
1 
44 -Oezl Bulven - IZMIR • 4' 
imtiyaz sahibi : Ş~VKE! BiLGiN . 

Başmuharrir ve umumı neşnyat miidürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

evemı mu e ürkiye için ariç için 
'enelik .. .... . r.wo 2500 

Allı a11lık .. . .. . 700 lllOO 

: 2897 

Bütün bakanlar 

• il Panayır için 
ReldAmlannm E-ln en 

çok okunan gazetesi 

YeniAsır'a 
veriniz. Çok istifade edersin~ J 

Yem .A.. .. tb•amada b8mlmıpı,. 

s anbula çağırıldı 
..._--=------~------~....-.~----------~~-------------------~- ----------------------------------------------;;;;;;;;------------------Italyanlar memnun değil Bakanlara Atatürk Halk için 
Ucuz ekmek bir ihtiyaç 

halindedir 
El<mek davasmın önümüzde 

Önemli bir iş olarak bulundu-
ğunu gizlememeliyiz. Başta 
parti, ilbaylık, şarbaylık ol-
duğu halde bütün cko
nomık kurumların delegeleri 
eleJc vererek bu işi etüd edi
yorlar. Yapılan toplantıların 
sonuncusundan çıkarken Bay 
Avni Doğan, bir yazıcımıza 
komisyonun araşbrdığı nokta
ları anlatmış ve sözlerini biti-
rirken araşhnlan noktalardan 
birinin de, gıda hassası aynı 
Olan ucuz bir ekmek çıkara
bilmek sonuncuna varılmak is
t.Gildiğini tebarüz ettirmişti. 

Konya urayı bu yolda dene
naeler yapmış ve kilosu dört 
buçuk kuruşa satılan bir halk 
ekmeğini piyasaya çıkaı:_mış!ır. 

Mania urayı bu yol uzerın
tle çalışmaktadır. 

Görülüyor ki ; ucuz ek~e!. 
llleseleıi, yalnız bmirin dılegı 
.., ihtiyacı olmaktan uzaktadır. 
Genel ııkıntılar, ekonemik sar
.. nblar bu zarureti doiurmuş
har. 

Uray da yapılan ıon toplan
.. da aeçilen komiıyonun etllt-
lerini " denemelerini ne ka· 
dar ilerilettiiini bilmiyoru~. 
Ancak annmtızde duran bır 
hakikat vardır ki o da 
tehrin ucuz ekmek bekle-
diğidir. Ucuzluktan düşün-
düğümüz halkımıza arpa, darı 
•e kepek yedirmek değildir. 
Ucuzluğu dilerken halkımızın 
sağlığını sarsacak, . ,.das!n! 
aıaltacak bir yola gınlmesını 

•!la istiyemeyiz. Yalnız iluteni 
Yuksck, besleme hasaaıt kuv• 
•etli fakat rengi, gösterişi ol
nııyan bir halk ekmeğinın, halk 
~esesine, halk ihtiyacına uyiUD 
•liıeceğine inananlardanız. Bu 
lloktayı böylece onayladıktan 
IOnra ekmek davası üzerinde· 
lci dileklerimizi tekrarhyacağız. 
Geçenlerde de yine bu toplan-
tılar dolayısile yazdığımız bir 
Yaııda söylediğimiz gibi uray
ların narh için un fiatlarını ele 
•imaları yanlııdır. 

Ekmek fiatlarını tayin eden 
esas buğday satıılannın duru: 
ınu olmalıdır. Haftalar var kı 
horsada bugday satııları nor-
llıale yaklaşmı' ve hayli düş· 
llıiiştür. Fakat narh yine ye-
rnde sayıyor. Bir yandan etüd
er uıarken öbür yandan 
halk müt~madiyen fazla 
P .. ara adüyor. Halkımızın 
•osyal ııkıntılar içinde bulun
~ası bu durumun tezelden 

IOnüne sreçiJmesinİ zaruri kı· 
ıyor. 

lırnir fakiri ve işçisi bol 
olan memlekettir. Böyle bir 
Yerde onların yersiz ve haksız 
o'arak bir santim bile fazla 
~d~meleri günahtır. Nerede ki 
odenenlcr santim ve para 
ınd efhumlarmın oldukça üstün-
edır. 

. Bundan başka işçilerle bir
hkte orta halli insanla
~•.n da yine fırıncılar birli
f •rıin bir kararından çek-
ıkleri ortak bir sıkıntıları var-
dır. Fırıncılar birliği seyyar ek
llıelt satıcılarını ortadan kaldır
lnış ve fmncıların evlere ek
~~k rötürmelcrini yasak et
··ııştir. 

. Biz önceden bu kararın ve-
rdcce"" . d"' .. 1 . 11ı· • gına sezerek uşunce erı-

1~1 Yazınca fırıncılar cemiyeti, 
~e9•hanc1a endişeye mahal ol· 

Habeş imparat,-o-ru_n_u_n-ye_n_i_t_e-klifleri Başkanlık edecek .. 

f d 1 d • J ? Başbakanın inceleme gezisi sonuç-
etr a ın a ne er üşünü Ü vor. ları üzerine ıslahattedbirleri alnacak 

Arii.scıbolıacla IJ11yuk JJıl'ıtaııya t;C/ın ~o· :)ııtuey 1...to toıı 
Paris, 13 ( Ö.R ) - Adisa- olarak halyaya bir kısım toprak 

babadan bildirildiği~e gö~e bırakılabileceği yolunda diye-
impara~orun başkanlıgı?~a bu- vinin bu toplantıdan sonra vu-
yUk bır saltanat mechsı top- ku buldu.. sanılmaktadır. 
lanmıştır. Bu toplantıya nazır- gu . 
)ardan başka laveç ve Amerika ~~ondra, 13 (~.R) - ~ütün 
aüel 11libat hey'eti üyeleri lngıhz sıazetelerı Habeş ımpa-
de iıtirak eylemişler. ratorunun Havas muhabirine 

Habet imparatorwn111 Havas 86ylediği aon diyev üzerinde 
Ajansı muhabirine finansal ve önemle durmakta ve uzun 
ekonomik yardımlar karşılığı • ( 1ıu .fj ıoıcıi su1ıifede 

Bay Hitler Münihte 
Önemli bir söylev verdi 
"Boynumuzu hiç bir kuvvet önünde 
Eğmezsek tanrı bizimledir ,, dedi 

Berlin, 13 (Ô.R)- Bay Hit
ler nasyonal sosyali"t partisi 
Munih şubesinin on be,inci yıl 
dönümii münasebetile Munihte 
yapılan büyük törende hazır 
bulunmuş, gösterişler arasında 
çok önemli bir iöylev vermiştir. 

Alman diktatörü Nazilerin 
bir taribçerini yapmış, güdülen 
iç ve dıı siyasalara temas e.y · 
lemiş ve ezcümle demiıtir kı: 

- Bugün nasyonal sosyalizm 
Almanya demektir. 

Eier bu prensiplere sa-
dık, cesur ve açık bağlı ka
lırsak boynumuzu biç bir kuv-
vet annnde ej'mezsek T ann 
daima bizimle olacak : ır. Biz 
barışsever bir ulusuz, bugünkü 
vaziyetimizle bize biç bir kimıe 
saldıramaz ve saldırmak ce
saretini her hangi ulus göste
rirse karıısında erkek bir ulus 

Jla!J JJdtcw bulacaktır. 
••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
madığını evlere ve abonelere beş kuruşluk masraftan ka-
ekmek gönderdcceğini bildir- çınmak için çok görülmtiftür. 

• ti" EsnafJarın aralarında birlık 
mış . 

Bugün endişeye mahal yok kurmaları istenen bir iştir. Fa-
diyen kuru~ ace~~. ~vler"e ek- kat bu . b~rlik halkı sıkınbya 
mek gönderılmedıgını gormü- sokmak ıçın olursa yalnız dü-
yor mu? Birçok i~çiler, me- tüncesi fazla kazanç temini 
morlar ve orta hallıler vardır bulunursa böyle bir birliğe aıla 
ki hayatlarını kazanmak ıçm tarafdır olamaz. Hele halkın 
sabahtan akşama kadar. çalış: ekmeği üzerinde •. 
makta ve evlerinde hızmet~ı Görülüyor ki ucuz halk ek-
kuJlanamamaktadırlar. Bu gı- meği, narh meselesi, dağıtma 
biler alış verişlerini kapı önün- işi bakımlarından bir ekmek 
den geçen seyyar satıcılardan davasile karıı kartıya bulunu-
yaparlar ekmeklerjni ~bone ?)- yoruz ve bunu tez ~ld~n bir 
dukJarı fırınların evlerıne getır- sonuoça vardırmak ıhtiyacın-
mesiyle elde ederler. Bu dayız. 
kolaylık b\I adamlara üç ~akır-. <>oak.o*1"l1 

Jiabe§ urdusımıı ıswlw memur 
lsveç Genet·alı 

fıtanltul, i3 (Özel)'"- Pazar· 
tesi günü akıamı Reiaicumur 
Kamil Atatürk ile bqbakan 
general lamel lnödniin Anka
yaya hareket edecekleri hak
kındaki haberler teeyyüt etme
miştir. 

Yalnız izinli bulunan vt: An
karada vazifeleri başındn ça • • 
lışan bakanlar general İsmet 
Inönü tarafından lstanbula ça
ğırılmışlardır. 

Atatürk 
ıslahat tedbirleri konuşula· 

caktır. Bakanlar heyetinin iç• 

Bakanlar kurulu lstanbulda 
bir kaç toplantı yapacak, 
ve önemli işler üzerinde ka
rarlar alacakbr. Bu toplantı

larda başbakanın ıon defa 
Doğu ilJerinde ve Karadeniz 
kıyılarında yapbğı incele
me gezintisinin sonuçları gaz. 
den geçirilecek ve gereken t 

timalarma Cumur baıkanı Ata
türkün başkanbk edeceii kuv
vetle ıöyleniyor. 

Cinayet 
Hikim Ihsan Ziyayi öldürmekle suçlu 

olanlar Hakyerine Çıkarıldı 

Eski Bir 

Beş altı sene önce bir gece 
yarısı Urlada çok hazin bir 
cinayet olmuş Urla hakimi bay 
Ihsan Ziya öldürülmüştü. Mülga 
Tiirk ocağından çıkarak evine 
gitmekte olan bakimin önüne 
yangın yerinden bir kaç kiti 
çıkmış başına sopa ile vurarak 
yaralamışlar ve bay Ihsan Ziya 
lzmir memleket hastanesinde 
genç yaşında hayata gözlerini 
yummuştu. 

O zaman Urlanın ileri gelen
lerinden bazıları bu cinayeti 
hazırlamakla suçlu olarak adli
yeye verilmişler bayii zaman 
naevkuf kalışlar, suçlan sabit 

g6rülmediğinden beraet etmiı
lerdi. Adliye ve zabıta bu ci
nayeti unotinamış yeni izler 
aramağa devam eylemiftir. Tah
kikabn genişletilmeaile yeni 
ip uclan elde edilmiı Ye 
dava vekili Yasin Fehmi, kar
deşi Ahmet, Sadık çavaş, Ab
diirrahman, Mehmet, dava ve-
kili Sabri ve zahireci Salih 
Zeki bu cinayetin suçlusu ola
rak ajuceza mahkesi önüne 
çıkarılmıılardır. Dün öğleden 
evvel ve sonra yalnız bu da
vaya bakılmıştır. 

Hak yeri kurulu Ağırceza 
başkanı bay Süreyya ile tiye
lerden bayan Zübeyde, bayan 
iffetten mürekkepti. iddia yeri 
yar genel savman bay Ali 
Akkaya tarafmdan işgal edil
miıti. 

ı8ay Sabri ve Salih Zekiden 
b\tka suçlular mevkuf bulunu
yorlardı Suçluların hüviyetleri 
tesbit edildikten sonra iıtin-

tak kararnamesi okundu ve 
ıuçlulara ne diyecekleri so-
ruldu. Da•• vekili bay Y HIB 

Fehmi: 
- HAdiaenin lzerintlen çok 

uzun bir zaman geçmiştir. Ha
kim döviilünce ölünceye kadar 
bu hadise üzerinde en ufak bir 
tahkikat yapmağa lOıum gör· 
miyeo adliye arkadaılan ideta 
bu meseleye bigane kalmıılar· 
dı. Hikim öldükten sonra de
lillerin ortadan kalkbğına kani 
olan bu zevat, arbk itin unu· 
tulduiuna zabip oldular. Bütün 
Urla halkı auçlularm biz değil 
baıkaları olduğuna kanidir. 
Kaymakam bay Talit o zaman: 

- Hikim e:yileıiyor, bir kaç 
güne kadar eyilqecek, diyerek 
balkı aldatmııtır. Bilbaua Dr. 
bay Nebilin tevkif edileceğini 
bekledik. Çtıııkn vazifesini 
yapmamışb. Benim o zaman 
ifadem alınmıt olsaydı hakikat 
meydana çıkacak Ye bea de 
temize çıkacakb111. Bir arabaa 
bir ldlfeci, bir hilmem kim bu 
allim bidiıeıine bir zabıta me 
murundan daha fazla allka 
göıtermiıtir. Ben biç bir ıey 
yapmadım. Dedikoduların kur
banı oldum. Hiç bir phide 
if adeıini değiıtirmeıi için para 

vermedim. Ben verecegim iza
hatla bu bidisenin aydınlan· 
masını temin edeceğ!m. 

Benim bu hidisc ile alaka
dar olduğumu ihbar eden zat 
bir kaçakçı idi. Onun kaçak 
sigara kağıdı sattığını ben ih
bar etmiştim. Doktor bay ı'tt• 

bil yaratı hikimin evinde ken
bisile güya ıörüşmiif ve hakim 
ona "F chmiden fiiphe ediyo
rum" demiş. Mademki böy
ledir. Nneden doktor Nebil 
herkese " bikim söz ıay
liyemiyecek vaziyettedir.Zabıta 
memurları ifadesini almamalı· 
dır. " diyordu. Biz başkalan 
nam ve hesabına cezaevinde 
yatıyoruz. Asıl failler dıpnda 
kollannı sallıyarak dolapyorlar. 
Onlan yakalamak .llzımcbr. 
Altı aydanberi iki kardeş de 
mevkuf bulunuyoruz. Derhal 
tahliyemi isterim. 

3azı kimıeler bakikab boğ
mak için hlkim ile benim ara
mın açık olduğunu uydurdular. 
Böyle birıey yoktur. 

- Somı 4 füıcii Sayfa.la -

pllJlara gldemedlllne mUteeselr d•lll 

- Bu yıl plilara ıidemedim. Fakat sıcak bana denız kıyıla• 
nnı aratbrmıyor. 
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Büyük fikirler,ehemmiyet 
ve medlulünün azameti 
nispetinde taarruza uğrar 

Bu bir hakikattır ki tarih 
gibi tekerrür eder. En küçük 
işlerde bile reyler dağılıp icti
hatJar çarpıştıktan sonra, bü
yük fikirlerin kendilerile mü
tenasip azemette taanuza uğ
ramalanndan daha tabii ne ola
bilir? 

Bir fikrin taarruza uğraması, 
onun fenalığını veya iyiliğini 

göstermez. Çünkü tenkidden 
azade kalabilecek fikir ve iş 
hemen yok gibidir. Her fikrin 
üstünü olabilir, her işin daha 
mükemmeJi yapılabilir. Sonra, 
manalı manasız tenkid ve ta
arruz hastalığına müptela olan
lar her devrede görülmüştür ve 
her zaman var olacaktır. 

Bu itibarla, tenkit ve taar
ruzun küçüklüğü veya büyük
lüğü, sadece, taalluk ettiği iş 

veya fikrin azamet derecesini 
i'Österir. 

Hazreti lsa, zamanının en 
büyük fikrini ortaya attı. Uğ
radığı taarruz, çarmıha çıkarıl
ması istenecek kadar azim ve 
müthiş oldu. 

Kendi fikir ve işleri arasında 
bunalıp ta bizzat kendi kendi
lerine taarruz edenler de gö
rülmüıtür. 

"Lenin,, in ilk münakalat 
nazırı "Eli Zarof,, mahrem dost
lanna şöyle diyordu: 

" Aramıza şeytanın 
kendisini bağlasanız durmaz. 
Dilnya ihtilMinin meşum yadi
garı olan bütün kabinemiz 
yerin dibine geçsin. Sahihden 
bağlanacak adamlarız!,, 

Herhalde, ortaya büyU.k fikir 
atanler ve büyük fikirleri mü
dafaa edenler, uğrıyacakları 

tenkit ve hücumları evelden 
düşünllp hazmetmit olmalıdırlar. 

Mazlum 

' 

E 

Alfabe 
Kültür Bakanlığı 
Müsabaka açtı 
İlk okullar için 2259 numa

rah kanunun tatbikma dair 
olan talimatnameye göre bir 
alfabe kitabı yazılması müsa
bakaya konmuştur. Kültür ba
kanlığından şehrimiz kültür 
direktörlüğüne gelen bir bil
dirime göre müsabaka 29 şu
batta bitecektir. 

Müsabakada birinciliği ka
zanan kitap üç yıl müddetle 
bütün ilk mekteplerde okutu
lacak ve müellifine her yıl için 
beşer yüz lira telif hakkı ve
rilecektir. 

ikinci "çıkan kıtabı yazana 
bir defaya mahsus olmak üze
re beş yüz, üçüncü, dördüncü 
ve beşinci çıkanlara da bir 
defaya mahsus olmak üzere 
ikişer yüz lira mükafat verile
cektir. 

Süğütlü yatı 
Dün akşam gitti 

Yüksek deniz ticaret mek-
tebi talebesinden en üç kişi 
ile üç gün evvel limanımıza 

ielmiş olan Süğütlü yatı dün 
akşam gece yarısı, tetkiklere 
devam edilmek üzere Çeşme 
ve Kuşadasına hareket etmiş
tir. 

Yat lstanbula dönerken tek
rar limanımıza uğrıyacakbr. -izin verlldl 

Baytariğ hıfzıssıhha labora
tuvarı direktörü bay Kazıma 
Tarım bakanlığından 15 gün 
izin verilmiştir. 

Alaşehir bağcılarının acıı 
Bir feryadı daha ! 

i 
Tapu ve Kadastro Genel Direktorunun Diyevi 

Tapu sicil nıuhafızlıkla
rı dan iyi eticeler alındı 
f fazırlanan y~ni proje - ı~kan işleri 

Sona erdirilmek üzeredir -·-·-· Tapu ve kadastro genel di
rektörü bay Cemal ve tapu ve 
kadastro baş fen ispektörü B. 
Halid Ziya şehrimize gelmiş

ler ve tedkiklerine başlamış
lardır. 

Genel direktör şehrimizde 

üç gün tefti,Je meşgul olacak 
ve buradan Bandırma tarikıy

le İstanbula oradan da Anka
raya gidecektir. 

Dün bir nıuharririmiz genel 
direktörü tapu dairesinde ziya~ 
ret etmiştir. Bay Cemal muhar
ririmizin sorduğu muhtelif sual
lere cevaben şu izahatı ver
miştir: 

- Yeni kadastroya lstan
bulda Beyoğlu ile Heybeli ada
da başlanmıştır. Yakında Ada
nada da başlanacaktır. 

lzmirde olduğu gibi Türki
yenin her tarafında tapu sicil 
muhafızlıktan teşkilatı yapıla
caktır. Bu teşkilatın önemJi 
faydaları görülmüştür. Bu iyi 
sonuçlardır ki diğer yerler
de de yavaş yavaş teşl<ilat 
yapmak için bir kanun projesi 
bazırlamağa bizi sevketmiştir. 

Bu proje kamulaya verilmiş 

Bir Y uııanlı 
Define bulmak için 

Çalışıyor 
Yunanistandan defineler ara

ma şirkE':tinin mümt:ssili Yuvani 
adında biri şehrimize ge:m:ş 

ve buradan Ankaraya giderek 
bazı aramalar için izin almıştır. 

bulunuyor. Kamutayın Finans 
encümeni projeyi tedkik ve 
kabul etmiştir. Proje şimdi 
bütçe encümenindedir. Kanu
nun bu yıl kamutaya çıkaca-

ğını kuvvetle ümid ediyoruz. 
lzmir sicil muhafızları arka

daşlarımla bazı işler hakkında 
konuşurken de aynı zamanda 
iskt'n idaresinden devredilip 
şimdiye kadar 50-60 bin kadarı 
tescil edilmiş olan gayri men
kullerden gP.:rİ kalanlarının da 
muamelelerinin az b r zamanda 
bitiri ecektir, uzayıp giden bu 
işin temizlenmesi için ne gibi 
tedbirler alınması icap edece-
ğini de tesbite çalışıyoruz. 

iskan işlerinden kalmış olan
lar yalnız Bornova ve Bucaya 
ait 2500 kadar gayri menku
lün tescil muamelesidir. Bunun 
ıçın yerlerine birer tapu 
memuru göndererek tetkikat 
yaptırdıktan sonra bunların da 
tesçil muameleleri bitirilecektir. 

İdaremiz tekmil Türkiyede 
933 ve 934 yılları zarfında is
kan işleri için 500 küsur bin 
tapu senedi vermiştir. Bu so
nuç sıkı bir takip ile elde 
edilmiştir. 

t 
Yalnız 

kaçakçılığı 
tutulanlar 34774 
kilodur 

Şehrimizde et kaçakçılığı 

alabildiğine ilerlemektedir.Bay
tar direktörlüğü şarbayhğa 

gönderdiği bir mektupta hu 
yüzden halkın sağlığının tehli
kede olduğu bildirilmiş ve ka
çakçılığın önüne geçmek için 
daha kuvvetli bir şekilde mü-

-

Panayır 
Eşyalar geliyor 

Posta ve telgraf pavyonu 
yapılacak 

Amıılusal İzmir Panayırına 
iştirak edecek olan lstanbul ve 

• civar vilayetlerdeki firmalar-
dan bazılarının sahibleri ve 
eşyaları şehrimize 2elmiştir. 

Panayırda bu sene posta 
telgraf ve telefon pavyonunun 
gayet iyi bir şekilde vapılması 
takarrür etmiştir. 

Bu pavyonda şehirler arası 
telefonile de rahatça konuşu
labilecek ve pavyonda kartlar 
ve saire yazmak için tertibat 
da alınmışbr. 

Komitenin kararları 
Dün toplanan Arsıulusal İz

mir Panayırı faal komitesi pa
nayıra iştirak edenlerden iyi 
mal teşhir eden ve satanlarla 
iyi dekorasyon yapmış olan
lara altın ve gümüş madalya
lar ve bazılarına da takdirna
mele• vermeği kabul etmiştir. 

