve kaplıcalarındaki RASiM PALAS Otell bu hafta 
cumartesi günü açılacaktır. 

Tabi dot yemekler çok enJesve çok ucuzdur 

emsalsiz kıyılarına kavuşmak için hafta tatil
' plajlarında geçiriniz. Kafanızı burada dinlen-şındanberi göstP,...ı: v • • 

------""~--'"......_---=---------------------------~--~---~~---~------~------~~--~~---"-~-.. ....... iıUL~L-U.a.wu..L-iJ~~ı.&-J-fl ~ ·mse:>oı: ı.. .... .adn koru, -
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arbrma ile ilale edilecektir. 
fttirAk için on bet &rahk mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encll
mene gelinir. 

' . 
lzmlr umum acentesi : Emirler çartıaı karşısında Mıbçılar HÜSEYiN BAHRi, ŞEKIP miiskirat deposu. TELEFON : 212118 _ --~ 

2 - Beheri on bir kuruştan 
altı bin altı yüz lira bedeli mu• 
hammenle altmış bin aded ban-

4 

40 renk üzerine Kız markalı "ARTI,, kumaş 
boyası 15 kuruştur 

.. ,,, rerl e EylUI Baharat "eposu lzmlr Telefon saaa 

Türkiye 
ızday Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
·Bardak içiniz 

Adres: Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON: 2067 
... .. ..A.ı··.; ~- ... ,..,.· . 

AÇILDI .................... 
MüJDE MüJDE 

Salihli meşhur Sart ılıcası açıldı .......................................... 
Yüzlerce eenderdenberi bir çok hastalann tedavi oca• 

ğı olan meşhur çamur bamam1an namile maruf Sart ılı
cası muhterem misafirlerinden gördüğü rağbeta karşı bu 
sene fevkalade muntazam odalar, banyolar •e hususi ban
yolu odalar da Hive edilerek açılmıştır. 

Banyomuzun romatizma, böbrek, siyatik, cild, bel, dil, 
rahim ve kısırlık hastalaklarına şifabahş eylediği bir çok 
tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Her banyo misafirlerimizin arzusuna göre on dakikada 
boşalıp ve doldurularak teslim edilir. 

Banyomuzun çam çınar ağaçları ile dolu manzarası te
miz ve saf havası ve içilecek suyunun tathhğı ve banyo 
suyunun çokluğu bir takım şellaleleri ve eğlence mahalleri 
çok cazibdir. Misafirlerin bütün ihtiyaçları için bu!lusi ter-
tibat alanmıştır. Teşrif buyuracak muhterem misafirlerimi
zan Salihli istasyonunda posta arabaJaranı sormalan rica 
olunur. Çamur hamamı sahiplerinden 

Rıza ve şeriki lskender 
1-7 (1089) 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Mezarlıkbaşanda 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal binası inşası 

evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 52032 lira SS ko
kuş bedelle mütaabhidine jhale edilmişdi. Mütaahhidin taahhü· 
dfinil ifa etmemesi doJayısile mukavele feshedilmiş ve idare ile 
eski miltaahbid tarafmdan vücuda getirilen imalat mahkemece 
tesbit olunmuştur. Geri kalan imalAt mütaahb;d nam ve hesa
b10a yaptırılmak üzere 14-6-936 tarihinden itibaren açık eksilt
meye konulmustur. )balesi 30-6-936 salı günt\ saat onaltıda iz. 
mir Vakıflar Direktörlüğü binaSJnda müteşekkil komisyon huzu
runda yapılacakbr. istekliler keşif, şartname, proje, milnakasa 
şartnamesi ve tesbiti deliil raporunu bergün Vakıflar idaresine 
mGracaatla görebilirler. 

Eksiltmiye girecek mütaahhidlerin kendilerinin mimar veya 
mühendis olmalan inşaatın bert&rlft kanuni, idari ve fenni meı• 
uliyetlerini lrabul ve ifa edec~k ım&tehassıs mllbendiı veya mi
marla bütftn muamelelerde mftştereken mUs'ul olmak iiıere ça• 
lışmalan ıartbr. Ayni zamanda bu eksiltmiye girebilmek için 
en as 30.000 liralık hir binanın inşaabnı muyaffakıyetle bitirmit 
olduğuna dair resmi fen heyetlerinden verilmiş musaddak bele· 
geler göstermesi mecburidir. Ajni zamanda malt teminat mek
tublarım •eya idare veznesine fabrdıkları nakid teminat mak
btplannı ehffyed fealliye ve ti•ret odn ...ıblarle hiılkte 
Mle gDn ve saatta kom ıyona mliracaatlan ilin olunur. 

16-l&-23-30 1677 [1235) 

Namaruı 3bol F. 
Daim• muka velespit feneri 

Ba fener Jalmz pille yanar. Hem elde bem ftlespitte 
kullaaıhr. Portatif bir feaefdir. Portatif olmam itibarile çok 
befeaU-iftir. Taniye ederiz. Velespitte kullanalan fenerle
ria • acamdur. 

Depom : &mirde Saluhan civarmda No. 28-9 
Ödemifli HOae ·n Hüsnft ticarethanesi 

ıs s rıı 

ii.;-=:':•=======;==~=====:-======·~~lemifti. lbraw. paıa ilerliyor 

BOGAZLAR meselesi ~:: .. ,.r:..:;:. ~':= 
rek yapamadığını şimdi bu 
maa•enetine mukabil dost ve 
mllttefik mfatiyle koparamaz mı 

B 
anlafllclttı yere kadar gidec8-

Tarı• hı• ne ir Bakış P.. diyordu. Halbuki arapça 
Taaya kadar anlqıbyordu. 

