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r=', Ankara 20 (Yeni Asır mu·:·~~ 1habirinden)- Vazifeleri filen 
~nihayet bulan mebus parti 

~~:lif\!, başkanlarından, vazifelerinin 
devamı müddetince vazifele
rinde muvaffakıyet gösteren
lerin münhal valiliklere tayin 
edilecekleri söylenmektedir. 
Şimdilik bu hususta başkaca 
malumat verilmediği gibi hiç 
bir ad üzerinde fikir yürütül

memektedir. 

11 

)attan sonra vazifo mesuliyetleri 
artan valiler arasında tasfiye 
yapılacağı da zannedilmekte
dir. 

Ankara 20 ( A.A ) -
Valilerin yeni deruhte 
etmiş olduğu pi rti lşlerl 
hakkında kendherl ay. 
dınlatllmak ve hasblhal
ler yapdmak Uzer:e An
kara, lzmir ve Edirne
de Dahiliye veklll ve 
C.H. P2'rtlsl genel sek
reteri ŞUkr U Kayanın 

PAZAR at 

toplantısı yapılacaktır. 
23 Haziran Salı günü ilk 

toplantı Ankarada olacaktır. 

Ankaradaki toplantıya davet 
edilen valiler şunlardır: 

Bilecik valisi Ali Rıza Os
kay, Eskişehir valisi Talat Ön
cel, Kütahya valisi Sedat 
Erim; Bolu valisi Salih Cemal 
Gülen, Zonguldak valisi Halit 
Aksoy, Kastamonu valisi Tev
fik Talat Demirkan, Ankara 
valisi Nevzat Tandoğan, Si
nop valisi Süreyya Yurdakul, 
·Samsun valisi Fuat Toksal, 

Rum emlaki 
Taksltlerl hakkındaki kanun 
mer'lyete girdi. Bu hususta 
tafsllAt iç sahllelerimlzdedlr 

ar ... 

Çorum valisi Ziya T ekeJi, 
Amasva valisi Kadri Uçak, 

Tokat valisi Faiz Ergun, Kay
seri valisi Nazmi Tö
ker, Niğde valisi Faik üstün, 
Konya valisi Cemal Bardaki, 
Yozgat valisi B. Baran, Sey
han valisi Tevfık Hadi Bay
tıal, Amasya valisi Etem Akın
cı, lçel valisi Rüknettin Sözer, 
Gaziantep valisi Ali Rıza Çe· 
vik, Ordu valisi Hayri Sırtı
kızıl, Gireson valisi Feyyaz 
Bosut, Af yon valisi Durmuş 

Evrendilek, Kırşehir valis Mi-

tat Saylam, Sivas vali vekili 
Ahmet Refik Noyao, Maraş 

valisi Adli Bayman, Çankırı 

valisi Derviş Hüsnü Üzgören. 

V ALI P ARTIDE 
Bergamadan dönen vali 

Fazlı Güleç düu öğleden sonra 
Partiye giderek idare heyeti 

azalarile görüşmüş ve parti 

başkanlığı vazifesini bilfiil ele 
almıştır. 

Vali dün akşama kadar par
tide kalarak muhtelif parti 
işlerile meşgul olmuştur. 

Partiyle hükumet ara
sında muvazene ve iş 
birliği temini için vü 
cuda getirilen teşki- başkanhğ•nda valiler 
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Davamızın esası 
Müstah;illeri koopera
tifler etrafında 
toplamak olmalıdır 
. ~emleketin iktisadi bünye

aını kuvvetlendirmek, her türlü 
•araıntılardan korumak için mu
•azeııeu._ ah ki. d" · ı· ı· b" • t k"'-" en ı, ısıp ın ı ır 
eş l&ata ihtiyaç bulunduğunu 

arbk kav ramanıış ve anlama-
mış bek az insan kalmıthr.Bu 
he~f e ulaşmak için Ekonomi 
hakanlığı ihtiyacın· icap ettir
diği kararları birbiir arkasına 
almaktadır. 

Geçenlerde de bir münase
b~tıe mevzuubahs ettiğimiz gi
bı bu yıl üzüm mahsulünü de
ğer fiatla ihraç edebilmek im
kanları hazırlanmıştır. Bununla 
beraber yine tekrar edebiliriz 
~i; alınan tedbirlerin çok ye
rınde ve müstahsilleri sevindi
rici mahiyette bulunmasına 
rağmen her yıl tahaddüs eden 
Yeni yeni vaziyetleri tamamen 
kökünden halle yetecek kadar 
kuvvetli ve kat'i değildir. 

Mustahsiller için en esaslı 
Ve en köklü tedbir kendi ya
ralannı kendi ellerile sarmak 
dernek olan kooperatifleşmedir. 

Kooperatifler, umumlleşdiril
diği ve ihtiyaca kafi kuvveti 
haiz bulunduğu gün ortada 
rnustahsil davası kalmıyacaktır. 