Oteller 

Kiiçük llaherler: 

Satan alınacak boğalar 
Karacabey'le Konya hara· 

Jarından lzmir köyleri için kır~ 
tane damızlık boğa satın lı· 
nacaktır. Bunlardan yarım nıo· 
tabon diğerleri de boz ırktaP 
olacaktır. 

Bunlar için köy bütçelerin· 
den tuhsisat ayralmııtır. 

Anaaon mUbayaatı 
İnhisarlar idare i tar fındal 

Çeşmede anason mübayaasıo' 
dev m edi ektedir. Şimclir 
kadar alınan miktar 45 bıll 
küsur kilodur. Geriye pek '' 
miktarda anason kalmıştır. 

Pulların lptall 
Finans bakanlığından ilba)" 

lığa gelen bir bildirimde ıııe· 
murlar tarafından tanziın edile~ 
evrak üzerindeki pulların daıt· 

h l.f b" şe• ga kanununa mu a ı ır "bİ 
kilde iptal edildiği ve bu gı 
ibtaller için alınması lazıınf ~ 
len damga resminin meınur a 
dan alınacağı bildirilmiştir. 

Köy adı 
, Karaburuna bağlı EkleJI 

1 
Hoca köyünün adı "Baıaranlat" 

~ olmuş ve buna dair olan ın•;· 
bata llbaylıktan iç bakaııbf' 
bildirilmiştir. 

Gönderilen au,ıer r 
istatistik genel direktör;.; 

ğünden ilbaylığa gelen ... ~ 
bildirimde genel nüfus 547""; 

propağandası için gönderil~ 

Fiat listelerini her odaya j 
Asacaklar 

olan dıvar afişlerinin üçde bİ' 
rinin hemen ve diğer üçde clı' 
rinin de Eylül iptidasında . 
varlara astırılması bildirilaı~~ 
Mütebakisi de Birinciteşrııı 

Lokantalarda yiyecek ücret
lerini gösteren listelerden baş
ka otellerde de yatakların fia
tım gösterir listelerin her oda
ya talik edilmesi lüzumu bele
diyeden bütün otellere bildiril
miştir. 

iki gün sonra yapılacak umu
mi kontrolda odalarında fiat 
listesi bulunmıyan otelcilerden 
birinci defasında yirmi beş ve 
ikinci defasında ellişer lira pa
ra cezası alınacaktır. 

Listelerin altında ayni za
manda her müşterinin belediye 
zabıta baş imirli~ine 2312 te· 
lefon numarasile şikayete bu
lunabil~ceği de ilave edilmiş 
olacaktır. 

dıvarlara asılacaktır. 
Ayranın parasını 

Vermemltler ,. 
Saat yirmi birde BasPl~JO 

nede t'riştineli Süleyman °J'9 
lsmail ve geçmişi bozuklar 

5
, 

Kara Ali sarhoş olarak 8• t' 
mahanede Ali Ulvinin kabf f 
sine gitmişler ve içtikleri .~ıo 

• IY ranın parasını vermedikler~ I r 
mal sahibi ile gavga etJtllŞ' 
dir. pJ 
Kavganın sonunda Ka~a ,_J 

hamil bulunduğuğu bıçagı, ~·· 
Ulviye çekmiş, ikisi de Y;,ı• 
lanarak haklarında tahk 
başlanmıştır. 

Yaramaz çocuk ~ 

Üretmenler IJurtuluş yolu istiyorlar 
7-8-935 tarihli gazetenizin 

üzümcülük hakkandaki baı ya
zısını ve tecimlerin toplantısı· 

metten, cumuriyetten yalvarı

yorlar. Ne acı tezad. 

Yunanlı bay Yuvani Eski Ba
hkpazannda Hamam sokağında 
şimdi silahçı bay SaJihin dük
kanının bulunduğu yerde dö

şemeyi sökerek bir teneke 
dolusu altın aramış ise de bir 
şey bulamamıştır. 

cadele edilmesi istenmiştir. t 
Tutulan istatistiklere göre 

şimdiye kadar lzmirde tutulmuş 
olan kaçak et miktarı 33,774 
kilodur. 

İncir piyasası 
Ne gün açılacak 

Dün saat 18 buçukta ~•' 
sokağıadan ğeçmekte ola~-'' 
lim oğlu şoför Ali'oin 1 ,1 
sindeki otomobilin arka 

0
t1 

takılan Yuda oğlu Y ako ~· 

ve 8-8-935 tarihli keza bat 
yazısında okuduk. Bizde bir 
bağcı sıfatiyle düşündüklerimi
zi yazalım. 

Bizi Ye bizim gibi eli böğ
ründe kalmış ürctmenleri içten 
duyup yazdığınızdan dolayı 
sizleri saygı ile anarız. 

Biz ve bizim gibi üretmen
ler hakikaten acıPacak bir va
ziyettedirler. El ve kar birliği
miz karşılıklı olması lazımge

len karşımızdaki muhatapları
mız kulaklarını tıkamışlar yal
nız kendi ceplerini düşünüyor
lar. Bizler parasız olmak itiba
riyle zaten susmağa mahku
muz. Sizi de sureti haktan gö
rünerek bilvasıta susturmak is
tiyorlar. 

Ne yazık ki Cumuriyet Hü
kumetinin belli başlı bir yerin-
de ve ecnebi memleketlerle iş 
yapan ve memlekette tüccar 
olarak geçinen bu vatandaşlar 
biz köylüler kadar cumuriyetin, 
hürriyeti kelamın, serbestinin 
ne demek olduğunu ve mat-
buatın direktifle yuruye -
miyeceği bir kudret oldu -
ğunu anlıyamamişlar. Evet 
biz susuyoruz, onlar durmıyor
lar. Fiat kırmalarile ceplerine 
indirdikleri 300-4000 bin lirayı 
kolayca hazmetmek için dur
mıyorlar. Toplanhlar yapıyor· 
lar, keadilerini hak1ı göster
mek için kararlar alıyorlar, ra
porlar yapıyorlar ve sizleri de 
susturmak için size serbest 

Binlerce halkın gözlerile gör
dükleri feci akıbetlerinin acı 
feryatlarına kulaklarım tıkamış 

kasaları ve karınları dolu bu 
sınıfa sorulacak sual ya cevap· 
sız kalmağa ve yahut ta haki
kattan uzak karşılık almağa 

mahkumdur. Kulağı tıkalı mu
hataba hitaptan vazgeçelim de 
hakikatleri, bizi koruyacak ve 
bize elini uzatacak en büyük
lerimize duyurmağa çalışalım. 

f zmir tecimerleri fi at kırma 
tarihine kadar yüz bin çuval 
alivre üzüm satışı yapmıılar. 
Bu satışı bu seneki rekoltenin 
- kendi immışlarına göre - çok
luğu nazarı dikkata alınarak 
kafi görmemişler. Daha fazla 
satı~ yapabilmek için iki kurut 
fiat kırmışlar. Bu fiat kırma 

tarihinden itibaren de tecimer
lerin b·r an için samimi oldu
ğunu kabul edeceğimiz düşün
celeri hilafına satış yapmadık
lannı gazetenizin neşriyatından 
anhyoruz. 

Bu vaziyet karşısında onlarla 
samimiyetlerini bir tarafa bı
rakarak yüz bin çuval mahsul 
üzerinde oynadıkları oy'::lnları 
teırih edelim. 

Bir çuval üzüm 130 ila 150 
kilodur. Vasati olarak 140 kilo 
kabul edelim. Beher kiloda iki 
kuruş kırıldığına göre bir çu-
val üzümde iki yüz seksen 
kuruş, yüz bin çuvalda 
iki yüz seksen bin lira 
fiat kırma farkı vardır. Çok 
tabiidir ki piyasa son alivre 

Yangın yerinde bir kilisa 
dıvarında da arama yapmak 
istemiş, fakat bu kilisa yıkıl
mış olduğundan izi bulama
mıştır. 

Menemen icra memuru 
1 Mevkufen İzmire getirildi 
1 ihtilas suretile 1484 lirayı i zimmetine geçirmekle suçlu 

f 
Menemen icra memuru bay 
Halit Ziya ağırceza hakyerinde 
muhakeme edilmek üzere lzmir 
ceza evine getirilmiştir. Yakın· 
da muhakemesine başlana
caktır. 

17 fırın 
Belediyenin kararile 

kapattırıldı 
Fırınlarına henüz makine ko

yamamış olan bazı fırıncılar 

belediyeye mürc:caatla piyasa
da mevcut malı-ine olmadığın

dan elle işliyebilecek makine 
yaptırmaları için mühlet iste
mişlerdir. Belediye bu müra
caattan kabul etmemiş ve mez
kur fırınları kapatmıya karar 
vermiştir. Bu fırınların adedi 
17 dir. 

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
açılacak olan bu fiattan da 
yirmi para veya bir kuruş kar 
isteyecekler binaenaleyh yüz 
bin lirada bu şekilde kar ala
caklardır. Gerek fiat kırma 
farkı ve gerek tabii karları 
olarak yüzbin çuvallık bir mah
sulde üç yüz seksen bin lira 
gibi bir kar temin edeceklerdir. 

Şimdi de üretmenin yaptığı 
bütün masraflara geçen zama
na rağmen eline geçecek para 
ile bu tecimerlerin yapacakları 
karları karşılaştıralım. Yedi 
numara üzümü burada altı ku
ruşa almağa başladılar. Bir 
çuval yüz kırk kilo olduğuna 

göre bir çuval üzümün tutarı 

sekiz yüz kırk kuruş, yüz bin 
çuyalın yekünu ise sekizyüz kırk 
bin liradır. Bir çuval üzümün 
ne emeklerle ve ne masraflar-

arzu 

ederseniz müfredat ile göste
rebiliriz. Sekiz yüz kırk bin 
liralık bir alış verişte muta
vassıt olarak geçinen sınıfın 
temin etmiş olduğu kar üç yüz 
seksen bin liradır. Bu vaziyet 
karşısında muhitin yüzbinlerce 
bağcısı lzmirin aşağı yukarı 

otuz adedini geçmiyen tecime· 
rinin mütemadi çalışır kölesi 
vaziyetinde demek değilmidir? 

Hükumetten ve büyükleri
mizden dileğimiz: 

Vaziyeti içinden tetkik edip 
biz haklı isek yakamızı bu 
adamların elinden kurtarsınlar. 
Yok onlar haklı ise bağımızı 
mı sökeceğiz ne yapacaksak 
başımızın çaresine bakalım 

Böyle azap ve ızhrap veren 
karşılıklı üzüntülerden kurtula
lım. 

(Bir çok imzalar) 

Yarın saat 11 de borsada yeni 
yıl üzüm piyasası merasimle 
açılaca ve satışlara başlana
cakbr. 

Tecim odası başkanı bay 
Hakkı Balcı oğlu bugün Na
zilliye giderek incirin imire ge
tirilebilcei'i günü tetkik ve tes
pit edecektir. Bay Hakkı 
cuma günü Nazilliden bura
daki alakadarlara telgrafla ne
ticeyi bildircektir. 

Bu telgraf üzerine borsa hey
eti Cumartesi günün toplana
cak ve incir piyasasınm açıla
cağı günü tespit edecektir.Pa
zartesi günü incir piyasasının 

açılması kuvvetle muhtemeldir. 
Bu yıl da incir gelirken me

rasim yapılmıyacaktır . ---Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra Şarbay 
Dr. Behcet Uz'un başkanlı-
ğınnda toplanmıştır. 

mobilin ani olarak dur~ "'' 
dan dolayı yere düşere ~· 
şından hafif surette yara 
mıştır. 

Nişanlanma ~ 
,,,ıı 

Gazetemiz posta ıııe p.b 
bay Zühtü ile saatçı baY. eP~ 
dinin kızı bayan Neb•Y 
nişan merasimi yapılınıştıt• ~e .,, e 

Genç nişanhları tebrı~ 
dirlik dileriz. 

Bugün ~· 
Tayyare sinamasındıı 

müsamere var ~ 
Tayyare sinaması file fi' 

sonu dolayısile bir veda 111 
... j 

M•'5lll"' meresi hazırlamıştır. u 
proğramı çok zengindir. fili~ 

Bir çok güzel ve kıs~d ~ 
ler gösterilecek ve güıJ b:f 
musiki heveti başlarında ~ 
Meliha olduğu halde ba:et' 
çalar çalarak bu ınüsa 
zenginleştirecektir. 

Panayıra yalnız iştirak yetnıeı 
.-... -.u--

Pavyonunuzu tanıyıJ11 
Propaganda ve reklam eJ1 
Büyük muvaffakıyet yoludut 

Emeklerinizin boşa gitmemesi için 
Reklamlarınızı en çok okunan 

Yeni sır' a veriniı" 
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BAYAN TALYEN 

Bobesplyerl 

T erezya titredi: 
- Biz diinyayı kurtarmak 

isteriz. Kanımızın hürriyet için 
aktığım bi!iyoruz. Bayraklar.ı
mızda ne yazılı olduğunu bı • 
lirsin: 

" Müstebidlere karşı ayak· 
lan Fransız ulusu ,, 

Terezya hayret ve dikkat 
if ad esile kaşlarını germiş 
idi. Evet bunlar Cumuri· 
Yetin h:kikiğ milmeısilleri 
idiler. Halk saylavları ise 
çahnmıt portföylerle saat· 
leri aralarında paylqamıyor· 
larclı. Aakerlerin yalım maaf· 
lan vardı ve onlar btıyUk ga· 
nimetten pay aramıyorlardı. 
Ve ihtilale sayısız çelenkler 
&renler de yine onlardı. 

Brun ıusmuşru. Dikkatli ve 
detifmiş olan Terezya onu 
lalli dinliyordu. Vahni, Jemap, 
Vatinyi ve Franıiskoııun &idil· 
il Handıot muharebeleri, 
Avrupanın Fransaya karşı bir· 
leımeıi. zaferler, hezimetler, 
Jıaın seferberliği, marseyez. .. 
lıerkes vatan için çalıflyorda. 
Gençler harbeder. Yaşhlar on· 
lana silah hazırhyor, mOhimmat 
lafayorlardı. Kadınlar hastane· 
lerde çalıııyorlardı. Çocuklar 
•u• kenclilerine g6re hizmet 
ediyerlardı. Terezya ise, bo
Pnma yoluyla mahnı kurtan· 
Jor, maceradan maceraya ko· 
.. Jor Lametten soara Lamo
'- .~ llilaa,.tte giyotin apk· 
..... metresi oluyorda. YI· 
... illaiaÇ lıiDllıil ~ 

Gece bum•fb. Teruya •..
... laıt ıetirtmedi. Aaker 
08tQa yanında. hem cllretklr, 
'-- çekingen duruyor, ona 
lnar Jap111uanı bilmemekle be
'-ber ıltdntln kabardJimı 
d~JUyordu. Atk arayıcıaı ba· 
11111 kaldırdı, tekrar kalp kav• 
rayıc:ıaı tavrını takındı ve qak· 
lan liatesine bir de kahraman 
kattı. 

Olum mahkemesinde 
T alyen sevinç içinde idi. 

\Convanaiyonun bir kararile 
Bordoda ıeneral Brun tarafın· 
dan kumanda edilen ihtilll or• 
d111unun kaldınlmasına nılısat 
alaaııta. Rakibini uzaklaştır
lllalda Terezayı tekrar ele ıe
cireeeiini umuyordu. 

kaclna onu souk karfdadı. 
Taıyen: 

- Garnyorum, dedi, Brunun 
hareketinden beni mesul tutu· 
101'1Qnuz. Benim bunda hiç bir 
~ yok. Bordoda Da~· 

zaferi bizi Devlet IÇlll 

loa derece masrafb ve hlrri· 
1et için de doğucu bir orduyu 
.,_da bulundurmaktan mils· 
t.IDİ kdıyor. 

- Doğrudur general Brunu 
lzliyecejim. o namuslu bir 
•damdı. Fakat bugiln beni en 
Çok tasabyan bu değildir ve 
bundan ötürü size sit~m ede· 
Celc değilim. Fakat Martel va· 
t.ndaf ölilm mahkemesindedir. 
Oau kurtannız. 
• - Benim mahvolmamı mı 
••tiyorsunuz? Bilmiyor musunuz 
iti ... 

- Onun masum olduğunu 
~iliyorum ve yine biliyorum ki 
• tkan Lakomp bu adamın 

lllaUarına göz dikmiştir. Beni 
&e•diğiaizi iddia ediyorsunuz. 

11 kan adamlanndan nefret 
ederim. Buna göre har..:ketinizi 
111dunanuı. Karanm karardır· 
&elli tehdit edebilir, hattı 
~•edebilininiz. Bir zalim 

melik 

Kadın 

-Sonu Var-
---~-= şepk• glrmlyenler 

Halil oilu HaS&11, Mustafa 
Arab lsmail, Htıseyin oğlu 
Mehmed bqlarma takke ve 
poıu urclıldanndan ppka ya
auına aykırı suçlanndan ya· 
kalanmıılardır. 
Ekmek kavgası gallba 
Basmahane iatuyonunda ha· 

mal Silleyman lbiı Abdullah 
6ğlu Hu.eyin, Abdi oğla ffil· 
seyin, Abdi oğlu Himmet ara· 
larında çıkan gavıa sonunda 
Himmet iae Hliseyin, ibiş hafif 
surette jilet bıç•iıi'• ile yara· 
Jadıklanndan yakalanmışlardır. 
Kadını paylefamamıfler 

lsmetpap bu1vannda bir ya· 

al ma bidisesi olmuıtur. 
r a f il U kh Ali oğlu Pilusta a e 
ı.:ail oğlu Kemal b~ kadın 
yOz&nden kavga etmışler ve 
k danı paylaşamadıklanndan 
iş7 azıtmıtla. dır. ~eticede Mus
tafa çektiği bıçaganı, Kemale 
sallamıf ve arkasından yarala· 

mıttır. 
Yaralı battahaneye kaldıaıl· 

Yarahyan da yakalana· 
mış ve . . . 
rak adliyeye verilmııtır. 
Bıçak tatımak yasak 
Diln gece çorakkapı mer~e: 

zince yapılan aramada ~li 
lsmail otlu Kemalin &serinde 
bir bıçak buluaarak ahn•'f •• 
tahkikata bıtl'""""· 

ltalya bazı maddelerin Italyanlar memnun değil 
ithalini inhisara aldı 

Bunda güdülen mak.:at nedir? 
Ankara 12 (A.A) - Türk· l de muvakkat kanunun neşrin· 

ofis başkanlığından: den evvel aktedildiği halde 
.. 31 Temmuz 935 tarihli ltal- henüz cari bulunmıyan ve hü-
yan resmi gazetesinde ba ılan kümleri 31 Ağustos 935 tari-
28 Temmuz 1935 tarih ve 1375 hinden daha sonraya seri mu-
numarah muvakkat kanunla kaveleler için idare bunlann 
ltalya hükumeti dışarıdan ah- akitlerince kısmen veya tama· 
nacak kömür ve kok ile bakır, men icrasına izin verip verme· 
kalay, nikel ve bunların hur- mek salahiyetini muhafaza et• 
dalara için devlet monopohı te- mektedir. 
sis etmiştir. Bu muvakkat ~- Mono.,.,lun ibdası tarihinde 
nuna göre; 1 Ağustos 1935 ecnebi liruanlarında yüklen-
gününden sonra yukarıda sözü mekte veya yolda veyahut bir 
geçen maddelerin metı1lekete Italyan limanında boplblmakta 
sokulması hakkı yafmz deY- olan mallann girişi serbest 
Jet demiryollan levazım şube- bırakılnnşhr. Kezalik kara yolu 
sine verilmiş bulunmaktadır. ile ğelen malların 10 Ağustos 
1 Ağustos 1935 tarihinden 1935 günilne kadar Memlekete 
önce bu maddeler için hariçle girmeleri serbest bulunmak· 
mukavele akdetmiş olanlar 4 tadır. 
Ağustos günün~ kadar bu kon· Bu muvakkat kanunun çıka-
tratlaranı ve bunlara mahsuben nlmaıı ltalyanan bu maddelere 
şimdiye kadar ithal ettikleri olan fazla ihtiyacına binaen 
ve bakiye kalan miktarlan de• mübayeab bir elden yaparak 
miryollen levazım şubesine bil- fiatlann yUkselmesine meydan 
dirmeye mecbur tutulmaktaclar- vermemek ithalih kesin ihtiyaç 
Iar. ile denk tutmak maksadına ve 

Elyevm cari ve bükiimleri ademe meselesinde lfllnden 
31 Ağustos 935 ıünilne kadar güne artmakta olan f6çli1kten 
muteber olan mukaveleleri &tilril devlet makanizmasının 
akitleri s&ıD geçen idareden daha kolaylıkla ecnebi mem-
izin almak şarbyle serbestçe leketlerde veresiye alıtlar ya-
icraya mezun bırakılautlar ise palacaİ'J llmidine matuftur. 

&•••• 
yetişen çaylar Rizede 

Bakanlık önemli tetkikler yaptırıyor 
lttanbul 13 (Özel) -Ekc;nomi bakanlajı Rize havaliaiıade Jetit

tirilmekte olaa ~aylann kalitelİDİ ylkaeltmek için incelemtler 
yapmaktadır • 

Türk Yunankonuşmalan 
Eski tecim anlaşması uzatıldı 

lstanbul, 13 (Ôzel) ) - TOrk, Yunan tecim anlafmaıı hak· 
kındaki konuımalar henh bitirilemediğinden eski mukavelelerin 
diSrt Eylllle kadar uzatalması iki tarafça onaylanmııbr. 

Bay Tevfik Rüştü Aras 
Bazı Sefirleri kabul etti 

lstanbul, 13 ( Ôzel ) - Şehrimizde bulunmakta olan Dıt ba
kanı Bay Tevfik Ri1fli1 Aru Japon ve Franıız Bily&k Elçilerile 
Habefiıtan ltkiSderi Bay Markoıu'yu kabul eylemiştir. 

Bir kadın tayyareci 
Berlinden geldi ve yine Berline uçtu 

lstanbul, 13 (A.A) - Bir. rekor UÇUfU yapmak tızere .. 
bu •bab ... t 4130 • da Berlınden uçakla kalkan Bayan Elli 
Beiaborn bu abalı saat 10/30 da Yeıilk&y hava iatuyonuna 
inmiftir. Bayan Elli Beiahora benzin almak için bir saat 
kafmat ve ı•Jae Berline doiru bavalanmııbr. 

Genel direktö~ü Moskovada karşılandı 
Moskova, 13 (A.A) - Al)a- memleketlerle kDltDr milnaıe-

dolu ajana!nın genel direkt6ril betleri sosyeteti milmea.Weriyle 
Menemencaotlu Muvaffak bu- • . . • 
pn Moskovaya gelmiı iatas· TiiTkıye elçilıji ve Sovyet ga· 
yonda Tas Ajansı direk- zeteleri milmeuilleri tarafından 
tiSril Doletski ve yabancı ka,.ılanmıtbr. 