y A.Z.&l."1 ; A.. Fi.. 
(iktibas re tnmne hdkl ma/ıfazdatl 

~ ........................ ,, ............... , ......... .. 
- .. -

Antakya ile lakenderua ara• akşama kadar d'evam eden 
itada ( Beylan ) mevkiinde ata şiddetli muharebede Reıid 
ltasan Paşa ordusile vaki olan Mebmed patanın muzaffer ol-
•uharebe dahi lbrahim Paıa- masana az bir ıey kalmıı iken 
illa galibi1eti ile neticelendi. birinci kinua gllnleriadea biri 

iş IMl1llml11tl. Mehmedali Pa- olan o gün hava karlı ve çok 
" Padişahın gönderdiği ordu- dumanla olduğundan Refid 
Ya da bozmuştu. Rusya muha· Mebmed pap kendi askeri AD• 

~besinden sonra ar.ıavutlukta aiyle Mısır süvarisi içine giri-
1tl&bat ile meşgul olan Sadra- vermekle esir dilftü. Bu habe-
ıa111 Reşit Mebmed Paşa Is- rin yaydması askerinin dağll-
taııbula çağnlarak lbrahim Paşa masına ıebeb oldu. Bu suretle 
&terine gönderildi. lbrahim 21 birinci klnun 1832 de Re-
P•ta lçel dağlarını aşarak Kon- ,id Mehmed paşa ordusu da 
1• ovasına inmiı ve Konya bozuldu. lbrahim paşanın iler-
lthnne girmitti. Retid Mehmed lemesine mani kalmadı. Kn-
~ Mp ordusuna taarruz tabyaya dotru yllrlldll. 

• civannda sabahtan Arbk is ehmmivet kesbey· 

Meh-.ed Ali papa.a niyetleri 
iıe pek ramaa g&ilnDyordu. 
BabllliJi ve hususiyle padişahı 
bü,lk bir teJlt .. rdı. 

Ruya Çan birinci Nikola 
Osmanlı devletinin uğradığı ba 
buhrandan derhal istifadeye 
kallafb. Paditaha muaYenet 
teklif eyledi. Mı11rlılara karp 
Osmanlı devletini mlidafaa et• 
mek va onları geri çekilmeie 

· mecbur eylemek için asker ve 
donanmasiyle yardım ede~ini 
bildirdi. Çar muavenetini p•ha• 
bya satabileceği bir zaman ol
duğunu g6rilyordu. Bu hizme
tin mukabilini almasını da bi· 
lirdi. Arbk b6yle bir ftnat ka· 
çırıltr mı? Bu hizmetin maka· 
bili ne olacakb? Bunu da anla· 
mak g&ç bir ıey deiildi. Se
nelerdaberi ordular telef ede-

idi? Bu hizmetinin ba kadar 
değeri de mi yoktu? Çar birinci 
Nikola muavenetinin mukabi-
lini alacağını t6phesiz bilirdi. 
Yaverlerinden cenual (Moura• 
vief) i lstubufa g&nderdi. Mou· 
ravief maannet teklifini Çar 
namına yeailiyecek ve Mehmed 
Ali pap ile de aörüşmek için 
latanbuldan lakencleriyeye gi
decekti. 

lngiltere ve Fransa devletleri 
Raıyanan işe kanşmaaını hot 
g6remezlerdi. Padişaha mua
venet bahanuiyle lstanbulun 
Rua nl\fuzu albuda kalmasını 
çekemezlerdi Bunlar Ruıyanın 
bu işe kanımuına mini olmak 
için Babıilinin doğraclan doğ· 
raya Mebmed Ali pqa ile UJUf· 
muam ve ba mretle Raayaam 
Yanlımma ihtiyaç kalmpıe11Dı 
istiyorlardı. 

-Bolett v .. -

ızmlr BeledlJ&91nden: 
1 - Vezir Osman ağa su 

şebekesi için 2200 metre elli 
ili dart yilz milimetre kutrunda 
font boru, muhtelif ebadda 29 
adet mansen, 14 adet Rmbu
vatmanlı T. ,29 adet dirsek ve 
7 adet busen dekstremite a•ı
nacakhr. Hepsinin bedeli kes
fi beş bin fıeki~ yliz otuz yedi 
lira doksan beş kuruştur. 
26-6-936 cuma ~ünil saat on 
altıda kapah urflll ihale edi
lecektir. iştirak için dört yüz 
otuz sekiz lir&lık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile 2490 sa
yılı kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmı4 teklifler o g6n ••· 
at on b~e kadar encümen 
başkanhğına verilir. Keşif ve 
ıartnamesi baş kAtipliktedir. 

2 - itfaiye ve diğer oto
mobillerin bir suelik ihtiyacı 
olan bin sekiz yüz teneke dök
me benzin bas katiplikteki şart
name veçhile kapalı :zarfla 
26-6-936 cuma gün& saat on 
albda ihale edilecektir. Beher 
teneke9i dört liradan hepsinin 
bedeli mubammeni ,yedi bin iki 
yüz liradır. lştirik için beş yüz 
k1rk lirahk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanu

""'" tarifi dairesinde hazırlan
mış teklifler o gnn saat on beşe 
kadar encümen başkanhğına 
verilir. 

3 - Bayındarhk sahasında 
Doktor Mustafa En•er cadde
sinde 1200 metre kanalizasyon 
ile bu kanaUzasyona bağlana
cak KIZtm Özalp bulvarında 
180, Şnkrn Kaya balvannda 
225, Celil Bayar buJvannda 
175 ve Kültnrpark içinde 280 
metrelik feaai lağlm yapılması 
14450 lira bedeli keşifle 26·6· 
936 cuma ~t\nU saat on albda 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
lştirlk için bin seksen d6rt 11-
ntdl: mUftldmt leidl•f IMk• 
ban n1a laanka teminet mek· 
tuba ile 2490 sayıla knunun 
tarifi d.Jireainde buulanmı, 
teklifler o giln saat on beşe 
kadar encllmen baıkanlığına 
verilir. Ketif, proje ve şartna
meleri ba, m&hendislikten 72,2S 
kunq mukabilmde temin edilir. 