Bu gün dünya rekoltesi
nin lehimize bir durum ifade 
etnıesinden istifade ederek 
alınan idari tedbirlerle üzüm
lerimi7.i iyi bir fiatle elden çı
karabiliriz. Lakin yarın dünya 
~ekoltesi böyle bir vaziyeti 
~~~re edebilmenin üstüne çıka-

ılır. O zaman yeni yeni ka-

rarlar almak zar•ıretlerile kar
şılaşırız. Bu kararlar müsbet 
netice verebileceği gibi fayda
sız kalmak mevkiine de düşe
bilir. 

Bütün ihtimalleri bugünden 
derpiş eylemek imkansızdır. 
!~albuki yetiştiriciler koopera-
ıfler etrafında toplanırlarsa bu 
~akdirde tabacldüs edebiiecek 
l er hangi bir durumu topluluk
} arından istifade ederel-: karşı-
'Yabilirler. 
. Bundan başka dünya iktisadi 

gıdişi göz önünde tutularak 
~aliyet fiatlarının asgari hadde 
•nd· ·ı ırı mesi lazımdır. 

- So1111 2 wcı salnJede -
~nl~kı Ocok.oAıu 

IEGILIZ - MISIR 
KONUŞMASIDEVAMDA 

KONFERANS YARIN TOPLANIYOR ARSIULUSAL SULH 
KONGRNSI TOPLANDI 
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Komiser Dün Pariste Dr. Aras şerefine 
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----
Forayn Ofisten 

yeni talimat geldi 
f.!.~~~!?:. .. ~!§. .... ~~.~~.~!.~!y~f ~! ... !~!.~! ---·--Ve emrivakiler 

kabul edilmiyor 

Mısır kralı Faruk, lıiikıimeti 

erkam arasmda 

ZiYAFETTE DiPLOMATLAR HAZIR BULUNDU 

Londra, 20 (Ö.R) - Mısır 
fevkalade komiseri Sir Lamp
son, bugün dış işleri bakanlı
ğında, Mısır işleri bürosu şefine 
son vaziyet hakkında izahat 
vermiştir. Öğrenildiğine göre 
Sir Lampson Mısır - lngiliz 
görüşmelerinde Mısır hüküme
tinin gösterdiği hüsnü niyete 
işaret ederek müzakeratın bir Lozan konjera11s11wı imzasma ait tarilıi bir resim 

- Yazısı 3 Uncu sayfamızrta -

SuUı kongresinde Jngıliz /aşislelini 
temsil eden Sir Osvald Moslep 
Londra, 20 ( Ö.R) - Kar

difte ictima halinde olan arsı
ulusal Sulh kongresi bir karar 
sureti kabul etmiştir. Buna 
göre, milletler cemiyeti azası 

olan memleketler, cemiyet aza
sından birinin siyasi istiklalini 
ve arazi tamamiyetini bozmak 
suretiyle elde edilen bir emri
vakiin neticesi olan bir ilhakı 

- Sonu 4 üncii sahifede - - Sonu 4 üncü sahifede -
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Küçük antant devletleri 

Her işde birleşik hare
ket kararını verdi 

,~ < > 
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J(tiçiik antant del•let reislerinin Bükreş ziyareti münasebetiyle yapılan gösteri 

Paris 20 (Ö.R)- "Paris-soir,, elzem görüyorlar. Mesela Habs-
gazetesinin sureti ~.ahsu~a~a burg~arın saltanatını iade me-
gönderdiği muhabırı Kuçuk selesıne karşı küçük itilaf 
itilaf devlet başkanları ve yalmz başına harekete geçe-
adamlariyle yaptığı gör~şmel~- cekse. de Avusturyanın Alman-
rin netice~ini şöyle hulasa edı- yaya ılhakı meselesinde ancak 
yor : alakadar büyük devletlerin 

_ Üç memleket herşeyi yardımcısı olarak harekete mü· 
evelden düşünmüş ve herşey.e temayildir. Londra, Paris ve 
hazırlanmışlardır. K~u~vetlerı- Roma hükümetleri Almanye 
nirı inkişafından emındırler ve Avusturyayı ilhak edecek olur-
hcr meselede mü.ştereken ha- sa merkezi ve ceôubi şarki 
rekct edeccklerdır. Bununla Avrupada hakiki bir tefevvuk 
beraber bazı tehlükelere karşı sahibi olacağını gözönünde tut-
büyük devletlerle İş birliğini malıdırlar. 

INGILIZ HÜKUMETi 
•••••••••••••••••••••••• 

Şiddetle 
•••••••• 

T enkid ediliyor 

Anlony Eden 
Londra, 20 (Ö.R) - lngiliz 

hükumetinin gelecek hafta Ce
nevrede zecri tedbirlerin ilga
sını teklife karar vermiş olması 

- Sonu ;J ii11cli sahifede -

ltalya sevinç içinde 

F·ransanın zecri tedbirler 
kararı sevinç uyandırdı 

İtalyan kuvvetleri bir gösteri esnasında 
Roma, 20 (Ö.R) - ltalyan rafından verilen karar akabin-

umumi efkarı Fransanın zecri de verilmiş olması Romada iyi 
tedbirlerin kaldırılmasına işti- tesir yapmıştır. Gazeteler baş 
rak kararını büyük ve mem- sayfaların.da 6 sütun. ~zerine 

· ti -- - . t• R bu haberı vermekle ıktifa et• 
nunıye e ogrenmış ır. oma . . 

h f ·1· b · t F mışler, tefsır yapmamışlardır. mu a ı ı u sıyase e ransanın 

.. I - .. . . Yarı resmi mehafilde beyan 
onayak o acagını umıd edıyor- d·ıd·w · .. · db. 1 · 
d F k t J d R 

e ı ıgıne gore zecn te ır erın 
u. a a son zaman ar a o-

t l . t k b ü "d" kaldmlmasmın karşılığı Italya ma gaze e en ar ı u mı ı . . 
- 1 1 d tarafından zecrı tedbırlari tat· 

gostermez o muş ar ı. b"k d l k I 
ı e en mem e et ere karşı 

Zecri tedbirlerin lağvı kara- tatbik edilen mukabil tedbir· 
rının Fransız Nazırlar Mecli· lerı·n ı·lgası l kl E k. . . . . . o aca ır. s ı zeçrı 
smde ıttıfakla ve lngıltere ta- - So11u 4 ü11cii salıiJede -



sanue 2 

Davamizın esası 
----

Müstahsilleri koopera-
tifler etrafında 
toplamak olmalıdır 1 - Baş tarafı 1 inci sahi/ede -

Kooperatiflerin.bu bakımdan 
da nıüstahsillere çok faydalı 
olacağmda şüphe edilemez. Is
tib.sal için 15zım olan mevadın 
toplu bir halde bir elden alın
maaı istihsal kredileri faizleri
nin asgari hadde ndil'il esi 
için kooperatif teşkilatı en kuv
.,etli vasıtadır. 

Şşnu da göz önünde tutmak 
&arureti vardır ki; memleketi
mizin korunması gereken mab
ıulü yalnız üzüm değildir. üzüm 

• hakkında alınan kararları, idari 
tedbirleri ayni şekilde bütün 
lirünlere teşmil eylemek hayli 
külfetli, hatta biraz imkansız 
sayılabilecek bir iştir. Fakat 
kooperatifleri umumileştirdiği
miz gün bu teşkilatı bütün 
ürünlerimize teşmil eylemek 
işten bile sayılamaz. 

Gördüklerimize nazaran üzüm
cülerin her yıl devam eden 
feryadları bu yıl devlete karş1 
minnet ve şükran hislerine 
tebeddül edecektir. Buna mu
kabil belki de incircilerin, tü
tüncülerin fıodıkçıların ve da-
ha kimbilir kimlerin yeni 
yeni şikayetleriyle karşıla-
ıacağız. Bu itibarla bir yan• 
dan anarşinin önüne geç
mek için mevzii, idari tedbir
ler alırken, müstahsil davasının 
esasını teşkil eden kooperatif
leşme yolunda hızla yürümeli
yiz. idari kararlardan alınacak 
olan bazı müsbet neticeler bizi 
varmak istediğimiz hedefe 
doğru yürüyüşte yavaşlatma
malı, gevşeklik vermemelidir. 
Unutmamahyız ki; iktısadi 

bünyemizi kuvvetlendirecek, 
hayatlarını toprakla uğraşmak
tan çıkaranları geniş bir refaha 
kavuşturacak biricik yol var-
dır: O da kooperatifleşmedir. 

Ela.k.k.ı C>cak.oğıu. ·-· Liman müdürü 
Tekrar Ankaraya gitti 
Şehrimiz liman işleri umum 

müdürü Haşmet Ankaraya git
miştir. Liman işleri umum mü
dürlüklerinin ve gümrük depo 
ve antrepolarının iktisat veka
letine devri hakkında kamu
tayca kabul edilen kanun mu
cibince yapılacak yeni kadro 
ve teşkilat için merkezde ala-
kadarlarla görüşerek çarşamba 
günü şehrimize dönecektir. 

Haşmet, yeni kadroyu da 
beraberinde getirecek ve bir 
temmuzda işe başhyacak olan 
yeni teşkilat memurlarının ta
yinleri de Haşmet Izmire dön
dükten sonra yapılacaktır. .......... 

ikmal imtihanları 
ilk mektepler son sınıf ta

lebelerinden ikmale kalmış 
olanların imtihanlarına yaran 
başlanacaktır. 

ikmal imtihanları bir haftada 
bitecektir. 

ŞE iR ABBRL 
ihracatın kontrolu kanunu 

ihracat tüccarlar , ihraç e ecekleri malın nev'ine 
gÖl'e tuhs tname alrıınya m churduı-1 r 

Makbul bir sebeb t>lmaksızın ihraç mallarının luymetlerlnl iç ve dış pazar
larda dUşUrmek ve artırmak suretiyle normal piyasayı bozanlar derhal 

adliyeye verlleceklerdir. En bUyUk mUlklye iimirl bunlar 
hakkında takibat yapmıya mezundur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ticarette tağşişin men'i ve Ruhsatname almak istiyenler bir kısmını veya tamamını kay· 

ihracatın murakabesi hakkın- hangi maJlann ibraciyle uğra- bedenlerin ruhsatnameleri geri 
daki 1705 sayılı kanunu; bu şacakJarını Iktis2d Vekaleti- ı alınacaktır. 
günkü güdümlü ekonomi poli- ne bildireceklerdir ve mat- iHRAÇ MALLARIMIZIN 
tikamız, ekonomik kalkınma- DECERINI DÜŞÜRENLER 
mız ve dünya ticaret politika- Makbul bir sebeb olmaksı-
sının almış olduğu şekle göre zın ihraç mallarının kıymetle-
tadil etmek zaruretini duyan iç ve dış pazarlarmda düşür-
hükümet; bu kanuna ek bir mek ve arbrmak suret\yle nor· 
kanunla lktısad Vekaletine mal piyasa fiatlarma tesir ya-
yeni ve çok ehemmiyetli bir panlar 1705 numaralı kanunun 
vazife daha vermiş bulunmak- 6 ve 7 inci maddderine göre 
tadır. cezalandırılacaklardır. 

Ticari ahlakı bir örnek olan Bu maddenin tatbikini icabet-
Türk ihracatcısının şC>hrct ve 
muvuffakiyetini masun tutmak 
ve ebedileştirmek; diğer taraf
tan da bugünkü ihracat tekniği, 
rekabet mUcadelesi karşısında 
rasyonel bir çalışma ve teşki· 
lat kurmek gibi iki bilyük 
memleket davasının gerçeklet· 
mesini üzerine alan lktisad Ve
kaleti, bu kontrol işini şu şe• 
kilde yapacaktır: 

Ihracat ticaretiyle uğraşmak 
istiyen tüccarlar lktisad Veka
letinden ruhsatname almaya 
mecbur tutulmaktadırlar. Bu 
ruhsatnameler üç sene müd
detle verilecek ve müddet bi
tince yenilenecektir. 

lktisad vekaletinin teklifi ve 
Bakanlar meclisinin karariyle 
bazı bölgelerde ihracat madde· 
ferinin bazıları bu hükUmden 
istisna edilebilirler. 

RUHSATNAME 
ALABiLMEK iÇiN 

Ticaret kanununun 4 lincil 
maddesi mucibince ticaret ya· 
pabilmek ehliyetini haiz bu
lunmak; ve Türk ceza kanu• 
nunun 3 üncü babının birinci, 
ikinci ve üçüncü, 6 ncı babının 
birinci, 3 üncü, 5 ~nci, onuncu 
babının 1 inci ve 4 üncü fasıl· 
lariyle adı geçen kanunun 503, 
504, 505 inci maddeleriyle tica
rd kanununun 64üncü ve 1705 
sayılı kanunun hükümlerine gö
re mahkum edilmemiş olmak; 
ihraç edeceği mallar ve ihra-
cını icabettireceği muamele 
hakkında bilgi sahibi olduğu 

veya bu vasıfta bir ortak veya 
müstahdemi bulunduğunu tica
ret odasınca tasdik ettirmiş 
bulunmak; hileli veya taksiratlı 
olarak iflas etmemiş veya 
konkordato yapmamış olmak 
şarttır. Adi iflasta itibarı yerine 
gelenler bu kayıddan müstesna 
tutulmuşlardır. 

lktisact veluli 0!/fıl Bayar 

lüp vasıflan taşıyanlara vekl
let ihraç edeceği malın nevini 
bildiren ruhsatnameyi verecek· 
tir ki, tüccarlar bu mallardan 
başkasını ihraç edemiyecekler
dir. Ruhsatnamesinde yaıılı 
mal cinsinden gayrisini ihraç 
etmek isteyenler bu mallan da 
rubsatnamelerine ilave ettire
ceklerdir. Ruhsatname alan 
tüccarlar, firmalarının yazılı 
olduğu bütün ticari kağıdlarına 
ruhsatname numarasını koyma
ya mecbur bulunmaktadırlar. 
Ruhsatname göıteremiyen tüc
carlann malları gümrüklerden 
memleket dışına çıkarılmıya· 
cakbr. 

BiRLiKLER KURULMASI 
Hükumet, lüzum gördnğü 

bölgelerde muayyen malların 
ihraciyle uğraıan ruhsatnameli 
tüccarların birlikler kurmaları
nı emrede bilecek ve her ruhsat
nameli tüccar, bölgesindeki 
birliğe aza olabilecektir. Bu 
birliklerin teşkilat ve idare 
tarzlariyle kontrol usullerine 
gösteren statüler, alakalıların 

mütalaası alındıktan sonra 
lktisad Vekaletince hazırlana· 
rak Bakanlar meclisince tasdik 
olunacaktır. Birliğe girmiyen 
tüccarlar, birliğin iştigal mev
zuu olan malları ihraç edemi
yeceklerdir. 

1705 numaralı kanunla, bu 
kanuna göre çıkanlmış nizam-
name ve alınmış kararlara ay
kırı teknik fasıllardan ayrıca 
ceza tehdidi altına alınmamış 
suçları işliyenler ııulh mahke
melerince yirmi liraya kadar 

tiren ıartların mevcud olduğuna 
o yerin en büyük mlllkiye ami
rinin veya tevkil edeceği idare 
şubeleri amirlerinden bir zatın 
rei9liği alhnda lkhıat Vekale
tinin memur edeceği bir zat ile 
ticaret odaları ve bulunmıyan 
yerlerde belediye daimi encü
menlerince kendi odaları ara· 
sından seçilecek bir zattan mü
rekkeb heyet tarafından karar 
verilecek ve be karar üzerine 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğin· 
ce takib yapılacaktır. 
Suçlluarın duruımalannda mah

keme lktısat vakilliği tarafın
dan memur edilecek mutahas
ıısın rautaleasını dinliyecektir. 

Hükmi ıahııların 1705 nu
maralı kanunla bu kanun hü-

kümlerine aykırı hareketlerin
den dolayı cezai takibler bun
ların alAkah delegelerile imza 

salAhiyetini haiz memurları hak
kında icra edilecektir. Delege 
ve memurların bu hareketleri 

başkalarına menfaat temin et
mek veya mensub oldukları 
hükmi şahıslara zarar vermek 
maksadile yapılmış ise tertib 
edilecek ceza bir misline çıka
rılacakbr. 

ihracat ticaretinin kontrolun
da kullanılacak memurlar en 
az lise mezunu veya ticaret 
mektebi mezunu olacaklar ve 
lktisad vekaletinin açacağı ih
tısas kurslarından ehliyetname 
almış olacaklardır. 

Sene başından önce ihracat 
ticaretiyle uğraşmak üzere ku • 
rulmuş ve bugüne kadar bu 
işle uğraşmış olanlardan, altı 

ay içinde müracaat etmiş olan
lara ruhsatname verilecektir. -·-Nafia müesseseleri 

komiseri 

ELHAMRA 
hafif para cezjlsı verilebilecek· 
tir. Hariçteki teahhüdlerini fe
na niyetle yerine getirmemeyi 
itiyad etmiş olanlar hakkında 
1705 numaralı kanunun ceza 
hükümleri tatbik edilecektir. 
Ruhsatname almak fasıllarından 

Istanbulda iki aydanberi te• 
davi altında bulunan şehrimiz 
Nafia müesseseleri komiseri 
İlmi'ye doktorlar daha iki ay 
tebdilhava vermişlerdir. Raporu 
vekalete gönderilmiştir. 

TELEFON 3573 
BU AKŞAM 9 DA Amerikadan yeni gelen, 

en kuvvetli Türk illüzyonist ve mnnyetizörü 

PROFESöR 
ZATİ SUNGUR 

Manyatizm, ipnotizm, fakirizm, illüzyonizm üstilne harikü
liide heyecanlı fenni tecrubeler ve hUnerler gösterecek bir 
kadını gözleriniz önünde destere ile parçalıyacak, bir kadını 
isk.elet haline getirecektir. 

izdihama meydan vermemek için numarah 
bllet!erlnlzl evvelden aldırınız. 

Akşamları 9 da başlar. Cumartesi ve pazar gündüz 5 te 
matine .• 

Fiyatlar: Hususi 100 Birinci 7 5 Salon ve 

Balkon 50 kuruştur 
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DIKKA T : Yarın akşam proğ-
ram tamamile değişecektir 
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TAYYARE Sineması TELEFON 
3151 

Bu hafta iki enfes filim bir arada 

1- P ARiS KRALI 
lvan Petrovitch ve Marie Glorie'nin beraber çevirdikleri 

çok güzel bir aşk macerası 

2-SPOR ve GENÇLiK 
Her sporcunun, her mekteplinin, genç, ihtiyar, kadın 
erkek herkesin görmesi icap eden büyük Rus fiJmi 

FiYATLAR ıs - 20 - so KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS sAATLARI 
Her gUn 16 - 17,10 - 19,15 - 21,30 Cumartesi ve 

Pazar günleri 14 te ilave seansı vardır. 

Ri 
Fiatlar 

Pazarte.il gü ii 
tesbit o un c k 

Dün Ankara Türkofis mer
kezinden buseneki dünya üzüm 
rekoltesi ve alivre satış fiatlan 
hakkında şehrimiz Türkofis şu· 
besine bir emir gelmiştir. Bu 
emirde dünya üzüm rekoltesi
nin bazı hadiseler sebebile bu 
sene az olacağı ve üzümleri
mızın dış piyasalarda iyi fiat
Jarla satılacağı bildirilerek 
hala alivre satışlarında fi
yatları düşürmeye çalışan 
bazı ihracatçılara vaziyetin 
bildirilmesi ve bu gibi fiat 
düşürenler hakkında 1705 nu
maralı men'i tağşiş kanununa 
ek olarak kmutayca kabul 
edilen kanun mucibince takibat 
yapılması tavsiye olunmuştur. 

Geien yazıda alivre satış 
fiyatlarını düşürmenin dünya 
üzüm rekoltesininin vaziyeti 
karşısında menfaatlere muga
yir olduğu gibi müstahsil ve 
memleket aleyhine de olan bu 
harekete kat'iyen mnsaade 
edilmt-mesi bildirilmektedir. 

- TUrkofis müdürlüğü ibra· 
catçıların bu noktaya ehemmi
yetle nazarı dikkatlerini celbet
miştir. lktisad Vekaletinin emri 
üzerine yarın saat 11 de bor• 
sada Türkofis ve üzüm kurumu 
müdürlerinin de iştirakile lzmir 
kuru meyve ihracatçıları idare 
heyeti toplanacak ve bu se
neki üzüm fiatlerini tespit 
edeceklerdir. 

Fiatlar tesbit edildikten 
sonra lktisad Veklletine bil
dirilecektir. Haber aldığımıza 
göre bu sene üzüm fiatları ge
çen ~eneki fiatlara göre tesbit 
olunacak ve ihracatçılar tesbit 
edilen fiatlardan daha ucuza 
mal satamıyacaklardır. Satanlar 
hakkında takibat yapılacakbr. 
Dün şehrimize ve havaliye sü
reklice yağmur yağmıştır. Bu 
yüzden bağlarla buğdayların 
nisbcten zarar gör~ceği alika
darlarca tahmin olunmaktadır. 

••••• 11 r:r-

Refik ince 
Manisa saylavı Refik Şevket 

ince kamutayın tatili münase
betiyle dün şehrimize gelmiştir. 

·-~ ' 

Vali geldi 
Bergama ve havalisinde ik

tısadi, sıhhi işlerle, yol inşaa-
tını teftiş eden vali Fazlı Güleç, 
dün refakatmda sıhhat müdürü 
doktor Cevdet Saraçoğlu ve 
Türkofis müdürü Ziya bulun
duğu halde şehrimize dön· 