Habeş impa ·atorunun yeni teklifleri 
etrafında nele · düşünü!üyor? 

-IJaş tarafı 1 inci sahife<le- ber alan çevenlerde s6ylendi· 
yazılar yazmaktadırlar. lngi- 1 ğine Negusun Havas Ajansının 
liz gazetelerinin tahmiule- Adis _ Ababa aytarına en son 
rine göre Habeşistanın ltal- verdiği diyev burada ~enel 
yaya vermeğe hazır bu- olarak mevcut tahminleri tetit 
lunduğu topraklar Logaden eder mahiyettedir. Bu tahmin· 
bölgesidir. Fakat buna karşılık ler 8. Edenin 24 Haziranda 
olarak Habeşliler para ve denize Musaoliniye yapbğı tekliflerin 
çıkmak için birde liman iste- bili değerini muhafa ettiği ye 
mektedirler. İngiliz basım Ha- Paris konuşmalarının bu teklif· 
beş imparatorunun M. Eden ler etrafında cereyan edeeeii 
tarafından yapılan uzlaıma merkezindedir. 
teklifleri üzerinde durduğunu Paria, 13 (A.A) - Matin 
yazn.:akta ve İtalyan gazeteleri pzetesine g6re laptere Pa-
bu teklif karşısında da susmala· ris konferanunda aiyasal nD· 
nnı ve hiç birşey yazmamalannı fUZ bölgelerinin taksimi ltal-
manidar bulmaktadırlar. yaya toprak verilmesi, ltalya 

Adisababa, 13 (A.A)- Ha- tarafından bir demiryolu yapı· 
bet krah Havas Ajansı ayta- larak işletilmesi Habqistana 
nna diyevinde fU ıiSzleri illve bir liman verilmesi ğibi teklif· 
etmiştir : lerde buhmacakbr. 

- Bizim bilhassa tımidimiz Londra, 13 (A.A) - B. Ede-

cektir. Yuz·· u··cu··ıer Habet Kralı alzlerini .. m-
retle bitirmiftlr: 

Bir ı.rb sakacak o1ar. 11a- lstanbulda toı- ·\n· 
befiM•• kendisİlli •n nefeae ) d l 
kadar mlclafaa edecektir. mağa baş a 1 ar 

A.ü-Aa.ba, 12 ( A.A) - J.tanbal. 13 (A.A) - Sam-
ffabet Kı.ı. T-..it olclajU ama, Kocaeli, Ankara ylzme 
maL!- L!- -•,,1--1~ ffaL.-:•• -1-

UDllD Ull" .., ~ ~ takımlan pazar glln6 yapua-
tanm çaianlmlf oldafu Gç ta- cak Tilrkiye yOzme birincilik-
rafh Paria konferanaı ı&rilşme- lerine g · r .nek ize re ,ehrimire 
ferinin sonucu hakkında tim· gelmiflerdir. 
diden bir ıey söylemek B ı· d 
mnmklhı olmadıtım bildir- er ın e 
dikten ıonra f6yle demiftir: Frenaız gazetelerl 

Y apur mevsimlerinin sonu Toplalbrıtmıf 
yaklaııyor. ltalya ile aramızdaki Berlin, 13 ( Ôzel) - Q,,b:r 

Büyilk Britanya ile Franıada- nin üç devlet aruandaki kon· 
dır. Habeşistan ırk ve mezhep feranıta m&,bet tekliflerde 
farka ı&zetmekıizin kendili ile bulunacağı teyit edilmektedir. 
elbirliji yapacak blltihı uluslar Londra, 13 (A.A) - lagil· 
ile çalıpıa beraberlijine hazır· terenin Cenevrede daha metin 
dır. Yalnız Habeıiıtan erkinli- bir ıiyaaa lflltmeaini temin için 
lijini ihlil edecek, h&k&mranı airiıtiği miicadeleye devam 
haklannı zaafa uğratal!ak ve eden uluslar soıyetesi birliji 
impartoru ile ulus ve ordusu- Habeıiıtandaki durumu ince· 

lemek &zere icra konseJİDİ topnun prestijini haleldar ey6ye-
cek hiçbir -yı· kabul etmiye- lanmap çajırmıfbr. 

•• • •• 

anlqmazlıtw barlfÇll bir su- Apstoı tarihli Franıız aaıe· 
rette kotanlmuı için harcanan leleri klmilen toplatbrılm 'f ve 
bOtihı emeklere rafmen ltaJya abıı yasak edilmiştir. 
kom'° iki .a.nera-eye uker Macarlar 
ve malzeme g'lndermekten ge- Dıf slyesalerın1 
ri durmıyor. Harb tehlikesi ait· dellftırmlyecekler 
fide ciddei bir tekil ahyor. Buapeıte, 13 (A.A) - Bat· 
Bununla lteraber &midim ulus· bakn 1reneral G&mbOı, Macar 
lar 10ıyeteaindedir • hllk6metinin bugiine kadar 

Roma, 12 ( A.A ) - Gazete· glitti1i'1 dıt siyasasının devam 
ler Habeı imparatorunun Ha· edeceiini söylemiştir. 
vu aytarma verdiği diyev hak· . • • • • • • • 
imada hen&z tefairatta bulun- Tatlı tath konuşurken 
mayorlar, Yan resmi çevenler t•ı buçuk Hra UÇlllUf 
bu yeni diyeve ~bir ehemmi- Diba saat onbirde Bqturak 
J•t vermemektedirler. Bu çe- caddesinden gellmekte olan 
venler nekaaun yapmaja ama- Ali kıza Fatmamn yanana tanı· 
de oldutunu alylediji tavizle- madıtı bir adam •okulmut ve 
rin matbuat yolu ile değil rea- kadını llfa tutarak derul ka-
men yapbğından daha az e· labalak araıında kaybolmuttur· 
hemmiyetli olduğunu ve çilnkO Fatma tanamadıjı bu adamın 
Habeıistanın Ogadan ç&l&ne kim oJdutunu dOflnllrken, 
mukabil Habeı tehdidini artı- bir defa da cebini yoklamıı 
racak kuvvetli bir ıillh olan ve iki buçuk liranın yerinde 
bir mahreç iateditini kaydedi- yeller eatijiai g'lrlhıce hemen 
yorlar. Bu çevenlere göre im· polise kotn1uıtur. 
paratorun daha barı, ıever Zabita bu yankesicinin geç-
olan bu batti hareketi ltalyan miti bozuklardan Seyfeddin 

A •k Küçu··k antant sneı tedbirleri ,nznndendir. olduğun., anıam•ı ve ,.kaıa-
merı a Londa, 13 (A.A) - iyi ha- mak için aramağa başlamıtbr. 