7-11-14-18 (1059) 1541 
1 - Senelik kira• 200 lira 

bedeli muhammenle elhamra 
.sineması arkasındaki 42 sayılı 
garajın bir senelik kirası3/7/936 
Cuma gGnü ıaat 16 da açık 

dırma paket taşı başkitiplik
teki ıartname veçhiJe 3-7-936 
Cuma günü saat on albda ka· 
pala zarfb eksiltme ile ihale 
edilecektir. lştirlk için dörty&z 
doksan beı liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubile 2490 saydı 
k:ınunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış teklifle ihale gGnO 
saat on beıe kadar enclimen 
başkanlığma verilir. 

3 - Karşıyaka suyu abone· 
Jerinin braof1Danları için, da· 
bili kutru oa iki harici kutru 
yirmi d&t ve kahnlığı aJb mi 
limitre olmak bere bqkltip
Jikteki ıartname YeÇhile bet 
bin kilo kurşun boru alınacak
tır. Bedeli muhammeni beheı 

kilosu yirmi yedi kuruştan bin 
tiç yftz elli Hradtr. Açık eksilt· 
me ile ihalesi 3-7-936 Camı 
günü saat on altıdadır. Jştirik 
için yüz iki lirahk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubile söylenen güa 
ve saatta encümene gelinir. 
18-21-25-28 1725 (1250) 

- Kültüparkta kurulacak 
Fuarda daimi bir Yamanlar 
suyu satış pavyonu inşa edile
cektir: Bu işin bedali keşfi altı 
yüz yetmiş iki lila yetmiş ka· 
ruştur. Bu inşaata mukabil 
mezkiir pavyon üç sene müd· 
detle müteahhide icar edile
cektir. Senelik icar bedeli mu· 
bammeni on lirad1r. Bu işe ait 
pıtaame, kqifuame ve proje 
Bqkitipliktediri Talipler .şart
name keşifname ve proje da· 
iresindeki inşaatı tamamen 
rapmaia •abul etmekle }1ara· 
ber aeaelilc ;caı b.delW "rttu
mak suretiyle müzay~deye işli-
ı ik edeceklerdir. Açık arttır· 
maile ihalesi 3· 7-936 Cuma 
günü uat 16 dadır. inşaat için 
elli lira kırk beş kuruı, kira
bedeli için de yetmit beı ku
rut ki cema'I elli bir lira yirmi 
kuruşluk teminat makbuzu 
ve ya banka mektubuyla sa,
lenen gtin ve saatta Enciimene 
gelinir. 1727 (1249) 

18-21-25-28 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa haıaalan .muhitimizde tecrObe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyetledlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mlkemmel otel, Lokanta 
gazino hu)lsa her tiirlft lhti1aç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo iclaieıinin hususi otomo-
bili Salihli iıtaıyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere inaan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer k111mlarda gene insan başma atak· 
ıız 1 ind 50, ikinci 40, Oçüncn 30 kuruştur. 

Müıtecirleri : 
Kemahh Ahmed Hemdi ve AH Balcı 
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lzmir Esnaf ve Ahali Bankasının 31 Mart 

: AKTİF 

1936 tarihli blinçosu 
PASİF 

T.L. Kr. T.L. Kr. 
;KASA : SERMAYE 

T.L. Kr. T.L. Kr. 
1000000 

51159 53 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

1a nazıran 1938 

Bak not 
Gümüş 

Ufaklık 

121496 00 
1668 25 
297 92 123462 17 

293974 65 

35965 88 Sağlam ve gü-
/ zel dişler de 

. . [ Kanuni ve nizami ihtiyatlar 51159 53 
iHTiYATLAR Fevkalade ihtiyatlar 0 00 

MUHABİR BANKALAR 
\DAHİLi MUHABİR BANKALAR 
SENEDAT CÜZDANI : 

Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

IESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI: _· 
Borsada kote olanlar 

•AVANSLAR: 
Esham - Tahvilat mukabili avanslar 

134716 68 
9523 58 

A) Borsada kote olanlar 11313 77 
: B) Borsada kote olmıyanlar 3815 07 
Emtia ve vesaik üzerine avanslar 62307 86 
Sair mütenevvi teminat üzerine avansla~4997 95 

ş·uBELER HESABI CARİSİ 
BORÇLU HESABI CARiLER: 
Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

11739 39 
168334 31 -------

KABULLERİMİZDEN DOLAYI 
BORÇLULAR : Kefalet 
SAİR MUHTELİF BORÇLULAR : 

Hissedarlar zimmeti 
Muhtelif borçlular 

MENKULLER: 
Makineler 
Kasalar 
Kumbaralar 
Tesisat 
Mefruşat 

MENKUL OLMIY AN MALLAR : 
Banka binaları 

164407 68 
506109 73 

2513 66 
5704 99 
2662 80 
2533 06 
7440 45 

744240 26 

25236 00 

182434 65 
236499 73 

180073 70 

525721 63 

670517 41 

20854 96 

Diğer gayri menkuller 30188 02 30188 02 -------
NAZIM HESAPLAR 136691 09 136691 09 

Yekiıo 3169894 27 

İZMİıR ESNAF VE AHALİ BANKASI 
Yön kurul başkanı Genel direktör 

Devlet Demiryollarından : 
Senelik muhammen kira bedeli bin lira olan lzmir birinci 

kordonda Dolmada 12-14 numaralı depo 26-6-936 cuma günü 
saat on beşte açık arttırma usulile lzmirde Alsancakta sekizinci 
işletme binasında kiraya verilecektir.isteklilerin 75 lira muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe 

' girmeğe kanuni manileri bulunmadığma beyannamelerle muayyen 
vakitte komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. Bu işe ait 
şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müdürlük kaleminden 
parasız ahmr. 14-18 1605 (1212) 

T. C. D. D. yolları st:kizinci işletme Alsancak ve Halkapınar 
depolarına geleçek 22 bin ton kömürün vagonlardan yere tahliye 
ve istif yapılması ve Lokomotiflere verilmesi 1-7-936 çarşamba 
günü saat 16 da lımir Alsancakta sekizinci işletme binasında 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel kömürün tahliye ve istifi için ton başına 15 
ve lokomotiflere verilmesi için ton başına 25 kuruştur. lstekli~ 
lerin 660 lira muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla 
işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyannameleri 
ve teklif mektuplannı ayni günde saat on beşe kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Alsancakta sekizinci 
işletme müdürlüğünden parasız alınır. 18-22 1673 (1246) 

Fenni Gözlükcülük 

. 
ECZANESi 

- I 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVİ FENNi GÖZLÜK 
; . 