müştür. 

Haber aldığımıza göre Ber· 
gamanın iktısadi ve sıhhi işleri 
çok iyi bir vaziyettedir. 

Wllm 111111 

Soyadı 
Veklletln mUhlm 

bir tamımı 
Dahiliye Vekaletinden vila

yete dün soyadları hakkında 
bir tamim gelmiştir. Buna göre 
soyadı kanunun meriyet mUd-
deti 2 Temmuzda bitmektedir. 
bu müddet içinde soyadı tescil 
ettirmemiş olanlara nizamna
menin 29 uncu maddesi mu
cibince vali veya kaymakamlar 
tarafından soyadı takılacaktır. 
Müddetin hitamında nüfus kü
tüklerinde yazılı olan her aile-
nin soyadı alıp almadığı nü
fus mamurları tarafından göz
den geçirildikten sonra soyadı 
almamış olanların tasdikli birer 
defteri vali veya kaymakamlara 
verilecek vali ve kaymakamlara 
bunlara birer soyadı takarak 
tescil ettireceklerdir ve bun
lardan kanunun tayin ettiği 

cezada alınacaktır. 
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Gübrelerin 
hesaplanması 

Beğlara verilecek çiflik ve 
kimyevi gübrelerin n1ücssit ve 
ekonomık ola 'lmesi onları he· 

a llandığımıı zaman 
m'üml< ndür. 

'Gübre illtiyacı doğrudan doğ· 
ruya rakamlarla kat'i bir for
mül olarak söylenemez. Bu 
miktarlar toprnğın zenginlik 
derecesine göre değişir. Fakat 
ortalama olarak toprağın muh
telif gıda unsurlarınca zengin· 
liği ve bir hektar bağın her yıl 
budanan dal ve mahsulitiyle 
topraktan kaldırdığı muhtelif 
mevadın miktarları bellidir. 
Buna göre hem toprağı, hem 
de asmayı tatmin edecek mik
tarda bağlarımıza çiftlik güb
resi ve onun mütemmimi olan 
Avrupa gübrelerini veririz. 

Bir hektar bağ topraktan 
her yıl vasati olar~k 80 kilo 
azot, 30 kilo hamızı fosfor ve 
100 kilo potas alır ve sarf 
eder. 

Halbuki en fakir sayılan biı 
hektar sahada ve 30 santim 
derinliğinde bir toprağın terki· 
binde bulunan mevaddı mün· 
bite asmanın ihtiyacından kat 
kat fazladır. Yapılan hesaplara 
göre 1800 kilogram azot, 1800 
kilogram hamııı fosfor ve 2500 
kilogram potas vardır. 

Şimdi siz, sayın okuyccularım 
diyeceksiniz ki böyle olduktan 
sonra gübrelemeğe ne lüzum 
var? Ha yır mesele maatteessüf 
böyle değil.Toprakta bu kadar 
fazla bulunan mevadın, asma 
pek çüz'i bir kısmından, çok 
bati ve tedrici olarak istifade 
edebilir. Halbuki asma, yaprak, 
dal ve meyvelerini yeti tir
mek için bu kadar bek· 
liyemez. O bu ibtiyaçlarınnı 
çabuk temin edilmesini sahi
binden bekler. Böyle olmamış 
olaydı, gübrelenen bağlarla 
gübrelenmiyen bağlar arasında 
bir fark olmazdı .. 
GÜBRE MIKT ARLARININ 

HESAPLAŞMASI 
Bir hektar bağın yukarıda 

bildirdiğimiz sarfiyatını gözö· 
nünde tutarak fakir bir top· 
rağa dikilmiş bir bağa her yıl 
verilmesi lazımgelen muhtelif 
mevaddın mıktarları şunlardır: 

Azot 120 - 160 Kg. 
Potas 120 - 140 " 
H. Fosfor 100 • 120 ,. 
iyi yanmış bir çiftlik gübre· 

sinin ortalama olarak terkibin· 
de : 

Azot % 0.50 
Potas % 0.55 
H. Fosfor % 0.35 
Nisbetinde bulunur. Fakat 

bu miktarlardan o yıl asma 
doğrudan doğruya istifade ede
mez. Ancak çiftlik gübres\n
deki mevcud azotun % 25 ini, 
potasm ~o 50 hamızı fosforun 
% 35 ini kökleri vasıtasiyle 
alabiı ir. Buna göre bir hektar 
bağa (20) bin kilo çiftlik güb· 
resi verdiğimizi farz etsek, 
bağımız bu gübrenin o yıl azot 
fosfor, potasından ne kadar 
istifade edeceğini ufak bir 
nisbet kurarak anlarız. Mesela 
azotu alalım: 

Azot: 20,000X0,50=100kg. 

100 
Verdiğimiz (20) bin kilo çift· 

lik gübresinde (100) kilo azot 
varmış. Fakat bağımız o yıl 
verdiğimiz (20) bin kilo çiftlik 
gübresinden azotça yapbğı is· 
tifade yalnız: 

100X25=25 Kg. dır. 

100 
Halbuki bir hektar bağın 

istediği azot mikdnrı (120-160) 
kilodur. Bunu çiftlik gübresile 

- liil/ııı çeviriniz -
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ş·ddetle 
•••••••• 

T enkid ediliyor 
-Baş tarafı 1 nci say/ada -

yeniden şiddetle tenkid edil
mektedir. Milletler cemiyeti 
müzaheret birliği bugün Scar· 
borough 'da t•>planm1ş ve içti
maa riyaset eden Lord Robert 
Cecil meclise müstacel bir tak
rir vermiştir, Bu takrirde de
niliyor ki: 

- .. Heyet hükümetin zecri 
tedbirleri bırakmağa karar ver
miş olmasına derin şekilde 
teessüf eder ve umumi efkarı 
bütün meşru vasıtalarla, bu ka
rarın geri alınması için müessir 
olmağa davet eyler.,, 

Takriri müdafaa eden Lord 
Robrt Secil şu beyanatta bu
lunmnştur. 

- Memleketin Milletler Ce
miyetine iştirakini zayıflatan 
herşey müşkülatı artırır ve im-

paratorluğun birliğini tehlüke
ye koyar. logilterenin vahdet 

sahibi bir siyaset güdmesi el
zemdir. Bu siyasetin esası an-
cak Milletler Cemiyeti paktı 
veya buna benzer herhangi 
diğer esas olabilir. lngilterenin 
Milletler cemiyeti paktı ile 
telifi mümkün bir siyaset takip 
etmesi elzemdir. Halbuki bu 
paktı okuyanlar hiç şüphe 
edemezler ki hükümetin siya

seti bu pakt ile kabili telif de
ğildir. Zecri tedbirler tatbika 
devam edilseydi bunun tesir 
\rermiyeceğine emin değilim. 
Bilakis çok büyük tesiri olması 
~uhtemeldi. Bu siyasetin daha 
~ırkaç ay devam etmesi çok 
~abeUi olurdu. lngiliz siyaseti 
;.~evrede kat'i olarak kabul 

~ • 1 medikçe onu değiştirmek 
ıçın h .. enuz vakıt vardır.,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
v,rmeğe kalksak aşağı yukarı 
beş misli gübre vermemiz la
zımdır. işte bu sebepten bu 
gıda maddelerinin teksif edil

diği Avrupa gübrelerini kul
lanarak, çiftlik gübresinin 
tesirlerini tamamlamış olu
yoruz. Mesela gübrelerden 
(Sülfat amonyak)la bu işi gö
relim : 

Çiftlik gübresile (25) kilo 
kabili ıstifade azot v~rdiğimi
ıe göre bu rakkami (120) ye 
iblağ için daha kimyevi göbre 
ile (95) kilo azot vermemiz 
lazımdır. 

Buna göre yilzde 20 ve ça
buk teşirli amonyak bulunan 
gübreden bir hektar vereceği
nıiz sülfat amonyak gübresi: 
Sülafat amonyak: 100X95 =475 
kilogramdır 2o 

Potasalı ve hamızı fosforlu 
gübreler de böyle hasap edilir. 

BAGCI 

f'ENI ASIR 

Son 

Konferans sonu a kadar 
lnönü Ankar da kala~ak- lngiltere 
Türk tezine müzahere e e ektir. 

••••• 
Dün motörle 

s gezinti ycıptılar 

Yunan heyeti başkan1, 
müzaheret. emri 

Türk tezine tam surett~ 
aldığını söyledi. 

~ lstanbul, 19 (A.A)- Ata
türk bugün öğleden sonra N 

mayo ile Floryada bizzat 
~ idare ettikleri bir motorbotla 
~ açık denizde bir saat kadar ~ 
N dolaşmışlar ve bunu mütea-lstenbul, 20 (Y '!ni Asır) -

Finans bakanı Fuat Agralı, 
birkaç gün kalmak üzere şeh
rımıze gelmiljtir. Başbakan 

lnönü, Boğazlar konferansının 
neticesine intizaren Ankarada 
kalacaktır. Konferanstan sonra 
başbakanın şehrimize geleceği, 
buradan lzmite giderek kağıt 
fabrikasını ziyaret edeceği 

söyleniyor. 
Paristen haber verildiğine 

göre Fransanın Ankara sefiri 
Ponsot, Montrö konferansında 
Fransız delegeleri arasında 
bulunacaktır. 

T ARIHI BiR GÜN 
Paris 20 (Ö.R) - Boğazlar 

konferansınm gayesini tasrih 
eden gazeteler, Türk hükume
tinin talebi ve diğer devletlerin 

zımni mütabakatile Lozan mua
hedesinin, boğazlarda Türki
yeye bazı tahdidat tahmil et· 
miş olan kayıtlarının ilgası ol
duğunu hatırlatarak, 24 Tem
muz 1923 da imza edilen Lo
zan muahedesiyle boğazlardan 
ve Marmara denizinden sulh ve 
harb halinde s~yri sefer ser
bestisinin kabul edilmiş oldu
ğunu ve bu münasebetle boğaz
lar re.jimi üz~rinde konferansta 
6 ilk kanun 1922 de Sovyet 

-ln~e~g Jeı:i arasında id
detli miicadcle olduğunu kay-
dediyorlar. 

Çiçerin Sovyet birliği namı
na Boğazlar üzerindeki Türk 
haklarının kayıtsız muhafaza· 
sını istemişti. lngiliz murahhası 
Lord Gerzon bunu protesto 
ederek Rusyanın, Türkiyenin 
muhafızlığile Kara denizi bir 
Rus gölü haline koymak iste
diğini söylemişti. 

INGILIZ - TÜRK 
YAKINLlGI 

Halbuki şimdi Türkiye hü
kümeti yaptığı teşebbüsü, ln
giltere başbakanı Stan)ey Baid
vin ile tam mutabakat halinde 
yapmış bulunuyor. Fransız ma~ 
hafili bu hadiseyi, Lozan mu
ahedesinin imzasından beri 
Ankara diplomasisinin ve umu
mi vaziyetin katetmiş olduğu 
yolun bir delili addediyor. 

Diğer cihetten Fransız ma
hafilinde şurası da kaydedili-

yor ki: Türkiye tadil ta!ebinin 
ancak Boğazlar rejimine aid 
old11ğunu kati olarak tasr h 
etmiştir. Böylece müddei 
tarafın arzusuyla müzakere 
hududu temdid edilmiş oldu
ğundan gürüşmelerin daha ge· 
niş Akdeniz meselelerine teş
miline Fransız mahafilinde pek 
ihtimal verilmemektedir. 

iKi NOKTA 
Bununla beraber, iki bakım

dan hu konferansın çok büyük 
olan ehemmiyeti Fransız maha
filince kaydediliyor. 

1 - Boğazların tekrar as
keri bir hale ifrağı, umumi 
vaziyet hasebiyle, kimseyi la· 
kayd bırakmıyan mühim bir 
hadise olacaktır. 

2 - Montrö konferansı mua
hedelerin sulh yoliyle tadilinin 
ilk tatbıki olacaktır ve bu iti-

cour, Sovyet Rusya için Utvi
nof, lngiltcre için Lord Cron
born, Romanya için Titülesko 
Montrö toplantısına Avrupa 
devletlerince ne kadar büyük 
bir ehemmiyet bağlandığının 

delili sayılmaktadır. .. 
YUNANLILARIN 

MÜZAHERETi 
Atina, 20 (A.A) - Montröye 

gitmekte olan Elen heyeti baş
kanı Mavıudis Selanikten ge
çerken gazetecilere yaptığı 

beyanatta demiştir ki: 
Boğazların yeniden askerleş

tirilmesi hakkında Türk noklai 
nazarlarma tam surette müza
heret için emir almış bulunu
yorum. Boğazların tahkimi Bal
kan antantının diğer azaları 

olan memleketlerin emniyetine 
hiç bir halel vermemektedir. 
Limnos ve Semendirek Elen 

\ kip sahife ya km bir noktada ~ 1 
~ bir sandala geç.ip kendileri N 1 
;-...: kürek çekerek Saloriyum ~ 
~ plajına çıkmışlar ve plaj ga- ~ 
~ zioosunda bit müddet halk 

arasında oturduktan sonra 
Sa:oriyum otelinin terasasını 
teşrif ile bir kahve içmiş-

ler ve akşama doğru yaya ~ 
olarak deniz evlerine avdet 
buyurmuşlardır. 

Atatürk bu gece kendile- ~ 

rine tazimatlaranı arza gelen N 
bazı arkadaşlarını yemeğe 

ah koymuşlardır. 
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Metaksas 
Selanikte 
Atina, 20 (A.A) - Başba

kan ve harbiye bakanı Metak-

sas bu sabah tayyare ile Seli-
barla 7 marttanberi Avrupanın adalarının yeniden tahki-
. - hl_k_ b k d k İıiğe hareket etmiş ve orada 

sıyası ve a a ı a ım an ço mı ışıne gelince, bu mesele 
muztarip olduğu emrivakiler Montröde müzake. e edilmiye- Sedes tayyare karargahı ile 
siyasetiyle bir tezad teşkil et· cektir. Çünkü ayrı bir mesele- muhtelif askeri garnizonları 
mektedir. dir. Bulgarların Ege denizinde teftiş eylemiştir. 

Esasen konferansa muhtelif mahreç almaları meselesi de Başbakon Kılkışa gidecek 
devletlerin gönderdikleri dele- Montröde miizakere edilmiye- olan Krala refakat eyJiyecek 
geler, Türkiye namına Tevfik cektir. Çünkü böyle bir mesele ve Atınayo sah günü dönecek-
Rüştü Aras, Fransa için Bon- mevcut değildir. tir. 
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ransız dış bakanı ziyafet ver i 
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Paris, 20(Ö.R) - Harp son
rası siyasetinin en mühim bir 
devresi başlamış sayılabilir. 22 
Haziran Pazartesi günü Mon-
tröde buğazlar konferansı açı
lacaktır. Bunu 26 Haziran 
Cuma günü ruznamesinde Ha
beş ve Alman meseleleri yazıh 
olan milletler cemiyeti konseyi 
takib edecek ve 30 Haziran 
Salı günü de milletler cemiyeti 
asamblesi ltalyan - Habeş ihti
lafının neticelerinin tetkiki 
4akkındaki Arjantin talebinin 
müzakeresine girişecektir. Bu 
meselelerin üzerine,en mühimmi 
millet· er cemiyetinin ıslahı olan 
bir tal. ım meseleler de karış· 

maktadır. 
Bugün için Fransız siyasi 

mahafilinin dikkati bu beynel-

ZiYAFETTE DiPLOMATLAR HAZIR BULUNDU 
milel top antı!arın en yakini 
o!an Montrö konferansı üzeri
ne dikilmiştir, Bu konferansın 
şarka aid bütün meseleleri 
ihtiva ettiği söylenebilir. Bu 
çok ehemmiyetli toplantının 
ilk perdesi, Türkiye d>şişleri 
bakanı Tevfik Rüştü Arasın 
ziyaretile, Pariste açılmıştır. 
Bu da Fransız mahafilinin Frau
sanın beynelmilel siyasetteki 
nufuzunun azalmadığına delil 
sayılarak memnuniyetle kayde
dilmektedir. 

Filhakika bu sabah hükümet 
reisi Leon Blum Tevfik Rüştü 
Arası kabul etmiş ve Türk dış 
işleri bakanı az sonra Kedorsa 
ya giderek Fransız dışişleri 
bakanı lvon Delbosla görüşmüş 
tür. 

Fransız dışişlerı bakanı misa
firi şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiş ve bunda Fransanın 
yüksek siyasi ve diplomatik 
şahsiyetleri Türkiye dışişleri 
bakanının etrafında toplanmış
lardır. 

Fransanın Montrö konferan
sına iştirak edecek delegeleri 
yarın hareket edeceklerdir. 
Fransız delegasyonu, Milletler 
cemiyeti nezdindeki daimi Fran-
sız delegesi ve eski başbakan 
Paul Boncourun riyaseti altın
dadır. Konferans pazartesi gü
nü saat 11 de Jsviçre dış işleri 
başkanı Mottanın muvakkat 
başkanlığı altında açılacaktır. 
Konferansta Lozan muahede
sini imza etmiş olan bütün 
devletler temsil €-dileceklerdir. , ...................... ~ ..................... ~ rimi ku1lanacağım .. ditlerine boyun eğdi. Kurnaz 

köylü zekasile anladıki bu 
nışanlanmaya razı olmak, ta
miri imkansız şeyin önüne geç
mek için biricik yoldu. Loransı 
ve onun atılgan tabiatını bil
diğinden, ikinci defa olarak 
aşka yakalanan bu sıhhath 
kadının aşkına koşmak için 
her şeyi kıracağını tamamiyle 
anladı. Eski Komti çiftliği 
delikanlısının şimdiden kızının 
aşıkı olduğunu pek eyi anlayor
du. Fakat gözlerini kapamağı 
Norman köylülerinin dedikleri 
gibi " esrarı yine kapaıiıaıZı " 
tercih ediyordu. Çiftliklerde 
mşanlmın mşanlısına bazen 
senelerce korte yapması tabii 
görüldüğünden Emmanüel Lan
delin ile Lorans Foyanın bera
ber görünmeleri şimdi bütün 
memlekette tabii görülüyor. 
Köylüler onun için "görüşü
yorlar,, diyorlar. Bunun manası 

ler yok değil. hiç şüphesiz kü
çük şehirde dedi kodular alıp 
yürüyor, Fakat, bu iki aşıkm 
aşklarına verdikleri resmi ma
hiyet, vilayet evini susturuyor 
ve ağır can sıkıntılarına artık 

yer bırakmıyor. 

SAFI : AŞK 
35 Türkçeye çeviren: R. B 

~------!----------------~~' Lorans, ben yalnız senı 
seviyorum; benim senden baş
l(a bir şeyim yok.. BiJsen 1. 
Hiç bir kadını ben sevmedim. 
Fakat sen, Lorans, senin ağ
zın, öpün senin! Fakat senin 
kalbin, saflığın, sadeliğin Lo
tans ! .. Hayır, artık sensiz ola
tllamf. Lorans bir annenin ço
cuğundan ayrılmadığı gibi sen 
de daima benim yanımda ol
ınalısın... Lorans, ben artık ya
Pa yalnız kalamam, artık seni 
~e~!emek istemiyorum • Elimde 
egıl .. Elimde değil... 
Kadm ağlıyoı·du : 
- Sevgilim, dedi, senin ol

lllak isterim, senin her istedi
ğini isterim.. Sana hayatımı, 
kalbimi veriyorum ... Fakat nasıl 
bunu istevebilirsin?. Biz evlene-

meyiz. Düşün bir defa, evlen· 
sek nasıl yaşarız? .. Çiftliğinden 
başka bir şeyin yok diye demiş
tin bana. Yokluk içinde kalma
mız mümkün değil. Annemi 
ne yaparım?. Seninle beraber 
yaşamak için süthanemi bıra
kırsam .. Ne oluruz sonra? 

Delikanh şaşkm şaşkm ona 
bakıyordu. Sahi, fakirdi demek? 
Sahiden, kendi saadeti için bile 
artık parayı hesaplamağa mec
burdu demek? Körler R'ibi: 

- Olsun... Dedi, çalışaca
ğım!.. Seni kazanmak için ol
duktan sonra, artık çalışmağa 
da razıyım! Haydi, lazımsa Pa
rise döneceğim! Yapacak bir 
şey bulamaz mıyım diye baka
cağım. Pariste her kesi tanı
rım, bilir m~in! Münasebetle-

Alnında irade ve azım kıv
rımlariyle kalktı, mobilye
·ler arasında sağdan sola yü
rüdü. Sonra, tekrar Loransa 
gelerek ellerini uzattı. Gözleri 

· yalHrıyor gibiydi: 
- Dinle. • Bir tecrübe ede

lim... Madam ki hemen evle
ınemeyiz, nişanlanalım, ister mi
·sin? Böylece. birbirimizi gör
mek için artık gizlenmeğe ihti-
yacımız kalmıyacak. Yarın gidip 
annenle görüşeceğim... ister 
misin? .. ister misin? .. 

Çok faıla güzel birşey, ta
hakkuku imkansız bir serab 
teklif ediyormu~ gibi baktı ona 
Loraus. Ve, kollarını kanatlar 
gibi ona açarak: 

- Evet, aşkım, dedi, evet, 
isterimi.. Evet, isterim ... 

Seviyorum seni 
Sekiz gündenberi nışanlıdır· 

lar. 

Loransın annesi şiddetli sah· 
nelerden sonra, nihayet Emnıa
nüelin ricalarına, kızının teh· __ 

nışanlıdırlar demektir. 
Gerçi çeşme başında onlar 

szözükünce boiulan gülüsme-

Tamir edilen, her tarafı parıl 
parıl parhyan Komti konağını 
ziyarete davet edilen . Lor ansın 
annesi köylü kadın şatafatçılı
ğınm, felaketlerle incinmiş olan 
köylü gururunun kabardığını 