Y . Havas ajansının haberi ,!fiiHlllll:!illlllllllllillllllllllllllllllllllll!lli!HHflll~ 
enı muazzam ge- yanlıştır • 

~~~~!k. r:~~r~~!~ :~:;::::k :;~::D: ~~~ ıl M A v ı G E c E 
gazetesine giSre; Kraliçe Mari E J J• 
ve Normandi vaJ)urlarından tos tarihlerinde • toplanacatını : Sürprizlerle Dolu ğ ence 1 
daha büyllk ve daha hızh iki haber vermekte ıse de, resmi 

Amerikan vapurun•yapa)mua laçe ... .-e~~ilai~um· k29on~•.r::·A~~~ AH o GECE 
incelenmektedir. Bu vaparlar- ~ ... ~ •-·-
dan her biri elli mil,.a do- olarak te.bit eclilwif ohlat•• 
tara mal otacakbr. hildirmektedir. 
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Aydın ofilu Bay Mehmed ile Prenses Sollya arasında bir macera 

Bir • • 
ıyı nasıl Idık 

e • se • vveti 
~a l~:ik.i. '.ta.ri hi ı·o :ıı:ı.a:n. -s- Y" a za::u.; ::E> e :r vi::u. ı3i:.e :ı:n. a1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·······················~························ 

Prenses Sofya - Teşekkür 

ederim ceneral; Bu akşam yor
gun olarak döneceğimden ya
rinki ziyafetinize iştirak ede 
miyeceğim. Dostlarıma güzel 
eğlenceler dilerim. 

General Dimitri Aman Pren 
ses hazretleri; bizi karanlıkta 
bırakmayınız. Yarınki gece
mizde nurumuza mUhtacJz. 
Bizi mahrum buyurmayınız. 

yalvarırız muazzez ilahemiz. 
Prensler müstesna bütün di

ğer madamlar ve erkekler 
ayni ricaya iştirak ettiler. Fa
kat prenses ısrar etti: 

- Halimi görüyorsunuz. Ne 

kadar yorgunum. Ve anneciği
min matemli hayalile birkaç 
gün başbaşa kalmak isterim. 

Generalm neşesini benim kırık 
kalbim bu akşam berbat etti. 

Yarın akşam meclisinize yine 
elem ve yeis 2'etirmiyeyim. 

Başka bir akşam yine bulu
şuruz. 

Prens Edmon - Prensese 
ısrar etmeyiniz. Bu al<şam çok 

yoruldular. Birkaç gün istira
hate ihtiyaçları vardır. Sıhhat, 

leri herşcyden üstündür dost· 
lanm. 

Gecenin üçü olmuştu. Mec-

liste soğuk bir hava esiyor, 
kimse konuşmak istemiyordu. 

Prenses Sofiya - Dostlarım; 
sabah yaklaşıyor. Size yine 

-generalı işaret ederek- mii
teessir olacaksa da bir çöl sa
bahına ait parça çalayım ve 

söyliyeyim. 
Meclis canlandı. Prenses al

kışlara boğuldu. 

Kitare inlemeğe baıladı. 
Prensesin çok tatlı sesinde yi· 

ne hicran nağmeleri kaynaşı

yor ve taşıyordu. [Ey sessiz 

çöllerde susuz kalan ruhum, 
dudaklarına bir rahmet damla-

sı mı dileyorsun; uzaklarda tit

reşen yıldızlara elin erişmez. 
Bu sahra ise merhametsizdir. 

Tıpkı aşkı hisst:tmiyen kalpler 
gibi; hayatımın baharı solmak 

üzere, kırık ve kimsesiz bir 
kalp ile pek yalnızım, servet 
ve mevki; çatlayan dudaklanmı 
ıslatamıyor. Kalbim bu sonsuz 
kimsesizlikle solarken iki siyah 
ve muhayyel göz ruhuma emel, 
aşk hediye etti. Sonsuz bir 
hüsran ile sızlayan bu kalbi 
kurtardı. Sema rahmetini 
verdi. Nihayetsiz kumlar ara
sından aşkın baharı doğdu.] 

Prenses sustu. Lakin yalva
ran sesler ona ikinci şarkısını 

da terennüm ettirdi. Şarap, 

aşk, musiki ve ses gönüllerde 
duygulu bir tufan yaratmıştı. 

Sabah oluyordu. Meclisdekile
rin ne içecek, ne söyliyect:k, 
ne duracak halleri kalmıştı. 

Misafirler dağıldı. Prenses ve 
iki prens kaldılar. 

Prens Edmond - Aziz Pren
ses; bu akşam çok yoruldunuz. 
Üzüldünüz, generalın kabalığı 
meclisin neş' esini kaçırdı. Ar
tık istirahate çekilseniz; yüzü

nüzün gül ren~i, solmuş şu 

mehtabı andırıyor. Sıhhatınız 

bizce inanınız ki, mukaddestir. 
Yarin akşamki ıiyafeti kabul 

etmediğinize isabet ettiniz. 
Muhakkak rahatsızlanırdınız. 

Prenses Sofiya - Hiç yo
rulmadım aziz dostlarım, yal-

nız üzüldüm. Bu Dimitri deni
len adamı ruhundan artık tik
sinirorum. Ne riyakar, ne mu-

tabasbıs bir adam; aman ya
rabbi; musikiden hoşlanmıyan 

b·r adam tasavvur edemezdim. 
Hayvanların hile duygulu ol
dukları musiki naimeleri bu 
taş kalbli adamın hislerinde 
yer bulmıyor demek? 

Muhakkak musiki bir ölçü

dür. Hissi olmıyan bir insanın 
iyilikle alakası olamaz. O, don
muş bir maddedir. jozefine 

karşı davranışı da ne kadar 
kaba. Kadıncağızın generaldan 

ödü kopuyor. Üç senede güzel 

Jozefin nekadar çökmüş; kim
bilir ne gibi üzüntülere göğüs 
verıyor. 

Prenesns Raymon- Affınızı 

dilerim Prenses; Generalın ar-

tık meclisimizde bulunmasını 

fazladır sanıyorum. Bir daha 
bu adamı çağırmayınız. Küstah 
bir herif; Nezaketinizi suiistimal 

ediyor. izin verirseniz haddini 
bildirelim, hatta buralardan 
uzaklaştıralım. 

Prenses Sofiya - Aziz Ray
mon götülüğe karşı iyilikle 

mukabele etmeğe mecburuz. 
Benim kalbim fenalıktan tik
sinir. kendisine yüz verilmezse 

meclisimize bir daha gelemez. 
Prens Edmon - Yanılıyor

sunuz; General bir kaç suratlı 
ve değişik seciyeli bir adamdır. 
Yüz verilmemekten anlamaz. 
Hatta anlamamazlığa gelir. Bu
na inanınız.Bu adam korkunç 
bir yılandır. Her türlü fenalık 
elinden gelir. Çok Affınızı rica 
edeceğim. Zatı haşmetanelerine 
karşı nazarlarında başka ma
nahır okuyorum. Bu düşünce-

lerini Jozefinin ağzından ala
bilirsiniz imparator hazretlerine 
yazalım. Bu herifi nereye is
terse göndersin. Fenalık yap
mıyoruz. Yalnız ayni vazife 
ile başka yere atılsın. 

Prenses Sofiya - Aceleye 
hacet yok prensler; ileride bu 
meseleyi düşiinür çaresine ba
karız. Şimdi biz eylenmemize 
devam edelim. Hiç 'Uykum yok. 
T eseUiye muhtacım. Viyoleti 
çağırınız. Bize piyano çalsın, 

ben kitara ile iştirak ederim. 
Bu güzel kııın sesi de pek gü
züldir. Sabahın bu güzelliğini 
her vakıt bulamayız. 

Viyolet piyanonun başına ge
çerek; sabahın sessizliğini bil-
lür sesile doldurdu. Üç dost 
pek samimiğ bır eylenceyc dal
dılar. Ncş'e ve huzur gönül
lerde yeni bir ateş yakmıştı. 

Meclisten ayrılan general, 
Jozefi eve kadar götürdükten 
sonra: " Madam siz istirahat 
ediniz. Ben villadaki olup bi
tenleri anlamak isterim, diye
rek ayrıldı. 

General; villanın arkasındaki 
kayalar arasına gizlenerek etrafı 

tarassuda başladı. Bir az sonra 
piyano ve kitara sesleri herifi 
çıldırttı kendi kendine söy
leniyordu: 

- Bizi başlarından savdılar. 
Kendileri hususi zevklerine 
devam ediyorJar. Alacakları ol
sun. Prenses ve prensler; bir 
gün herhalde bunun he!Ja},;nı 

sizden soracağım. Dimitrinin 

kudret ve hakimiyetini anhya
caksınız. Prenses kendini kolla; 
benim aşkım ölümdür!.. 

Bu sırada prens Edmon 'un 
sesi işidildi: 

- Dostlarım on dakika mü-
saadenizi rica edeceğim. Gidip 
heman döneceğim. Sormadan 
söyliyeyim. General herhalde 
bizi tarassut etmektedir. T ec
rübeme inanınız aziz prenses. 

Prenses Sofiya - Aman 
prens, bu ne cesaret, genera
lin beni gözetlemeğe ne hakkı, 
ne haddi vardır? 

Prens Edmon - Dilerim ki 
hissimde aldanayım müsaade 
ediniz. Gideyim. 

Hayatın bin bir türlü acı 
tecrübelerile yoğrulmuş olan 
prens Edmon; ağaçları siper 
ittihaz ederek bahç_enin arka
sını dolaştı. Yüksek bir yere 
çıkarak etrafı araştırmağa baş
ladı. Kayanın arkasındaki ka
raltıyı gördü. Yavaş yavaş, his 
ettirmeden yaklaştı. Birden 
bire sordu: 

- Sorıu var -
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f..4 Agnstos ÇARŞAMBA giinii akşamı saat da 

TAYYAR A·SININ 
• er es 

Zengin ve orjinal bir film programı 

İstanbul radyosunun kıymetli sanatkan Bayan BELMA CEV
DET ve arkadaşlarının büyük ve zarif musiki müsamereleri. 

Dİ kat • Mev;ıuer numarahdır. Biletler şimdiden 
klşede satllmalt adır. 

Fiatlar• Husus! mevki ve birinci balkon 100, salon 50, ikinci balkon 30 
• kuruştur. Localar 600, 500 kuruştur. 
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Eski bir cinayet 
Hikim Ihsan Ziyayı öldürmekle suçlıı 

ola lar a yerine çık ı ı 
!:aş tarafı lıirbıci. suhiTcrle -

Sadık ;avuş ne diyor? 
Bundan sonra maznunlardan 

Sadık çavuş dinlendi. Haki
min dövüldüğü sırada dava 
vekili F ebminin yanında odacı 
olarak çalıştığım, Abdurrah
man da kaymakam bay Ta
Jatın kendisine bu işi dava 
vekili Fehmi ve Sabri yaph,di
yeceksin, sana ve Haşima yü
zer lira vereceğiz, dediğini 

söyledi. Ve ilave etti : 
- Başkan bizim arkamız 

yoktur. Onun için bu suçu bi
ze yüklemek istiyorlar. 

lncesulu Mehmed 
Suçlulardan İncesulu Mebmed 

Balçovada bulunduğu sırada 

bir jandarma ile birlikte gelen 
bir zatm kendisini yakaladığmı, 
döverek işkence ettiklerini, 
Urlaya götürdüklerini ve haki
mi öldürmüş olmak suçundan 
nihayet mahkemeye sevkettik
Jerini, tazyik neticesinde "Bu 
işi ben yaptım. Hakimi ben 
öldürdüm,, demek mecburiye
tinde kaldığmı söylemiştir. 

Dava veklll ne diyor? 
Suçlu dava vekili bay Sabri 

de vak'a gecesi yazıhanesinde 
mevki kumandanı bay Mazharla 
biraz içtiklerini, giderlerken 
vak'ayı duyduklarını, çok mü
teesir olduklannı, müddeiumu
mi bay Şevketin: 

- "Arkadaşlar telaşa lüzum 
yoktur. Vak'a failleri bizce 
malumdur ,, , dediğini fakat 
sonra tahkikat yapılmadığını, 

hakimie arasında husumet bu
lunmadığım, Yasin Fehmi ile de 
evvelce aralarında biirüdct 
varken sonradan samimiyet 
başlamadığını bir gün hakimle 
kahvede oturup konuşurken 
hakimin kendisine Zeynelz<>.
deden şikayet ettiğini, vak'a
dan onbeş gün kadar evvel 
aralarında bazı söğüşmeler 
olduğunu anlatmış ve demiştir 
ki: 

- ZeyneJzade ile araları 
vazife ve dil meselelerinden 
açılmıştı. Türkçe konuşmak 
meselesinden bu husumet bü
yümüştü. 

Müddeiumumilikçe hep son
radan tanzim edilmiştir, dedi. 
Daha bazı zabıt varakaları 
okunduktan sonra duruşmanın 
devamı öğleden sonraya bıra
kıldı. 

Saat 14 te celse açılınca dos
yadan bir miktar daha evrak 
okundu. Sadık çavuşun bir ih
barında dava vekili bay Feh
minin bir gün: 

- Ben bu İhsan Ziyayi or
tadan kaldıracağım, dediğini, 
sonra Abdurahmanla yazıhane
sinin üstkatında iki saat gö
rüştüklerini, F ehminin Abdur
rahmana para verib lzmire 
gönderdiğini, lzmirden bazı 
kimselerle dönen Abdurahmanın 
bu suçu işlediğini, beş gün sonra 
vaka gecesi F ehminin, metresi 
Kavalalı Eminenin evinde bek
lediğini ve Abdurrahman ge-
lip mendil parolasiyle işaret 
vererek "her iş tamam oldu,, 
dediğini, lzmirden getiren adam 
lardan birinin lsmail, diierinitı 
Ahmed adında oldukları bildi
rilyordu. 

Başkanın sorusu üzerine Sa
dık çavuş "böyle şeyler yok
tur" d edi. 

Bay Fehmiye soruldu. O da: 
- Ben böyle birşcy yapmış 

olsaydım. Onu gücendirmez 
ve elde ederek her fedakar
lığı yapar ve söz söylemesine 
engel olurdum. Halbuki öyle 
birşey yoktur. Zaten hakkımda 
delil ele yoktur. Burada suçlu 
verinde bulunanlar 2ünahsız-

dır. Vaktile Urla müstantikliği 
hakkımda takibabn men'ine 
karar vermiştir. Yeni deliller 
de ortada olmadığına göre ben 
ŞUÇSUZUIIJ, demiştir . 

Yolda rastladığımız adam 
ceza evindeki kardeşini kurtar-
mak için kimi avukat tutması 
muvafık olacaiını sordu, bunun 
üzerine Mehmet " dava vekili 
F ehıniyi tut, geçen sene ha
kimi o öldürttü. Mesele hiç 
meydana çıkmadı 11 dediği 
yazılı idi. bu şekild~ki zabıt 
varakası üzerine suçlu Mehmed 
kendisine iftira edildiğini söy
ledi. 

Suçlulardan Sadık çavuşun 
verdiği ifadeye aid zabıt va
rakası okundu. Bunda, o sırada 
davavekili bay Fehminin ya
nında odacı olarak bulunan 
Sadık çavuş ifadesinde diyor
du ki: 

"Vak'a akşamı saat onda bir 
fırında bay Yasin Fehmi ile 
Abdurrahman ve ayakları çiz
meli daha ban kimseler gelip 
görüştüler. Aldıkları talimat 
üzerine yangın yerine doğru 
gittiler. Bir kısmı ÖQden, bir 
kısmı arkadan sarhoş halde ve 
hizmetçisi Kamilin koluna da
yanarak evine gitmekte olan 
hakimi iki taraftan sıkıştırdılar. 
Abdurrahman da sopa ile başına 
vurdu, sonra diğerleri de vur
dular. 

Hakim of anam, diye bağı
rarak yere düşünce diğerleri 
kaçtılar. 

Dr. Nebilin ifadesi okundu 
Bunda yaralı İhsan Ziyanın 
kendisine "avukat Fehmiden 
şüpheliyim., dediği bildirili
yordu. 

Suçlu bay Fehmi - Bunlar 
hep uydurma ve düzme şey
lerdir, dedi. 

Suçlu Apdurrahman da -
Bunlar hep saçmadır 

Dava vekili bay Sabri - Za
bıt varakası, tahkikat için iz
mirden jandarma kumandanı 
getirtmek ne demekt r. Benim 
adamım olan ve Yugoslavyadan 
yeni gelmiş · bulunan birisini 
tutup dövdiiler, güya hakimi 
ben öldürtmüşüm şeklinde ifade 
vcrdirmeğe çalışb)ar daha evel
de çobanıma yine ben öldürt
müşüm. Yani aleyhimde çok 
çalışılmıştır. Fakat delil yoktur. 

Sallh Zekinin ifadesi 
Suçlu sa ih Zeki ; hakimle 

çok iyi konuıtuğunu, vak'a 
gecesi evinde Hasan ile birlik
te içtiklerini sonra evden çıkıp 
tiyatroya gittiklerini, vak'anın 
nasıl olduğundan haberi bulun
madığını söyledi. 

Başkan, suçlulardan bay Ya
sin Fehmiye sordu - Siz has
taneye gittiğiniz vakit görüş
mek istememiş. 

Suçlu - Hayır ben bervakit 
kendisile çok iyi görüşürdüm. 
Ekseriya birlikte yemek yerdik. 
Aramızda hiçbir husumet yok 
idi. Bundan sonra dava dosya
sında bulunan raporlarla bir 
çok zabıt varakaları okundu. 
Raporlara göre B. Ihsan Riza 
basına vurulan sopalarm tesirile 
nezfidimağiden ölmüştü. 

Şakir adında bir kömürcü
cunün zabıt varakası ile tespit 
edilen ifdcsi önemli idi. Şakir 
diyor ki: uuıamış köyünde kö
mür yaktık. Bunları Urlaya ge
tiriyorduk. Yolda birine rast
ladık. Ceza evinde kardeşi 
varmış, yanımda Mehmet bulu
nuyordu. 

Abdürrahman da: 
- Ben ne mendil salladım 

ve ne de para aldım. Zaten 
o vakitler b!r çocuk yaşında 
idim. Bundan sonra şahidler:11 
dinlenmesine başlandı. Dava 
vekili 67 yaşında Ali oğlu bay 
Hüseyin dedi ki: 

- Sadık çavuş bir gün ya
zıhaneme geldi: Bu cinayeti 
Laz Fehmi yaptırdı. Ben ken
disini ihbar edeceğim. Bana 
elli lira vereceklerdi vermedi
ler, dedi. "Kim vermedi?,, di
ye sordum. "Söylemekte ma
zurum,, cevabını verdi. 

Bir gün de avukat bay Ek
rernin vazıhanesinde katib Naci 

ve nüfus katibi Hasan görli 
.. 1 d Hak' . s'ele-şuyor ar ı. a ımın ıne .. 

sinden bahsediliyordu. Hüse)'l;e 
- "Fehmiyi bu mes'ele 

kurtaracağız . ., decii. 
Sadık çavuşa sorulunca: 

·bbar· - Fehmi hakkında ı 
· k d' 'd' seıı nameyı yazan en ısı ır. dı· 

ona gidip müracaat ettioı yaı 
cevabını verdi. .. 

Bunun üzerine şahit HüseY1° 
- Hayır ben ihbarnao>" 

yaımadım, dedi. 
Başkan, suçluya sordu: .. 

11 
- Senin Fehmiye kızdıf 

için böyle bir ihbarda bulıJJJ. 
dun öyle mi? 

- Hayır. el' 
- ihbarnameyi yazan k t· 

disidir. Yine ona müracaat c 
tim dedin ya.. e 

. ' - Hayır ne ihbar ettilllı 

de yazdırdım. fş 
Bundan sonra şahit .Must~ t 

oğlu Ali ve Hilseyin kızı Eı0:,. 
dinlendiler. Emine bir gün ' 
ğandaki 150 liralık üzümü~~cP 
liralık bir alacak yUzUO ~ 
haczedildi(ini, Sadık çav.~~oi 
ba&"a ' bekçi tayin edildığl 
bir gün Sadık çavuşun: klJI' 

- Senin kızı kaçıraca (11' 

hem engel olmak isterse~ .. ·oi 
şmı da kıracaklar cledı~" 
başımı nasıl kuarlar, deY1~ 
Sadık çavuşun " bak le dl' 
hakimin başını patlattı~ar. ),~ 
diğini söyledi, şahıt ı.•~ ,, .,.. 
de Sadık çavuşun 9ı 
koca hakimin başını .. fJ 
lattık 11 demiş olduğunu sof ;J 
Bunun üzerine Emine "e 61 
karşılaştırıldılar. ikisi de s 
lerinde ısrar ettiler. Jİ~ 

Avukat bay Ekrem d~ il 
Jendi. Doktor Nebilin .bakfe) 
görüştüğünü ve bakim•~. ~ 
miden şüphe ettiğini soY ~ 
olduğunu, sonra lımir ~:1ıif 
ket hastanesinde iken ~ 
ziyarete geldiğini, o sır~d'r•~ 
seyinAvni ve Muammerıo :ı·sif 
olduklannı, hakimin kell ~,r 
bilmez bir halde tavanr e~ 
makta olduğunu sÖY •Y 
dedi ki: ., 

·ııerı 
- Hakime vak'a faı ~-

kim olduğunu sorduın. ~' ttf 
dakini dışarıya çıkar da so~ 
yim, dedi. YammdakiJ.er e!JS'v 
çıkarlarken bay Fehmı g d'
istiyor gelsin mi diye sot ıl 

- Namussuz gelsin de '4 
bu ha!de görsün diye fıiV 
vap verdi. Vaka ~f 
soracaktım fakat beoiıı> ti 
Iediklerimi mutemad~~el11<e"~I 
rar ediyordu çünku "'jld~ 
sine tamamen malik deg 0~ 

Şahid olarak çağırıloııŞ f. 
jandarma Lütfi, Hasaı\id' 
Nuri ve daha bazı şıı 
gelmemişlerdi. 

11 
f 

B .. . çJuoıı • JI unun uzerıne su lıJf"' 

kili bazı dileklerde b~ / 
ve bu dava ile alakad9 ~Jt' 
UrJa müddiumumiliğind~ till 

tır tıı' nan bazı dosyalann ge ııı 

sini istedi. Hakyeri kur~elıı' 
dosyaların celplerine "e ·rilf 
yen şahitlerin zorla g~tı cJilef 

• ılJ J ~ 
lerine ve suçlu Fehınırı "" 
·· · H · ·1 H .. şif11 ı~ uzerıne amış ı c .. r 
daki şahitlerin cclbİll; y 1 
şehirde kaymakaın di 
lat, Kemalpaşa'cia 1,r 

. ıııt" ı.f 
Bay Nebil ve J lı' ı.ı-
komutanı bay Zahitle d~sti" 
kimselerin ifodeleriuin 1 < 

1 rııf' (, 
suretilc alınruasma <3 .

1 
~ " 

. . d dı e 
mış, aynı zaman a .... et 
rine Urla müstantiklıgır ,.~ 
F eh minin kardeşi ba~f ~-1 
hakkında verilen tevk• r" 
tastik edilmemiş oldll·ıııı•f 

hı . . k ver• 
ta ıyesıne arar ç·tf 
Duruşmaya 4 Eylül :.., 
sabahı saat onda dev 
lecektir. 
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- Prenses Manfredi kaybol-
du. Dedi ve ilave etti. 

' - Bn gece saat ikiye doğ-
ru Kont ile Prens hareket et
tikten sonra bunun farkına va
rabildik. Bütün gece ve bütün 
gün her yeri aradık. Prensesin 
izine raılamadık. Yalnız sur 
kapısında nöbetçi bulunan 
labit Prensesin gece kapı
dan dışarı çıkbğını fakat 
hangi yolu takip ettiğini bilme
dijini söyledi. 

Bu llzJer herkesi korkunç 
bir dlftlnce içinC\e lnrakmıt 
ve •ustarmuftu. Kollannı çap
raz kavuşturan Ragaıtan bu· 
ı..ctup yere yıkılmıı, d&şm&t 
kalmıştı. 

Bozgundan sonra 
Seıar cehennem boja:unda 

uiradıjı bozıundan çekildikten 
IOnra olup bitenleri babasına 
Yazdı. Ordusunu da Montefor
teden iki konak uzağa çek
lllİfti. Bu muharebede bin kişi 
ölnıüı llç bin kiıiıl de yara
lannııtb. Fakat 61t1 ve yaralı
lardan ziyade orduyu sarsan 
korku ukerlerini darmadağın 
ttnıişti. Birçok alaylar toplu 
olarak kaçmışlardı. Sezarın 
Yanında ancak üç bin kiti ka
labillllİfti. Hezimetin azametine 
ölçü yoktu. Sezar bu bozgun
luiun acısı alhnda inim inim 
inlerken genel bir bq kaldır
ına.ıan korkan babasının da 
l<aprera adasına kaçtığını öğ
rendi. Kız kardeti de kendi
sine fU mektubu g&ndermişti: 

.. Monteforteyi ele geçirdik
ten •onra Kapreraya gel sana 
Pek gtlzel bi11ey hazırladım.,, 

Seıar homıudandı: 
- Monteforteyi ele geçir

dikten sonra kendisinin yanına 
ridecekmişim. Hay budala ka • 
dın hay! Baııma gelen belayı, 
felaketi bilmiyor, anlamıyor. 

Romadan gelen haberler de 
çok kötü idi. Ahali ayaklan
~ıy:ı hazırlanıyor. Genel bir 
ıhtilal muhakkak sayılıyordu. 
8ir akşam gene çadınnın l>nlin
de dütünceli tlüşünceli oturur
ken Ya•eri Roma polis miidt1rll 
~arki d6 Rozakanta'nın geldi
rıni haber verdi. 
f Papallln oğlu bu gel ıten bir 
elaket haberi alacaiın• sez· 

rnekte ıtıçlllk çekmedi. Bu
nunla beraber hemen çadıra 
Kttirihneıi euırini verdi. 

Roza Kanla Sezarla karşıla· 

IŞırıca teeaalrlerini t6ylece an
attı: 

d - Hayatta butunUfUlluzdan 
. Uyduğum seYinci ı6ylemekle 
•zninizi yalvarınm. Romacla ya· 
raıaad.tınıu duyduğumuz za· 
illan ~ok llzillmüttük. 

- Adam sende bu yaraDlll 
~e deten Yar. Benim derim 
~had~. Beni öbür dünyaya 

g~nderecek kıhnç henüz d6-
~~haemiıtir. Şimdi niçin geldi· 
rınizi .... 1 .. ._y eyınız. 

- Evet 1 Monsinyor, tee1· 
•lirlerJe w1...1~ • • k" · e fena h b UUCllnrım ı ıız 

b 8 erlerim var. Roma halkı 
•ttaa bap ayaklandı. Her 

~ekde kurulan çeteler yapma
I 

1 lannı bırakmıyorlar. Herif
er Vatikan sarayına Sentanj 
Şatoau b" ·ı il na ıle hücum ettı er. 
a,larında tanınmıı bir adam 

Yok., F-•- 1· . k• .. at fUDU da 83)' ıyeyım 
.. ~ .eekiı on gUn içinde Se~t
' J fatosu ihtilalcilerin eline 
~eçebiJir. 

.,~ıar yumruğunu masaya 
ak haykırdı : 

ı, :_ Bu ahmaktan kim ayak· 
'"''Pi? .. 

8 - kim olacak Monsinyor ! 
-.ı:t .. rında. hiçbir kims~ bu'u.n 
ti._ ~· huraz önce eoy!emu;-

• Bırçok kimseleri yakalı-

yarak astım. Fakat yine para 
etmedi. 

Sezar yan gözle Markiyi 
süzdü. Duruşlarında ve anlatış