Altın, nikel, elektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer
çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gö):lükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz i'özlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabah. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

MEVDUAT: 
Cari hesaplar 418736 04 
Tasarruf tevdiatı: Vadesiz 207921 71 
Vadeli tevdiat : 
Bir aydan bir seneye kadar 89769 87 
Bir seneden fazle 998 00 717425 62 

ŞUBELER HESABI CARİSİ 81538 16 
SA iR MUHTELİF ALACAKLILAR 503528 11 
KABULLERiMiZ : Kefalet 525721 63 

TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜLER ve KUPONLAR 117864 25 
NAZIM HESAPLAR 136691 09 

Yekun 3169894 27 
" 

MURAKİPLER 
Riyaziye öğretmeni 

Nazmi İlker 
F orbes şirketi Alaşehir Ş. direktörü 

Kamil Ocakoğlu 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZfiET 
Sıhhat ·eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

Daima sabit daima tabii 

/· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlarında 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 yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi° ve emniyetli markadır. , 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalannda · araymıı. 

Ha~yolin 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en üstat doktorlarm bile sebeb ve menşeini 
bulamadıkları bir hastahğın, diş iltihabıodan i!eri 
geldiği pek çok tecrübe~erle anlaşı~mtştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

B~DTOLi~ 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

BALÇOVADA 
Ağamemnun Ilıcaları açıldı 

Sağlık ve sağlambğmı gençlik ve dinçliğini korumak isti
yenler her halde tabiatın bu güzel kaynağına koşmalıdırlar 

Romatizma, siyatik, kum ve böbrek sancılarıodan kıvranan 
ve mide ve bağırsak ve kadın hastalıklarına tutulanlar vakıt 
geçirmeden banyo almabdır. iki büklüm ve kütük gibi değ
neklerle gelenlerin banyolarını aldıkt~n sonra koşa koşa ve 
sevine sevine avdetlerini görenler pek çoktur. Bu yıl hususi 
hesaplar direktörlüğü kaynakları temizlettirdi. Su gözleri 
açıldı. Sulanmız boldur. Kışı çelik gibi çalışarak geçirmek 
ve yorgunluklarını dinlendirmek isteyenlere tavsiye olunur. 
Her türlü kolaylık gösterilecektir. Otobüsler işlemeye başla-
mıştır. Şimdiden odalarınızı kiralayınız. SAIT 

10-10 (1051) - ' · . -
..... • • : ' • • 1 • 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No. sı Nev'i depozitosu 

Eski Yeni T. L. 
207-4Güzelyah Tramvay caddesi 829 evin alt katı 18 

ayrı bölük 
223 Osmaniye C. l{ara Osman 

oğlu hanında 
237 Murabıt çarşısı 
302 Buca Mecidiye C. Belediye S. 
306 Y olbedesteni Servili hanında 
313 Yolbedesteni Bidayet hanı 
350 Murabıt çarşısı Kızlarağası hanı 

352-353 Osmaniye caddesi 
390 Alsancak Mesudiye M. Zade 

sokak 
415 Göztepe Nevzat bey sokak 
583 Karataş lslahane sokak 
629-1 Karataş Dokuz eylül sokak 157 
701 ~c. 11 11 ,, 

716 istiklal Mah. Gündüz sokak 16 
868 Orhaniye M. Kamil efendi S. 7 
970 Karataş Postacı Ali Riza ef. S. 
C.No. 

26-8 
23 
66 
55-10 
83-11 
55-12 
33 

13 
7 

111 

• 
116 

18 
11 
39 

1 lzmir Gaziler M. Kemer sakak 49 
11 Akdeniz Mah. küçük Tuhafiyeciler 6 
12 Karşıyaka Alaybey Günaydın S. 19-21 
20 Akdeniz M. kiiçük Tuhafiyeciler 

çarşısı 20 
52-3 ikinci Siileymaniye Nezaket sokak 2.23 

mağaza 10 
,, 9 

dükkan 10 
mağaza 13 

,, 20 
oda 4 
mağaza 30 

ev 44 

" 
4 

" 
8 

evin alt katı 8 
ev 12 

" 
40 

" 
12 

" 
8 

" 
20 

dükkin 6 
ev 20 

dükkan 6 
evin üçte bir 16 

bölüğü 

54 Ahmetağa M. ikinci kordon 1.10 mağaza, palamut 560 

55-5 Samaniskdesi ikinci kordon 
56-1 Birinci kordon 
56-6 Saman iskele~i Mimar Kemalettin 

caddesi 
56-7 Birinci kordon ,, ,, 
56-1 O Ik inci kordon Mimar Kemallettin 

55-3 
62 

9 
9-1 

caddesi "' 53 
60 Manisa Saray Mah. Lise sokak 31 

72· 1 Kestelli C. ikinci Kestelli çıkmazı 101 
73-1 Karşıyaka Alaybey Günaydın S. 23 

77 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 21-25 
7-79 Mahmudiye M. Küçük Tuhafiye

ciler çarşısı 18-51 
100 Aydın Kurtuluş Mah. 