hissetti. Şimdi : 
- Doğrusu, diyor, kızımın 

hatırı sayılır toprağı ve güzel 
bir şatosu olacak. (Normandi· 
yada her çiftlik sahibi kona
ğına bu tantanalı şato adi 
Vl!rilir.) 

Emmanüel son derece neza
ketle cevab verdi: 

- Evlendiğimiz zaman, siz 
de burada bizimle beraber 
otursanız, çok memnun olaca
ğım. 

Hulasa, kadıncağız kızının 
hövle bir izdivaca imkan bul-

~ahlfe a 

Amerika 
••••• 

Bitaraflığını ilan 
~decek 

Rooseı•rlt 

Vaşington, 20(Ô.R)- Italya 
l iabeşistana karşı Amerikanın 
bitaraflığını ilan eden 7 ilkteş· 
rin 1935 tarihli Roosevelt emir
namesinin geri alınıp ahnmıya
cağı soruşturulmaktadı. Bu mes
elenin halli için Habeşistande 
halinin bitip zitmediği tayin et-
mek lazımdır.Gerçe memleketin 
3 te 2 si ltalyan işgali altında ise 
de çete muharebeleri devam 
etmektedir. Amerika hükumeti 
Habeşistanda normal bir vazi
yet temin ettiğini haber alır 
almaz ltalya, Habeşistana harb 
malzemesi ihracını ve Ameri
kalıların ltalyan vapurlariJe se· 
yahatmı meneden emirnameyi 
geri alacaktır. Ancak bu ka· 
rarıll ilhakın tasdiki olmıya
cağı kaydediliyor. Vaşington 
hükumeti, kuvvet kullanılarak 
elde edilen arazi ilhakını ka-
bul etmemeği dış siyasetinin 
esası tuttuğunu birçok defa 
bildirmiştir. 

Borsa heyeti 
Nihayet kararını verdi 

Borsaoa buğday alım satımı 
iç.in atıcı ve satıcılar arasında 
ileri sürülen mütalealar üzerine 
borsa idare heyeti bazı karar
lar almıştır. 1u kararlara göre 
borsada satılan buğdayların 
içinde yüzde iiç nisbetinde 
bulunacak mevadı ecnebiye 
faz!a sayılmıyarak fiatlar nor· 
mal bir şekilde verilecektir. 

Yüzde üçten yüzde ona ka· 
dar mevadı ecnebiyeyi muh· 
tevi buğdayların fiatleri için· 
deki ecnebi maddelerin m•k
tarına göre indirilecektir. Yüz
de ondan daha fazla mevadı 

ecnebiye varsa alıcı, bu kısım 
buğdayların mübayaa edip et· 
memekte serbest olacaktır. 

Borsada yapılacak buğday sa· 
tışlannın bir senelıği için veri· 
len bu karar tasdik edilmek 
üzere şehrimiz ticaret odası 

reislığine gönderilmiştir. Bir 
sene sonra buğday alım satım 
işleri için yeni kararlar alına
caktır. 

masına pek seviniyor. komşu
larına: 

- Bizim damad çok kibar 
adam ... Diyor, çok terbivelidir1 

hem mala mülkü de az değil. 
Bununla beraber, nefesi tı

kanmadan Komti yokuşunu çı· 
kamadığından Emmanüelin ni· 
şanh ziyaretini yapmak üzere 
südhaneye gelmesini istiyor. 

Eylfıl sonunun kızıl yolları 
arasında o, koyu renkler giyin· 
miş ince bir hayal halindet 
sevgilisinin evine doğru ileri-
leyor. Hergün Föyan çifliğinde 
bakır takımlarının parıltısı ara
sında ocak yanında yer almak 
onun hoşuna gidiyor. 

Loransın annesi küçük camlı 
pencere yanına ilişerek çorap· 
lar ve yahud çiftlik çocukları· 
nın donlarını yamalarda. Kır
mızı Jeranyum'!arın akRettiği 
hallerde otlardan ve Elma ağaç· 
!arından peyrajlar çerçeveleniı 
ve bunların üzerine sarı beı 
perdeler kaldmlmış bulunurdu. 
Topaç gibi büzülmüş bir kedi, 
iş sepetinin ortasında uyuk
lardı. 

- Sollu var-
L 



Sahife• 

Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MAKYAJ 
.. Makyaj" sız kadın vücuddaki "ben., kadar seyrekleşti. 
Tabiatın yaratt,ğını beğenmiyen kadın elinde [Palet] boyanıp 

duruyor. . 
Dünün kadını boyanmak için üç renk bilirdi: Beyaz; kırmızı; 

siyah... Birini yüzüne, diğerini yanağına, üçüncüsünü de kirpik
lerine sürdükten sonra işini bitirirdi. 

Bugünün kadını bu üç rengi - değişmek için • az buldu. Bir 
yağlı boya tablo için ne kadar renk lazımsa hepsini kullanıyor; 
hepsini karıştırıyor. Her renk için suratında bir yer buluyor. 

Bir kadının yüzünü - Allabın yarattığı g;bi - görebilmek ıçın 
hamam kapısında avcıya yatmak laum. Tuvalet çantasiyle ba· 
mam lcapısı arasındaki mesafe o kada daraldı ki tarassutta ufak 
bir dikkatsizlik size fırsah kaçırtabilir. 

Eskiden uçiçek,, hastalığı yüzünden kaşlarını kaybetmiş olan 
zavallı kadınlar sun'i kaş taşımak mecburiyetinde k<:&lırlar; bunu 
bir kusur sayarak sıkılırlardı. . 

Bugün "sun'i kaş" imali günlük tuvalet ıcabından sayılıyor. 
Kadının; sesinden başka tabii haliyle taşıdığı nesi kalc\ı? 
Ayağının tımağından, saçlannm tellerine kadar her tarafına 

dilediği rengi, istediği biçimi veriyor. Sütyen ve Korsa sayesinde 
sarkık ve pörsük taraflannı askıya v': sıkıya almakta o kadar 
muvaffak oluyorJark;; bu iki kurtarıcının bağları çözülünce aldık· 
Jarı yeni şekli asla tahmin edemezsiniz. 

Kadınlann manikör; pedikör; oksijen; makyaj; slltyen; korsa; 
uzun ökçe gibi {mevadı ecnebiye) ile her taraflannı taldit ve 
tagşiş ettiklerini gördükçe; satılığa çıkaralmış yiyecek, içecek 
maddelere hile kanştırdığından dolayı ceza görenlere o kadar 
aCJyorum ki... 

Lv.l:~a:t Çın.ar 

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

ltalya Yangın 
sevinç içinde 
-Baş tarafı 1 na Sm'/ada

tedbirci memleketlerle yapıla

cak ticari müzakerelerde bun· 
lara karşı siyasi kin tesiriyle 
hiç bir fark gözetilmiyeceği 

temin ediliyor. 
ltalyan mahafili şimdi Avru· 

pada, zecri tedbirlerin mühim 
rol oynadığını, siyası huzursuz· 
luk üzerine sünger çekilmesi
ni istemektedirler. Az evveline 
kadar aynı mahafilde ltalyamn 
beynelmilel meselelere iştiraki 
için yalnız zecri tedbirlerin il
gasının kafi olmadığı, Habeş 

ilhakının da tasdiki lizımgel
diği a6ylcnmekte iken şimdi 
bu son noktadan pek az bah
sedilmektedir. Bununla beraber 
ltalya tasdik talebini terketmiş 
değil, sadece gölgede bırak
mıştır. 

Ajırceza mahkemesinde 
Menemen kaıasınan Kumtepe 

köyünde Mehmed Emini, uğır 
meselesinden öldürmekle maz
nun beli Mustafa ile arkadaı
larının muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilmiştir. Bu 
celsede maznunların gösterdik
leri bazı müdafaa phidleri 
dinlenmiş ve diğer bauları da 
müdafaa şahidi getireceklerini 
bildirdiklerinden muhakemenin 
başka bir güne bırakıJmasmı 
istemişlerdir. Müdafaaya taal
luk etmesi itibarile müdafaa 
şalıidlerinin dinlenmesi ıçın 
muhakeme başka bir güne bua 
kılmıştır. 

............ 
Ateşi söndürmeye çalı
şanlardan ikisi yaralandı 

Çayırlıbağçede 88 numarah 
adada altıncı sokakta 52 nu-
marelı evde yangın çıkmışhr. 
Bu evde Osküplü Ali oğlu 
Ahmet ve kardeşi Selim otur-
makta idi. Yangın evvela bu 
evin yanı başındaki bakkal 
dükkanından çıkmış ve çatı 
kısmı ile dükkandaki bazı eşya 
yandıktan sonra e~i de kısmen 
hasara uğratmıştır. Tahkikata 
göre yangın, dükkana g lip 
giden müşterilerin atbkları ya
nık sigaralardan çıkmışbr. 

Dükkan sahıbl Abmetle Se-
limin yangını söndürmeye ça
hşırken eJleri yanmış ve hasta
neye kaldınlm1şlard1T. 

IEGILIZ - MISIR 
KONUŞMASIDEVAMDA 

•••••••••••••••••••••••••••• 
- Baş tarafı I ıncı say/ada -

an evvel intaç edilmesi husu
ıanda talimat almıştır. 

Konuşmaların Mısırda devamı 
kuvvetle muhtemeldir. Eğer bir 
zorluk çıkmazsa konuşmalar 
bil' ay içinde ikmal edilmi~ 
olacaktır. 

ARSIULUSAL SULH 
KONGRNSI TOPLANDI 

•••••••••••••••••••••••• 
( Baş taıa/ı ikinci sayfada) 

kabul edemezler. Karar sure
tinde milletler cemiyetinin esası 
olan prensipleri sulhun muha
fazası şartlariyle telife çahşa
cak olan devletlerin her bukü-
mete milletler cemiyeti mesai
sine iştirak imkinıoı verecek 
olan mutavassıt bir ihal sureti 
bulacaklan ümidi izhar edil-

mektedir. 

,-----------------------------~ 
Ormanı bekliyen kı~ 

-33- Vezan : A. Bllget 

"Uyurken o kadar gözlerimin önündesin ki, 
sabahları kalkllğım zaman sanki hiç uyumamı' 

gibi kendimi yorgun hissediyorum ,, 

Aşağı yukara Kızılçullu'nun 
en sadık ziyaretçileri Hasanla 
ben olduk. Haftada bir gün 
mnhakkak surette işinden kur
tulan Hasan beni alarak Kızıl
çulluya getiriyor. Burada her· 
kes bizim ne için 1{eldiğimiıi 

anlamışlar gibi .. 

Biz oraya gidince Katıl de
renin akışını bir müddet sey
rediyoruz. Sanki orası bizim 

için bir durak yeri imiş gibi 
konuşmadan bir köşeye oturu
yoruz. Hnsnn bir mliddet adeta 

kendi kendisine susmasını ta
lim ediyor. O zanıanJ.:r ben de 
bu sükütu bozacak bir hare
ket vapmaklan cekinivorum. 

Hasan bana bir çocuk kadar 
muti.. Adeta arzufanmı gözle
rimden okuyor. Onunla baYa 
kararıncaya kadar taze otlar 
arasında yatıyoruz. Konuşma
larımız muhtelif mevzulara te
mas ediyor. Bazen, hiç bekle
mediğimiz bir sırada hislerimiz 
coşuyor. O zaman aşkı konu
şuyoruz. 

Dün sabah erkenden Hasan
la tekrar K,zılçu11uya gittik. 
Bir haftalık bir ayrtlık ikimizi 
de oldukça üzmüştü. Yalnız 
kalır k al az Hasan parmak
larmı yl!ıümde ve saçlarımda 
gezdirdi. 

- Seııi çok özledim Somru, 
dedi. Seni eöreceiim eiiDü 

Rum emvali hakkında 
um emvalinin 20 taksitte ödenn1esi 
hakkındaki kanun meriyete girdi 

Rumlardan metri'ık emvalin 
y:rmi taksitte ödenmesi hak
kındaki kanun resmi gazetede 
intişar etmiştir. Kanunu aynen 
yazıyoruz: 

1 - 1771 sayılı kat'i tas

fiye kanununan mer'iyetinden 
evvel bedelleri taksitle öden
mek üzere mübadil Rumlardan 
metruk bertürlü ziraata mah
sus arazi ile mahsulatı ziraiye
yi ihzar, imal ve tasfiye eden 
veya faaliyeti mahsulatı arziye 
ile alakadar olan imalathane, 
taksirhane ve fabrika ve mü
masilini iştira eden veya bir 
meskeni veya irad gctirmiyen 
arsalar hazineden artırma ile 
sahn alanlann 1934 mali yılın
dan sonra tahakkuk etmiş ve 
edecek taksit beddleri tariıı: 
ihaleden itibaren 2222 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde 
yirmi tak.itte alınmak üzere 
tecil edilmiştir. 

2 - Ötedenberi hazineye 
aid olan veya muhtelif ka
nun ve muahedelerJe hazine• 

ye intikal eden veyahud bedel
leri mübadil zümre istihkakına 
karşılık tutulmuş ve bu kanunun 
neşrinden evvel artırma ile sa• 
tılmış olan her nevi arazi ile 
iradsız arsalardan borçlu olan 

müşterilerden, borcunun yüzde 
yirmisini tediye etmiş vaziyette 
olanlar veya tediyatını bu nis
bete iblağ ede~kler - aldıkları 
mal tapuya raptedilmiş olsun 
olmasın - verdikleri paradan 
dolayı Hazineyi ibra etmek 
veya başka biç bir talebde 
bulunmamak şartile bu malları 
geri verdikleri takdirde borç
larının bakiyesi tahsil olunmaz. 

3 - Vadesi hulul etmiyen 
taksitlere mahsuben yapılacak 

tediyat ne miktarda otursa ol
sun, vadeden bir sene evvel 
verildiği takdirde yüzde 6 nis· 
betinde iskontoya tabi tutulur. 

4 - Hazinece satılmış olan 
gayrimenkul malların taksitleri 
için kabul editecek devlet tah
villeri hususi kanunlarındaki 
hükümlere tabidir. 

Spor hareketleri 
Bugün stadyumda atletizm ve 

futbol maçı vardır 
Dün toplan atletizm kurulu 

mıntaka senelik faa1iyeti hak-

kında aşağıdaki proğramı tan
zim etmiştir. 

ilkbahar faaliyeti 
1 - Teşvik müsabakaları 

21-6-936 ve 28-6-936 
2 - Mmtaka birinciliği 

12 ve 19 Temmuz 1937 
3 - Sonbab~ teşvik müsa

bakalan 6 ve lS eylul 936 
Kış teşvik müsabakaları 

1 - 21112136 tarihinde şe
hir dahili prt>paganda yol ko
şusu. 

2 - 3/11937 tarihinde mün· 
ferid kır koşusu. 

3 - 10111937 tarihinde ta
kım halinde kır koşu•u. 

4 - 24/l 17 tarihinde mın· 
taka birinciliği ktr koşusu. 

Yarınki teşvik müsabakalan
nm programı: 

Müsabakalara saat tam üçte 
başlanacaktır. 

l - 100 metre seçme 
2 - Gülle final 
3 - 800 metre final 
4 - Tek adım 
5 - 110 Metre manialı seç

me. 

adeta iple çektim. Sen kendini 
bana fena halde alıştırmaya 
başladın. Eğer bu alışkanlık 
denesindeo ıonra, her hangi 
bir vesile ile seni kaybedersem 
çok üzüleceğim. O kadar üzü
leceğim ki bir daha barada 
kalmak ve ıcnin dolaıbğın 
yerlerde dolaımak çok zor 
gelecek. Şahsi acılarım berta
raf, ineti nefsim ve erkeklik 
gururum fena halde kınlacak. 

Gecelerim sanki bir ruya 
gibi geçiyor. Uyurken o kadar 
gözlerimin önündesin ki sabah
lar1 yataktan kalktığım zaman 
sanki hiç uyumamıı gibi o!u
yorum. Buna mukabil beni 
tatmin eden bir nokta var •• 
Seni gördükten sonra tam bir 
hafta gözlerimin önünden git
mediğin için daima seninle be
rabermiş gibi oluyorum. Sev
mek, .arzu ebnek, ısbrap çek
mek ikiz doğmuş kardeşlere 
benziyor. Bunlardan biri eksik 
olursa sanki bir ookıan önün
de ÜDİI llibi olu1oruıJDikbt et 

6 - Dısk atma final 
8 - irtifa atlamaları 

8 - 200 Metre seçme ve 
final 

9 - 5000 Metre mukave
pıet final 

10 - 4 X 4-00 Metre bay-
rak final 

İkinci hafta 28-6-36 da: 
1 - 100 metre final 
2 - 1500 metre final 

3 - Cirid atma final 
4 - 400 metre sür'at final 

S - 1 t O metre manialı fmal 
6 - 4X1500 metre muka-

vemet bayrak final 
7 - 4 X 100 metre sür'at 

bayrak 
8 - Sırıkla irtifa atlama 

final 
9 - Oç adım atlama final 
10 - 10000 metre mukave

met final 

11 - Balkan bayrak yarışı 
FUTBOL 

AtJatizm müsabakalarından 

şonra K. S. K. ve Göztepe ta
kımları arasında hususi mahi
yette bir futbol maçı yapıla· 

caktır. Bu maçın çok hararetli 
olaca~ anlaşılmaktadır. 

Somrum.. Dönüp dolaşıp hep 
ayni noktaya geliyorum. Ko
nu~malarım hep ayni.. ıHep 
ayni enşdie içinde çırpınıyorum. 

- Ya Somru benim olmazsa.. 
Bununla beraber eskisi ka

dar seni kaç.ırmaktan korkmu
yorum. Faraza bir gün bir 
başkasiyle evlensen beni mü· 
tes~lli edecek biricik nokta, 
kalbime iılediğin güzel hayal
dir. ilk erkek busesini benim 
dudağımdan aldığın için her 
halde beni kolayca unutamıya
caksıu. 

Hasana sordum: 
- Ya unutursam .. Ya başka 

biri beni senden ziyade alika
dar ederse .. 

- Bak bu pek muhtemeldir. 
Seni alikadar eden erkek 
olsa olsa çehresi ve kuvvetli 
kolları için sana hitap edebile
cektir. Bense yalnız bu kadar 
zarif bir bağla sana sarılmış de
ğiliın .• Benimkisi daha fazla.Seni 
yalnız beyaz örtüler arasında 
.IİJIİrlcriaae bitab eden hiiviye-

S - 2554 numaralı kanunla 
uzatılan taksitler ·gerek Va· 
kıflar umum müdürJüğunce sa
tılmış olsun ve gerek Maliye 
hazinesince satılarak aidiyeti 
itibariyle devredilmiş bulunsun-

bu kanunun birinci maddesinde 
yazılan mallara münhasır ol
mak üzere yirmi seneye çıka
rılmıştır. Bnnların bu suretle 
taksitlendirilmesinde bu kanu· 
nun neşrinden sonraki müddet 
için faiz yürütülmez ve ıim• 
diye kadar vadesinde veril
miyen taksitler için vadelerin· 
den itibaren geçen müddetlf're 
aid eyyamı mütechhire faizi 
aranmaz. 

Şu kadar ki, Vakıflar umum 
Müdürlüğünce yapılacak ihbar 
Uzerine üç ay zarfmda borç· 
Jarıoı taksitJendirmiyen borç
lular, bu madde hükmünden 
istifade edemezler. 

Bu kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerdeki büküm, Ev
kafın bu nevi malları hakkında 
da tatbik olunur. 

Bir doktor 
• ••••••••••• 

A llye c ezada muhakeme 
edilmektedir 

Cemal adında bir vatadaşın 
yanlış sıtma tedavisi neticesi 
olarak ayağında kangırana 
sebebiyet vermekle maznun 
Dr. Kanaverinin asliye cezada 
devam etmekte olan muhake-
mesi son safhaya gelmiştir. 
lstanl.ul Tıbbı Adli müessese· 
sinden gelen rapora göre, D:. 
Kana verinin tatbik ettiği tedavi 
yanlıştır. Mahkemede bu rapor 
okunduktan sonra iddia ma
kamını işgal eden Müddiumu
mi muavini Ali Akkaya iddi
sını serdetmiş ve suçu sabit 
görülen maznunun Türk ceza 
kanununun 459 ncu maddesi-
nin ikinci fıkrasına göre tec· 
ziyesini istemiştir. Doktor Ka
naveri bakk.nda istenen ceza 
üç aydan 20 aya kadar babı 
ve yüz liradan 500 liraya ka· 
dar para cezasıdır. Tedavi 
gören basta Cemal hakkında 

son raporun alınması ve mü
dafaa yapılması için muhake
menin devamı başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Münakasaya konuldu 
Asansör üzerinden Karataşta 

Yeni Türkiye sokaiına kadar 
9 Eylül sokağının kaldırım dö
şemesi ile lağım inşaatı bele
diyece münakasaya çıkarılmış· 
br. inşaata yakında başlana
caktır. 

tinle kabul etmek için çok mad· 
di bir insan olmam !Azım •• 
Edebiyat yapıyor sanma .. Ben 

ıeni daha çok bir mefküre ar
kadaşı, idealiıt bir insan ola· 
rak kendime daha yakın bulu· 

yorum. Benim için ideal bir 
aşkın vericisi olduğundan ıana 
baıka bir alaka bile duyuyo--
rum.. Görllyorsun ki konuıma
mız, basit bir çift dudağın kup
kuru ve sinirlik arzusu için ol
mt yor. 

- Seni sevivoram Hasan •• 

-Onu anlamamak için taştan 
adam olmak lazım.. Artık onu 

tamamen anlamıt sayılırım. Bak 
eskisi gibi arzulanma muhale-

fet etmiyorsun.. Sözlerim ne 
kadar manasız olsalar da on
Jan dinliyorsun. Sözlerimde bir 

kıymet bulacağın için değil, 