larındaki alaylı vaziyeti •ezdi. 

Roma polis müdürü anlat
makta devam ediyordu : 

- Bundan dolayıdır ki Kut· 
sal papamız (Kaprera) adasına 
kadar küçük bir gezinti yap· 
mayı daha mu•afık buldular. 
Papa hazretlerinin dOşüncele
rini kretik etmekten tanrı be-

ni kormmı. 
_ Babam korktu değil mi? 

Açık tlleyiniz ? Şimdi bana 
yerece;iniz nimet ne olacakbr. 
Bunu açık aöyleyiniz? 

- Benim dtifllDceme göre, 
ihtililin önüne geçecek yalnız 
dini kunettir Papa hazretleri 
yanında binlerce Monsenyor, . 
Papaı, Kardinal, Piskopos ol
duğu halde btıytlk t6renle Ro
ma ya d6nmelidir. B6yle cil~'e~
karane bir işi başaracak ıbti
yar Papa değil, genç, dinç, 
cesur ve ağzını açmaya yelte
necek olanlan yere aermek 
için mantoıunun altında hançer 
taııyan bir Papaya ihtiy~ç. var· 
dır. Eğer söylediğim gıbı bu 
1renç Papa ... 

Sezar daha fazla dayanama· 
dı. Heyecanla bağırdı: 

- Y etifirl Roza Kanta ye· 
tişirl Papahk makamına benim 
ııeçmekliğimi iatiyonun de-
iil mi? 

- Evet Monaenyorl Memle-
keti yıkılmaktan kurtaracak 
biricik çare budur. 

- iyi amma benim Papa 
aeçilmekliğim için babamın 
tahtan düşürülmesi lazımdır. 

Kardinallar kurultayı usule 
muhalif birşey yapamazlar. Ya 
tahttan indirilmesi veya ihtiyar 
Papanın ölmesile o!ur. Tanrı 
ıahiddir ki kudsal papamızm 
yolunda canımı vermeğe bazı· 
nm. Fakat ne çare ki kendi· 
leri çok yaşhdırlar, Deniz ha
vası Koprera adası cihetindeki 
Sardunya kıyılan ç.ok fenadır. 
Kendisine bir ıey e.lmumdan 
korkulabilir. 

Sezar artık tamamen anla-
mııh ki Roma polis müdürü 
kendisini babasını &ldllrmeğe 
tet.ik ediyordu. Bozguna uğ
rayan Anupanın kumandam 
derin düşüncelere daldı. Arbk 
konuşmıJorlar, susuyorlardı. Ni
hayet Sezar baıını kaldırarak 
dedi ld: 

Borsa Haberleri 
oun Borsada 

Yapıl•n 88bflar 
~ 

az om 
Çu. Aha Fiat 

35 K Kizım 9 50 9 50 
Zahire Borsa• 

Çu Ahcı Fiat 
1i Buğday 4 25 4 25 

3 75 
s 15 

4 Arpa 3 75 
130 Nohut 5 75 

3500 kilo keten T. 7 50 
47 Kumdarı 6 25 
9 Bezelye 9 

11 ı balye pamuk 45 

7 50 
6 75 
9 

47 50 

r 

Para Piyasası 
13-8-1935 

Alıt 
Mark 50 20 
tsterlin 619 
f r. Frangı 8 28 
Dolar 80 50 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 25 
lıviçre F ran. 40 90 
Florin 84 55 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Auatr. Silini 23 50 

Sabt 
50 70 

624 
8 30 

79 75 
21 55 
10 35 
41 15 
85 
s 27 

24 

Zavallı bağcılar gülmek 
isterken ağlıyorlar 

Manisada teessür ve . ümitsizlik 
Manisa, (Özel) - Hükume

timizin, Ziraat bankasına borçlu 
bulunan çiftçi ve bağcıların 

borçlarının yüzde 3 faizle on 
bet senelik taksite bağlanmaın 
için çıkardıiı yasa her yerde 
olduğu gibi bura çiftçi ve bağ
cıları üzerinde de büyük sevinç 
yaratmıtbr. Geçen yıl üı.üm 
ıergilerile harman yığınlarında 
bekleyen banka bekçileri bu 
sene görülmemif, üretmenlerin 
zarardan kurtulmuş o!ması ge
nel bir memnuniyet ve genişlik 
doğurmuştur. Halk ve bilhassa 
bağcılar, hilkümetin bu bim-

metini her an iyi duygularla 
anmaktadır. Fakat yalnız bir 
mesele üzerindeki endiıeler 
hala dağılmamış, batta artmış
tır. 

Bu, üzümlerin fiatı mesele
sidir. Üzüm yetiştirenler, Uç 
beş ihracatçmm keyfi hareket-
lerine boyun eğmek mevkiinde 
kalmaktan çok teessilr ve ümit
sizliğin dışında kalmış olsun!. 

Müstahsil boynunu bl\kmtif, 
hükümetimizin seri ve cezri 
tetbirlerle işe el atmasını bek
lemektedir. 

H. O. 

Manisa ceza evine 
Genel bir bakış 

250 kişilik ceza evinde 476 kişi 
Var izdıhamın önü alınamaz mı? 

J • ........ -
Manisa 12 (Özel) - Türki- Bunların içinde, yaf itibariyle, 

yenin mühim olan ceza evlerin- 15-18 arasında bulunanlarla 
den biri de Manisadadır. Ço- yirmi yılı arkada bırakmıı 
cukluğumdan beri "Manisa ka- olanlar da vardır. 
leıi" diye adını duydukça kal
bimi sızlatan bu ceza evini gör
mek istıyordum. Bilhassa Tüze 
bakanlığının ceza evJerini ıslah 
yolunda çalıştığı bugünlerde 
bu isteği yerine getirmek he
vesi bende kuvvet buldu. Ge-
n.el savman bay Rifat Güllüyü 
zıyaret ederek kendilerinden 
müsaade istedim. Rifat Güllü 
bilyük bir nezaketle, istediği~ 
izini verdiler .. 

Hapishaneye vardığım zaman 
direktör bay Eşrefi odasında 
buldum. Eskiden muhtelif polis 
vazifelerinde bulunmuş olan 
bu ellilik zat n yolt\aşlığmda 

demir kapıdan içeri girerek 
mahk6mlann arasına daldım. 

Kesif bir ıuçlu kütlesi akf8m 
Uzeri teneffnste idi. Hemen 
çoğunun tenleri san, yüzleri 
uçuktu. Genel bir neteıidik 
havası esiyordu. itiraf ederim 
ki bu anda kalbim sızladı. 

Ceza evinin direktöril beni 
ilkönce ferhane dedikleri iç 
koğuflarm koridoruna g&tOrd6. 
Koridor deyince g&zOn&zlin 
önüne dala ve modern bir 
salon gelmesin sakın!.. Barua 
listü kapalı uzun bir döşeme
liktir!. iki yanda yedi sekiz 
kadar koğuı vardır. Beherinde, 
40 dan 60 a kadar yftkıelen 
mabkim ve mevkuf var. Bazısı 
yatmıı, bazıları yemek pitiri
yor, bazısı da dt11606yor .. Ko-
ğuılann birinde bir mabk6mun 
ayağına zincir takılmıt oldu-
ğunu 1rlrdlm. Sonmca &tren· 
dim ki ba; ayajına YUlulan 
zincirlere laak k•zaDDUf. Ser
keılijile biafaa 1renel iati
zam Y• uaJitbd bozdapndan 
ayajma peirilen aeacirler 
ıuçlaJU mltenebbib edeceji 
yerde daha ziyade fUDUbmt• 
br. Diter bltlba ceuldann 
g6sterclikleri ayaalhp karphk 
bu zeacirli lllÇlu, etrafile lcleta 
alay ediyor ve iki tarafa teh
didler savurmaktan hali kalmı· 
yordu. 

Dıf kolu9larda 
Rehberim beni dış koğuı

lara g&tiirdll. Buralan iç 
kısma nisbetle daha iyidir. 
Burada kwnea okuyup yazma 
bilen, İltemiyerek elinden çıkan 
suçlardan ötürü mahküm olan
lar var.Sıra ile tekr:r teker do
laıtığımız odalar arasmda yal
nız çocuklara aynlmıı olan bir 
koğuşta durakladık. içinde se
kiz on çocuk sıravari otur-
muılar, öyle nadim Ye 
sakin duruşları var ki, 
acımamak elden gelmez. Hep
aine birer birer aordum: Su
çun nedir?. 

Aldığım ceYabm oada ye
diai •Tuz kaçırdım!.. Oldu •• 

Mt1ddeitmmmi R. Rıfat Giillft 
Gezdiğimiz koğuşlarda bazı 

,mabumlar: .. Derdimiz var, din
let" Diyorlardı. Anlattıktan 
.. derdler" ıu noktada topla
nıyor: 

- Cezaları azaJmıı olan taı
ralı mahkümların, geriye kalan 
ceza mliddetlerini kendi kaza
lanndaki bapisanelerde geçir
meleri .. 

Bu iatek hakikaten iki ba
lomdan iiatünde durulacak bir 
meseledir. Çtlnkt1 Manisa ha· 
piahaneai çok eakiden ancak 
iki y6z elli kiti alabilecek bir 
genişlikte yapa!mıfbr. Şimdi 
içeride 345 mahkum, 131 mev
kuf ki ceman 476 kiti vardll'. 
Görülüyor ki bu sayı binanın 
alabileceği rakamın çok iistün
dedir. Koğutlardaki izdiham 
mahkftmlann sağlıklannı bozu
yor, b&nyeleriai yıprabyor. Vi
llyet ilçeliklerinden ptirilmİf 
bir kısım cezuı hafiflemit mah
k6mlar, bat!:.!>ulunduklan ilçe
lerin hapis elerine nakledil
aeler merkez hapishanesinin 
yllkft ıilphesiz hafiftiyecek •• 
lkinciıi ıenelerdenberi memleo-
ketlerinden ayn kalllllf olan ce
zazablar ela kendi malıitlerine 
kaVUflDUf olacaklardır. Ne de 
olaa bunlar araamda ıslah hal 
etmif)er çoktur. Azatla omaya 
hakkı olmıyan bazı b6yl\k suçlu 
mabk6mlann bu vanftan uzak 
tutulacaklan şllphesizdir.Fakat 
bir çoklannm da, hidiıelerin 
zalimliğinden dojma kazalan, 
lıtenmiyen Ani tehevvürle itle· 
nen ıuçlara kurban olduklannı 
düıünmek gerektir.Bununla be
raber ne yapılabilir ki ortada 
dimdikduran bir ıuçun failidir
J er. 

insan bunlara baktıkça, dert
lerini dinledikçe aynı zamanda 
anlıyor ki; dünyada en zor, 
mesleklerden biri de adliyeci
liktir. Gördftğilm manzaralar 
bana çok aç.ık anlattı ki cumu
riyet adliyecilerine karıı ne 
kadar saygı beslense yerinde
dir. Çünkü onlarda çalışan yal
nız Hkafa,, değildir, kalp ve 
ve vicdanları, kanaat ve iman
ları da daima harekettedir. 

idamdan kurtulan bir suçla 
ile ölilm cezası yiyen mahk8-
mun YUiyetJerini yarmki mek
tubuma bll'alnyorum. 

HulOtal Gllna)r 

Büyük müzisyenlerden : 

VERDi 
• 1 ••• 1 • 

Kimdi?. Hayatı-Eşsiz operası Ayda 
ilk temsilindenberi doksan 

yıl geçtiği halde, kııa ve uzun 
arahklarla btitln ulus operaJan 
"Aydayı,, adeta birbirleriJe 
mlisabaka ederlercelİDe tekrar 
tekrar oynamışlar ve oynamak· 
tadırlar .. 

Ayda Verdinin ne ilk Ye ne 
de son eseridir. Bundan 6nce 
ve bundan sonra bir çok ope
ralar kompoze etmiştir. 

İfte Ayda ~bi bllytlk ve q
siz operayı yaratan bu değerli 
mllzisyen Verdi 9 birinci Tqrin 
1814 te ltalyada Parm ciYarmda 
knçnk bir k&y olan 1181.etto .. 
k6yünde dotda. 

Bir hancımn oilu elan Gai
seppe Verdi ilk mlbik denle
rini k6y kiliıa11 ergananmma
dan aldı. Fakat u IOlll1l Ver
di bu 6iretmeniaden 1.t1D 
oldu. 

Milzite karp olu iatidadım 
sezen k&y&n ileri gelenlerin
den Barezzi iaminde zenp 
biri ona paraca yardunda bu
lunarak Milinodaki mlhik oku
luna g6nderdi •• 

Bilsetto Medenberi mOzik 
ile allk"dar Ye bir de mlzik 
kurumuna sahip olan bir yer
dir. 

Bu kurumun tefi • Prodeı ,, 
Verdiye ilk mllzik kllltilrlbal 
aşılamıştır .. 

Ondan sonra 1831 - 1833 
yıllarında Livinyadan den 
aldı .. 

Eski öğretmeni Prodes alnn
ce Büsetto dahi kuruma ıef 
oldu. 

işte Verdi operalar yarat
mağa bu yıllarda batlamıf tır. 
Ve gine bu çağlarda Marga
rita Barezzi adında bir kızla 
evlenmiştir. 

ilk eaeri olan (Oberto di San 
Bonifacio] da çok muvaffak 
oldu. Ancak (2-5) yqında idi •• 

Bundan sonra Verdi (Opera 
komik) ve (opera) kompozitör
Uiğüne bqladı. 

Diier artistler gibi ilk adım
larda tesado.f ettikleri veya 
etmeleri umulan muvaffakıyet· 
aizliklere dOpıemİftir .... 
Adı az zamanda bllttın dün

yaya yayılmıpu. 
Buna ela 7ardmu dokunan 

en çok (Ripletto), (TraYiata), 
(Tra•ator) pbi eaerlsidir •.• 

lıte (Ayda) balardaa IODI'& 

gelir •• 
M ... r ulmelm için M.mrla

nan ye e8ki llmr taıillİlle ait 
bir parça olan A7dam çok 
tanınmt kompozİIJoalarmdaa· 
dır. 

pek ima olan ba iki par
çayı Verdi tok iti-it ve 
Anapa • ..,nr1.w. bltla 
ilmi ft ...... De doaatmp. 
Vereli, AJDUIJla bltlD nrh· 
im• ortaya abmf .,. .. bilir_ 

Ayclamn djai f1111ar: 
.. _ O z•••nm llaar Fara· 

vunu, ko...-ı HalMıt krala 
(Amonuro) ile uvqtadlr. Ha· 
beılilerin İfİ dlrlat sitmediiüa· 
den km (Ayda) Fıraom km 
(Amnerilin) uiri olmafba'. 

Bu iki kral kızı bir 1renç Mı· 
sır slbaJUU ayni atet Ye aJllİ 
aık ile sevmektedirler. 

Bu sırada Mısırhlann bq 
papazı Habeılerin (Teb) llze· 
rine yiirüdüklerini haber •eri
yor. 

Bunun üzerine Mım Fıravnu 
bu genç aObay Radameai Ha
beıliler lizerine sahyor. Rada 
mes te Ayclayı .eviyor, fakat 
onun Habet luahma kıu oldu
pna bilmiyor ••• 
s~ ...... p.eaile 

yllreii kanayan Ayda F°U'&YllUD 

kızı Amneriaiıı kendi rakibi 
olduiundan şiipbe bile etmiye· 

Yazan: Fethi Y .Eralp 

1 

rek Radıanese kartı olan aş
kını itiraf ediyor. Zavallı Ayda 
bu andan sonra yok olmuı de
mektir. 

Firavunun klZI ona kin bağlı-

Musik'*İtiaS Veı·di 
yor. Bu sırada genç sübay sa· 

vaıı kazanarak d6nüyor. Ya
nında es r ettiği Ayda'nın ba
bası aa var. 

Babası Aydanın Mısır anhayı 

Radamcs'i, Radames'in de Ay
dayı ıevdiiini duyuyor. 

Şimdi baba ile kız arasında, 
baba ile evlid değil, vatanı 

tehlikede iki vatandq anlat
ması bqbyor. 
Habeı Kralının fikri ve is

tediği; yenilen btik6metini ye
niden canlandırarak kurtarmak 

ve Aydayı da bu sübaya ver
mek. 

Sübay Radames Aydanın tu • 
zağına kendi iıtejiJe dOtilyor • 
Ve Habq Kralına yani Ayda
nın babasına bazı sırlar dö
küyor .. 

Fakat Firanun kızı bot dur· 
mıyor. Bir f1in onları yakala
tıyor ve mahkemeye verdiriyor. 

Neticede Ayda ve ıübay 

Radameı bir mahzene tıkılarak 
öltime mabküm oluyorlar. . " 

lıte Aydanın süjesi bu ka· 
dar .•. Beste itibariyle kunetli 
olan Ayda Tiyatro un'at iti
bariyle de iki itık kızın aavaıı, 
Ayda ile ılibayın konuşmalan, 
baba. ile olan münakqalan 
Ye IODancla A7cla ile Sübayın 
diri diri mezara konuldaldan 
sahneleri çok aakh ve çok 
hazindir ••• 

1872 de Milanocla oynam 
bir opera lberiae •enli tam 

otuz iki defa ulmeye çıkard
llUfbr. 

Verdi hem ltalyada hem 

yabaaa ilkelerde hlktmetler 
tarafmclan pek blylk iltifat 
nipnlanna malik olmufbar-

ltalya parlamentOADda say• 
lav Gllzel San'atlar Akademiıin 
llyeai olduju l(ibi FranHD•• 
Lejion don&r, ırand ofiaie 
nipnlannı Ruyanın ise ken· 
dinden ince hiçbir artiste ver
mediği Stanialu nipnını ala· 
bilmittir. 1901 de Milinoda 
&lmlttür. 

k işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 

Yeni çeşit 
Kulaktan 1reçme ktiç6k 

dljmeli model 

TİLKiLİKTE 
Yeni "l:ımir" eczanesi 
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Habeş: 
a ler erı: opr Nasıl içmiyeyim? 

Italyan şai i Pirandelloya inanmak lizım 
Gelirse bir harp olmıyacaktır ... Fakat .. 

Dostum beni biraktı 
diyor 

Dün öğle üzeri s;neklide otu· 
ran Abdullah kızı Sabriye faz· 
laca rakı içerek sarhoş oJmuŞ 

ve bağırıp çağırmağa ve 
her kesin rahatını bozaı.a· 

mağa başlamıştır. Yakahyan 
zabıta memurlarının sualine 
karşı da: Italyanın Habeşistana elli yıldanberi reddettiği bir - Nasıl rakı içmiyeyioı? 

Medeniyeti kabul ettirmeğe hakkı varmış •• ltalyan 
Askerleri bu kanlı medeniyet ordusunun emekçileri imiş 

Dostum beni bıraktı. Cani· 
mın sıkıntısından fazlaca içtiı:P 
demiştir. Hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Sarhoştan ne beklenir? 

Parls.. Ağustos •• 
Habeşelinde harp olacak 'mı? 

Galren "Hayır,, dese Hipokrat 
"Evet., diyor. Fakat milletleri 
rnuc; ~ arip eden hastalıkların tet
kik ve teşhisi insanlara musal
lat o ıln hustalıklarm tetkikin-
de• ·1:-ı a zordur. ltalyan şairi 
Pirnde loya inanmak lazımsa 
o.um saçan topların seslerini 
duy mı yacağız. 

Amerikadan dönen şair: 

"ltalyanın sarfettiği gayretlere 
rağmen eJli yıldanberi medeni
yeti kabulden imtina eden Ha
beşistana medeniyet havasım 
teneffüs ettirmek için İtalyanın 
müdahaleye hakkı vardır.,, 

Şu halde eğer güdülen ha
kiki maksat medeniyeti Go
cam dağının gölgesinde yer
leştirilmekten ibaretse bu me
deniyetin biç te gürültü lrn
parmağa hacet kalmadan baş
ka bir kapıdan oraya g rdiği 
görülecektir. 

Yıllar oluyor ki Ras Tafari 
(bugünkü Hab~ş imparatoru 
Haile Selasiye) medeniyeti 
Habeş ulusunun fikirlerine ve 
itiyatlarına sokmağa çalışıyor. 
itiraf edilmelidir ki bu vazife 
güçtür. Aşılması gereken en· 
geller çoktur. Böyle iken in
kar edilmez ilerlemeler vardır. 
Denebilir ki bu medeniyet 
iddiası Ad is A baba şehrin
den başka yerde belirmemiş
tir. Bu iddia doğrudur. Mo
dern kurullardan bir çoğu 
Habeş payitahtında toplanmış· 
tır. Orada kurulan ve mükem .. 
mel bir makine halinde işli-
yen pesta idaresi yalnız 

Adis Ababayla muhabera-
tı temin edebilir. Adis 
Ababadan başka yerlere 
posta münakalitmda bulunabil
mek için mektubu bir vakıtla-

Biiyuk O!Jİn 

1 letlere üstünlükle- ı 
rini göstermek is
terler. lngilir el
çısı Sir Sidney 
Barton burada çok 
faal monden bir 
hayat kurmuştur. 

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

rm sailerini andıran şekilde bir 
katıra binen Zabanya ile gön
derilmekten başka çare yoktur. 
Adis Ababa güzel bir şehirdir. 
Filhakika Afrika şehirleri ti· 
pinde yapılmıştır. Mahalleler 
çok dağnıktır. imparatorun sa
rayını ihtiva eden Gebi mahal
lesi gibi sefaretler mahallesi de 
birbirnden çok uzaktırlar. Se
faretler paytahtm dışında kal
mış gibidir. Elçilik bınalarının 

arsaları büyük Menelik tara
fından hediye edilmişti. O za
mandanberi her memleket sü· 
fara binasını yapmış bulunuyor. 
Avrupalılar çok zarif villalarda 
otururlar. Adis-Ababanın en 
zarif ve aristokrat çevresi ln
giliz sefarthanesidir. İngilizler 
kolonilerde daima diğer mil-

Bi akis Italyan 
elçilik binasının 
oldukça sert ve 
ciddiğ bir çehresi 
vardır. ita 'yan el
çisi Dorıt Luigi 
Vinci bütün elçiler 

içinde vazifesi en nazik olanıdır. 
Adisababada en az işi olan, 

en az yorulan elçiliklerden bi
ri de Amerika sefarethanesi
dir. Sefarette c:ahşanlar dört 
kişiden ibarettirler. Bununla 
berabar bu dört kişi Amerika 
gibi muazzam bir devletin bü
tün nüfuz ve haysiyetini gös
termeğe yetmektedit. Bir çok 
bakımdan çok enteresan o~an 
bu memlekette, harp tehlikesi 
olmadığı zamanlarda diplomat
ların hayatı çok güzeldir. Ha
beşli yabancı devletlerin mü
mcssiHerine karşı fevkalade 
nazik ve misafirperver görün
mek itiyadır.dadır. Menelik 
zamanından beri devam eden 
bu ii:iyad değişmemiş, kuv
vet bulmuştur. Sefirler im
paratoru ziyaret için Gebiye 
gittikleri zaman fevkalade me
rasımle karşılaJlırlar. imparator 
ziyaretçileri sabahları kabul 
etmek itıyadındadır. Sefirler 
sarayın modern kısmında kabul 
olunurlar. Sarayın çok C!iki olan 
diğer kısmında ihtişam bakı
mından binbir gece saraylarının 
hayatı hakimdir. Bu kuruluş 
büyük Menelikten böyle kal
mıştır. İmparator Haile Sela
seye, memleketindeki hayat 
gibi sarayının iç yaşayışını da 
asrileştirmekten zevk duy
maktadır. 

İmparatorun sarayı yalnız ba
şına bir ~ehir sayılabilir. Bin-

Jerce muhafızları ile çok ya· 
man bir görünüşü vardır. Sa
ray üç kat surla çevrilmiştir. 

İmparatorun asıl oturduğu daire 
bir sessizlik bölgesile ayrıl
mıştır. Hassa ordusile impara
torun serbest dolaşan arslan
larmı bu bölgede görmek ka
bildir. 

imparatorun muhteşem 2'i· 
}İnmiş askerleri mi, yoksa al-
tın renkte kılları ile görünen 
aslanları mı daha güzeldirler? 

Hassa ordusunda bulunmayı 
bir şeref sayan ve Habeşin en 
~ürbüz, en dinç evladları ara· 
sından seçilen bu muhafızların 
cidden heybetli bir görünüş

leri vardır. imparatorun baş-
ressamıAgendu lngili'ye re'
mettirdiği şekilde üniformalar 

taşıyan hassa askerleri Afri· 
katıdan ziyade Avrupai ıdırlar. 
Acılan kılı ile süslenen kepi
leri ınemleketin coğrafi duru· 
munu hatırlatır. 

Haile Selasiyenin en büyük 
meşgelesi ordunun organizas
yodur. 

Amerika :>t'/arel /Jinmwırn 
m ·ıılıa/1::1 

Italya ile harb tehlikesinin 
uyandırdığı heyecan bu mem

leketin tanhinde görülmemiş 
dereceyi bulmuştur. Habeşin 

en uzak yerlerinde toplanan 
gönüllü alayları modern silah
ları kullanmıya ve disiplinle 
harekete alışıyorlar. Kadıniar 
bile harba hazırdırlar. 

Birkaç dağlık mıntakalarda 

orf" binlerce kadın erkeklerin 
yanında harb talimleri yapı
yorlar. 

- İstiklal SAV AŞINDA 
KOCALARIMIZI, KARDEŞ- , 
LERİMIZl EVLADLARIMIZI 
T AKİB EDECEGIZ. HABE-

ŞİN ISTI.<LALINI ŞEREFLE 
KORUMAK İÇİN YURDUN 
HER KARIŞ TOPRAGINI 
BÜYÜK İMPARATORUN 
HA TlRASIN A LA YIK BiR 
SURETTE GURURLA KO
RUY ACAGIZ diyorlar. 

Bu medeniyet asrında güya 
medeniyet dağıtmak için harp 
etmek ölmek ve öldürmek fikri 
neden hala yenilemedi? 

Burada politika yapmak is
temezsek bile şurası muhakkak 
ki Habeşistan kolay kolay ko
lunu büktürmiyecektir. 

Haile Selasiye son bir diye
vinde Habeşin namus ve şere· 
fini korumak için en az bir 
milyon süngüye dayanacağını, 
Habeş ordusunda Italyan or
dusu kadar modern silahlar 
bulunmasa bile ltalyanlarınkine 
çok üstün bir maneviyat kuv· 
veti, hakka inandan doğan ye· 
nilmez bir kuvvet mevcut ol
duğunu söylemiştir. 

Habeşistanda dinin tesiri bü
yüktür. Halk o kadar dindar7 

dır ki dört kişiye bir papas 
isabet etmektedir. Bir katolik 
papazı gibi hükümran olan Ha-
beş kilisesinin baş patriki Ahu
na tıpkı Vatikanı andıran bir 

küçük kasabada oturmaktadır. 
Onun etrafında imparatora ol-

duğu kadar Abunaya da sadık 
olan papaslar ordusu vardır. 

Bu şehirde bir çok kiliseler 
mevcuttur. 

Adisababanın büyük kilisesi 

olan Sen Jorj kilisesinde eski 
Rus ve Bizans kiliselerinin ih
tişamı vardır. Kiliseler halkı 

yurdun müdafaasına çağırmak

tadırlar. Ahuna vaizlerinde Ha· 

beşin istiklali için yapılacak 

bir harbın kudsiyetinden bah