hanı 

dükkan 
mağaza 

dük kin 
,, 

" ev 

" 
" 
" 

iki dükkan 
ev 

40 
65 

70 
35 

60 
72 
36 
17 
44 

6 
12 

103-2 Akdeniz Mah. Büyük Tuhafiye• 
ciler çarşısı 106 Ust katta oda 9 

121 Manisa Saray Mah. Üzüm pazarı 23 dükkan 16 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayri menkullerin bir 

senelik kiralarının ihalesi 29-6-936 pazartesi günü saat onda 
yapılmak üzere arhrmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini veznemize yatı· 
rarak artırmaya girebilirler. - 18-25 1710 (1252) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Darağaç müskirat deposunda mevcud 510 kilo 150 gram Bakır 

alatı taktiriye pazarlıkla satılacaktır. 
Muhammen bedel kilosu 17 kuruş teminatı 13 Liradır. 
isteklilerin 27 - 6 - 936 günü saat 10 da Başmüdürlüğümüzdeki 

komisyona gelmeleri. 
18-23 1665 (1247) 



F ratel i Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 15-6-36 da 

gelip 20 - 6 - 36 da Anveu -
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 

VIKINGLAND motörü 29 
mayıs 36 da gdip Rottcr• 
dam - Hamburg - Breaıcn -

(doğru) Copenhaog - Dantzig
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 

• limanlan için yiik alacaktır. 

NORDLAND mötörü 15 
hnziran 36 da gelip Rotter-

clam - Hamburg - Bremen - Co
penhage - Dantz.iğ - Gdynia -
Goteburg - Oslo ve lskandi

navya limanları için yük. ala
caktır. 

BIRKALAND motörü 29 

hazirnn 36 da gelip Rotter

dam - Hamburg - Bremen - Co

panhage - Danlzig - Gdyoia -

Goteburg - Oslo ve lskandi

navya limanları için yük ala
caktır. 

SERVfCE MARiTiME ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 7-6-36 
da gelip 8-6-36 tarihinde Pire-

Malta - Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul eder. 

IJandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat iç.in ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO acentesine müracaat 

edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

"Do~:ı)p~tö71 

Yusuf Zi a 
USTÜN 

Merkez hastanesi doğum 
ve kadın hastalıklan 
cerrahi mütehassısı 

Hastalarını pazardan başka N 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Beyler hamanıı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al
sancak SIHHAT evinde yapar 

~T Muayenehane 368 
ELEFHN Evi 3909 

Sıhhat Evi 2974N 
H. 3 (978) ~ 

fZ:rJ7-7-.ZZZZY..7J..ZZ:Arz'"./.7'7'L"L.7.7.Z77.J 

N. V. 
~1• fi.,. H. Van f er 

Zf'e & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
GALILEA vapuru 23 hazi

randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacakhr. 

MACEDONIA vapuru 7 tem
muEda bekleniyor. 11 temmuza 
kadar AnYers, Rotterdam.Ham 
burg •e 8remcD liman!arma 
yük alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 temmuzda 
bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anverste.n yük çıkaracaktır. 
~ 

ARMENT H.Sclıuld - Hamburg 
DUBURG vapuru 29 hazi

randa Hamburg ve Anvers li
manlarından tahliye için bek
lenmektedir. 

DUBURG vapuru 29 hazi
randa bekleniyor. Anvers, Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
limanlanna yük alacaktır. 

... QSJ ... 

Export Steamship korporation 
EXAMINER vapuru 21 ha

ziranda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

•On&• 
JOHNSTON varen Lines Ltd 

Liverpool 
KENMORE vapuru 1 tem

muzda Liverpool limamndan 
muvasalah bekleniyor. Burğaz 
Varna, Köstence, Galas, lbrail ' 
limanlarına yük alacaktır. 

., 181 ·-
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 8 tem

muzda Köstence, Sulina, GaJas 
limanla1"ına yük alacağı gibi 
Beoğrad, Novisad, Budapest, 
Bratislava, Viyana ve Linz li
manlanna Galas aktarması yük 
alacaktır. 

~ 

S. A. Royal Hongroise de Na-
vigation Danubienne- Maritime 

Bodapest 
BUDAPEST motörü 18 ba

randa bekleniyor. Beoğrad,No
visad. BudQpest, Bratislava, 
Viyana ve Linz limanlanna yük 
alacaktır. 

•Bl:H• 
D en Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

SAN ANDRES vapuru 18 hazi- ı 
randa bekleniyor. lskenderiye 
ve Norveç limanlarına yük ka- 1 

bul edecektir. 
SARDINIA vapuru temmu

zun ortasına doğru bekleniyor. 
lskenderiye, Dieppe ve Norveç 
limanlanna yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon T clefon No. 
2007 - 2008 

' . • . : .... ,,,..w.A' -""!;t6' 
~ • • 1 • ·~. 'ı.'r,. ·,1 . ·"'" 

lznıirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecid:.Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski oleJci 
olan ve herkese lce~dismi sevdiren bay Omer LUt
fldir. Bay Ömer Lütfi b:mir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki" otelde konaklıyacakJar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

lzmir mıntakası Kadastro Müdür
lüğünden: 
B ikinci Karantina mahallesinin iskele yokuşunda 9! kapı ve 
S taj sayılı arsanın tapu kaydı bulunmadığı halde mubadeleye 

YENi ASIR 

ı Denizyolları jşletmesi müdürlüğü 

ı lzmir acenteliğinden: 
Her hafta Perşembe gün'eri Izmirden lstanbula hareket et

mekte olan ikinci sür'at postaları kaldırılmıştır. 
Yalnız her hafta Pazartesi günleri kalkan birinci sür' at posta-

ları yine seferlerine devam edecekHr. 14-16-18 (1224) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BlRINcl 

KORDON TEL 2(43 
THE 1ELLERMAN LINES t TD. 

GRODNO vapuru on hazi
randa Londra, HuJI ve An
venteu gelip yük çıkaracakbr. 
Ve 25 haziranda avdet edip 
Londra, HuD için ynk alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 20 ha
ziranda Liverpool ve Svansea
dan srelip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru temmuz ip
tidasında Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

LESBIAN vapuru on tem
muzda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracakhr. 