sırf beni sevdiğin için dinli· 
yorsun. 

- Brak böyle sözleri Ha
san? 

- Devam tdetilr. -

21 nazıran 1w3e 

Zabıta haberleri: 
Çamaşırlarını asırmışlar 

Bayrakh KızılçuUu caddesin
de 9 numaralı evde oturan 
Giritli Hüseyin oğlu Mustafa .. 
oın evine dıvarından bir hırsız 
girmiş çamaşırlarını çalmı tır. 
Kavganın sonu budur 
Değirmendere nahiyesinde 

Şabanın tütnn çardağında b ir 

vak'a olmuştur. Tütün amele

sinden Ödemişli arnavud Necib 

oğlu lbrahim, iş meselesinden 

kızdığı Beyşehirli Ismail oğlu 

Emini bıçakla sırtından ve çe

nesinden ağır surette yarala
mıştır. Vak'anın faili tutulmut· 
tur. 

Hır11ız aranıyor 
Mumcu caddesinde 148 nu-

maralı evde oturan Mehmed 
kızı Şerifenin evinden bir ta

k)m erkek elbisesi ile diğer 

bazı eşya çahomıştır. Hırsı& 
aranıyor. 

Hırsız yakayı ele verdi 
Menemenin Aliai,?a nahiye-

sinde Karakuyu köylinde Os· 
man oğlu bakkal Mustafamn 
evine hırsız girmiş ve 55 lira 
parası ile tabancasını çalmıştır. 
Yapılan tahkikatta hırsızın ay

ni k6yden Mustafa oğlu Hasan 
olduğu anlatılmıştır. Tutulan 

Hasamn llıerinde çaldığı pa· 

ralarla silah bulunmuştur. 
Bir hısızllk iddiası 

Göı.elyalı poligonunda sütçil 

Mebmedin harmanında çalışan 

AH\iye1i Kadri oğlu Mehmediu 

çeketinin cebinden S lira kıy

metinde bir saahnın arkadaşı 

Mustafa oğlu Salih tarafından 

çalındığı iddia edildiğinden za

bıtaca tahkikata başlanmıstır. 
KAğıd oynarlarken 

lkiçeşmelikte 180 numaralı 

kah\·ede oturan Manisalı Dan· 
yal oğlu Avram ile Arslan oğlu 
brahim arasında kağıd oyna

mak yüzünden çıkan kavga so· 
nunda lbrahim, Avramı çakı 

ile sol koltuğu alhndan hafif 

surette yaralamış ve yaka
lanmışbr. 

inadı tutmn' 
Karşıyaka vapur iskelesi cİ· 

vannda lzmirli Hüseyin oğlu 

Nevzad sahil gazinosu parmak
lığı üzerine oturub halkın gelip 
geçmesine mini olduğu görül-

müş, devriye memurları kendi

sini karakola götürmek iste
mişlerdir. 

Nevzad karakola gitmediği 

gibi devriye memurlarına da 

küfür ederek hakarette bulun
duğu için hakkında kanuni 

takibata baslanmıştır. 
Dava eHl§lne kızmı,ıar 

Kemerde umumhaneler so· 
kağında Hopeli Hamdi oğlu 

Haydarla Sadık oğlu Hakkı, 

Arap Meleğin evinde sermaye 
Ali kızı kızı yirmi beı yapn-

da Emine Perihanı jilet 
biçağı ile kapnın üstünden 

yaralamışlardır. Bunun sebebi 
Emine Perihanla Haydar •e 
Hakkının arkadaşı Ziyamn 
muhakemeli bulunmalandır. 
Mütecavizler tutulmufbır. 
Dlkkatsızhktan 1angın 

çıkacrktt 
Kemeralb caddesinde izzet 

lokantasını içleten Mebmed 
oğlu Refik ocak alhna pırak
hkı ufak bir içindeki talaı par
çalan dikkatsızlık detiçesi ateı 
almıı ve derhal s5ndllrilJmUş
Dükkln 1509 liraya sigortalı 
olduğundan tahkikata başlam· 
mışb. 

itizar 
Kesreti münderecat dolayı

sile Kemal Kamil Aktaşın( her 
gün bir fikra) sı, Tokdil'in 
.. Köşesi " ni dercedemedik. 

itizar olunur. 



lng:liz müstemlel<e nazırı söylüyor 

"Arablar yahudilere arazi satışının durdurulma
sını ve seçilmiş bir Arab asamblesi kurulmasını 

em,, istiyorlar. Bunu ben kabul ede 
londra, 20 (A.A) - Avam halkın bütlin hakları aleyhinde 

kanıarasında müstemleke ba· hiç bir hareket yapılmıyacaktır. 
kanı Ormsby Gore, Filistin- Hükümeti gerek yahudilere 
deki vaziyet hakkında izahat gerek araplara karşı ayrı 
Vererek demiştir ki: ayrı taahhlitleri vardır. Fakat 

Haklarında takibat yapılan bugün yalnız Yahudi muba-
)328 Arap ve hıristiyandan ciretini değil fakat Arab mu-
~206 sı yeniden 418 yahudiden baceretin' ve diğer her nevi 
28 i mahkum edilmiştir. muhacereti sıkı bir kontrole 

b 81 Arap lideri kamplarda tabi tutmak lazımdır. Yalnız 
ulundurıılmakta, 122 si de hükümet bu mühim meseleyi 

Polis nezaretine tabi tutulmak· ancak komisyonun tahkikatı 
tadır. 2 yahudi ve 2 hıristiyan ve tavsiyeleri esasına göre 
kornünist tevkif edilmiştir. 80 halledecckt' r. 
Yahudi komünist de polis ne- Arabların istekleri hakkında 
tareti altında bulundurulmak- muhafazakar bir meb'usur:ı sua-
tadır. 

line cevab olarak Ormsby şu 
.Şimdi, köylerin heyeti umu- izahab vermiştir: 

ınıyesine kollektif cezalar tat-
b·k - Araplar Yahudi muhace-
k~ olunmağa başlamıştır. Sü- retinin ve Yahudilere arazi sa-
k 

n yerine geldikten sonra 
ral bir komisyon nasbedecek tışlarmın tamamen durdurulmn-

~e bu komisyon isyanın sebeb- Filistin lıOdiselerinden bir intıba sını ve ayni zamanda bugünkü 
eri hakkında tahkikatta bulu- rapor almayı arzu etmektedir. arzu etmektedir. hükumetin seçilmiş bir asamble 
nacaktır. Ingifiz ile arnplnr arasındaki Balfour beyannamesinde sa- karşısında bir mesul milli hü-
h Hükumet Filistinde yaşıyan ananaai dostluğu devam ettir- rahaten bildirildiği üzere ya- mete inkılabını istemektedirler. 
a~kın her tabakasına karşı mek istiyoruz. Bunu arapların hudilere bir milli yurt verilir- Bu tarzda istekleri ise ben 

.. ~~.1! .. ~:vranmak için bitaraf bir büyük bir ekseriyeti de aynen ken Filistinde yahudi olmıyan kabul enemem. oii ........... iY ............ i .. Gü;~·ü·k .. ;~h~f;;·; .. t~;ki!~t;·ı~;;f~·~·: .. i .... ~gif .. ~;~· ......... . 
H l dan yakalanan kaçakçı ar azır ı ki arı bitti B Ankara 20 (A.A)- Geçen bir hafta içinde gümrük muhafaza 

er;.~ 20 ( Ö. R ) - Alman örgütü iki ölü 81 kaçakçı, 3453 kilo gümrük kaçağı, 119 kilo 
spor 

1 
tatdrü Kramer olumpi- inhisar kaçağı, 33440 defter sigara kağıdı 1320 paket sigara, 

yatlar i çın Alman hazırlıkları· J 48 T k J 45 · k k · 183 altın ira, ür irası, gram eroın, üç tüp neo o aın 
nın bittig .. İni söylemiştı'r. Alman bir Uifek ile 47 kaçakçı hayvanı ele geçirmiıtir. 
oyuncularının disiplini sebebile J h k "' }) d f 
Alınanlar şahsi muvaffakıyet· SVeÇ Ü UIDetİ mi İ mÜ a aaSJDI 
lerden ziyade takımlarının ka- takv;yeye karar verdi 
z~nacakları muvaffakıyetlere 1 

guvenrnekte ve umumi tatbik- Istokholm 20 ( A.A ) - Yeni kabine, parlamento huzurunda 
te İyi bir sıra kazanacaklarını okuduğu beyannamede lsveçin istiklalini dünyanın bugünkü 
tınırnaktadırlar. karışık durumu içerisinde koruyabilmek için milli müdaa esbabını 

Fransanın olimpiyada gide- takviye etmek azminde bulunduğunu ilan eylemiştir. 

~ek atletleri için kredi verme- Cenevre mahfilleri, lngilterenin 
ge karar vermesi iyi karşılan· 
ınıştır. Fransız iştirakinin res- hareketİnİ teessürle karşılamış 
~i 0.lrnıyacağı haberine gelince, Istanbul, 20 ( yeni Asır muhabirinden ) - Cenevreden gelen 
b~~bır memleketin iştirakinde haberlere göre, Milletler Cemiyeti mahfilleri, lngiliz kabinesinin 
~Yle bir mahiyet olmadığı, ric'at kararını teesstirle karşılamışlardır. Bir habere göre. Küçük 

0!ırnpiyadların beynelmilel olim- Antant devletleri, Milletler Cemiyeti andlaşmasına ve Milletler 
~ıya~ birliği tarafından milli Cemiyeti Paktının on altıncı maddesine uyulmasını istiyeceklerdir. 
0

ınıteıerin iştirakile hazırlan· Loid Corç avam kamarasında hü
dığı ve hususi bir teşebbüs ol-

du~ bildirilmektedir. kümete yeni tarizlerde bulundu 
Bıçak taşımak yasak Londra, '.lO (Ö.R) - Loyd Corc avam krmarasında Yahudiler 
Keçecilerde yapılan silah zararına olarak Araplara FHstmde her hangi müsaadatta bulu· 

ll~aştırmasında Arif oğlu Emi- nulmasını şiddetle protesto eylmiştir. 
tıın üzerinde b\r bıçak bulu- Loyd Corç FJistine Hindistandan takviye kıtaları da gönderil· 
~k al~nmıştır. mesini istemiştir. 

"f azan : Tok Dil 

. - Ha! Dedi, doğrul Öyle 
~c .. gidin vezirime söy!eyin 
d Ugunden tezi yok, bu cıvar-

an asla kayı!c geçmesin, de· 
n· d hız e gezenler olmasın .. latan· 
h~la rnünadiler Falın! Bunun 
ılifına hareket edenlerin idam 

olunacağını ilin etsini Durma
Yın dıvarı da yıkın! •• 
A Deli padişahın bu emri vezir 
hnıcd paşaya giderken aynı 

taınanda haremde de çalkan· 
~ış, yayılmıştı. Turhan sultan 
~ 0ınurdanarak, kocasının kız-

•rdesleri Ayse ve Fatma 

Tefrika No: u 

sultanan odasına girdi, ellerini 
böğrüne koyub: 

- Yeter arbk dedi, yeter .. 
Ben elimde alh yaşanda bir 
çocukla kafes arkasında, dört 
dıvar arasında sönüp, solup 

gidiyorum. Kardeşiniz her saat 
bir cariye ile kepazelik yapıp 
beni unuturken birde listesine 
saray bahçesinin davarını yık
tırıp, bütün rezaletini meydana 
vurmak istiyor, sizin buna ta· 
hammülünliz var mı? 

Zaten başbaşa veren iki kız 
kardes bunu konuşuyorlardı. 

Turbanı sabırla dinlediler Fat· 
ma elini uzatarak: ' 

- Bize bunu söylemeğe 
hakkın yok, o senin kocan, 
kendisine söyleuin, biz neyapa· 
biliriz. 

Ayşe: 

Zaten bizde onun elinden 
bizar olduk. Bizimkisi ona kar· 
deştik değil esirlik .. 

Turhan'a arhk söz vermiyen 
iki kardeş coşmuşlardı: 

Fatma - Seni bir evlad 
doğursun, Taca, tahta varis 
olsun diye kim bilir nereden 
aldılar. 

grev 
Londra, 20 (Ö.R) - Harp 

malzemesi fabrikaları amele
sinc\en 15 bin kişi yevmiye· 
lerinin artırılması için grev ilan 
etmiştir. Grevcilerin fabrika
ları işgal etmeleri hareketinin 
kanuni olacağma karar veril· 
miştir. 

··-·····-~ Tayin 
Buğday koruma vergisi vila

yetimiz kontröllerinden Refet 
Şahin Denizli, Muğla, Burdur, 
Antalya vilayetleri arazi tahrir 
komisyonları müfettişliğine 150 
lira ücretle tayin edilmiş ve 
dün uazifesi başına gitmiştir. , ..................... .... 

Kiralık Ev 
Karantinada Kantarcı Mus

tafa efendi sokagmda 1 O nu· 

maralı konforu havi 6 odalı 
bir ev ucuz fintle kiralıktır. 

Görmek istiyenlerin ya

nındaki sekiz numaralı ha-
neye müracaatları. 

1-4 (1284) S.S-6 h.3 

- Sus dil uzatma! 
- Uzatmasi yok! Evlad do-

ğurduktan sonra seni de atb, 
Zaten biz de hayatımızdan 
bıktık.. Kardeş dediğimiz akit 
başından bin karış yukarı 
zıvanasız zaman oldu ki Şe· 
kerpare kalfayı Haseki ya· 
pıp utanmadan onun eline 
bizim su dökmemizi emretti. 
Can korkusuna yaptırttı. Dün 
mutbakta sahan yalayan dö
küntüler bugün kardeşimizin 
kuc:ığında onun anber kuvve· 
tine uyanan iştihasile gözdesi 
oldular.. Hadi şuradan hadi! 
Git ne halin varsa kendin görl 
Bizden medet bekleme.. Bizim 
kendimize hayrımız yok! 

Turhan kendini tutamadı, 
hüngür hüngür ağlayarak iki 
kız kardeşin ortasına kendini 
atıverdi: 

- Haklısınız, haklısınız .. 
Diye durmadan hınçkırıyor

du. Demin, ona sert sözlerle 
hitab eden Ayşe ve Fatmanın 
bu acıkh vaı.ivetin karsısında 

5ahUe s 
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ı ı 

ünyanın her yerinde b ·· y 
0 k 

bir teessür uyandırd! -·--·-·-Ankara, 20 ( Yeni Asır ) - miştir. 
Büyük Rus edibi Maksim Gor- Moskova, 20 (A.A) - Mak· 
kinin ölümü münasebetiyle baş• sim Gorkinin vefatı dolayısila 

bakan ismet lnönü ve dışiş· bütün Sovyetler birliği matem 
leri bakan vekili Şükrü Saraç- içindedir. Şehirlerde, fabrikn-
oğlu, Sovyet ricaline taziyet larda, Kolhozlarda matem top· 
telgrafları çekmişlerdir. Jantıları yapılmaktadır. 

Moskeva 20 (Ö. R) - Dün- Gazeteler Gorki hakkında 
yanın her yerinden Maksim uzun makaleler neşretmekle 
Gorkinin ölümünden ötürü ta- ve aynı zamanda Sovyetler 
ziyet telgrafları geliyor. Türk birliğinin her köşesinden ve 
Başvekili ismet lnönü de yabancı memleketlerden gelen 
bir taziyet telgrafı gönder- taziyeleri bildirme}dedir]cr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • •• •• 80,000 seyırcı onu de 
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Meşlıur boksör Mah Bcaı 
Nevyork, 20 (Ô.R)- Alman miştir. Üçüncü ravntta Şmeling 

boksörü Şmelling ile kara bok· iplere takılmıştır. Fakat dör· 
sör Joe Luis arasındaki maç düncüde Luis yere yuvarlanmış1 
dün akşam yapılmıştır. Seksen bununla beraber çabuk doğrul· 
bin kişi erk.enden seyirci mev- muştur. 5 inci ve 6 ıncı ravnt· 
kilerini doldurnıuşlardı • Yer Jar Alman boksörün hakimiyeti 
bulamıyanlar dışarıda bekliyor· 

tardı. Maçın neticesi hakkında 
seyirciler arasında ve şehirde 
mütekabil bahs son derece 
hararetli idi. Ekseriyet Joe Luis 
lehinde bahse giriliyordu.Fakat 
bu ümidler tahakkuk etmedi 

Maç son derece heyecanlı 
ve sert olmuştur. Maç başla· 

madan feci bir hadise kayde
dilmiştir. Şamelling'in ihtiyar 
eski bir manaceri locasında 
onu tcbrike gelmişti. Adamca
ğız dışarı çıkmağa hazırlanır
ken kalb sektesinden yıldınmla 
vurulmuş gibi öldü. 85 yaşında 
idi. 

Maç tam 12 ravnt devam et-

gırtlaklarına hınçkmk yumruk
ları tıkanmıştı. 

ikisi de T urhanm saçını ok· 
şıyarak: 

- Ağlama l Dediler. Ağla
ma 1 Sabır lazım .. 

Turhan silkinip başmı kal
dırdı: 

- Sabır mı lazım. Hayır, 
sabır lazım değil, Ben artık 

analığımı, evladı:nı unutuyorum. 
unutuyorum. Tahammülü aştı. 
isterse beni Kara Alinin gay· 
tanlarına terketsin. Yidiğim 

herlokma zehir, giydiğim ateş 
oluyor. 

Fatma başını salladı, Hayfla: 
- Yalnız biz mi böyleyiz, 

yiikinindeki vezirlerinden tut 
cariyelerinden tut da, masu~ 
Türk ülkesinin evlatları artık 
illallah diyorlar, yakınları can 
tehlikesinde, uzakları, hem can, 
hem mal tehlikesinde .. lstanbu
lun esnafları bile kan ağlıyor. 

Bu üç baş belki bir saat, 
belki beş saat şöyle oldu, böyle 
olacak dertlerile dertlestiler .• 

altında geçmiştir. 1 O uncu ra
vntta Luis, açıkça zaaf emare• 

leri göstermeğe başlamışhr. 

Yüzü tamamiyle şişmiştir. Göz

leri kapanmış gibi olduğundan 
görüş kabiliveti son derece 
azalmcştır. 

14 üncü ravndda Şmellingin 
savurdüğu müthiş bir sağ kara 
boksörü kat'i olarak yere ser· 

miş ve hakem mutad sayılan 
sayarken Luis doğrulamamıştır. 
Jüri heyeti Alman boksörü Na• 
kavt suretile galip ilan etmiş 
ve netice Şmellingin taraftar· 
ları arasında hararetli tezahür
lere sebep olmuştur. 

Fakat söz'erinin sonuna ya· 
km, kapının perdesi dalgalan· 
dı, bu üç canın farkında olma
dan derdleştiklerini dinliyen bir 
saray haini perde arkasından 
dinlerken ihtiya,tsızca çekildi, 
gitti. 

Fatma, Ayşe ve Turhan ha
tunlar birşey kararlaştırmış· 
lardı : 

- içlerinde en cesuru o'an 
Fatma gidecek, Şekerpare kal

tağına padişahın bu yapbğı işin 
kötülüğünü anlatacak, önüne 
geçmesini, izzetinefsini bir an 

için dbşünmiyerek rica ede· 
cekti. 

Tersane sarayının denize 

bitişik bahçesinin duvarlan 
güldür güldür yıkılıyor, çapa
lar, kürekler, kazmalar, hani 
harıl işliyor, o muhkem duvar 
harçları, taşlan,. topraklariylı 
şapır şapır denize gömülüyor
du .. 

- f)rı•am rm.rek -



Sahife fi 
-='"'=o;.;;..;;---= ---..;...o=====--..----- - ~- -

Fransada Ernest Lübiç anlatıyor • 
sınema 

Bir sürpriz • 
grevı 

F ransada -Le Dis 4 3- adında yeni 
casus film~ çevrildi 

Sinemada muvaff akiyet 
için gülmesini bilmeli 

ve güzel bir 
Bu filimde en heyecanlı bir casusluk vak'ası 

Ernest Lübiç yakındaMarlen Dietricb 
ile birkaç film çevirecek 

arasına aşk 
Paris, 17 (Husysi muhabiri

mizden) - Bu haftaki mektu
bumda, filim haberlerinden ön
ce size Paristeki grevin sine
ma ve stüdyüler üzerinde yap
tığı tesirden bahsececeğim. 
Radvolardan ve daha sonrada 
gazete telgraflarından günü 
gününe öğrenmiş olacağınız 
gibi grev bir hafta devam etti. 
Fakat ilk zamanlarda bunu 
şehir halki hissetmedi. Sonra
ları kahve ve lokanta garson-
ları, şoförler, sinema işçileri de 
grevciler arasına girince işin 
rengi değişti. Grev devam edi
yor fakat şimdiki halde göze 
görünür bir taşkınlık yoktur. 

Büyük sanayii ve daha sonra 
umumi hayatı müteessir eden 
grev Paris sinema alemini de 
hırpalamaktan hali kalmamıştır. 
fakat bundan daha ziyade 
ınüteessir olan stüdyolar ile 
ı>üyük sinema şirketleridir. Bu 
cümleden olarak joinville' deki 
Pathe-Cinema stüdyoları, yine 
bu markanın Francoeur'deki 
stüdyoları, Epinay'daki Eclair 
stüdyoları Caumont'un Buttes· 
Chaumont'daki stüdyolan, Pa
ris-Studios-Cinema'nın Billan
court' daki stüdyoları geçen cu
ma günü kapanmış ve işgal 
edilmiştir. 

Epinaydaki T obis ve birinci 
François stüdyoları işlememiş
tir. Neuilly'deki stüdyolar per
şembe günü kapamış ise de 
cuma günü yine çalışmışlardır. 

Tirage atelyelerinden G. M. 
Film, Leopold Maurice, Pathe
Cinema ve Eclair - Tirage ka
panmış ve işğal edilmiçtir. 

Liano film normal olarak 
çahşmaktadır. Sinemalara ge
lince : 
Perşembe akşamı, Parisin iki 

büyük sineması olan Gaumont 
Palace ve Rex ile G.F.F.A. 
şirketine ait iki büyük sinema 
kapamak mecburjyetinde kal