setmektedir. 

Dün saat yirmi dörtte Gü· 
zelyalı parkında Antalyalı Şa· 
kir oğlu Hilmi, son derece sar· 
hoş olaruk; park içinde bağı
ğırıp çağırmağa ve •parkta 
oturanların istirahatıoı bozı:nai'
başladığı görülmüş, karakol
da da polise hakaret etoıif 
tevkif olunmuftur. 
Kayığı kim götUrdU? 
Karşıyakada bastanh iskele· 

zind Sürmeneli Arslan oğlu 
Yakup reis, dün karakola ge· 
lerek: 

- Benim yeşil kanad adın· 
da bir kayığım vardır. Bu ka" 
yık yerinde yoktur çalmışlar" 
dır, diye şikayette bulunoıPf 
yapılan tahkikatta kayığın 

'le Turanda B. Hermanın aı 

banyosana bağlı olduğu gö~" 
müş kayık sahibine veriloı~f 

tı· ve bu kayığı çalıp oraya ge 
renin kim olduğu araştırılma~• 
başlanmıştır. 

Kaptan kimi sövmUŞ 
Dün saat 19 da lzmir lioı•; 

nına gelen lngiliz bandrıı • 
Gemon vapuru, limanda ııı•" 
nevra yapmakta iken halatıo 

e" kopmasından ve vaktında Y 
rine bağlanmamasındau dolll~ 
ikinci kaptan Niçel Courrane

1 ., u 
kızmış ve fondacı Hasan ol. 
AA k'f .. .. t" B .. -en•" ı e sovmuş ur. u sovu.o 
Türklüiü tahkir mahiyetind• 
olduğu iddia edilmişse de y•· 
pılan soruşturmada bu sÖ"~e" 
nin yalnız çimacının kendis ~~ 
taalluk ettiği ve Türklüğü tıı 
kir mahiyetinde olmadığı ani:: 
şılmıı ve mamafih kaptan h• 

l o· 
kında ayrıca tahkikata baş 8 

mıştır. 

Bekçi şUphe lenınce ıı· 

...... K;;;;~;~ .. ~:~~;··""" I 
Dün saat sekizde sahil parp 1 

gazinosu önünde Kıbrıslı Mus-

Dün saat yirmi üçte Siner" 
Iide tabakhane civarında I<• .. 10 
oilu Mehmet Ali, Yaşar 0f r 
Niyazi, Mehmet oğlu Ca t 
adındaki üç şahsın şüpheli ~:, 
rak dolaştıklarını gören fa~rı ;ı 
bekçisi Hüseyin oğlu ı<arO 
bunlara karşı: 

1
,. 

tafa oğlu Zihni ile Mazhar 
oğlu Cevad arasında çıkan 

bir kavga neticesinde Cevad, 
Zihniyi başından hafif surette 
yaralamış yakalanmıştır. 

Açık muhabere 
Milliyet gazet z si sabık 

idare memuru B. Nurlye: 
İdarehanemize uğramanız 

mercudur. 

.it i . . :~~ : 

• • 

- Buralarda ne diye do 
şiyorsunuz. 

bllh~ 
Diye sormuş, onlar da d'~· 

avlamak üzere çaya gel 1 

!erini söylemişlerdir. I ~ 
b•' Fakat bekçi, bunların )ıi 

avlamak için değil, fabrika.~~eı 
derileri aşırmak için b0 1.,, 
şüpheli şüpheli dolaştıklar;,... 
kanaat getirdiğinden boO ıfı 
sözle korkutarak kov al•'°~· 

İ fakat bu üç arkadaş, biç Y;e' 
i tan kendilerini tehdit e ;· 
~ bekçi hakkında karakol• ,Is' 
f kiyetle bulunduklarından t 

kikata başlanmıştır. 

1 

iZ MiRDE 

At~isr Tütüncüler Bantası 
çıamıuwsma -Komisyon yazıhanesi 8 Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 36, .3" 

Telefon: 2333 Telgraf adresi: lzmlrde Sil~jt 
Bankanın h:mir yazıhanesi her nevi emtea ve uıab5~ı>' 

üzerine komisyon işJerı yapar ve gönderilen mallar uzer•jİ" 
avanslar verir. Tütün ve diier mahsuller için müsait t' 
yeleri vardır. (S. 6) 1 - 15 h.3 (11 



HaftalıkU umi piyasa durumu 
• ! (.:.~ ... ~ .. , ' ~. ·.~· •• ,~ :. ,. .. . t 

Arpa ve bakla satnşları h~raretli .. Fiatlar yükseliyor 
ilk Pamuk alivre muamelesi 45 k~ruşttan yapıldı. Üzüm muameleleri 

kesildi. Perşembe günü yeni piyasanın açılması bekleniyor •. 
Şehrimiz ticaret ve zahire 

borsasından 6-8-935 den 12-8-
935 akşamına kadar neşrettiği 
göndelik satıı bültenlerine göre 
borsada bu tarihler içinde 
aşağıda gösterdiğimiz · alış ve
rişler olmuştur: 
Cins ve miktarı haftalık fiat 

nevi çuval en aşağı en 

Uşak 6578 
buğdayı 

yukarı 

5 50 6 00 

yerli ,, 2086 
El direk 
buğdayı 378 
Mersin ,, 1725 
Fethiye 543 
Yekfın 1131v 
Yerli 

4 50 5 50 

5 25 
4 125 
5 375 

5 50 
5 375 
5 375 

arpa 
Bakla 

1201 
7278 

3 125 3 75 
4 75 5 00 

hazır mal 
Bakla 4908 
vadeli mal 
kumdarı 1053 
kendir 35 
Nohut 102 
Sısam 94 

4 875 5 00 

5 25 6 875 
4 25 4 25 
5 625 6 5 

12 50 12 50 

bal ye 
35 47 50 47 50 Pamuk 

prese birinci 
Pamuk 100 45 
prese vadeli 

kental 
Palamut 271 410 
tırnak 
Palamut 168 330 
kaba 

45 

455 

330 

215 palamut 350 210 
kaba engin 

Hafta içinde borsada yapıl-
mış olan bütün muameleleri bu 
suretle topladıktan sonra ihra
cat maddelerini teşkil eden 
belli başlı ürünlerin haftahk 
satış noktasından nevi ve mik
tarları ile hafta içindeki en az 
ve en çok fiatlarını da ayrıca 

aşağıya koyuyor ve bunların 
her biri hakkında piyasada 
alikadarandan yaptığımız tah
kikata müsteniden piyasa du
ı umlarım ayrıca işaretliyoruı: 

Arpa 
Yukarıda işaretlediğimiz ta

rihlerde kilosu 3,125 ile 3,75 
kuruş arasında ayrı ayrı fiat
larla yerli malı olmak üzere 
1201 çuva ' n ra ratışı olmuştur. 
Geçen hafta ıse 3,125 ile 3,375 
kuruş arasında fiatlarla 229 
çuval arpa alım ve satımı ol
ınuştu. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise 400 çuval Uşak malı 
kilosu 2,5 dan 773 çuval yerli 
Daalı kilosu 2, 75 - 3 kuruştan 
arpa satılmış ve ayrı olarak 
kilosu 2,5 kuruştan vadeli 
kaydile 500 çuval kalbur altı 
arpa muamelesi borsaya tescil 
ettirilmişti. 

Bu sene arpa mevsimi gireli 
beri borsada bu haftaki kadar 
arpa .satışı oJmamıştı. Son 
hafta iç nde epice muamele 
Yapıldığı gioi fiatlarda da kü
çük bir yükselme görülmüştür. 
Satış fazlalığı ve fiatı ncüz'i yük
selmesinin esbabı,ihracatçıların 
~üsaid Hatlarla yapılmış tek
lıfler üzerine piyasamızdan mal 
mubayaa t!tmekte olmalnrından 
İleri geldiği öğrenilmiştir. Bu 
kabil teklif ve siparişlerin de
vamı takdirinde önümüzdeki 
haftalar içinde daha fazla mu
•ınelel r olması bekleniyor. 

Ancak dünya arpa piyasasının 
bugünkü fiatlardan daha yük
sek fiatla mal mubayaasma ta
hammülü bulunmadığından fi. 
atların bundan yukarı çıkma
smın ihtimalden uzak olduğu 
da söyleniyor. 

Bu hafta fiatları geçen se-
nenin ayna haftası fiatlarından 
15-30 para arasında yükseklik 
göstermektedir. Piyasamıza he
nüz Uşak malları gelmemekte 
dir. Arpa piyasası son hafta 
çok sıcak kapanmıştır. 

Bakla 
Son hafta içinde borsada 

kilosu 4,75-5,00 kuruş arasın
da fiatlarla 7278 çuval hazır 
ve 4,875-5,00 kuruş arasında 
fiatlarla da 4908 çuval ki cem
an 12186 çuval bakla alış ve
rişi olmuştur. 

Bundan bir hafta evvel 4,375 
-5 kuruş arasında fiatlarla 
4343 çuval hazır ve 4,50-
5 kuruş arasında fiatlarla da 
4998 ki ceman- 9341 çuval 
bakla alım ve sabmı olmuştu. 

Geçen senenin bu heftasında 
ise 4, 125-5 kuruş arasında 
fiatlarla 2055 çuval hazır ve 
3,75-4,125 kuruş arasında fi
atlarlada 218 çuval vadeli ki 
ceman 2273 çuval bakla mua
melesi borsaya yazdırılmıştı. 

Geçen hafta nihayetlerinde 
bakla piyasasında görülen işti
ha ve sıcaklık bu hafta içinde 
olduğu gibi devam etmiş ve 
geçen haftanın 9341 çuvalına 
karşı bu hafta 12186 çuval 
bakla muamelesi oJmuş ve işbu 
işlerin en kuvvetli kısmı bet 
kuruş fiatla cereyan eylemiştir. 

Muamelelerin bu şekilde faz
lalaşması ve fiatlann yüksel
mesi müstehlik piyasalardan 
fazla miktarda sipariş alınmıı 
olmasından ileri geldiği söylen
mekte olmakla beraber evvelce 
alivre muameleye girmiş olan 
ihracat evlerinin Ağustos niha
yeti yiiklemek ve Eyliil teslimi 
gibi şartlarla yapmış oldukları 
taahhudatı yerine getirmek 
için mal satın almakta olmala
rından ileri geldiği de mu
hakkak sayılmaktadır. 

Şu kadar var ki geçen ve 
bu hafta satış miktarlarının faz
lalığı dolayısile işlerin bu hafta 
içinde biraz gevşeyeceğine ih
timal verilmekte ve fiatların az 
miktarda düşkünlük göstere
ceği tahmin edilmektedir. , 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 

kilosu 47,5 kuruştan 34 ~ 
balye prese birinci pamuk a'ım 
ve satımı olmuş ve vadeli kay
dile 100 balye prese birinci 
pamuk işi kilosu 45 kuruş fiatle 
borsaya yazdırılmıştır. 

Geçen hafta içinde 298 bal
ye prese birinci pamuk 47 -
47 5 kuruştan ve 3 balye pre
se' ikinci pamuk kilosu 46 ku-
ruştan ve kilosu 47,5 kuruştan 
25 harar kaba birinci pamuk 
satışını borsaya yazdırılmıştı. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise kilosu 38 kuruştan va
deli kaydiylc 300 balye prese 
birinci pamuk işi olmuş ve 
38,5 kuruştan 30 balye prese 
birinci pamuk satışı borsaya 
yazdırılmıştı. 

Pamuk satışları son hafta 

içinde fazlaca gevşemiştir. 
Fiatlar mevkiini muhafaza et
miştir. Yeni mahsulün idrakine 
pek az zaman kalmış ve hava
ların evi gitmiş olması itibarile 
eyi nevi mahsul alınacağı ve 
aynı zamanda bol miktarda 
pamuk istihsal edileceği ümidi 
her gün biraz daha kuvvetlen
mekte bulunduğundan alıcılar 
ihtiyatlı hareket etmekte ve 
bilhassa alivre işlerinde fazla 
hassas davranmaktadırlar. Ala
kadarların tahminine göre Ege 
iktisadi mıntakasında bu sene 
istihsal edilecek pamuk mik
tarı 50-55 balyadır. Geçen se
neki istihsalat yekünu 38 bin 
balya olarak hesaplanmıştı. 

Berlin Ticaretodasının en son 
gelen raporunda pamuk hak
kında aşağıdaki yazılara tesa
düf edilmiştir. Ehemmiyetine 
binaen aşağıya dercediyoruz: 

"Alman dış ticaret istatistik
lerine göre Almanyanın Tür
kiyeden pamuk ithalatı da mem 
nuniyete değer bir surette inki
şaf etmiştir. Türkiyeden pamuk 
ithalatı yuvarlak hesap on misli 
artmışhr. Şöyleki; Türkiyeden 
1934 yılının ilk yarısında yalnız 
64,000 Mark değerinde 93,500 
kilo pamuk ithal edilmişken 
1935 yılının ilk altı ayında 
11,157,000 mark değerinde 
10,863,700 kiloya varmıştır. 
Almanyamn genel ithalatı ise 
1934 yılının ilk . yarısında 
146,204,000 mark değerinde 
207,401,300kilodan1935 yılının 
ilk altı ayı içinde 131,033,000 
mark değerinde 140,693,200 
kiloya düşmüştür. 

Genel ithalatta en ziyade 
birleşik Amerikadan ve Mısır
dan ithalat pek önemli niıbet
lerde azalmışbr. Buna karıı 
Arjantin, Brezilya ve Hindia
tandan ithalat ta artmııtır. Pa
muk piyasası hakkında söylen
meğe değer hemen hiç bir ye
nilik yok gibidir. Mevsim sonu 
olması dolayısile Türkiyede esa~ 
sen az mal kaldığı gibi oradan 
istenen fiatlar üzerinden itha
lat ve ödeme müsaadesi alın
ması da pek kolay olmamak
tadır.,. 

Piyasamızda ilk alivre mua
melesinin kırk beş kuruş üze
rinden yapılmış olması önümüz
deki rekolte fiatJarı için şim

diden kuvvetli ümitler uyandu
mıştır. 

Bu sene yeni mahsul pamu
ğun Ağustos nihayetlerinde 
piyasaya getirilebileceği tahmin 
ediliyor. 

Afyon 
Piyasamtzda mayısın ilk haf

talarından beri afyon üzerine 
hiçbir muamele olmamıştır. 

Anadolu dahilinden afyon 
hakkında gelen haberlerde 
memnuniyet verecek derecede 
değildir. Inhisarların mübDyea 
yapmaması bu mahsul hakkın
da halkı endişeye düşürmüştür. 

Zeytinyağı 
Bu hafta içinde borsada 

zeytinyağı üzerine muamele 1 
yapıldığına dair hiçbir kayd ( 
g~rülmemiştir. Geçen hafta da j 
yıne muamele olmadığı a-örül
müştü. 

Gecen senenin bu haftasın-

da ise 75,000 kilo yemeklik 
24,94 den, 3200 kilo lapand 
24,65 den 50000 kilo sıra 

24,55 den 130,000 kilo sabun
luk 24,55 kuruştan muamele 
görmüştü. 

Zeytinyağı üzerine ihracat 
işleri pek durgun gitmektedir. 
Dahili ihtiyaç için yapılan da
hili satışlarla sabun imalab için 
vaki kümeli mübayaahn bor
sadan geçirilmediği anlaşılmak
tadır. Yemeklik mallar 30 - 31, 
sıra mallara 28 - 30 kuruş ara
sında fiat istenilmektedir. 

Umumi durum bakımından 
piyasaya durgun gözüyle ba
kılmaktadır. 

İncir 
Yeni mahsul henüz piyasaya 

gelmemiş olduğundan ıncır 

üzerine muamele olmamaktadır. 
incir çevrelerinden alınan 

haberlere göre mahsul gayet 
nefis bir surette idrak edilmek
te ve bu sene rekoltesinin ge
çen seneki mıktara ulaşacağı 

tahmin edilmektedir. 
Geçen haftaki neşriyatınnzda 

yazdiğımız gibi yeni incir mah
sulünün önümüzdeki hafta için
de piy~çamıza geleceği kuv
vetli görülüyor. 

Ç. üzüm 
1935 Senesinde istihsal edil· 

miı olan çekirdeksiz üziim 
mahsulünden 12 8-935 ak~amı
na kadar lzmir borsasında 
343,569 çuval ve 1357 torba 
mal satılmıştır. 5 numaradan 

12 numaraya kadar muhtelif 
tiplerden olan bu mikdar 5 ile 
25 kuruş arasında fiatlarla sa
tılmış ve umumi ihraç edil
miştir. 

1933 Senesi istihsalatından 

geçen senenin bu tarihine ka
dar ki satış yekunu ise 366,443 

çuval ve 3387 torbaya ulaşmıı 
ve yukarıda yazdığımız şekilde 
olan bu mahsulde 5,625 ile 
23,43 kuruş arasında muame
le görmüştü. Geçen seneki 
ihracat yekününun 35,000 to
nu geçtigi hesaplanmaktadır. 

Mevsim sonu olması ve yeni 
mahsulün piyasamıza gelmekte 
olup piyasanın bir iki gün 
sonra açılmak üzere bulunma
sından son hafta üzüm işleri 
gayet gevşek gitmiş ve 7 nu
maradan 6 çuyal mal 9 kuruş
tan satılmış beşkaca muamele 
olmamıştır. Bu satışta 7/8/935 
de yapıJmıştır. 

Geçen hafta borsada 8 ku
ruştan 16 çuval 7 numara, 9 -
9,5 kuruştan 37 çuval 9 nu
mara ve 10 - 10,5 kuruştan 
48 çuval 1 O numara ki cem
an 101 çuval üzüm satışı 
borsaya kaydettirilmiıti. Geçen 
~ene bugünlerde veni mahsul 
üzerine piyasa açılmıştı. 

Borsanın con bir bildirimine 
göre 1935 yılı ilk çekirdeksiz 
üzüm piyasası 15-8-1935 per
şembe açılacaktır. 

Borsada alıcılara gösterilmek 
için serilen nümunelerin örtü
leceği örtülerin beyaz ve temiz 
bezlerden hazırlanması borsa 
idaresince ilan edildiği gibi 
üzüm işlerine sabahleyin saat 
onda başlanıp saat 12,30 da 
nihayet verildiği ve yine öj-le
den sonra 14,30 da alış verişe 

iirişilip akşam saat 17 de bor
sanın kapatılacağı da ayrıca 
bir bildirimle borsacılara yayıl
mıştır. 

Şimdilik lzmire 1000 çuvala 
yakın mal gelmiş olduğu tah
min edilmekte ve bu miktarın 
piyasanın açılacağı tarihe ka
dar 1500 çuvala ulaşacağı oran
lanmaktadır. 

Eski mahsul için piyasa yok
tur. Yeni mahsul hakkında ih
racatçılarca fiat hususunda 
ne düşünüldüğü henüz malum 
olmamak!a beraber fiatlann 
aşağı yukarı şu merkezde ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Fiat 
Numara az çok 

7 7 50 8 50 
8 9 9 50 
9 10 10 75 

10 11 13 50 
11 14 16 

Mamafih inhisarlar idaresi 
mübayaaya başlamazsa tahmin
lenen bu fiatların da mevkile
rini muhafaza edemiyeceği mu
hakkak sayılmaktadır. 1935 
senesi çekirdeksiz üzüm rekol
tesinin 75,000 tona baliğ ola
cağı kat'i surette hesap edil
mekte ve bugüne kadar alivre 
satış yekfinu 1,500,000 kutu 
raddesinde oranlanmaktadır.Al 
manyada Berlin Türk ticaret oda 
sının en son raporunda üzüm
lerimiz hakkında aşağıdaki ma 
lumat vardır: 

Gerek eski gerek yeni mahsul 
üzerinden muamelelere devam 
edilmiştir. lzmirdeki eski stok
ların haylı azalmasına karşı 
Hamburgta bulunan mevcutlar 
az çok önemli bir yekun tut
tuğu, bununla beraber bunların 
bir yandan harcandığı bildiri
liyor. 

Yeni mahsulden satışlar hak
kında başka başka fikirler işi
dilmektedir. Bizim kanaatımıza 
gore; yeni maldan yapılan sa
tışlar önemli miktarJara baliğ 
olmaktadır. işlerin yakında da
ha çok canlanacağı söyleniyor. 

Fiatlara gelince; geçen haf
taya nispetle hemen hemen 
değişiklik olmamış gibidir. Ra-
por haftası içinde İzmirden 
aşağıdaki fiatlar üzerinden tek
lifler alınmıştır. 

Sif Hamburg yüz kilo başına 
Türk lirası hesabile: 

N. 
7 
8 
9 

10 
11 

Lira 
Fiat 

12,50 
13,50 
14,50 
17,00 
20,00 

f 
Geçen sene ise teklifler 

aşağıdaki mikdar üzerinden 
yapılmışb. 

Sif Hamburg beher yüz ki
losu Türk lirası hesabiyle : 

Fi 
Nnumara Lira 

7 14,75 
8 00,00 
9 16,SO 

10 18,00 
11 20 

Şu hesaba göre busene tek
lif edilen fiatlar geçen sene 
fiatlarından aşağıdaki mikdar
da noksan bulmaktadır : 

Noksan mikdarı 
Numara Lira 

7 2,25 
8 0,00 
9 200 

10 1,00 
11 0,00 

Umumi vaziyet 
Borsanın gündelik sabş bül

tenlerinden alarak yukanya 
koymuş olduğumuz rakamlar
dan anlaşılacağı üzere son haf
ta içinde toprak mahsulleri 
üzerine oldukça hararetli işler 

olmuş ve borsada faaliyet gö
rülmüştür. 
Buğday sabşları günden gü

ne normal durumu almaktadır. 

Fiatlarda geçen haftaya nis
betle yazılmağa değer birşey 
yoksa da temmuz ortalarına 
göre her nevi buğday fiabnda 
0,5 - 1,00 kuruş arasında diiş
künlük vardır. 

Şehrimizde eskidenberi buğ
daylar Uşak, yerli ve eldirek 
namile üç esas nevi üzerine 
satılagelmekte iken fiatlarda 
karışıklık olmamak için borsa 
idaresinin bir kararile bundan 
böyle Uşak malların sert ve 
yumuşak ve yerli malların keza 
sert ve yumuşak kısımlara ay
rılmak suretile satışa arz ve 
borsa satış bordrolarının da o 
suretle tanzim ve imla edilme
sine başlanmıştır. 

Bu kabil tasniflerin her nok
tai nazardan ehemmiyeti mey
danda bulunduğuna mebni aşa
ğı yukarı mahalli bir standar
dizasyon mahiyetinde bulu
nan bu gibi tasniflerin di
K"er eşya üzerinde de tatbikini 
gerçekten lüzumlu telakki ey
ler ve borsa idare hey' etinden 
memleketin ticaret. ziı aat ve 
iktısadiyatı için bu gibi kıy
metli kararlar vermesini bekler 
ve isteriz. 

IZMIR DEKOR 
PANAYIRDA 
I>JlOJE. J)EKORASYON. 'fEZYiNAT 
RI~ iM. YAZI. GRA Ji'iK. 1''•:ŞHiR 

EL•:K'flliK 'J'ESL A~fl 
EN EHVEN ŞERAİT 
EN UCUZ GÜZEL iŞ 

Adres: Saman iskelesi iş bankası karşısında 
2 - 10 (S.5-6)(1591) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• . . 
• . 
• . . . . Casuslar Avı . . 
• . 
• • • . . . 

BUYUK 
VE 

HARPTA INGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLAR! . . ::El1r1Iıc1 ~ısım 

,amıı ____ , ... llmlll._ __ ._. ____________ , 

-30-

lspanyada mücadele 
Katalonyada müttefikler için çalı

şan fabrikalar uçuruluyordu 
Yon Krohn, Von Schultz ve 

Von Rollan 'ın faaliyetine mu
kabil Fransız casusluk teşki
latı da bütün ispanyada yüz
lerce ajan kullanıyordu. Bunlar 
harp kaçağı sayılan bir çok 
eşyayı Fransaya sokma!< için 
de emir almışlardı. Bazan bu 
kaçakçılık işini şantöz ve dan
sözlerle lspanyol sanatkarları 

yapmakta idiler. Bir defa Fran
sız levazım dairesi dört bin 
katıra ihtiyaç göstermişti. F ran
sız ajanları lspanyanın katır 

besliyen mıntakalarına ve bil
hassa Gitanlar arasına dağıl
dılar. Satın alınan katırlar kü
çük guruplar halinde ve hisset
tirilmeden Fransaya geçirile
cekti. Yine bugünlerde alkol 
depoları tilkenen Tuloz barut 
fabrikaları da faaliyetlerini dur
durmuşlardı. Yeni taktirbane
ler kurmak İspirto istihsalini 
arttırmak lazımdı. ikinci büro
nun hafiyeleri şimdi bu işle de 
meşgul bulunuyorlardı. 

Ôte yandan Almanlar bu 
faaliyeti el altından akamate 
uğratmağa çalışmakta idiler. 
Katalonyada müttefikler hesa
bına çalışan fabrikaları torpil
lediler. Gayeye vasıl olmak 
için hiç bir vasıtaya başvurmak
tan çekinilmiyordu. Şiddet, teh
dit ve sırası gelince dinamit 
kullanmakta idi. 

Kolonel Von Rolland " Ra
sathanelerinden,, birini Calle 
Sante Ane de bir zengin Ma
carın evinde kurmuştu.Böylece 
Alman taraftan olarak F ran
sızca intişar eden La Verite 
gazetesi buradan idare olun• 
makta idi. Bu gazetede neşr· 
edilen yazılardan biri idi. 

"Fransızlar, lnı:ilterenin taz
yiki altında olarak devlet adam· 
)arımız yeni bir kış harbine 
hazırlanıyorlar. Son tecavüz feci 
bir şekilde akamete uğrayınca 
şimdi gelecek ilk baharda bir 
yenisine başlanacaktır. 

Fransızlar nereye gidiyoruz? 
Fransa nereye sürükleniyor? 

Bu faydasız mücadelede de· 
vam için icap eden kuvvetimiz 
artık kalmamıştır. Denizaltı ge
milerinin ablokası bizi bir kat 
daha sıkmıştır. Şehirlerimizde 
ve köylerimizde ölüm hayaline 
açlık hayali yoldaş olmak üze
redir. Ani bir sulh elde etme
nin yolunu bulmazsak Fransa 
muhakkak bir ölüme sürükle
necektir." Bu gazete Fransız 
safları arasında dağıtılmakta 
idi. 

Von Rolland Fransızcaya mü
kemmel bir surette vakıftı. 
l laha harptan önce, bir harp 
olursa ispanyanın genilf bir faa
liyet sahası olacağını biliyordu. 
Ası"adir hadisesinden ıonra is
panyada yerleşmiş, memleketin 
bütün hususiyetlerine nüfuz 
edebilmişti. Harp başgösterince 
hiç fafırmıyanlardan biri de 
o oldu. Avını çoktan beri bek
liyordu. Onun faaliyeti saye
sindedir ki Fransanın ispanya• 