Deutscbe Levante - Linie 
TOFIA vapuru haziranm so

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip yük çıkara
caktır. 

ALAŞEHiR TiCARET MAH· 
KEMESi BAŞKANLIGINDAN 

234 sayılı Alaşehir Tanm 
kredi kooperatifi namına ya· 
pılacak bil'umum muameJatta 
her türln teahhüdatı a:hz ve 
kabzı •e yapılan sarfiyab bari 
evrakı kooperatif adına imzaya 
yönetim kurulu başkanı 53 
sıy•lı ortak Osman Göker ve 
başkan vekili veznedar ve 62 
No. fo ortak Ahmed Türkmen 

ile bunlardhn birisinin bulun· 
madığı zamanlarda ikinci de-
recede olarak işyar Ismail Öz· 
güre sözü geçen ~rketin ana 
mukavelenamesinin 26 ıncı 
maddesi mucibince selabiyet 
veriJdi~ini kooperatif başkanlı
ğının 29 - 4 36 günlemeç ve 39 
sayılı yazısı ile bildirilmiştir. 
Keyfiyet Alnşehir Noterliğince 
27 Nisan 936 günile ve 714 
sayısile musaddak bulunmuş 
olduğundan Ticaret kanununun 
33 ünü maddesine tevfikan 
ilan olunur. 

.7''4~ .. 
,-... 

--Yatmazden evvel PERLOOENT dı 

macununu kullanmak suretife a~ızınızı 

yıkamayı kendin ıze bir vazife biliniz. 

'PERLODEN"J: kıyas kabul etmez bır 

muzaddı taaffilndOr. 

-·-

Sahife 9 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
su)iyet kabul edilmez. 

1716 (1248) 
rrLr~ZZZT..L7Zıazv..XY'JCZX~.7..zlllR 

· Doktor· Operatör ~ 
Paris fakWtesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Rir 011oin almadan rv11rı 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisi!1i en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe G RiPiN 
almaktır. Mideyi Lozmaz, 
böbrekleri ve kalbi y.ormaz 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 
her gün ikinci Beyler riokağı 
Müzayede salonu karşısında 

\ 
78 numaralı muayenehane-
sinde kabul eder. 
TELEFON:Muayenı~hane 3393 

Evi 4042 
H. 3 (979) 

r.T~Z,Z;t7zJfT.T~.:(ZZXZl , 

Aldık/atı br dakika soma 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
t ... ı , .. • • . • .. • ;:~· • • • • • _; 

.A.N9T.A.L"Y.A. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
CUZT.7.7A7~~ 

Büyük KardiçaJı han altında Numara 6 

TEIEfon - 3560 Telgraf - ANT ANBAR 
Ul<nlllr:if.V'.Jiii!r/~.ıl/..T4!V..2Z7ZL7..7.ZZZI/~/J.7-ZJ 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
Türkiyenin bilumum liman ve istasyonlarında şube ve 
acenteleri bulunan geniş teşkilatlı bir kurumdur 

2-26 (1223) 

Milli Emlak Müdüriyetinden: 
Dosya Lira K. 
42 Burnavada Atatürk C. 8 eski 10 yeni 36 t&j 180 

No. lu ev. 
44 Kağıthane C. Çatalçeşme Ha1kapınar su fabrikası 60 

karşısında 250-2 eski ve taj No.lu ev. 
43 Gaziler Kemer C. 208 No.lu arsadan müfrez 222 10 

ta!.lı iken halen işçi s~kağından 15 taj alan arsa 
45 Goztepe vapur iskelesı 70 
46 Karataş ,. ,, 90 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
bşlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C . Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

ŞIFfi . 
Eczanesi 

enni gözlü 
Sıhhi korse 

Barometre, derecele r, Lastik 

eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bulunan ilaç çeşitleri 
Her yerden daima t aze ve 

ucuzdur 

S. Ferit 
ECZAC BAŞ 

1 
ECZANESi 

ü!~iimet sırası 

lzmir Emrazı sariye hastahanesi 
başhekimliğinden : 

Hastabaneniu 1936 Mali yılının on bir ayına aid aşağıda mik· 

tan ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatı yazılı muhtelif ih

tiyaçları açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameler hastahane baş 
heHMiiğinden alınır. Eksiltme 3 Temmuz 936 tarih cuma günü 

saat onda Tepecikte Emrazı sariye hastahanesinde yapılacakhr. 

Muvakkat teminatları nakid olarak verecekler eksiltme gününe 
kadar vilayet ve<!nesine yatıracaklardır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

Fiatı Mikdarı teminatı Cinsi 
Lira kuruş Kilo Lira kuruş 
101 25 4500 7 60 Kalın buğday kepeği 

Pirinç Tosya 435 2000 32 65 
187 50 
320 
183 
156 90 

1015 
1290 
2560 

550 
420 
60 

120 

15000 
400 
600 
600 

35000 
12000 
6400 
5500 
2800 
800 
800 
200 

• 

14 06 
23 
13 72 
11 77 
76 12 
96 75 

Odun 

Sadeyağı 
Sabun 
Toz şeker 

Kokkömürü 
Ekmek 

192 Et 
41 25 Süt 
31 15 Yoğurt 

4 80 Patates 
9 60 Kuru soğan 
3 75 Taze bamya 

libi Rumlardan Maryanodan kalma olarak hazine adına kayd 
edilı:niştir. Ölçüsil 99,50 murabba metre olup s~ğında 87 sayılı 
!'fUaeyinin evi solunda 83 sayılı Medhiyenin cvı vardır. Bu arsa 
~~ ilgisi bulu~an kimseler lzmirde Saçm_acı hamam S?~ağınd_a 
h~ sayılı binada bulunan kadastro komısyonuna ~u ıla~ ~arı-
·~den itibaren iki ay içinde ellerindeki. ve.sikaları.le hırh~te 

flıuracaat edip haklarını tesbit ettirmedıklerı takdırde hazıne 
ildına yapılan kayd kat'iyet alacaktır. ilin olunur. 1726 (1251) 