mıştır. Cuma günü de Palais -
Rocbacbuart ile büyüyk sirkü
ilere ait bazı sinema işçileri de 
greve iştirak etmişlerdir. Bu· 
nunla beraber Paris sinema
larının çoğu çahşmaktadırlar. 
Delerie sinema levazımı fabri
kası da çalışa.:ıyor. Kodak'ın 
Vincennes'teki çıplak pelikül 
yapan fabrikası da şimdilik ca
lışıyor. 

sahneleri de ilave edildi · 

Cas11sl11k /ılmitzde cok muva//ak olan Katerin Ma/ell 
yerindedir. Müzik, şarkılar ve iç yüzünü araştırıyor ve casus 
bilhassa klasik opera parçaları Goldi'yi öldürerep bakikatı 
pek fevkaliidedir. meydana çıkarıyor. Salvini'nin 

Mevzuu kısaca anlatayım. masum olduğu da anlaşılıyor. 
Meşhur Macar muganniyesi ,. ",, 

Salvini, bir 1.amandanberi öl- Bu mevzuu temsil edenler 
müş olduğunu sandığı kocası- arasında Gitta Alpar, Salvini 
nın avdetini görünce şaşırıyor rolünde çok yük8ek ve sevim-
ve onu kendisine menajer lidir. Viyana bülbülü adı ile 
yapıyor. Yabancı bi.r memleket 

amlan bu Macar yıldızı 
hesabına casusluk yapmakta 
olan kont Goldi, bir plak fab- bu filmde şarkılar ve opera 
rikasmda ses mühendisliği et- parçaları okumaktadır. jules 
mekte olan CecHe isminde bir Berry şen sevdah ve \>ecerikli 

Londra, (S.P) - Geçenlerde 
lngiltereyi ziyaret eden dün
yanın en büyük sinema reji
sörlerinden biri olan Ernest 
Lubitsch bir gazeteci ile yap
tığı mülakatta şunları söyle
miştir; 

- Sahnede muvaffak ol
mak için en başta gelen 

Elhamra sinema~ında bazı şart gülmesini bilmektir. Bu 
oyunlar yapan tanınmış man- sözümden komedi <trtist ol· 
yatizör Zati Sungur dün Ke· mak fikrini çıkarmamalısı-
meraltında bir tuhafiye mağa- nız. Bilaikis sinemanın her-
zasında tuhaf bir sürpriz yap- hangi bir sahasında çalışan bir 
mış, dükkandan bir kravat ala- sanatkar zamanında gülmeli ve 
rak tezgahtara uzattığı bir elli güldürmesini de bilmelidir. Bil-
lirahğı ortadan kaybetmiştir. hassa koyu facia filimlerinde 
Orada bulunan müşteriler pro- baştan sonuna kadar aynı sıkı· 
fesörü tanıyınca, halk toplan- cı haleti ruhiye tesiri alhnda 
m2ğa başlamış, Zati Sungur kaldıkları zaman o film yüzde 
kaybolan elli lirayı müşteri yüz muvaffak olmamış demek-
bayanlardan birisinin el çanta- tir. 
sından çıkarmıştır. Dikkat ediyor mısınız bilmem 

··················~~~~·~ ····~~~~i·····~~·i~~·~~·················· 

Kadınlar ,beğenilmekiçin 
2'Üzellik sırrını bilmeli .. -

k . hafiye Jean Galland kurnaz bir genç ıu sevıyormuş gibi görü· Je.ssie Matyus 
nerek bu masum kız vasıtasile casus Sarguey saf bir hafiye, d · k b k 

Constant Remy iyi görüşlü bir Hollyvood ( S.P ) - jessie 1 Bir ka ının çır in ve üyü 
Salvininin şarkı doldurmakta Matyus güzellik hakkında kendi bir agw zı bulunabilir. Fakat gül-
olduğu plaklara bazı şifreler albay rollerini cidden canlan- . b 

dırmış san'atkirlardır. fikirlerini şöylece hulasa ediyor: düğü zaman iki sıra incı gi i 
söylemeğe muvaffak oluyor. 

Le disk 413 halkı sıkmadan - Güzel bir kadın hakkında diş gösterdiği için bu kusuru Bunu haber alan lngiliz za· k 
bit teşkilatı hemen harekete sonuna kadar eğlendiren ve iki üç kişinin anlaşamaması a- kolaylıkla affedilir. Bir kadının 
geçerek bir şeyden haberi ol- heyecanlandıran orta fakat Tür- dar tabii bir şey olamaz. Me- gözleri güzel ve sihirlidir. Çir· 
mıyan muğanniye Salviniyi tev- kiyede sevilecek çeşitten bir s~la benim g?ster~ceği~ g~~el kin bir yüz ilstünde olsa bile 
kif ediyor. Masum kadını sev- iş filmidir. bır kadını sız begenmıyebılır- rüyalanmı avlıyan bu güzel 

Yukardardaki yazılarımdan 
anlaşılacağı gibi grev tam ve 
umumi bir şekil almamış ve 
dünyanın panayırı olan Paris 
eğlencesiz ve sinemasız kalma
mışbr. Hükümetçi gazeteler 
grevin kuvvetini kaybeylemiş 
olduğunu yazarak hükümetin 
aldığı tedbirleri alkışliyorlar. 

mekte olan yüzbaşı Maury işin MUçteba Valay siniz. 
•• •••• • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• ••• •••• •••• gözler bana o kadının diğer 

• • • 
Bir taraftan grev devam 

ederken diğer taraftan piyasa
ya yeni yeni filimler çıkarılıyor. 
Bu hafta meslektaşlara göste
rilen filimlerin içinde ( Le 
disque 413) kayde değer bir 
kuvvettedir. Maliim olduğu 
üzere iki senedenberi Avrupa 
sinema amilleri casusluk filim
lerine yeniden önem vermeğe 
başladılar. lşte bu da onlardan 
biridir. Franco - London filim 
tarafından yapılmıştır. 

(LediRque 413) i yapapanlar, 
yeknasak harp ve casusluk ' 
esaslarından uzaklaşmış olmak 
için mevzua tenevvü vermiş-

lerdir. Mesela heyecanlı bir 
casusluk vaka'sı arasına hazin 
bir çig an ve oynak bir cazband; 
yakıcı bir aşkla nihayet bulan 
flört hikayesi arasına da muh
teşem bir opera sahnesi kurış
tırmışlar. Bunlar arasına hakiki 
komik pasajların da katılması 
filme daha fazhı hoşa g idecek 
bir çeşni vermiştir. Mevzu ek
seriyetle dahilde geçmektediı·. 
Modern tarzdaki dekorlar Dek 

SiNEMA. YILDIZI ARASINDA : her şeyini unutturur ve oka

Alman sinema yıldızları arasında bir Polo şampiyonası hazırlanmışllr. 
Almanyanın yetiştirdiği tanınmış s&n'atkftrlar ve kadın sinema yıldızları bu 
şampiyonaya iştirak edeceklerdir. 

Geçen hafla pazar gUnU Berlinde, Gernlche stadında Polo •an8plyonaaının 
secmelerl yapllmu;ttr. Fotoljraf seçme müsabakalarına aittir. 

dın benim için güzeldir. Fakat 
diğer biriıi o güzel göz
leri görmez ve bu kadın 

onun için çirkindir. lıte anlp.-

mamazlığın başlıca sebeplerin
den biri ... 

Bunun için bütiln kadınlar 
güzel taraflannı göstermesini 

bilmelidirler. Bu en büyilk san
attır. Bunu yaparken çirkin 
taraflarını da düzeltebilmek baş
lıca gayeleri olmalıdır. 

Krem cildin ve bilhassa yü
zün en büyük dostudur. Kabil 
olduğu kadar çok ve bilhassa 
en iyi kremleri kullanınız. De
vam etmekte olduğum güzeli k 
mütehassıslarının en büyük 
tavsiyeleri nedir bilirmisiniz: 

- Daima temiz kalınız. Ve 
kabilse hergün, hatta günde 
iki defa yıkamnız. 

Ben sabah ve akşam soğuk su 
banyonyosu yaparım bilhassa bu 
banyolardan evvel yapılacak 
jimnastikler vücudun güzelliği 
için çok faidelidir. 

Kirpikler ve kaşları münta
zam tutmak icin vazelin en iyi 

son zamanlarda yapılan en ağır 
dram filimlerinde bile bazı hafif 
sahneler, küçük nükteler vardır. 

Emest Lubiçin çeııirdıği iiç renkli 
/ilimde Si/viya Sidnry 

Bundan sekiz sene evvel 
hiç unutmam böyle baştan son( 
rnkıcı bir dram çevirmiştim 

Şimdi hatırladıkça utancımdan 

kızarıyorum. Belki habrlar· 
sınız. İsmi " Sonsuz aşk ,,tı. 
Con Barimur ve Kamilla Horo 
çevirmişlerdi. 

Rejisörlüğe bayılırım. Geçen
lerde bulunduğum şirketin 

umumi direktörlüğünü de bana 
verdiler. Fakat pek kısa bir 
umanda istifa ettim. Çünkü 
ben de bir artist gibi sahnede 
çalışmak isterim. Sahneden 
uzak kalmak beni deli ediyor. 
Şimdi sadece rejisörüm, ve 

mes'udum. 
Çünki bundan sonra bütün 

filimlerimi baştan nihayete ka· 

dar kendim çevireceğim Bil· 
hassa Marlen Dietrih'in filimle-
rmı .. 

Bütün bunları sör.ledikten 

sonra birazda meslekimin en· 
büyük kusuru bana bir saat 
bile istirahat vaktı bırakmama
sıdır. 

Bundan sekiz ay evvel kum• 

panyamdaki bir artistle, Vivi· 
an Gay'Je evlendim.karım lngi-

lizdir. Bakım7. 8 aydanberi ilk 
defa bir parça istirahat içi• 
lngiltereye gelebildik. 

Çevirdiğim filimlere gelince: 
Ben her türlü filim çeviririm. 
Müşkül peıent değilim. Düşün· 
düğüm yegane şey halkbr. 
Halkın tutacağını anladım mı, 

mevzu ne olursa olsun hemen 
işe başlarım. Sessiz sinama 
zamanında çok hareketli ko-
mediler ve koyu dramlar 
çok m3kbula geçerdi. Sesli si-
nema çıktı. Musikili komediler 
rağbet görmeğe başladı. Halkın 

bunu sinema kumpanyaları faz• 
).asiyle tatmin edince bu çeşid 

filmler de tavsadı. Şimdi tarihi 
ve macera filmleri rağbet görü
yor. 

istikbalden eminiz. Pek ya
kında üç renkli filmler piyasa
yı kapJıyacakbr. Ve yakın ati
de de mücessem sinemayı hal
ka vereceğiz. Ondan sonra da 
televizyon ve daha sonra ? ... 
işte bunu ben de kestiremi· 
yorum. ,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ilaçtır. Ayni zamanda büyüme
lerine yardım eder. 

Dansediniz, faidcsini sayma
ğa lüzum görmiyorum. Verdiği 
zevk kafidir zanoederim. 

Hülasa, güzelliğinizi muha
faza için elinizden geleni yapı· 
nız. Çünki gençlik ve güzellik 
hayatta bir defa geliyor. 
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- Damoil buntan tekmr mı 
aldı? Oh bu adam saklanıyor 1 
F at Fransayı baştan başa do
laşarak onu behemehal e1ime 
geçireceğim. Ve o vakıt ... 

- Hayır Şövalye ! Mareşal 
Damoil onları aldırmadı. Ben 
koyuverdim. 

Delikanlı kalbinin ferablan
dığını hissetmişti.Sevinç içinde 
gülümsemişti : 

- Kurtuldular öyle mi? Za
vallı kadınlar şimdi serbest bu
lunuyorlar öyle mı? 

- Kendimi mahkum olmuı 
ve nişanlımın benden tiksine
ceğini anlayınca bu işi yapbm. 
Ba11mda müthiş felaketlerin 
fırtınaları kopuyordu. Bakınız! 
Damovil, merhamete layık iki 
bahtsız kadını azap içinde ya
şabyor. Bm1lar1 da muhafaza 
için bana müracaat ediyor. Ben 
de ita ta mecbur oluyonım. 
Artık Mariyakdan aynfacağımı 
anladığım glln Damovilin mey
dana vuracağı sırlardan kor
kum kalmamıŞh. Zira bu sırn 
N an.r kraliçesi ortaya çı
karacakb. Şimdiye kadar ken
dimi çok adi ve son dere
cede sefil gördüğüm için kar
şılarına çıkmaR"a güç hal ile 
cesaret edebildim. Çekine çe
kine bu mahpus kadınların 
yanına gittim. Hemen onfar:a: 

"Si~e karşı yapmış olduğum 
fenalıktan dolayı beni affedi· 
niz. Haydı ~diniz ... Artık ser
bestsiniz!.. Dedim. Bu işi o za
man yapmamış olaydım şimdi 
lüiz 'buradan sizinle beraber 
çıkacak idi. 

- Madam! Liiizin mel'un 
marqahn pençesinde bulun· 
madığını ö .. renmek benim için 
büyük bir mesettettir fakat 
nereye gideceklerini size söy
lemediler mi? 

- O kadar heyecan içinde 
idim ki onlara bunu sormağı 
aklıma getirmedim. Fakat sor
muş olsaydım bile bana cevap 
vermiyeceklerdi. 

- Demek ki başka hiç bir 
şey bilmiyorsunuz öy)e mi? 

- Müsyü! Size yemin ede
rim ki jan Döpiyen ile kızı 
evimde bulunduklan milddet 
zarfında asla sıkınh çekmedi
ler. Ben onlara karşı hizmet
çilik ettim. Mareşahn da o ~a
mandan beri buraya gelmedi
ğine emin olunuz. 

- Size birşey sormak iste
rim. Arasıra onlarla görüş· 
tünüz mü? 

- iki üç defa ... 
- Luizin ağzından benim 

İsmimi işitfiniz mi? 
- Hayır! 

_ Delikanlının gözleri karardı. 

YAZAN : Mişel Zevako 
Derin bir iç çekişiyle teessür
lerini dökmek istedi: 

- Niçin bundan bahsetsin? 
Beni çoktan unutmuştur .. Fakat 
tevkif olunduğum sabah yar
dıma beni çağırmışh ... 

Diye düşündü. 
Pardayanın arbk Alis dö 

Lüksün evinde yapacak bir işi 

kalmamıştı. Müsaade atdı. Fa
kat genç kız arasıra gelip 
kendisini görmesini rica etti. 
Şövalye de söz verdi. 

Pardayan Lahaş sokağındaki 
evden çıkarak doğruca Tikel:on 

sokağındaki "Konuşan iki ölü" 
meyhanesine gitti. Babası, ken-

disini orada bekliyordu. Bu 
ziyaret Şövalyede iyi bir tesir 

bırakmışb. Luiz artık Damovi
lin elinde değildi. Arzusu da 
bu idi. 

Ş6valye, bunlan düşUnerek 

koşa koşa Niketon sokağına 
gitti. Lövr sarayına 1akın eski 

Parisin en büyük bir caddesi 
olnn Bove CJokağına gelince bir 

çok halkın toplandığını g6re
rek durdu. 

Pardayan yere düşmemek 

için dirseğine yapışan genç bir 
kıza: 

- Ne var? 

Diye sordu. Kız da : 

- Haberiniz yok mu? Kral 
Luver sarayına geliyor? 

Bu esnada bir karışıklık 
oldu. Kralın Monmarter soka
ğından geçeceği şayiası yayı

lınca, herkes Monmarter soka

ğına doğru koşmağa başladı. 

Şövalye de Tiketon sokağına 
doğru yürüdü. 

* .,,, 
ihtiyar Pardayan ( Konuşan 

iki ölll } meyhanesine geldiği 

zaman sahibi madam Kato tara 
fmdan büyük bir sevinçle karşı· 
landı. Bu eski kurd hemen 
etıafını tetkik etti. Gördüğü 

temizlik Pardayamn ağzının 
suyunu akıth ve: 

- Kato, seni tebrik ederim, 
meybar.e cidden güzel. Pariste 
bu kadar güzel meyhaneye 
rast gelmedim dedi. Kato da 
karşılık olarak: 

- Hep sizin sayenizde Mös· 
yöl Bunlan sizin paranızla yap• 
tim. 

Diye karşısında kmtıb duru· 
yordu. 

Pardayan ise bir masanın ba
şına geçerek boş durmak adeti 
olmadığından Kato'ya, beş alb 
yumurtadan bir omlet hazırla
masını tenbihledi ve yemeği 
iştiha ile yemeğe başladı. 

- Smm Vm· -

1\ -

BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
y .A.ZA..N" ; A.. Fi.. 

(iktibas ve tocrme lıakkı mallfuzdar) 

·---------------------------'· -29-

Nezib bozgunluğu ve Os- Avustııryadan ayrılmak istemi· 
tnanlı donanmasının Mehmed yordu. Rusya çarlığı da Avru-
Ali paşaya teslimi devletlerin payı kendi aleyhine sevketme· 
nazarlarını yine şarka çevirt· me.k için devletlerin ittifakın-
tnişti. Meseleye onların hususi dan ayrılmıyacağını söylüyordu. 
~~nfaatfori de taalluk ediyor~u: Yalnız FraMa hükumeti Meh-
'"'Unkar iskelesi muahedesını medali Paşa tarafdarı idi. O 
hUkümsüz bırakmak ve Rusya- daima Mehmedali Paşayı ilti-
n,n bundan istifadesine meydan zam etmiştir. 
bıralunamnk istiyorlardı. Bu su- Osmaı h devleti ile fngiltere, 
tetJe Mısır meselesi bir Avrupa Avusturya, Prusya, Rusya dev-
siyasi meselesi olmuştu. Jetler inin murahhasları Lond-

lngilterc Hünklir iskelesi mu· radn toplandılar. Müzakere 
ahedcsinin gizli hükümlerinden neticesinde 15 Temmuz 1840 ta 
elan boğnı.Jar maddesini ve imza olunan mukavelename 
A\tusturyn Rusya çarlığmın mucibince lngiltere, Avusturya, 
Şarkta büyük nüfuz kaıanma- Prusya ve Rusya devletleri 
81nı cekemiyorJardı. Prusya Osmanlı devletinin istiklalini 

YENi ASIR , -'illlll9J!?fl2lU2!:zzl~Z'Z)tr.aı~1111 .. ıe5%:lQll r~•ıımıEı .................. .. 

Borsa 1-Iaherleri 1 8 Q N Q 
DUn Borsada ! 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uzüm 
Çu. Alıcı Fiat: 1 
21 M J Taranto 
19 S Gomel 
12 M Alalof 

7 75 9 875 
8 50 8 50 
9 50 9 so 

52 Yekün 
51771 O Eski sabş 
517762 uumi satış 

Zahire 

Mübadil bonosu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilAh Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adres: lzmir Kemeralb 

Hacı Hasan 
60 numarada 
müracaat. 

otelinde 
Cavide 

TELEFON: 3903 
Çu. Cinsi Fiat 
200 Buğday 7 7 
22 balye pamuk44 44 

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

88 K palamut 470 730 
Bugün şube kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 
297 balye pamuk43 50 44 

Ali ağa 
Nahiyesinde 
Üç defa zelzele oldu 
Evvelki gün Menemenin Ali 

ağa nahiyesinde 18,30 3,30 da 
ve 14 te olmak üzere üç defa 
zelzele olmuştur. Ali ağa bü
ikümet konağının üst katında 
bir çatlak hasıl olmuştur. Baş
ka zarar olmamıştır. 

Kız ne diyor? 
Ben oğlanı sevlyerdum 

kendim le Um oldum 
Menemenin Boz köyünden 

kara Mustafa kızı 16 yaşında 
Şadiye, ayru köyden Mehmed 
oğlu Hüseyin tarafından kaçı-
rılmışb. Jandarmalar Hiiseyni 
ve kızı bulmuşlardır. Fakat 
Şadiye Hüseyine nişanlı oldu-
ğunu ve övey anasının kendi
sine fena muamele ettiği için 
rizasiyle kaçıb Hüseyine teslim 
olduğunu ve Hüseyni sevdiğini 
söylemiştir. Tahkikata deYam 
olunmaktadır. 

lzmir birinci mıntaka tapu 

sicil muhafızhğınclan : 
De~rmendere köyünden boş-

nak Yusuf oğlu Etemin e a 
anceddin intikal suretiyle minel
kad "m bilA senet tasaTnıf ve 
ziraatında ~ulundu2"undan ba
hisle namına. tescilden sonra 
ayni köyden Kmmh Hilseyİn 
o~lu Kadire temlik etmek iste
diği De~rmenderesinin Dasr1ar 
yeri mevl<İinde sarkan lbrahim 
tarlası garben koçuk Ali tar-
lası şimalen kısmen lbrabim 
ve kısmen küçük Ali tar!alan 
cenuben Kmmlı Hasan tar!asile 
çevrili bir kıtada on bir dönüm 
(346) metrelik tarlanın kavdı 
bulunmadığından ifan gftnlinden 
itibaren onuncu gnnn mahallin
de tahkikat yapılacaktır. Ba 
maim mtilkiyetinde, sınınnda 
veva her hangi bir ayni hakta 
alakası olduğunu iddia eden 
var ise o gün tahkika gelecek 
memura yahud o güne kadar 

l 
lzmir birinci mıntaka tapu sicil l 
muhafızlığına vesikalarile bir
likte müracaat eylemeleri bil-
dirilir. U281 

1 Bergama icra memurluğun-
dan: 

Bergamadan iisküp1ü ölü 
Tevfik veresesinden seyyar ke
bapçı Bahri'ye: 

Nakiyeye olan borcundan 
dolayı haczedilen Bergamanın 
Fatih namı diğeri Komluca 
mevkiindeki 5500 metre mu
rabbaı miktannda bulunan bağ
daki hissenizin 29-7-936 gü
nüne rasthyan Çarşamba günil 