daki te~ebbüslerinden bir çoğu 
suya düşmüştür. Von Rollanın 
adamlan Pirenenin gizli geçit· 
leriııden Fransaya girerek Fran· 
sız fabrikalarında -suikastlar 
yapıyor, Fransa aleyhindeki 
beyannameleri ve gazeteleri 
elden ele geçiriyorlardı. 

Fransız gizli teşkilatı büyük 
fedakarlıklar bahasına satın 

alınan katırların Pireneden ge· 
çirilirken baskın'ara uğrıyarak 
haydutlar eline düştüğünü, ya
hut ta muhafızlar tarafından 

ele geçirildiğini görüyordu. 
Hakikatta bu işi baştan sonuna 
kadar idare eden Von Rollandı. 
Böylece kendi hizmetinde ça
lışanların sayısını arttırdıkça 
arttırıyordu. 

ispanya hükümeti nezdinde 
bu hadiseleri proteato etmeğe 
imkan bulunmıyordu. Zira harp 
kaçakçılığını · devletin açıktan 
açığa himaye etmesi imknsızdı. 

Gelecek sayımızda Ruı ka
rargahında kadın ca&uslar ... 

- Soıııı Var -
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Muzika 
Muallimi aranıyor 
Salihli Gürbilzler Yurdu 

bandosuna bir muallim ara
nıyor. isteklilerin yurd baş
kanlığına müracaatları. 
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Hurufat Dökümha 1esi 
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Sağlallllık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevl hurufatı, galentUr, anterlln 
lhtlyacınlzı, bu Uç esas üzerinde çalışan 

mUesse11emden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katalog ve fihrist gönderilir 

~------------------------'" 

Barış uran Bir Varlık 
----------------------------------------~ Yabancı Gazetelerde Hakkımızda 

Yazılmış Olan Yazılar 
Ya:aw ı. 1I Vırllmı 

Türkiye yeni bir ehemmiyet 
iktisab etmektedir. 

O, Balkan devletleri arasın
da barış lrnran bir varlık ol
muştur. Bu şimdiye kadar 
cenkcu olarak tanılmış bir mil
let için, yepyeni bir tecrübedir. 
Türkün, kırmızı fesli, uzun tor
bamsı pantalonu ve çok defa
lar kuşağında korku telkin 
eden bir sıra kamalarla ya· 
pılan ananevi re~minin yerine 
şimdi yepyeni ve bambaşka bir 
resim yapılmak icabediyor. Bu 
resimde, garp elbiselerini gi
yinmiş bir bilgili zat bey
nelmilel müşlcüller;n mua
hedeler ve müsait anlaş

malar vasıtasile hallini araş· 
tırmak üzere oturduğu yeşil 
masa etrafında çalışırken gö· 
rüyoruz. 

Kama) Atatü •küu kurduğu 
rejim, bundan on iki yıl önce 
bir ihtilal ile doğmuş, mütea
kiben ıulh ve sükun içinde 
inkişaf ede ede, bugün artık 
bir yapıcı ve kurucu bir dev
reye girmiş bulunuyor. Yunan
lıları memleketten dışarı attık
tan ve Türkiyeyi ihtilaf devlet
lerinin kontrolünden kurtardık
tan sonra Kamal Atatürkün 
Cumuriyeti ile.o edişine Garp 
medeniyeti izharı hayret etti, 
ve İslam aleminin bir çok ileri 
gelenleri de nefretlerini gizle
mediler. 

Gazi, (Muzaffer Askek de
mek) daha yeni ismile, Atatürk 
(Türklerin Atası demek) sulta
nı ve ailesini memleketten 
kovdu; hiliifef makamını kal
dırdı ve o tarihten beri 
Türkiyede bir otokrat gibi h'ı
küm sürmekte. Anlaşıldığına 
göre temayüllerinde demokra
tik müesseselere karşı bir ter
cih vardır; fakat Türkiyenin 
henüz bir şekil bir idı.reye 
hazır olduğuna inanmamakta, 
binaenaleyh kararlarına muha· 
lefet yapmaksızın kanuniyet 
veren Ankaradaki Büyük Mil 
Jet Meclisinin tasvibile Gazi 
bir diktatör misillu idare eder. 

1923 den evvel Ankara he
men hemen orta asırlarda uyuk
lıyor gibiydi: Tam bir Asya köyü. 
Sokakları hemen yok gibiydi.Adı 
hiçbir hususi a!ıilrn uyandırmazdı. 
ve ancak yunu ve kedi'.eri 
yününden tanırlar. 

On iki yılda, sihir do!u bir 
değişme yer aldı Garp mede
niyetinin en modern çizgilerile 
bir hizada olarak ve muayyen 
bir şehir pim dahilinde, An
karada geniş caddeler, park
lar, heykeller meydana çıktı. 
Türk mavisile süslenmi · olan 
beyaz sıvalı binalar Ankaranıo 
heybetli başını bir defa c!aha 
bezetmiş oluyor. Ankara, ha
kikaten çöl ortasında mükem
mel bir vahadır. 

Yalnız şehrin kendisi değiş
miş değildir. Kama! Atatürk 
geçmişin bir devreye kadar 
keyfci Türklerini çalışmıya ve 
iş adamı olmıya alıştırmıştır. 

Haremler ev ocağı haline mün
kalip clmuştur. Eyi giyinmiş 
erkekler ve kadınlar artık so
kakta beraber geziyorlar ; bir
likte dansediyolar ve oyunlar 
oynuyorlar. 

İktısat ve Terbiye terakki
yatı diğer ilerlemelerle bir 
adım atıyor. Münkesif bir de
miryolu sistem· memleketin 
mühim şehirlerini biribiriyle 
bağlamaktadır. Türk bankaları 
küçük ş birlerde ve köylerde 
ıuheler açmışlardır. 

Okuyup yazma bir moda 
halini almıştır. 

Halkın yalnız ufak bir kıs
mı tarafından anlaşılabilen es
ki arap harfleri ortadan 
kaldırılmıştır. Latin menbala
rından tedarik olunan ye· 
ni Türk harfleri onların yeri· 
ne getirilmiştir. Arap ve Farisi 
kelimeler artık istimal edilme
mektedir. 

Belki, Türkiyenin yakın ta
rihinin hariçte layıkı veçhile 
tanılmamasının büyük bir de
recede mes'uliyeti. Türkiyenin 
kendisine aittir. Bu genç millet 
daha propaganda sanatını ve 
kendisini tanıtma metodunu 
öğrenecektir. Diğer taraftan 
Türkiye şimdiye kadar kendi 
dahili vaziyetine çeki düzen 
vermekle meşgul idi. Ancak 
şimdi hariçte uyandırdığı te
sirlerle alakadar olabilecektir. 

Fakat kısa bir zaman-
da, sulh yolunda sarfeyle
diği srayret ve mesai için 
Dünyaca takdir edileceğini 

beklemektedir. 
Türkiye Hariciye Vekili T~v

fik Rüştü Aras, bugün " Şar
kın Briand ,, ı adile çağırılı
yor. Ankara ise, Cenubu Gar· 
hı Avrupanın bir nevi Cenev
resi halini aldı. Komşu devlet
lerin nazırları Türkiyeniu yeni 
merkezini ziyaret etmişlerdir. 
Ve hemen umumiyetle, hu zi
yaretler dostluk ve ademi te
cavüz muahede ve misaklarile 
neticelenmiştir. Binnetice, Tür· 
kiye milletler ailesi içinde ken
disine, bir mevki temin ede
bilmiştir. Hemen hemen tam 
bir ehemmiyetsizlikten yüksek 
perestiş sahibi bir devlet haline 
inkişaf edebilmiştir. 

Almanyanın ummi harpteki 
müttefiklerinden Milletler Ce
miyeti konseyine seçilen ilk 
Devlet Türkiye olmuştur. 

Tevfik Rüştü Aras, geçen
lerde Cemiyet konseyinin rei•i 
idi. Bu şeref, "Saar,, plebisiti 
dolayısile verilen mühim kararın 
zamanına tesadüf etmiş olmakla 
bir kat daha artmıştır. Türki
yenin h.ıiz olduğu mühim coğ
rafya vaziyeti, inkilaptan beri 
bu devletin takip ettiii harici 
sulh siyasetinin ehemmiyetini, 
birinci dereceye çıkarıyor. Bu 
harici siyasetteki bariz poli
tikası cenubu şarki Avrupada 
sulhu muhafaza ile kalmıyor, 
ayni zamanda, Asyalı komşu 
devletlerin emniyetinde mühim 
bir unsur rolünü oynıyor. 

Türkiyenin Sovyetlerle mü
nasebeti gayet dostanedir. 
Daha on sekiz ay evvel Sov
yet Rus Harbiye nazın Voro• 
şi!ofun riyaseti albnda b"r Rus 
heyetinin Türkiyeyi ziyareti bu 
dostluk bağını yeniden kuvvet
lendirmiştir. Tllrkiyenin hayati, 
tehlikeli günlerini yaşarken, 
ona yardımcı elini uzatan ilk 
devlet Sovyet Rusya olmuştur. 
Bugün ise Rusya Türkiyenin 
en çok hürmet ettiği en çok 
sevdiği dostlarından biridir 
ve Ankarayı ziyaret eden ecne• 
bi heyetleri arcsında en çok ani 
ve sürekli tezahüratı uyandıran 
gene Sovyet heyeti olmuştur. 
Bu dostça münasebetlerdir ki, 
Türkiyenin dahildeki halkına 
ve kurma faaliyetine olanca 
hıziyle devamını mümkün kıl
makta amil olmuşlardır. 

Şark hududunda hır dost 
nöbetçinin bulunduğunn bilen 
Türkiye, rııhat rahat bütün 
enerjisini dahilde imar faa· 
liyetine doğru sevkedebilmiş· 

lir . 
Bir çok muahelerle birbirine 

bağlanmış olan Türkiye ve 

Sevyet Rusya, Karadenize ha· 
kimdirler. 

Bundan eaha mühimmi, 
onlann hakikat halde bo(azlara 
dahi bakim olmasıdır. Her 
iki memleket, boğazların bu· 
günkü " Statuı puiı " sunda 
tadilat temin etmeye niyetli· 
lidir. Fakat Türkiye, Sov· 
ye ı Rusyanın isranna rağmen, 
Sulh ve terki teslihat menfa· 
atlerine zarar ika etmemek 
için ciddi bir surette 1932 ta• 
rihli Boğazlar mukavelename• 
sinin yeniden gözden sreçiril
mesini ağır basarak ileri liir
mekten fimdiye kadar imtina 
eylemiştir. 

The Chriıtian Science Mo· 
nitor namına yapılan bir müli· 
katta, Tevfik Rüşdü Aras, 
Türkiyenin, boğazlar meaeleıi· 
ne müteallik isteğini sırasız 
bir zamanda ileri sürmemesinin 
esbabı, memleketinin terki· 
teslihat yolunda yapılan 
gayretlerin iyi netice ver· 
mesını tehlikeye koymak 
istemediğindendir, demiştir. 

Bilahare Tevfik Rüştü Aras, 
Türkiyenin bugünkü şartlar 
içinde Boğazların serbestisini 
temin etmek hususundaki me
suliyetini hiçbir zaman yerine 
getirmiyeceiini söylemiştir. De· 
vam ederek, Türk donaması, 
kendisine emredilecek olursa, 
belki Bsğazları kapatabilir, fa. 
kat sahilden mukavemet olma
dıkça, hiçbir donanma, Boğaz
ların açık tutulmasını temin 
edemez. Terkiteslihat konfe
ransının muvaffakiyetiniu artık 
Türkiyenin kendi meselesini 
serdetmesile müteessir olmıya
cağ"ı düşünülecek olursa,Tür!dye 
niu, bir boğazlar meselesi etra· 
fında, bugünkü vaziyetini ne 
vakıt:ı kadar muhafaza edecek
tir,şimdiden tayin etmek gayri 
kabildir. 

Diğer taraftan Türkiyeye 
kendini müdafaa mülahazasın· 
dan başka bir maksat izafe et
mek yanlış olur. 

Türkiye kendiliğinden Bal
kan devletletleri arasında ba
rışın teminine uğraşmış bir 
devlet halini almışhr. 

Sonra hiçbir komşu devletin 
arazisi üzerinde amal besleme
mektedir. Türkiyenin yegane 
gayesi, Türkiye dahilinde ve 
etrafında sulhu temelleştir
mektir. 

Türkiye, İtalyanların Ana
do'unun cenup sahillerine ayak 
basmak istediklerine dair çok 
söylenen sözlere fazla kıymet 
vermemektedir. 

Mamafih, Türkiye, bu hava· 
lide lazımgelen tahkimatı yap
mıştır. 

Her ne kadar ltalyaya karşı 
bir şüphe varsa da, Türklerin 
kendileri bile bunu muhik bul
mak için sarih bir sebep bul· 
mamaktadırlar. 

ltalya Türkiyeye 15 milyon 
dolar yüksekliğinde bir borç 
verecekti. Bunu manifatür ve 
makinalarla yapacaktı. ltalya
nın sözünü tutmaması nzerine, 
iki memleket arasındaki tica
ret te bir derece tenezzül etti. 
Ve ltalyan işyarları artık bu
rzda fazla hususiğ rağbet gö
rememektedir. 

Türk - Yunan Paktinin akti, 
Avrupanın bu köşesinde yeni 
bir devir küşadetti. Ve bu 
Balkan antantının temelini teş
kil etti. 

Türkiye, Yugoslavya, Yuna
nistan ve Romanya sağlam bir 
anlaşmıya vardılar. Bu İse ; 
Yunan ihtilali devam etmekte 

Denizli 
Bisikletçileri dün 
Şehrimize geldiler 

Denizliden 1600 kilometrelik 
bir tur yapmağa çıkan Denizli 
mıntakasına mensup altı bisik

letçi başlarında maarif başka

tibi bay Rıza olduğu halde 

dün şehrimize gelmişlerdir. 
Sporcular Halkevinin spor 

koluna misafir edilmişlerdir. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iken muhakkak surette patlı· 

yacak olan bir harbın, önüııe 

geçmiştir. 

On ıene önce, Türkiye ile 
Yunanistan, arasında bir dost
luğun sözü geçse, bu bile gll· 
lünç olınıya kafiydi. 

Fakat bugün, aralarındaki 
dostluk bir hakikattir. Üstelik 
her iki taraf samimidir. Es
ki kin hakikaten ve tamamen 
gömülmüştür. Ve bütün dost
luklardan Türk - Yunan dost
luğu en fazla inkişafa mliı

teiddir. 
Bulgaristanla olan münase

bet iyidir, fakat mükemmel 
olmaktan çok uzaktır. Daha 
geniş bir Balkan Birliğinin su
huletle tahakkukuna mani olan 
ve üzerinde sendelenen taş, 

işte burası. Aradaki gerginlik, 
Ankara Bulgar Elçisinin yeni 
bir beyanatile izale edilmif 
denilebilir. Elçi, Bulgaristan'ın 
Neuilly muahedesinin askerif 
kısımlarını denonse etmiye 
niyet beslemediğini söylemiştir. 

Bu imkan son zamanlarda bir 
tehlike telakki ediliyordu. Zira 
Almanyanın misali önde vardı. 
Fakat Bulgar elçisinin sözleri 
Ankarada iyi bir tesir yapmak· 
tan geri kalmamıştır. 

Bulgaristan, bir çok devlet· 
)erin mutavassıtlığına rağmellı 

kendi tecrit siyasetinde musır 
kalıyor. Taki i.•tekleri yerine 
gelinceye kadar, Bulgaristan 
Balkan antantına girmeyecek· 
tir. 

Resmi Bulgaristan hala Ada· 
lardenizinde bir mahreç iste· 
mekte devam ediyor. Gayrires· 
mi Bulgaristan ise, Trakyada 
toprak tedarik edebileceğine 
dair ümitler beslemektedir. sıı 
meselelerde Türkiye ve Yuna· 
nistan çok alikadardırlar. • 

Hiç birisi, Bulsraristana bır 
il.tisat limanının teminindell 
Lışkasına razı değiller. Bııl· 
~ uistanın Adalardenizine İP~ 
ı ·esi hususunda Türkiye ço 
1: :ıssastır. Bulgarların kuvveti• 
I: .nanı kendilerine temin te: 
ş ebbüsü karşısında, onlara mali; 
olmak için, Türkiye derh• 
harbe girmeğe hazırdır. 

Türkiye, mükerrer defalar, 
yakın şarkın yeni siyasi bıı· 
diselerinde, uzlaştırıcı mutavıı5• 
sıt olarak seçilmiştir. Ve bi.Ç 
şüphe edilmemelidir ki, Türk; 
ye yakında bir formül bular• : 
Bulsraristanı kendi tecrit haY•lı 
sından, kurtarmıya muvaffa 
olacaktır . 

Geldi 
Altı aylık ondülede ara~;: 

lan evsafı size ancak Parı 
ten büyük fedakarlıkla ge· 
tirdiğim 1935 modeli ıııakill; 
ile dokuz ay için garall ıı 
edebildiğim gibi bayaula~ıle 
pek korktukları cereyan 1 

alakası yoktur. 

Geliniz Görüniiı 
'Jl 

Su ondülesi ve bükle iç• 
• • Paristen diğer bir makıll, 

getirttim. Arzu edilen he 
forma yapılır. d• 

Adres : Hükümet cıı "' 
desi No. 23 All Rlza ~4 çakır Telefon : 32 

3 2-15 (1105) b. 
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Nazilli istasyon caddesi üzerinde 
Her türlii konfora şamil Ye 1IZ1ID zamaadanberi inp edilmekte bulunan 

Nazilli Palas otelinin 18 Ağustos tarihinden itibaren 
Muhterem müıteriJerini kabule amade bulunduğunu arzeder ve gelecek müşterilerin bertllrlü 

istirahatlerinin temin edileceğini beyana müsaraat eylerim. 2 - 5 (1178) 

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

Türkiyenin her tarafında 
.A.NK.A.IFl.A. Biı·ası içilir 

Ç •• kü • içilecek biricik ulusal bira budur 
_ Ufi • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız A865) 

~ . ...,.,.. ............... _ ... _ ............ ... 

lzmir Mubasehei hususiye mÜ· 
iiriyetinden: 
1 - Villyet için bir it otomobili ~bn ahnacakbr. . • 
2 - Bu otomobil ilin tarihinden itibaren 22 - 8 - 935 tanbine 

kadar on gOn açık eksiltmeye çıkanlmııbr. 
3 - Ek 'ltm -rtlarını --Armek istiyenlerin her gün saat 9 

81 e 'r" 5v d . . Ü d 
~an 12 ye kadar hususi muhasebe mü ürıyetine, ~ zaye eye 
ıştirlk etmek istiyenlerin de ihale günil olan 22-8-93:> Perşem~ 
,!Ünli sabah muvakkat teminat akçesi veya bank mektuplanle 
encümeni villyete müracaatları ilin olunur. (1188) 2571 

{zm·r Liman:a ifİe;i genel direk
törlüğünden: 
Ağustoıun yirmi birinci çapPmba akıamından panayınn de-

\'anu müddetince ıece seferleri bir saat uzatı'mış~ar .• Kona~~ 
l<ar11yakaya ... t yirmıdört yirmide, Paıaporttan )'lrml dart yırmı 
Yedide Alaancaktan yirmi dört otuz beıte bir vapur kalkacak 

........ 24,50 de tlleıcJrtlr. 2569 (1J92) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Reatken mütehaaAJıı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yi7"~miyen ve bilbaua 
RAŞ çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedaftleri yapthr. 
İkinci Beyler sokak fann 

karııu No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) -------· Akhisar icra memarlujundan: 
Akhisar TtUllnc&ler banka· 

sına borçla müteahhld Hayri
aia Akllilar iena •.tresince 
teblii olunan ademe emrirıe 

itirazda bulunmUf ve alacalıh 
vekili tarafından it· razının kal
dırılması taleb edilmeıipe bi
naen borçlu Hayriye gönderi
len davetiye ve itİl'alDUNIİll• 
de g6atercliti ikametıllundan 

çıkıp nereye gittiği de bilin
mediğinden teblii edilemiye-
rek lzmir tebliğat mlldOriye
tinden geri g&aderilmif ve 
alacaklı vekilinin talebile ill
nen tebligat icrasına karar ve-
rilmif itirumın tetkiki 19-9-935 
Perıembe gtlnü saat 9 a bıra-
kılmıı olduğundan borçlu ve 
muteriz Hayrinin yevm ve vak-
ti mezkurda Akhisar Ticaret 
mahkemesine gelmesi veya ta-
rafından musaddak bir vekil gön
dermesi aksi takdirde gıyabında 
itirazın tetkik olunacapdan 
bu husustaki davetiyenin birisi 
mahkeme salonuna auldıj1 

ye teblig yerİDe ~eçmek üzere 
ilin ohuaar. 

<1185) 

lzmlr beledlyeelnden: 
1 - 450 lira bedeli muham· 

menli belediyemize ait Karıı· 
yakada Şayeste sokağında es• 
ki makine dairesindeki 35 bey-
girlik ( Deristen ) marka gazo
jenle işler mot6r, tazyik hava 
yapması, su pJmpası ve iki fi. 
litresi bapekreterlikteki prt
namesi veçbile 3-9-935 sah 
gnnn saat 10 da açık arttırma 
ile sablacaktır. lıtirak için (34) 
liralık muvakkat teminat mak
puzu veya banka teminat mek
tubuyla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 455 lira 63 kuruş be
deli muhammenli Selimiye ma
hallesinin Göztepe tramvay 
caddesindeki önü tramvay 
cad".lcsi, sağı sahil parkı, solu 
Halkevi arkası deniz olan 1822, 
50 metre murabbaındaki arsa 
ba1sekreterliktel:i prtnamesi 

, veçb:le 3-9-935 salı günü saat 
10 dil açık arttnır.a ile s~bla
cakt•r. iştirak iç;n 35 liralık 
rrmt.k at terrinat makpuzu 
veya b~rl a teminat mektu
buyia söylenen ısün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

3 - 100 lira bedeh mu
bammenli ikinci kordon T eıvi
kiye caddesi Franaız konsoloı
hanesinin bahçesi arkasında 

114 sayılı ev başsekreterlikte· 
ki prtnameıi veçhiJe 3-9-935 
salı günü saat 10 da açık art· 
tırma ile bir sene kiraya veri
lecektir. iştirak için 7,S lira 
muvakkat teminatla söylenen 
glln saate kadar komisyona 
gelinir. 

4 - 25 lira bedeli mubam-
menli Keıtanepazannda mu
taflar çarşısında 63 sayılı sebil 
başsekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 3-9-935 salı günü ıtaat 
1 O da açık arttırma ile bir ıe
ne kiraya verilmek üzere tem
dit edilmiştir. iştirak için 2 li
ra muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saate kadar komİI· 
yona ıelinir. 14-20-27-31 

2521 (1181) 
Şebrimi:ı:de icrayı sanat eden 

ve arayımız •icilinde kayıtlı 

bulunan kalfaların kayıtlannı 

yenilemek ve vesikalannı vize 
etmek Ozere bir ay içinde 
ellerindeki vesikalarla ikiter 
fotografla beraber uıay bat
milbendiıliğine gelmeleri önem
le bildirilir. 

Bir ay geçtikten •onra ge· 
lecek kalfaların çalııanları için 
izin YeriJmiyecektir. 

2561 (1191) 
1 - 743 lira bedeli kefilli 

Değirmen dajının Selimiye ci
hetine kadar uzanan ıoıesi 16· 
kOIOp yerine 11 O metre uzan· 
lupndaki keeme ve adi d&· 
teme tefriti iti bapekreterlik· 
teki ketif ve f&lbaamui veçb.ile 
20-8-935 salı günii saat onda 
ihale edilmek üzere temdit 
edilmiştir. 

lttirlk için 56 liralık muvak
kat veya banka teminat mek
tubuyla ı8ylenen glln ue saatta 
komisyona ge6nir. 

BugGne kadar piyuaya çı-
kardan traı bıçaldarımn 
en eyi•i 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu berkesin tec• 
rübeaile aalatılmıtbr. Rahat 
ve ferabhkla trq olmak iı
tiyenler 

lzmir Kuzu oilu A 
çafflU 29 numarada D• 
taJyalı Sait hırdavat 

.. taza· 
llU mliracaat etainler • 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
....................... 
•Ghtl .................. 
• Biti• •lltl•mnlı • 'p lııe ................. ,., 
• Aeewt ll!le~ ........ . ...,... ....... ..... . ,~ .... .... 

........... şu.a.ure 
S..., ,_.... A V .... ,,,.., ................................. 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

~ı yeri: ARTOR VETTER ( SAHıBININ SESi ) Samaniıkeli.,. 

Devlet Demiryollarından: 
b ~5 • ~: 935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilin edilmiı oları 
b ~ ast •tı şartname ve mukavelesinin yeni şartlarla değiımesi vt 

_ıhr' grup .daha. illyesi dolayısile tehir ve ihalesi 22 - 8 - 935 ta~ 
rı ıne talık edılmıştir. 

~:v~~ce a'man muk~v~Je v~ .. rtnameJerin hllkmü yoktur. 
. mmen b~dellerı ıle mıktar ve vasıfları ve her grup içm 
ıcabeden muvakkat teminat p..-aJan a .. ğıda yazalı balast 22 • 8· 
9~5 Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf usuliJe ve d6rt ırur 