47 Salhane ,, ,, 42 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı on beş gün müddetle 

arttırmaya konulmuştur. Taliplerin 22 6-936 pazartesi günü saat 
17 de Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

50 
ıoo 

150 
162 50 

1000 
1400 
13CO 

7 50 11 fasulye 
11 25 Patlıcan 
12 18 Domates 

7 - 18 1530 (1057) 11-18-25-2 1593 (1082) 
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• 
• 1 

Fransız ve lngiliz nazırlar meclisi toplandı 

n iliz a 
• 

zecritedbi 
to lantısın 

e in ilgasına kararver • 
1 

Fransa lngiltere ile muvazi olarak yürümek mecburi· 
yetinde olduğundan bu karara iştirik edecektir .. 

Paris, 17 (Ö.R) - Blum ka
binesi harici siyasetini yakında 
meb'usan meclisinde tavazzuh 
etmek mecburiyetind~ kalacak
br. Buna ait bir çok istizah 
takrirleri verilmiş olduğundan 

mecliste harici meseleler üze
rinde büyük bir münakaşanın 
açılması zaruridir. Sap- cenah 
meb 'usların dan muhafazakar 
de Kerillis Fransayı bir harp
tan korumak için hükumetin ne 
tedbir aldığını sormuştur. Di
ğer muhalif meb'uslar da zecri 
tedbirler meselesinde hükume
metin vaziyetini öğrenmek isti
yorlar. Dış işleri bakanı Yvon 

reket, tesirsizliği sabit olan bu 
tedbirlerin ilgası için lngiliz 
hükumetinin vereceği kararla 
neticeye ermiş bulunacaktır. 
Fakat asıl bundan sonra ortaya 
çıkacak vaziyet düşünülmeğe 
değer. Fransız gazetesi, büyük 
garp devletlerinin S treseda ku-

rulmuş olan lngiliz - Fransız • 
ltalyan cephesini yeniden teş
kil etmek drayetini gösterme-
!erini dileyor. Ancak muharrir, 
zecri tedbirlerin ilgasından 

sonra, İngiliz siyasetinin ala
cağı şekil hakkında endişesiz 
değildir. 

için tasavvur edilen ıslahat ise 
onu bir kat daha zaif vl" tesir
siz kılabilir. Değişiklikleri di
rayetle yapmak gerektir." 

LiDERLER TOPLANTISI 
Londra 17 (Ö.R) - Avam 

kamarasında hükumet partileri 
dış işleri komisyonu dün top
lanmıştır. Maksad, zecri tedbir
lerin muh:ıfaza veya lağvı hak
kında lngilterenin hareket hat
tını bugün kat'i olarak karar
laştıracak olan kabine toplan
tısına zemin hazırlamaktı. 

Milli partilerin liderleri sir 
Neville Chamberlain tarafından 
1900 kulübünde verilen nutukta 
serdedilen fikirlere iştirak et
mişlerdir. Dün akşam 20 kadar 
hatib BÖz almış ve hepsi zecri 
tedbirlerin kaldırılması ve Mil
letler cemiyeti paktının cezai 
hükümlerinin (11 ve 16 ıncı 
maddelerinin) tadili lüzumu 
üzerinde birleşmişlerdir. 

Londra, 17 ( Ö.R) - Kop
tan Royter Ajansına bildiri
liyoa: 

Cenubi Afrika birliği parla
mentosunda dün birlik başkanı 
tarafından mühim beyanatta 
bulunu\muştur. Başbakan Ce
nubi Afrika birliğ nin zecri 

Necaşi Lond1ada kızı ve og/uy/e bir arada tedbirler siyasetine bağlılığının 
Delbos bu ıstizahlara gelecek AVRUPA SiY ASETI kuvvetlendirilmesini istemiş ve 
hafta ve her halde milletler Növille Cbamberla!n tarafın- demiştir ki: 
cemiyeti konseyinin içtimaın- dan, son nutkunda kaydedildiği _ " Başkalarının Milletler 
dan önce cevap verebileceğini üzere, lagiltere kollektif emni- Cemiretine sadakatsızlık gös-
bildirmiştir. yetine müteallik taahhütlerini termelerinden korkuluyor diye 

JNGILJZ NAZIRLAR Almanyanın garb hudutları sa- bizim de cemiyete sadakattan 
MECLiSiNDE basına inhisar ettirmek niyetin- vazgeçmemize hiçbir sebeb 

Roma, 17 (Ö,R) - Londra- dedir. Şu halde, bugüne kadar kt yo ur. ,. 
dan gelen haberlere göre na- Avrupada esas olan umumi FRANSA JNGILTEREYE 
zırlar meclisi bu sabah mühim kolloktif emniyet siyaseti ne BAGLIDIR 
bir toplantı yapmıştır, Bu cel- olacaktır? Paris, 17 (Ô.R) - Fransa· 
seden sonra biç bir tebliğ neş- F ransanın Sovyetlerle imza nın zecri tedbirler meselesinde 
redilmemiş isede nazırların ettiği muahede, lngilterenin bu siyaseti ne olacaktır? Hüku-
ittifakla zecri tedbirlerin kal- kararı yüzünden, bir kağıd pa- met şimdiye kadar alacağı va-
dırılması lehinde fikir yürüttük- çavrası mı olacaktır? Zaten Lo- ziyeti ihsas etmemiştir. Sosya-
leri kanaah siyasi mabafilde karno da esasında kollektıf list partisinin gazetesi "Popu-
mevcuddur. Yarın, Avam ka- emniyete dayanır. lngiltereni:ı laire,. parti fahri başkanı 
marasında açılacak münakaşa- taahhütlerine riayet etmemesi Bracke'ın imzasiyle meseleden 
!arda, zecri tetbirler meselesine imkanı var mıdır? müphem ve umumi bir şekilde 
karşı hükumetin siyasetinin ne Büyük bir devletin harici bahsetmektedir. 
olduğunu soracak mebuslara siyHetini böylece esasından "Halk cephesi hükumeti, halk 
diyeceği cevapta, Dııişleri değiştirmesi çok vah.im bir cephesine iştirak eden parti-
bakanı Eden kabinede karar· hadisedir ve ehemmiyetli ne- !erin intihabat için müştereken 
laşhrilau esasları resmi ağızla ticeleri olabilir. Kollektif em• hazırladıkları siyaseti tatbik 
bildirecektir. niyet esasına dayanan millet- edecektir. Zira bu siyaset son 