saat 11-12 de Bergama icra 
dairesinde açık artbrma ile sa
tılmasına karar verilmiş ve ilan
ları yapılmıştır. 

ikamet ettiğiniz yerin belli 
olmamasına binaen işbu kağıt 
tebliğ yerine geçmek üzere 
i!tın olunur. 

1763 (1276) 

Doktor operatör 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 ten 
6 ya kadar ikinci Beyler so
kak şerbetçi karşısı No 81 
de kabul eder. Beden,bacak 
ayak çarpıklıklan, düztaban 
ilh haı:;talıkları en son orto
pedi usullerile tedavi eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 

J:ıunir Birinci Mıntaka Tapu 
Sicil Muhafızlığından : 
Değirmen dere köyün~.n k~y 

civarında sağı Kınmh Huseyın 
kızı Ayşe arsası solu Kınmlı 
Hilseyin kızı Fatma arsası ar
kası değirmen arığı ve önil 
köprülü çay ile çevrili evvelce 
arsa ba1en evin deveci lbrabim 
lc:ızı Haticeden haricen satın 
almak suretile Değirmendere 
köyünden Kınmlı Hüseyin oğ· · 
lu Kadir otuz seneden beri se
netsiz ve nizasız tasarrufunda 
bulunduğundan bahsile namına 
tescili talebinde bulunduğun
dan ve kaydı bulunmadığından 
ilan gtinünden itibaren onuncu 
günU mahallinde tahkikat ya
pılacaktır. Bu evin mOlkiyetin
de, smırında veya herhangi bir 
ayni hakta al&kası olanlar var 
ise tahkikat günü mahalline 
gelecek memura yahut o güne 
kadar lımir birinci mmtaka 
tapu sicil muhafızlığına vesi
kRlarile birlikte müracaat ey
lemeleri bildirilir. 0282) 

l\lüJDE füJ E 
Salihli meşhur Sart ılıcası açıldı 

11mmııım&1maı&mi!milir... ....... mm .. -=ı ... -. ... n .. 
Yüzlerce sen~lcrdenberi bir çok hastalnı ın tedavi 'OC -

ğı olan meşhur çamur hamamları namile maruf Sart dı
cası muhternm misafirlerinden gördüğü rağbeta karşı bu 
sene fevkalade muntazam odalar, banyolar ve hususi ban
yolu odalar da ilive edilerek açılmışhr. 

Banyomuzun romatizma, böbrek, iyatik, cild, be1, dil, 
rahim ve kısırlık hastalıklarına ifabahş eylediği bir çok 
tecrübelerle anlaşılmıştır. 

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

Banyomuzun çam çınar ağaçlan ile dolu manzarası te
miz ve saf havası ve içilecek suyunun tatlılığı ve banyo 
suyunun çokluğu bir takım şella\eleri ve eğlence mahalleri 
çok cazibdir. Misafirlerin bütün ihtiyaçları için hususi ter-
tibat alınmıştır. T., : buyuracak muhterem misafirleri~i
zın Salihli istasyonunda posta arabalarını sormaları rıca 

· olunur. Çamur hamamı sahiplerinden 
Rıza ve şeriki lskender 

1-7 (1089) 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankasından: 
lsimlerilc hisse senetlerinin cinsleri ve numararalan aşağıdfi 

yazılı olan hissedarlarımız hisseden müteve11it borç bakiyelerini 
ödemekten imtina ettiklerinden ellerindeki bissseler esas muka-

velenamemizin on sekizinci madde i hükmüne göre Istanbul 
Kambiyo Borsasında sattmlmış ve iptal olu muştur. Sabn alan
lara yeni hisse senetleri verilecektir. 
D. S. No. Müessis Hisse adedi Hisse No. ismi ve adresi 

9 1 50 11 lzmir SeJvifi Meıcit Miı 
Ali So. No. l 7-21 ba.v 
Mehmet Ali 

111 1 50 129 lzmir. Alsancak Bor
nova Cad. No. 84 Diş 
Dr. Alfiret Mangir 
lzmir. Reşac\iye cad. 
No. 810-3 Fırıncı bay 

198 1 so 225 

Mehmet Sait 
573 i 100 910 

1800-1804 Salihli. Sarraf Halil ağa 
Z. Bay Mehmet Hulusi 

605 1 100 915 
1879-1883 Salihli Çapak köyün· 

den Sarı Mustafa Oğ. 
Bay Mehmet on başı 
lzmir Tilkilik Keçeci· 
ler cad. No. 50 Beyşe· 

739 1 so 622 

birli Bay Mustafa 
IZMIR ESNAF ve AHALI BANKASI 

Izmir birinci mıntaka tapu 
aicil ı:oubafızlığından: 

Değirmen derenin çamurluk 
mevkiinde şarkao Mestan oğlu 
Ali tarlası garben arnavut Mch
med vereseleri şimalen keza 
amavut Mehmet vereseleri tar
lası cenuben kırımlı Hüseyin 
vereseleri tarlasile çevrili bir 
parçada yedi dönüm 460 met
relik tarla aynı köyden kmmls 
Hnseynin minelkadim bila se
net ve niıa fasıla sız bir surette 
tasarruf ve ziraabnda iken 927 
senesinde ölmesiyle oğulları 
Hasan, Kadir lsmail ve idris 
ve kızları Fatma ve Emine ve 
Ayşeye kaldığından bahsile 
namlanna yeniden tescil! tale
binde bulunduklarından ve 
kavdı bulunmadı~mdan ilan ta-

1280 

ZAYI 
Esnnf Ahali bankası Tire şu

besinden aldığım 10797 No. lı 
10 liralık muvakkat hisse mak
buzumu zayi ettim. Yeni ini 
lacağımdan eskisinin hükmü 

olmadığını ilan ederim. 
Tirede Ayarcıoğlu Riıa 

1766 1274 

rihinden itibaren onuncu günü 
mahallinde tetkikat yapılacak-
hr. Bu tarlanın mülkiyetinde, 
sınırında veya her hangi bir 
ayni hakta alakası oldup-unu 
iddia eden var ise o gün ma-
haUiode tahkikata gelecek me
mura yahut o güne kadar lzmir 
birinci mıntaka tapu sicil mu
hafızlığına vesikalarile birlikte 
müracaat etmeleri bildiı-ilir. 

(1283) 
5 

ve arazinin tamamiyetini mu
hafaza ve müdafaa eylemeği 
taahhüd ediyorlardı. Mehmed 
Ali paşa padişah tarafından 
tebliğ olunacak karara muha
lefet ederse hakkında kuvvei 
cebriye kullanllacakb. 

izzet Mehmet paşa kuman
dasiJe gönderilen Osmanlı or
dusuna lbrahioı paşa Dürzü 
dağmda karşı durmak istemiş 
ise de ordusu dağılıverdi \'e 1 

~a:a~i1:a~1~~41 Va~~;~li v!;:~ 
set imtiyau ile ve erkek 
oğul ve torunfannm büyükten 
büyüğüne ~eçmek üzere :Meh-

istihkakı olmamak üzere Mıs r 
valiliğinde veraset u~ulü tesis 
t!dildi. Mısır meselesi de bu 
suretle bitti. 

* ••• 

Padişah tarafından Mehmed 
Ali papya tebliğ oluoac&k 
karara gelince: 

Mısır eyaleti veraset tarikile 
ve Akki muhafızlığı ve Sayda 
eyaleti kaydı hayat ile kendi
sine veriliyordu. On giin zar
fında bunu kabul etmezse Ak
ka ile Sayda eyaletini kaybe
decek ve ikinci on gün zar
fında yine itaat eyle..-nezse 
kendisine hiç bir şey temin 
ofunmıyacaktı. 

Bu kararı padişah tarafından 
tebliğ etmek üzere Sadaret 
müste arı Rifat bey Mısıra gön
derildi. Mehm d Ali paşa onar 
günliik mühletler geçtiği halde 
muvafzdmt etmedi. Bunun üıe
rine karadan ve denizden as .. 
ker Te donannıa seYkolundu. 

. kendisi çol yolile Mısıra kaçtı. 
lngiltere, Avusturya ve Os

manlı gemilerinden mürekkep 
hafif bir filo Suriye sahillerine 
gidip Beyrut~ ve Akayı zapt 
eyledikten sonra lngiliz amiralı 
Napier 27 ikinci teşrin 1840 de 
lskenderiye önüne geldi. Ve 
şehri topa tutacağını söyledi. 
Mehmed Ali paşa yola yattı. 
Ahmed paşanın getirib teslim 
etmiş olduğu Osmanlı donan
ma .. ım padişaha iade edeceğini 
ve devletlerin kararına razı olaca· 
ğını bildirdi. Bir bayii muhabere 
ve müzakereden sonra yalnız 
Mısır Valiliği veraset tarikile 
erkek evladın en büyügüne 
geçmek üzere Mehmed Ali 

• Paşaya verilerek Suriye ve 
j Adana'nın geri alınması karar· 

~ laşb. 
Mehmed Ali Paşaya verilen 

med Ali paşaya verildi. Mısır 
ordusu on sekiz bin kişiye in-

dirildi. Mira•aydan yukarı rüt
bedeki zabitler padişahıo irade-

sile tayin olunacak ve Mısırda 
tanzimatı h:ıyriye hattı ile bütün 
Osmanlı kanunları ve Osmanlı 

devletinin d;ö-er devletlerle 
mün'akid muahedeleri tama

miyle mer'i bnlunncaktr. Meh
med Ali nasa Rahıalinin mii
saade.11i o•maciıkça harb ~emisi 

yapamıvacak Vf' her sene Os· ı 
manh devletine maktu bir vergi 
verecekti. · 

Bu şartlar ve fermanda ya
zılı diğer hükümler altında 

olarak Mehmed Ali paşanın 
erkel:: oğulları \'e torunlannın 
büyükten biiyüğüne geçmek ve 
fakat kız evladlarından doğ
mş oluan erkeklerin bir S?iina 

Hünkfir iskelesi muahede-
ırindenberi zihinleri tırmalıyan 
Boğazlar meselesinin de kat'i 
surette halli zamanı gelmişti. 
Gerçi Hünkar iskelesi muahe
desinin seki% sendik müddeti 
bitmişti, lakin devletler Rusya
nın bundan sonra bu yolda bir 
istifadeye kalkışmasına mahal 
bırakmamak istiyorlardı. 

13 Temmuz 1841 de Lon
drada Osmanlı devJeti ile ln
giHere, Avusturya, Prusya, 
Rusya, Fransa devletleri ara· 
sında (Boğazlar muknve!ena
mcsi) namile maruf olan mua
hede akdolundu ki bu muahe
de Çanakkale ve lstanbul bo· 
ğazları hakkında bütün Avru
pa büyük devletlerinin iştira .. 
kile akdolunau ilk muahe· 
dedir. 

- Bilmrdı -



- ---- -

e Sahife Ylml ASlR *' Hazıran 193 s 

lzmlr Beledlyeslnden : 
1 - Senelik kirası 200 lira 

bedeli muhammenle elhamra 
sineması arkasındaki 42 sayılı 
garajın bir senelik kirası3/7/936 
Cuma günü saat 16 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. \i 

YILMAZ RAKISI 
VÜCUDUNUZA SIHHAT VE MİDENİZE İŞTİHA VEREN YEGANE 45 DERECELİK NEFİS RAK1DIR. 

iştirak için on beş liralık mu- ııım ___ _ lzmlr umum acentesi : Emirler çarşısı karşısında Mıhçılar HÜSEYİN BAHRİ, ŞEKİP müskirat deposu. TELEFON : 325& 
____ .. ,. 

vakkat . teminat makbuzu ile :;:.~1 iiiiiii]i;iiiiiiiiiiiiii 
söylenen gün ve saatta encü- ÇOCUK •• 
mene gelinir. 

2 - Beheri on bir kuruştan HASTALIKLARI 
altı bin altı yüz lira bedeli mu- ~ 1 ÜTEHASSISl 
hammenle altmış bin aded ban~ 

dırma paket taşı başkatiplik

t eki şartname veçhile 3-7-936 

Cuma günü saat on altıda ka
palı zarflı eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için dörtyüz 
doksan beş liralık muvakkat 

teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubile 2490 sayılı 
k:ınunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış teklifle ihale günü 

saat on beşe kadar encümen 
başkanlığına verilir. 

3 - Karşıyaka suyu abone· 
lerinin branşmanları için, da

hili kutru on iki harici kutru 

yirmi dört ve kalınlığı altı mi
limitre olmak üzere başkatip-

likteki şartname veçhile beş 

bin kilo kurşun boru alınacak
tır. Bedeli muhammeni beher 

kilosu yirmi yedi kuruştan bin 
üç yüz elli liradır. Açık eksilt
me ile ihalesi 3-7-936 Cuma 

günü saat on altıdadır. iştirak 

için yüz iki liralık muvakkat 

teminat makbuzu veya banka 

teminat mektubile söylenen gün 
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 yetmit iki lita yetmiş ku
ruştur. Bu inşaata mukabil 
mezkur pavyon üç sene müd
detle müteahhide icar edile
cektir. Senelik icar bedeli mu
hammeni on liradır. Bu işe ait 
şartname, keşifname ve proje 
Başkitipliktediri Talipler şart
name keşifname ve proje da
iresindeki inşaatı tamamen 
yapmağı kabul etmekle bara
ber senelik icar bedelini arthr
mak suretiyle müzayedeye işli· 
rak edeceklerdir. Açık arttır

ma ile ihalesi 3-7-936 Cuma 
günü saat 16 dadır. inşaat için 
elli lira kırk beş kuruş, kira
bedeli için de yetmiş beş ku
ruş ki ceman elli bir lira yirmi 
kuruşluk teminat makbuzu 
ve ya banka mektubuyla söy
Jenen gün ve saatta Encümene 
gelinir. 1727 (1249) 

18-21-25-28 
- Kültürpark sahası içinde 

belediyece istimlak edilen 12 
sayılı binanın enkazı müteah
hide aid olmak üzere yıkılması 
işi başkatiplikteki keşif ve şart
name veçhile 7-7-936 Salı günü 
saat 16 da açık arbrma ile 
ihale edilecektir. Bedeli keşfi 

200 liradır. iştirak için 15 lira
lık muvakkat teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en· 
ci.imene gelinir. 

21-25-30-3 1767 (1275) 
1 - Beher metre murabbaı 

100 kuruştan iki yüz kırk beş 
lira bedeli muhammenle 85 sa

yılı adanın 38 ve 39 sayılı ar
saları baş katiplikteki şartna-

me veçhile 7-7-936 salı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 

on sekiz buçuk lıraJık muvak
kat teminat makbuzu ile söyle
nen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
125 kuruştan üç yiiz altı lira 
yirmi beş kuruş bedeli muham-

menle 84 sayılı adanın 25 ve 

26 sayılı ars.darı baş katiplik
teki tarlname veçhile 7-7-936 
salı ıiinü saat or. .\Hda açık 
artırma ilt ih JJ.le cJi1~c~ktir. 
Iştir.lk için ;<ı ı ııi iiç fo-;ıJd, ma-

Hastalarını her gün 11,30 
dan saat on üçe kadar 
Beyler sokağındaki kıliniğin
de kabul eder. Telefon 3990 

........ ım:ı ............ .. 
Nazilli icra ve iflas memur

luğundan: 

Nazillinin altıntaş mahalle· 
sinde oturmakta ve birinci sı

nıf tüccar olarak ticaretle me~· 
gul bulunmakta olan sabuncu 

Mustafa Şükrünün iflası 6-5-936 
tarihinde açılıb tasfiyesinin adi 

şekilde yapılmasına karar ve· 
rilmiş olduğundan: 

1 - Müflisten alacağı olan
ların ve istihkak iddiasında 

bulunanların alacaklarını ve is
tihkaklarını ilandan bir ay için

de Nazilli icra ve iflas idare
sine gelerek kaydettirmeleri ve 

delillerini senet ve defter hü
lasaları ve saire asıl veya mu

saddak suretlerini tevdi eyle
melerit 

2 - Hilafı hareket cezayı 
mes'uliyeti müstelzim olmak 

üzere müftisin borçlularının ayni 

müddet içinde kendilerini ve 
borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her 
ne sıfatla olursa olson ellerinde 

bulunduranf arm o mallar üze
rindeki hakları mahfuz olmak 

şartiyle bunları aynı müddet 
iç\nde daire emrine tevdi et

meleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri hulunmadıkça ce

zayi mes'uliyete uğrıyacakları 
ve rüchan haklarından mahrum 
kalacakları. 

4 - 4-7-936 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat sekiz
de alacaklıların ilk içtimaa gel
meleri ve müflis ile müşterek 

borçlu olanlar ve kefillerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair 

kimselerin toplanmada bulun

mağa hakları olduğu ilan olu· 
nur. 21-23-24 1765 (1277) 

vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü· 
mene gelinir. 

3 - Elektrik tesisab için 
2 adet 18 santimlik ve 38 adet 

16 santimlik demir potrel alı

nacaktır. Hepsinin bedeli keşfi 

üç yüz doksan iki lira doksan 
üç kuruştur. Başkatiplikteki 

şartname ve keşifname muci
b:nce 7-7-936 salı günü s

0

aat 

on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yirmi 

dokuz buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 

gün ve saatta encümene geli
nır. 

4 - Sükrü Kaya, Voroşilof 

bulvarlarında kırk beş ve eski 
Fuvar sahasında on sekiz adet 

potrel dikilmesi, konsol takıl

ması, tel çekilmesi boyanması 

ve nakliye işçiliği başkatiplik
teki keşif ve şartname veçhile 

7-7-936 salı günü saat on al
tıda açık eksiltme ile ihale 

edilecektir. Bu işin heyeti umu
miyesinin bedeli keşfi iki yüz 

elli iki liradır. iştirak için on 
d0kuz liralık muvakkat teminat 
c ıakbmu ile söylenen gün ve 
'taitll.ıt c:ncümene gelinir. 

'.! 1-25-30-3 1768 (1279) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

~m.6alaj & cn 
7l®ar.ti aya J.JiifXıfJ 

~I~ 

Perakende 

Masa vantilatörleri 
1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet 

pilJe işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evlere hastahanelere ve her 
yerde lazım olan bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadırt Tavsive 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 
28.9 Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

Sıhhat 
ve 

güz~llik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ra~yolin 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok · dikkat ediniz 
Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve menşeini 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADIO.LlN 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
: TAZE TEMiZ UCUZ · • • . 
. JIAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

NASJRilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
-Nasır 

iLACI 

m • 
OZAR.. 

DOKTOR JEMSiH 
En eski nasırları bile ptk kı~a bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Buğday teşkilatında çalıştırılmak ve müsabaka imtihanında 

göstereceği muvaffakiyet derecesine göre 70 - 100 liraya kadar 
aylık veriJmek üzere on memur alınacaktır. 

Müsabaka i mtihanına girebilmek için en aşağı Lise, Ticaret 
Lisesi Galatasaray Ticaret kısmı mezunu veya mali bir müesse-
sede veya Bankada en az üç sene çalışmış bulunması ve yaşı 
yirmiden aşağı ve otuzdan yukarı olmaması şarttır. 

Müsabaka imtihanı 30 Haziran 936 tarihine rnüsadif Salı günü 
saat 15 de Ankara, lstanbul ve lzmirde yapılacaktır. 

imtihan programı v e diğer şerait Ankara, Istanbul ve lzmir 
Ziraat Bankalarından öğrenebilirler. 

Talipler istenilen vesikalarla birlikte 25 Haziran 936 akşamına 
kadar bu Bankalara miiracaat etmiş olmahdırlar. 

21-24 17<t6 (1273) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 15-6-36 da 

gelip 20 • 6 .. 36 da Anvers -
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük alı· 
caktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

z~e & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
MACEDONIA vapuru 23 hazi· 
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bcemen limanlarına 