~1arak ayrı ayrı lzmirde Basmanede Devlet Demiryollan 7 ne 
•~etm~ mOfettifliği binuanda aba ahnacakbr. 

. Bu ııe girmek istiyenlerin a .. ğıda her ırup yani grubtl t.ef-
. kıl ~den kısımlarm ~izalarında gösterilen miktarlarda muvakkat 
temınatla~! vermelerı v.e kanunun tayin ettiği vesikaları ve b· 
nunun 4 uncü maddeıı mucibince ife ıirmeie manü kanuni bu 
lunma.d~ğına dair beyanname ile prtnameye uygun olarak la• 
grup ıçın ayrı ayrı teklif mektuplannı ayni gUn, saat 15 e ka 
kadar komisyon ~eiıliğine vermeleri lltımdır. 

Gurupları teşkıl eden kısımların miktar ve vasıflarına gört 
muhammen bedell~ri değiştiğinden her gruba ait teklif mehtup 
lannda grubu tefkıl eden kısımlar için ayrı ayn flat verilmelidir 

Bu ~•P._t~ fazla izahat almak iati1enler 7 nci işletme yol hq 
mOfettifiiı•ae müracaat edebilirler. 
... ~ girecekler f&l'bıame ve mukavelenameyi yol batmiifettit 
hgınden para11z alabilirler. 
Grup Miktan Muhammen Teminat Evsafı 
No. M. 3 Bedeli Miktan 

1 

2 Afyon 
Hattı 

3 Bandırma 
Hatb 

4 • • 

8000 

4000 
10000 
1500 
3500 
1500 
3000 

10000 

l.ira l.ira 
10,400 780 Toplama kırauı 

ocak 
3,400 

13,000 
1,425 
3,325 
2,100 
5,200 
4,000 

255 Toplama kınar 
975 ocal 
107 Toplama kırma 
250 • • 
158 Ocak 
390 .. 
300 Dere kum Yt 

balastln vagonlan 
talı mili 

( 2473) ( 1150) 8~ 11-14-17 
f-!e~. t5 gOnde Pazar gDnleri lzmir ile Soma arasenda ifletil• 

geıın 1 .. atar!anna. ~· verffmiıtir. Gezinti katarları her hafta 
Pazar gunlerı lımar ile Alaşehir arauncla ~letileceği ilin olunm. 

14 - 16 2528 (1182) 
M~bammen bedel ile mıktarı ve evsafı apğıda yazılı kalay 

19haguEıtos 935 pazartesi günü saat 16 da pazarlık ıaretile Bu· 
ma an~de devlet demiryollan ifletme binaaancla utın al nacakbi 

Bu ııe · k • ti 1 187 . 
1 

• gırme ıs yen er ,SO liralık muvakkat teminat v•· 
de .erı v~ ~anu~un tayin ettiji •eaik ve kanunun d6rd0ncii mad• 
b eaı mucıbmce •ıe ıirmiye qaanü kanuni bulunmadığına dair 

e
0
1aaname ile a>:ni sin aaat on bete kadar komi.yon reiaJiiiae 

m racaat etmelerı lizımcbr 

C
• B'! iı~ ait ıartaame itlW:.e milfettiılijinden parasız verilecektir 
ınsı 'k B k k mı tarı muhammen becl.a 
an a mar a veya bu 1000 kilo 2500 lir 

evufta iyi cinı kalay (t190) a 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükômet 
Caddesi karakol karşısında 

30 ıene Jribi uzun bir zamandanberi temizlik v• İltika· 
metile nam k~zanan otelim.zde bu defa eıa•lı tamirat ya
pılmıı \te yenıden otelciliğe ait levazımab tedarik edilerek 
teırif edeçek olan sayın mllfterimizin her tllrlO istirahatleri 
temin ve tam manaaile bir aile ocajı olmuttur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklanmıza Omidin 
haricinde kolaylıklar glsterilmektedir. 
O~edmizde bir gece konuklamak her bakikatı aj'rete

cektir. Akpmlan temis hava almak için taraçalarımız mllş
terilerimize açıkbr. 

Atlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenziJAt vardır. 

. ':;, 
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Kanzuk eczanesi müstahzaratından 

Balsamin Eksiri 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

Cildin daimi yumuşaklığını ve tazeliğini artırır. Yüzdeki çil
leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan son
ra cilde latif bir tazelik ve serinlik Yerir. Eczanelerle ıtriyat 
maiazalannda bulunur. 

Inşaatmı/. için atidekiihtıyaçlarınızı pek ucuz fiyatlarla 
temin etmek iaterseniz Halim aı?a çar.~nsıoda 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretlıaneEıİDA miirncaat e<liniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı1i çlçakll 

Çını ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve tertnosıtonlar ve he1 cins 
musluklar ve kanalizasyon için demır dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fivatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütan lll•rkalar 

En Müsait Şar•itla 
lllağ•zamızda Satılıl' h 3 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

SaljhJinin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta, 
gazino hülasa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo· 
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiatlar: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 401 üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve All Balcı 

2 - 26 (1180) 

1 • ilin. . l l Manısa Beledıyesınden:' 
! Asgari takriben 240 beygir kuv-
vetinde kondenseli kampavend sis-

1 temi dakikaclaki adedi devri takri
jhen 200 olan lokomobil veyahud 
, kazanı ayrı bir buha-r makinesi ile 
·bu mal<ine ile doğru rapted;Jmiş 
(kayışsız) 200 kilovatlık (Triphase) 
380,220 voltlul< en son model je
jneratörü ile beraber Manisa'daki 
!yerine konma ve iş er bir halde 
·teslim edilmek şartile (Gümrük res-ı 
mi belediye)e aiddir) bir makine! 

1 
alınacakbr. 

1 Taliplerin fiat!arla 
, nis<ı Şarbaylığ na 20 

birlikte Ma
gün zarfında 

olunur. müracaatları ilan 
11-14-17 2526 (1165) 

lzınirliler lstanhuJdanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo) otelinde 
~ 1 &122&2 3 !Q 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir As~eri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere i iveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

.. Muallim 
ı >C>K:TC>Ft 

Y////././//..Z///:/.L/L/.///Z///1'7./f/L.."/./LJCZT:.. 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç HASTA L 1 K L AR 
ıvı:U'T .A.~.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

, '.... ' . .,. . . . ' 
. 1" ,-.. I ·, 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcutttır. 

Adres : 

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

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

. 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda· 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

---# 
lzmir - Bornova Tarım okulaS• 
(Ziraat mektebine) girme şartları 

1 - Okula yatılı ve para ile girmek istiyenlerden kadro fazl•5
' 

kaldığında parasızdır. Yıllık ücret üç taksit olmak üzere (200) 
liradır. 

c 

2 - Okula lise kertesinde olup amacı (gaye) tarım bilgilerİ111 

eyi öğrenmiş gençler yetiştirmektir. 
3 - Okulaya girmek için gereken belge (vesika) )ar aşagıda' 

kilerdir: 

A) Orta okula şehadetnamesi. 
B) Türk tab'ası ve yaşı 16 - 19 olmak. (Hüviyet cüzdanı ,.slı 

veya tasdikli örneği.) 

C) Tarım işlerini yapacak vücut sağlığını gösteren doktor rapof1.I· 
(Hastane olan yerlerde heyet raporu.) 

D) Eyi ahlaklı oldüğunu gösteren belge. 
E) Çiçek aşısı. 
F) Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduğunu gösteren belge· 

(Arazinin bulunduğu ılçebaylık, yönetim kurulu veya tapud•" 
ahnaca(dır.) 

G) Okula ve tarım direktörlüklerinden alınacak kefaletnaıııe· 
nin noterlikten tasdik ettirilmesi. 

4 - Parasız iİrmek istiyen istekliler kadroyu geçtiğinde ıııO· 
sabaka imtihanına girerler. Bu imtihan der.; ve günleri ayrı'' 
namzetlere bildirilir. 

5 - Okulaya girmek istiyenler Yukanda yazılı belgeleri tıll' 
~ıı 

olarak ya doğrudan Okula direktörlüğüne veyahut bulurıd11i 
yerin Ziraat idarelerine başvurmalıdır. Kayıt işlerine (15) Ağ115' 
tosta başlanacaktır. 25-4-14-2.f-5-15 2176 (1052) 

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

~ K:ÜBİK: 
: VAPURDUMANI 

GÖZLÜK: 
CIV'.N'#Z7'";6//.b'?"'..L/.L'"//~.;c/L~AY"AZJ 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi .. .. .. .. • .. 
ne u2'rayınız E 

•••••••••••••••••••••••••••••••• y •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umum Hastalarrn ı 3Zart Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğfll; 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalıı .! 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab!~ 
doğan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma c~ 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kaınbll 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız 0~: 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında le 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani oioı' 
için korsaJar. 1 TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERL~ıtı.. 
1LE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA p..ır 
ve Mu TEHASSISI 

Bey tarafından yapılır 
Kabul saatleri : 10 Ha 12,30 öğleden 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

6 i 9 
sonra 14 - l 

cadesi No. 20 
(355) s.7 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

GANYMEDES vapuru 12 
ağustostan 16 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacakbr. 

CERES vapuru 26 ağasto.s· 
tan 31 ağuatosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amaterdam ve Ham 
burg liman an için ytlk alacaktır 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 
NORDLAND motörü 20 ağus 

tosta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhal'e, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanlan için yük alacakbr. 

SERViCE MARJTıM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 11 
8iuıtosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 
Barcelon limanlanna hareket 
edecektir. 

alandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binaıı 
arkasında F ratclli Sperco acen· 
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. · 

Telefon: 2004-2005 

~.XZ.Z/ZZ/../7/7/7.L>lll 

Hususi muallim N 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri silratle im· 
tihsna buırlanır. ( M. Z. ) 
1'111nuzile Kemeraltmda A•
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna mlıracaatlan 

S-10 

ET> 

N. V. 1 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
ALIMNIA vapuru 14 ağustos-

ta bekleniyor. Hamburg, An
vers ve Bremen limanlanndan 
yük çıkaracaktır. 

ANGORA vapuru 19 ağus
tosta bekleniyor. 22 ağustosa 
kadar An ver, Rotterdam,Ham
burg ve Bremen için yük ala-

caktır. 
TINOS vapnru 2 Eylülde 

bekleniyor. 6 eyinle kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için ylk alacakbr. 

iT AURI vapuru 16 eylllde 
bekleniyor. 20 eylüle kadar 
Anvera. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için ylk alacakbr. 

RAMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 28 A· 
ğustosta bekl~aiyor. 1 eylllle 
kadar Anvers, Rotterdam Ye 

Hamburg için ynk alacakbr, 
NORBURG vapuru 26 ey· 

lülde bekleniyor. 30 evliile ka
dar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yük alacakhr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna battı 

A TID motörü 26 ağustosta 
bekleniyor. Budapeıte, Bratis• 
Java ve Viyana için ytlk ala· 
caktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

Corporation 
EXCELECIOR vapuru bi

len limanımızda olup Nevyork 
için yük almaktadır. 
SOCIETE commerciale BUL
GARE de navigation a vapeur 

BULGARIA vapuru 14 ağus 
tosta bekleniyor. Burgas ve 
V arna için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
ilimleri üzerine meauliyet ka
llul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

• 
Fenni gözlük için 

lzmirde riyazi bir düstur vardır 

G •• ı •• k _ Hilil ecza•uİ X Kemal Aktaı oz u - lnıttr 
Gözlükcülüiün tamam çetidi bOtün cinlleri her yerden 

•• pek ucuz ... 

.. 
• , ' 1 ·c , ' ., / . 

. - 7,, ' 
... . . -

çok 

• Toptan ve perakende 
Sağır DilsiL ve ~örler ensti

tiiıü direktörlüPnd~~: 
A
8 

- 45 lira keaim ücretl.i ~ir mnkreb~~t~şlık~l ışi öğretmenliii 
- 30 lira kesim ücretlı bır na 11 1 

•çılctır. kt isti 
'-1 - Bu öğretmenler müessesede yatarlar ve yeme en -

de ederler. . .. .. a muallim mek-
te~ - Mürebbiyelik için. kız saeknat 1eudtitu:~ :~y bet yıl öjTet-

1111 mezunu olmak veya ilk m tep er e 
llleıalik . N etllllf ol•ak. ~· . . im aaaat enstitüsünden 
~e •kıt dikit ve el İfİ lir• b" . IÇlll rtlarından iyi derece ile 
.~• devletçe tasdikli dikit ve ıç ı yu 

çı•nıış 1 k t 
3 

o ma şart ır. . . 1 b üzerinde otorite 
- MürebbiyeJerde aranan cıd~ıret, ta e e 

Ye tabıil yüksekliği tercih sebeplerıdır. .. b t vesaik veya 
1-~.-. istekliler bir eylüle ~a.tiar .f0t)ir~fı,Ka~:ıy:ka enstitüal 
d" 1 ıkla suretleri ile ve bir ıstida ı • zmır 
•relctCSrlüğüne baıvurmalıdırlar. • .. terek bulundup za· 

111 S -: İstekli çok ve tercih sebe_plerı mu: b ka gilnil gerek 
le -.ı hır müsabaka yapılacaktır. Gerek m 13 b"ldi iJir 
•b..ı edilip edilmedikleri istekW•2-al11(" ı 2401 • (1112) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ALGERİAN vapuru Liver
pool ve Swanseadan 18 ağus
ta gelip tahliyede bulunacaktır. 
FLAMINIAN vapuru 20 ağus· 

tostan 24 ağustosa kadar Li
vcrpool ve Glasgow iç.in yük 
alacakbr. 

OPORTO vapuru eylül baş
langıcında Liverpol ve Swan
Maclan gelip tahliyede bulu
nacakbr. 

LONDRA HATTI 
POLO vapuru 25 ağuatosta 

Hall, Londra ye Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve ay· 
ni zamanda yalnız Hull için 
ylk alacaktır. 

ALGERIAN vapuru 29 ağus
toata beklenmekte olup 6 ey
lllle kadar Londra ve Hull iç.in 
ytlk alacakhr. 

F ABIAN vapuru 7 eylülde 
beklenmekte olup 16 eyinle 
kadar Londra ve Hull için ytık 
alacaktır. 

Tbe General Steam Vavi· 
jlation co. Ltd. 

AD JUDANT vapuru 23 ağ11ı
tosta beklenmekte olup 27 
ağustosa kadar Londra ve Le
ith için yiik alacakbr. 

Not : Vapur tarihleri ve va
purların isimleri lizerine de~i
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Doktor 

Kemal Şakir 
llARAÇOGLU 

Mealeket laastaae.i 
Dahiliye Müteha.ssısı 

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

Evi Kaaantina tramvey cad
desi No. 596 Tel. 2545 

ariı fakültesin en ip 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baflıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı mu:ıyenehanelerinde 
kabul ederler. 

T eJefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Aaaeler, 

Artık müsteriladirler. 

Yanuları aaaada11t ishalden, kusmadan ku~ 'ft 

kuvvetleamlftir. 

Zira çocuklarına eyi bir l'lda bulmuşlardır. 

LAKTlN 
Stltln ua 

Az zamanda çok nibet prmUş Ye bunu hazırlıyu 
Dr. Ali Vahite binlerce tııekkOr mektubu l'elmittir. 

Eczaaelerde fiah 50 kuruttur. 

- Neden sizcle İçmiyorsunuz -

Fazla aıcaktarda ittihanız kesilir yemek yiyemezıiniz 
diier taraftan fazla terleditüôı için kalori sarfeder 
zayıf dnıeniniz. 

Bunu karşılamak bu zayıah telafi etmek lazımclır. 

Ne yapmalı? 

TecrOlteıi yapılmıt binlerce kifiy• ıeaçJik, sıhhat ve 
aeı' e vermiş olan 

Klna Ltltll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesiai z6rmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

lzm;r Evkaf Direktörlüğünden: 
Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz •.. 

Vakfın ismi cinsi N. mevki tahmin olunan bedei 
Hatuniye oda 63165 Pazaryeri 200 
Pazaryeri " 61 ,, 300 
lamail sarım arsa bili lkiçeşmelik 1000 
Saçmaçı ev,avlu 28 Külhan sokağı 1000 
M&ftil Mustafa oda 7-18 Çerçi oğlu_ ham içinde 800 
Huan hoca arsa 66 molla aokak 200 
Toraman " 24 yangın yokutu 500 
Hacı Mahmud " S Karantina Kadri ef. s. 400 
Batçı mesçit ,, 2-1 Gedikli s. 800 
Karataş " " 39-40 Çancalar 200 
Hatip oğlu ev O Meaçidden bozma Beıyllz elli 1. 250 

" " 31 uzun imam s. 200 
Esnaf ıeyhi ,. 19-1 Mekke yokutu 500 
Abdullah ef, arsa 4 Fenerci s. 25 
Kaba soğan " O Kaba soğan 200 
Mazbut evkaftan " 148 Dol,.ph kuyu kabakçı s. 100 
San hafa w 71 Aarap fınnı 600 

" .. 73 " 500 
Yukarda Cini, mevki, vakfı, numarası ve tahmin edilen be-

delleri yazılı vakıf akarat ve arsalann millkiyeti pefia para ile 
sahhğa çıkanlmıtfır. Artbrma ve ihalesi 19-8-935 puarteıi ... 
nil saat on ilçde lzmir evkaf direkt6rlilğlllcle toplanan komil
yonda yapılacakhr. Almak istiyenlerin yilzde 7,5 teminat akçe
lerile ihale srtınn komiıyona gelmeleri ve izahat istiyenlerin her 
giln evkaf airektörlüğü varidat memurluğuna müracaat etmeleri 
ilin olunur. 2-6-10-14 2411 (1113) 

Beşikten nıezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler ! 

Dit macqpu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Radyolin 
de karar kıllyorlar? 

Çünkii Radyolin 
• Dişlerde ( Kiifeki -

Tartn } h.Wlae imkan 
bırakmaz. Mevcu.l olan
lan da eritir. 

• Dişleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

• Ağızdaki mikropları 
% l 00 kat'iyetJe öldürür. 

• Diş etlerini besler, 
diı eti hutalıklarma mi
ni olur. Ağız kokusunu 
keser 

de 

. 

RADYOLiN Siz 

Kullanınız 

Merkeza 
lzmir 

bdnci Be1ler 
Sokak 

Nu. 102 
n. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddeıi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Bm•eld 9 EJl'l puaJlnnda en liikı pavyon Haraççı 1il(ar
detl• paVJOllU olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmcğe filadi
den buulanauı. Pavyoa N.. 108 

S. F erif-Si~fa_e_c_za_n_e_s_i 
Memleketin •• tamnmıı liks 

•leaseaesidir. 

Sahhı kona 
Kaaık bağı 
Laıtik çocuk don ye mu-

pmbuı. 

Termos 
Fenni ıe>zlük 

Barometre 
Derece 
Tuvalet çeıitleri 
Yerli, Avrupa ilaçları 

Daima ucuz ve tazedir. 

S. Ferit 

SiFA 
Eczanesi 

Hlk6met sırası 

l~lş~B~a-n~k~a-s-ın_a_y .... e-n~ı. -
Memur a~ınacaktır 

bankRsından Türkiye iş 
Bankamız aenislerinde çalıpnak Dzere Lise ve Ticaret Lise

leri mezunlarmdan imtihan ile on beı memur ahnacakbr. 
MDsabakada kazananlar arasında aynca ytlkıek tahlil ~nnllt 

ve yabancı lisanları bilenler tercih olunacaktır. 
Alınacak memurlara imtihandaki muvaffakıyFt ve tab.ail dere

celerine göre yüz lira ve yetmit lira arasında aybk verilecektir. 
Yazı iJe imtihan 31 ağustos 1935 te lstanbul, Ankara ve 

lzmir tubelerimizde yapılacaktır. 
En 10D yazılma tarihi on beı ağustos 1935 tir. 
istekli olanlar girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 

bankamızın Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerinden alabilirler. 
31-2-4-6 - 8- 10-13 - 14 (2372) 1099 
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ŞEVROLE .. , Dünyanın en büyük otomobil 
fabrikası size ucuz ve lüks iki seri otomobil 
takdim ediyor : Biri fevkalade güzel 
" Master de lüks ,, ve diğeri gayet idareli 
Standard modeli ~ridir. 

Acentesi: ' • • 
an 

• 

EN SAGLAM 

obil e Kamyon 
1 - ZAFER liistikleri, en 

yüksek mütehassısların 
nezareti altında Türk 
işçileri tarafından en 
son sistem makine ve 
metodlarJa imal olu
nuyor. 

2 - Bir çok tecrübeler ve 
derin tetkikattan son
ra yollarımıza yarıya

cak en ağlam bir cins 
lastik imaline muvaf
fak olunmuştur. 

3 - Kullan.ldıi-ı mevaddı 
iptidaiye en ala kauçu
ğu ve Mısır pamuklu 
bez kordları. 

ve 

A e 
astı , • 

erı 

4 - Zafer otomobil ve kam
yon lastiklerinin sağ

lamh k ve dayanıklık 

cihetinden diğer mar· 
kalara yüksek ve faik 
olduğunu ilk kullanışta 
muhakkak kani olaca· 
iınızı ve Zafer marka
sını diğer markalara 
tercih edileceği emin 
olabilirsiniz. 

GISLA VEE Ltd. Şr. - EY B 

SATIŞ MAHALLİ: Danon ve Danon Yeni Manifaturacılar No. 12 
( Slnger kumpanyası lttlsallnde ) 

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

Kuvvetli akselerasyon aerodinamik 
hatlar, yekpare çelikten tepe, az 
masrafla fazla randeman, diz tertibatlı 
sustalarla çok tatlı bir konfor yalnız 
ŞEVROLE'DE bulabilirsiniz. 

GüZEL KUMAŞ 

LA ası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın I umaşlarıoı 
giyenlerden bir kere sor unuz. 

............ =-~--==------::ll 

uma şiar 
Ha ~is y .. ndür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok sağlaoı 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz .... . 

T 
Satış yeri~ Birinci Kordon Çolak zade 

şirketi 

E 

halı ı·mited. 

TELEFON : 2-..-60 

nefis Isparta, 
halıla ını da 

.··· ·~· . . ... . . 

ula, De irci, Uşak 
orada bulaca sınız. 

e 
uı 
la 
üı 