STRESA CEPHESi ler cemiyeti bile, bu şerait intihabatta millet tarafından 
Roma, 17 (Ô.R) - Pariste dahilinde -eğer tadil edilmezse- tasvib edilmişt"r. Bu halk cep-

çıkan '"Vlatin" gazetesine göre, Ingilterenin iştirakinden mah- hesi siyasetinin esas noktala-: 
zecri tedbirlere karşı bütün rum kalmak tehlükesile karşı rından biri de milletler cemi-
dünyada kendini gösteren ha· karşıyadır. Milletler cemiyeti yetinin takviyesidir.,, 
•ııııııııııııııııııı11ııııııııı11ıııııııııııııııııııııııı111ıııııııııııııııııııc111111111ıııııııııııııııı111111111111111111111111111 

·- .. ... 
~.-'~l ,. 

• 

~l ' • • • t • • ' " • i • 

GöztEpede Cumhuriy'"t Kız Enstitü::i!nde açılBn sergi büyülı bir aUSka 
uyandırmıştır. Bu müna&cbetıe .. erginin pazar gününe kadar açık kalması 
münasip görUlmUstUr. Yukarıdaki totoaraf. sernltl"'" ıa.ı ı .. •11
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Fransız parlamenıosu, Heıyonıın başkanlığında yaptığı bir toplantı esnasmda 
"Figaro,, gazetesi istikbali kaşa olacaktır. O vakıt ne diğinden, Fransanın da kimi 

pek aydınlık görüyor : yapılacağı anlaşılacaktır.Fransa takip edeceği soralmağa değer. 
"Evet, diyor, gözler Londra- bu meselede lngiltereye "ya- Edeni mi, Milletler ceniyetine 

ya dikilmiştir. lngiliz nazırlar pışık,, halmağa mecburdur. Bu müzaheret bir:iğini m:? yoksa 
meclisi meseleyi bugün tetkik herkesin tasdik ettiği bir ha- kabineyi mi ? Bunların hepsi 
ebecek ve yarın Avam kama- kikattır. Fakat lngilterede fikir başka başka siyasetleri temsil 
rasında bunun üzerinde müna- birliği henüz tahakkuk etme- etmektedir.,, 
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Alman Bankası müdürü 1 Habeşistandan 

S f d P d eshamihracıyasak 
0 ya an sonra eşte e Kr!ıd~eki~:i:ba~m~?e (~~!; 
t 1 b 1 d esham ihracatı menedilmiştir. emas arına aş a ı J:labeş talerinin _kıvme.ti . b~ş 

lıret olarak tesbıt edılmıştir. 
Finans piyasasında faaliyet Atina, 17 ( A. A ) - Bazı gazeteler Rayşbank direktörünün 

Atinada yaptığı görüşmeler ve bu görüşmelerin neticeleri hak
kında yanlış haberler neşrettiklerinden Yunanistan bankası 
direktörü mevzuubabs haberlerin ne heyeti umumiyesi ne de 
tafsilatlı bakımından doğru olmadıklarını resmen bildirmiştir.Tam 
bir dostluk havası içinde cereyan eden bu görüşmeler Yunanistan 
ile Almanya arasındaki ticari mübadelelerin ıslahı ve her iki 
memleketin menfaat beraberliğinin teyit edilmesine matuf idi. 
teferrüat hakkıuda yeni noktai nazarlar teatisi ile tamamlandı
rılacak olan bu görüşmeler her iki memleket arasındaki ekono
mik meselelerin halli ile neticeleneceği ümit edilmektedir. 

Peşte, 17 (Ö.R)-Alman bankası müdürü doktor Şabt tayyare 
ile buraya geldi.Macar bankası direktörü ve dış bakanlık erkanı 
tarafından karşılandı. Öğleden sonra temaslanna başladı. 

Halk tezahürat yaptı 
Yunan kralı Psara torpitosile 

Dedeağaca gitti 
Atina, 17 (A.A) - Kralın memleketin şimalinde yapmakta ol

duğu seyahata büyük bir ehemmiyet atfeden gazeteler. mınta
kaoın şimdiye kadar hiçbir devlet reisi tarafından gezilmemiş 
olduğunu söylemektedirler. 

Milli birliği temsil etmekte olan kral halkta kendine karşı gös
terilen alakanın iyi neticelere varacağı emniyetini uyandırm><k
tadır. ~r.alı_n, garbi Trakyadan başlıyan bu seyabatı Yunanistan 
vaziyetının ıterdeki inkişafi üzerine de büyük bir rol oynıyacaktır. 
Dedeağaç, 17 (Hususi) - Kral Jorj dün "Psara" torpitosiyle 

buraya gelmiş ve garbi Trakya umumi valisi Sulyotis tarafından 
geınide selamlandıktan sonra karaya çıkmıştır. Kralı karşilamak 
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yoktur. 

Çin de 
Nankin, 17 (Ö.R) - Ame· 

rikan mamulatından 18 harp 
tavyaresi ile ltalyan mamulA
~ından diğer 9 tayyare Han· 
kovdan Kyaugsiye hareket et• 
misti.r 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş

lanılmak üzere 

6 AYDA 

H·araççı 
Karde ler 

lıfobilye evinden, en son 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırsatı kaçırmayınız 