yük alacaktır. 

DELOS vapuru 7 tem-
muzda bekleniyor. 11 temmuza 

' 

VIKlNGLAND motörü 29 
may1s 36 da gelip Rotter
dam - Hanıburg - Bremen -
(doğru) Copenbang - Dantzig
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

NORDLAND rtıötör\l 15 
haziran 36 da gelip Rotter· 

kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

l CHIOS vapuru 11 temmuzda 
bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 
~ 

dam - Hamburg - Bremen - Co
penhage - Dantziğ - Gtlynia .... 

Goteburg - Oslo ve: lsknndi

na vya limanlan için yük ala
caktır. 

BIRKALAN O motörü 29 
haziran 36 da gelip Rotter

dam - Hamburg - Bremen - Co

panbage - Dantzig - Gdynia • 
Goteburg - Oslo ve lskandi

navya limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAlN 
ALBA JULIA vapuru 7-6-36 

da gelip 8·6-36 tarihinde Pire

Malta - Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul eder. 
llaod&ki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda T abmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLI 

SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 •• • Doktor 

a rilşık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mntebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞlTlK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

ARMENT H.Schuld - Haml>urg 
DUBURG vapuru 29 bazi~ 

randa Hamburg ve Anvers li
manlarıntlan tahliye için bek
lenmektedir. 

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

•• ıgJ ... 

Export Steamship korporation 
EXAMINER vapuru 21 ha

ziranda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

_....,.,.~anaı..• ..... -
JOHNSTON varen Lines Ltd 

Liverpool 
KENMORE vapuru 1 tem

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

• • ®=41-41•~

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 8 tem· 
muzda Köstence, Sulina, Galas 
limanlarına yük alacağı gibi 
Beoğrad, Novisad, Budapest, 
Bratislava, Viyana ve Linz li
manlarına Galas aktarması yük 
alacaktır. 
~ 

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

Budapest 
BUDAPEST motörü 18 ha

randa bekleniyor. Beoğrad,No
visad, Bud"pest, Bratislava, 

I Viyana ve Linz limanlarına yük 

alacaktır. 
1 ~ .................. ~---~ 
ı Societe Commercial Bulgar de 
1 Navigation A vapeur 
1 BURGAZ vapuru yarın lima-
1 nımıza gelmasi beklenilmekte-

dir. Portsaitten yük çıkaracak 
ve Burgaz, Varna, Köstenci li
manları için yük alacaktır. 

•Blt&• 
H 3. (182) 

........................... _.:j 
Den Norske Middelhaslioje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

IJ•W.I.77..7..:a7IL'/JZZ.7J!Z!f0tt-tUZZD' 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Pazardan maada her gün 

Öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
tıumıualı muayenehanede kaM 
bul eder. 

•• l'.7.'7.7/"//)'r/"/~ &&GliJ&D. ., 

SAN ANDRES vapuru 18 hazi· 
randa bekleniyor. lskenderiye 
ve Norveç limanlarına yük ka
bul edecektir. 

SARDINIA vapuru temmu
zun ortasına doğru bekleniyor. 
lskenderiye, Dieppe ve Norveç 
limanlarına yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Tele fon N o. 
2007 - 2008 

lzın irliler Istanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
•A 

~ .);: . ~~~~...,.;'-

Sirkecide Osmaniye otelinde 
•• i . ~. •' . • 

ı -· ~ . r; · ı .. 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi Izmir A~k~ri ote.li~in mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübelı ıdaresım herke~ 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendı 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. . 

Biltun bu fevkaladeliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

., 

YENi ASIR ...... -

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acen~ası 
CENDELI HAN BıRINCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve Hull için ytık alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li· 
verpool ve Glasj!OV için yük 
alacalı.br. 

DRAGO vapuru temmuz or
talarında Londra, HuU ve An· 
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için _}'ük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 tem
muıtla Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutsche Levante - l.!.inie 
T0FIA vapuru '25 haziratı-

da Hamburg, ve Bremenden 
gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin deyişikliklerinden me 
suliyet kabı;} edilmez. 

#MI 
Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

~111!!!!!!!----•-~1111!11111!11 ..... 

Göz Ho~imi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Kemal 
• 

-
SARAÇOGL:U 

Memleket hastanesi 
V:ıhiliye Vliltehassısı 

Mua.ytmeliane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü Tapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev: Telefon No. 2545 
Mfi 59 

W UXM =•z 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436) 
.-ı .................... . , 

.A.NT .A.L Y .A. 
1 Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
rzz7Z7;':77:LZZ7.77.7J 

Büyük Kardiçalı han altında Numara 6 

TEIEfon - 3560 Telgraf - ANT ANBA R 
rLZi:l2%~.A/;Z7~i/XL72~ ü7.7.7..ZL/'Zl 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalat ve 

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

7-26 (1223) 
~ı~~B~ı&ırr~mBi!li~m~"'.' ... ""' _...,._ · ·r-;':tl='":'" "'

1 

ŞI A 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korse 

Barometre, dereceler, Lastik 

eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bulunan ilaç çeşitleri 
Her yerden daima taze ve 

ucuzdur 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

ŞiFA 
iECZANESI 
1 Hükiimet sırası 
Devlet Oemiıyollarından : 

11'. C. D. D. yollan st-kizinci işletme Alsancak ve Halkapınar 
de:polarına gelecek 22 bin ton ömürün vagonlardan yere tahliye 
ve 'stif yapılması ve Lokomotiflere verilmesi 1-7·936 çarşamba 
günü saat 16 da lzmir Alsancakta sekizinci işletme binasmda 
kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel kömürün tahliye ve istifi için ton başına 15 
ve lokomotiflere verilmesi için ton basına 25 kuruştur. lstekli
Jerm 660 lira muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla 
İşe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyannameleri 
ve. ~~.lif mektup!armı ayni günôe saat on beşe kadar kom~sro~ 
reıslıgıne vermeleri lazımdır. Şartnameler Alsancakta sekızıncı 
işletme müdürlüğünden parasız alınır. 18-22 1673 (1246) 

zmir vilayeti de terdarlığından: ı 
. ~395 uma~ah azanç vergisi kanununun 25 inci maddesi mu

cı b1nce 'müesses~ ve trcllrethane sahip ve müdürlerinin müstah
demin kazanç be_yannamelerini ayın yirminci günü akşamına ka
dat menscıp u unduklan maliye tahakkuk idarelerine vermeğe 
mecbur ve ayın yirminci günün8en mukaddem verenler beyan· 
nameyi verdikleri ayni günde t hakkuk eden müstahdemin ka
zanç vergilerini de tediye etrn~kle mükellef bulunduklarından 
borduros?uun tahakkuk idare~ine. ~erildiği gün haricinde verile: 
cek vergılere tediyatı ayın yırrnısınden evvel vukubulsa dahı 
vergil~nne 1% 11-0 e2a ~llm rellileceği. 1772 (1278) 

5anne 9 
- .... 

Sevincin bir ifadesidir. 
Gazel ve sıhht dişler her insanı zlyadew 
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLOOENT 11 

diş macununu kullanınız. Bundan elde 
edeceijinlz mükemmel netıceden çok mem· 
nun olacaksınız 
~ vır cıl.'f~ • P~. °"4 -""""4. ot- ;;.;tf.1""'4-
°'/'4 &/'e. CÜffAM ol.o... ~~ lt.&a'M .....:..·ı,,;,.,..~ . 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Ayna zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem-

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa
hşlar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

, 

!lir Oıio n a/111ada11 rvı•rı 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRiPiN 
almaktır. Mideyi bozmaz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz Aldıkta11 beş dakıka .soma 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

G ,B l P i N 

Zümr ·· t damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bır ... kmışbr 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

' 

Hilil Eczanesi 

{ Babarçiçeği } ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonbatara ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aklanmayıı:uz, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş 1 



4SantTe ıo 2t Haziran ıs3e 

Finans bakanı V. Oryol, Fransanın mali siyasetini anlattı 

-ransada yeni 

•. 

grevler başladı 
aarv 

bankaları millileştirmek nıy

yetinde değildir. Fakat suiis
timallare mani olmak için on
ları ve anonim şirketlerini sıkı 
kontrol edecektir. 

Para kirasını indirmek eko
mik canlanma için şartbr. Dış 
ticaret için hükumet takas çek
leri usulüne çok ehemmiyet 
verecektir. 

VERGi SiSTEMi 
Finans bakanı vergi sistemi

nin ıslah edileceğini ve basit• 
leştirileceğini söylemiş ve ser
mayeden pay almak için ko-

e ti 

müniı.t teklifini şimdiki şartlar Paris işçiler grevinden bir intiba 

•• 

içinde tehlükeli olduğu için sinde Bracke her şeyden evel Sağ cenahtan .. Figaro,, bile 
redderek "Memleket isterse hükumetin itimada ihtiyacı ol- Aüriol hakkında methden geri 

Oeçen lıajta Fıansız cumur başkam Albeı Lebıiinün Fıa11sız bal11ire mektebini ziva1tti11deıı bir i11tiba kendi kendini kurtarabilir.,, doğunu ve parlamento gibi mil- kalmıyor. Bu. gaz~t~ Fi~~.nı 
Paris, 20 ( Ô.R ) - Finans değerden düşüreceği ümidile edecektir. Buna intizaren de demiştir. letin de bu itimadı ondan esir- bakananın realıtelerı hıssettıgıni 

bakanı Vineent:Auriol tarafın- veya korkusuyle kaçrılmıştır. Fransa bankasından açıkça ve Meclise verilen iki kanuna ve realist fikirlari içi boş gü• gem emesi lazım geldiğini yazı-
dan geçen teşrii devre esna- Hükümetin sarih beyanatı bu riyasızca avans alacaktır. Fakat göre, Fransa bankasının ıskonto zel sözlere tercih ettiğini yaz· 
sında Fransanın finans vaziyeti korku veya ümide yer bırak- milli tasarrufun hükumetin da- ettiği 14 milyarlık hazine tah- yor. maktadır. 
hakkında meb'usan meclisi mamaktadır. Maliye bakanı, vetine verdiği cevab nisbetinde vilatı tediye edilmiyecek ve " Pctit Journal " ayni fik- FRANSADA GREV 
kürsüsüne yapılan beyanat ha· ecnebi memleketteki mevcut- bu avans bankaya iade edile· devlete avans hesabına geçiri- ri müdafaa ederek diyor ki: Paris, 20 ( Ö.R ) - Priı 
kikt bir blanço mahiyetindedir. larını gizley~nler hakkında, cektir. lerek faizi yüzde altıdan yüzde " Hükümetin muvaffak olması mıntakasınJa grev bitmiş gi-
Auriol bütçe açığını kapamak muadil bir parayı Fransada FRANSA BANKASININ beşe indirilecektir. Aynı faizle için itimat şarttır. Caillau'nun bidir. Yalnız 41833 grevci 
için eski hükumetlerin hazine kendilerinden müsadere etmek ISLAHI banka devlete 10 milyar franga da dediği gibi eski formüllerin kalmıştır. Bunların yarısından 
tahvilatı çıkardıklarının, fakat hakkını hükumete veren bir Fransa bankasının Islahı için kadar yeni avans açacaktır. iskeletlerine bağlanup kalmak- çoğu büyük mağazalar mü•-
geçen dört sene içinde bun- kanun teklif etmiştir. bir proje verilmiştir. Banka ı • GAZETELERE GÖRE tan hiç bir fayda çıkmaz. lnti· tahdemleridir. Bu akşam bu 
lardan 14 milyar miktarının Hükümetin çıkaracağı kısa devletin hükmü altında olmı- Paris, 20 (Ô.R) - Gazete- habattan yeni bir program bu meselenin halledileceği 
Fransa bankasınca iskonto edil- ve uzun vadeli hazine tahville- yacak, fakat milli ekonomik ler Auriol tarafınnda verilen çıkmıştır. Bu program ayni nis- umuluyor. Sabah domuz ka• 
diğini ve bir daha bankanın rinin satın alınması için Finans bütün menfaatler orada temsil nutku çok ehemmiyetle tefsir bette hem korku, hem ümid sabları müsdahdemleri greY 
portföyünden çıkmadığını, yani hakanı milli tasarrufa müracaat edilecektir. Hükumet hususi ediyorlar ... Populaire,, gazete- veriyor. ilan etmişlerdir. 
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bankanın devlete 14 milyar 
avans vermiş olduğunu göster
miş ve deflasyon (Bütçe mas· 
raflarını kısma) siyasetinin bir 
netice vermediğini isbat etmiş
tir. Bir defa, masrafların kı
sılması sadece memur ve 
mütekaitlerin sırtından çık
mış, diğer taraftan söz de 
bunun neticesi olarak hayat 
bahalılığının azalacağı iddia
lan tahakkuk etmemiştir. Bila
kis, toptan fiatler düştüğü 

halde perakende fiatleri azal
mamıştır. 

FRANGIN KIYMETi 
Bundan sonra frangın lngi

liz lirası ve d ... lar gibi değeri
nin düşürülmesini istiyenlere 
cevab veren f nans bakanı 

bunu reddetmiş, hükumetin be
yannamesinde bildirdiği siyasete 
sadık kalacağını ve bunun, 
milletin iradesine uygun tek 
siyaset olduğunu söylemiştir. 

Bu da, milleti kendini kurtar
mağa davet etmektir. 

ALTMIŞ MiL YARLIK 
SERMAYE 

Auriol 1935 son Kanunun
danberi Fransızların harice 
gönderdigleri sermayelerm 26 
milyar olduğunu, bu paranın 
yabancı milletlerde altın ve dö
viz mevduatı şeklini aldığını, 

hususi şahısların elinde, Fran· 
sada 1932 de 4 buçuk milyar
lık altın kölçesi ve parası ol-
duğunu, bunun buğiln 6 mil
yara çıktığını, tasarruf mevdu
atının da 32 milyar frank ol
duğunu göstererek böylece 60 
milyarlık birikmiş bir sermaye 
olduğunu ileri sürerek bu 
paranın semereli işlere tahsi

si lilzumunu anlaşlımıtır. Ha
rice kaçırılan sermayelerin 
bir çoğu hükumetin frangı 

Fransız kabinesi 
dırılmasını 

J 

bu tedbirin 
kabul etti 

kal-

Fra11sız kabinesimiı toplallfısım güstıull temsili bir ıesım 
Paris, 20 (A.A) - Fransız kiimeti, İngilterenin vermiş ol-

kabinesi dış siyasa hakkında duğu karardan sonra zecri 
dış:şleri bakanı Delbosun ha- tedbirlarin kaldırılmasına mu-
hatını dinledikten sonra zecri halefet etmek istemez. Fa-
te~birlerin kaldırılmasının ka- kat böyle bir karar an-
bulünün doğru o!acağma karar cak Cenevre toplantısın-
vermiştir. du bütün devletlerin iştira-

Kabine aynı zamanda kollek- kiyle verilebilir. Fransa hükii-
tif emniyet sisteminin vücuda metinin Cenevrede kollektif 
getirilmesi için büyük faaliyet emniyetin tatbikine müteallik 
sarfına devamda karar ver- bir takım tekliflerde bulunması 
miştir. • muhtemeldir. Bu maksatla Del-

Paris, 20 ( A.A ) - Resmi boş büyük ve orta elçileri 
mahafH bu sabah kabinenin nezdlerinde bulunmakta olduk-
zecri tedbirler ve kollektif em- Jarı hükumetlere Fransanın 
niyet meseleleri hakkında itti- kollektif emniyet meselesi hak-
haz etmiş olduğu kararları if- kında noktai nazarlarını bildir-
şa etmemekted r. meğe memur edecektir. Bu tat-

B. Delbos beynelmilel vaz- biki temin etmek için ne gibi 
iyet hakkında uzun uzadıya usuller kullanılacağı gizli tutul-
iuhat uermiştir. Fransız hü- makt&dır. 

hakkında 
Cenevre, 20 (Ö.R) - Bey• 

nelmilel iş konferansında lngi· 
liz delegesi, münakaşalara se
beb olan, Sovyet işçi mürah
haslarının konferansta hazır 
bulunmaları meselesini tahrik 
etmişdir. 

• • Roosevelt pro1esı 
Nevyork, 20 (Ô.R) - Mü

messiller meclisi finans komis
yonu hükumete 800 milyon 
dolarlık varidat temin edecek 
olaa Roosevelt vergi projesini 
kabul etmiştir. 

ispanyada 
Madrid 20 (Ö.R)- Son sui

kastları protosto için Valadord' -
ta umumi grev ilan edilmiş, 

vilayet ve belediye meclisleri 

azalar llMlll_.i.fılll!lliilll•• 

. "' ..... • 
Alındığı tarihten bir ay 

sonra ödenmeğe baş-
lanılmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kardeşler 
l . 

Mobil ye evinden, en son. 
ınodel mohilye temin 

edebilirsiniz. 
fırsata kaçırmayınız 

1 
Iran hükumeti Bahren adalarındaki 

hakkını müdafaa ediyor 

7 a/11amlan 
Cenevre, 20 (Ö.R) - Mil

letler cemiyeti genel sekreter
liği bugün Iran ha. iciye nazır
lığından Bahreyn adaları hak
kında bir nota almıştır. Bu no-
tanın bir sureti de Londra hü
kumetinin Tahrnn elçisine tevdi 
edilmiştir. 

Nota Bahreyn adaları hüku
meti namına hareket eden ln-
giltere ile lbnissuud hükumeti 

bir göı üıziiş 
arasında 935 yılında taati cdi· 
len muhabere-yi protesto et
mektedir. Notada şu kayt 
vardır: 

lngiltere Iranın Bahreyn ada
lan üzerindeki haklarını bildiği 
halde çok sarih olan hak
ları, son vaziyet karşısında 
proteslo etmek vazifem icabı· 
c!ır. Iranın bu meseledeki bü-
tün hakları mahfuzdur. 


