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İmtiya1 sahibi : ŞEVKE! BİLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşnyat müdibii: 

HAKKI OCAKOCLU 

Devamı mUdde ürkiye için ariç için 
i Senelik . . . . . . . 1300 2500 

Altı a11ltk . . . • . . 100 1800 
: 2897 

Urünü koruma .. ..,...._ __ _ 
Uretmenler birleşmelidir 

Ekonomi bakanımızın lzmir 
ve bölge!İne yaptığı göret, 
ekonomi işleri üzerinde faydalı 
kaynaşmaların vesilesi olmuş
tur. Üzüm fiatlcrindeki düşkün
lüğün günün meselesi o!arak 
ortada durduğu bir sırada Ce
lal Bayarm ve Tütkofis baş
kanı Dr. Mecdet Alkinin lz
ınirde bulunuşlan ulusal eko
~?rnimizi önemle iJgiliyen bu 
ışın yakından görüşülmesi im
kanım hazırlamıştır. Şimdi ofis, 
tecimerler ve üretmenleri din
liyerek her iki tarafm asığla
rına uygun bir yol aramakta
dır. 

Fiat meselesi yalnız bu yılın 
Ye bugünün işi değildir. Öte
denberi alivre satışlarda olsun 
gündelik borsa alışverişlerinde 
0.lsun, fiat uygunsuzluklarından 
fıkayet edilir. Bunların içinde 
haksızları olsa bile, bir nokta 
muhakkaktır: Üretmenlerimiz 
fiatlerde en ilgili taraf olduk
ları halde, bunların tayininde 
en az sözü geçen yine onlardır. 

Geçen yıl, incir alivre satış
lan üzerinde yine bu sütun
larda yapılan münakaşalar unu
tulmamıştır. Bazı tecimerler 
arasındaki fazla söyleruiyelim, k , ~ 
0nıbineıonlarm bu aeğerlı 

Ürünümüzün dış piyasadaki du
rumunu nasıl baltaladığı, yine 
tecirner ağzile belgelere daya
narak gösterilmişti. Bu yıl da 
Üzüm üzerinde, buna benzer bir 
Şeyler oldu. Alivre sabş fiat
leri birdenbire üç dört kuruş 
düşürüldü ve bu alabes gidişin 
rnnkul hiç bir sebeb. olmadığı 
h~kkında yazdıklarımız, res
ınığ olarak teyid edildi. Bütün 
hunlardan, dış piyasada ürün-
le · · k rımız zararına doğan arar· 
•ızlık ve bundan üretmenleri· 
iniz.in çektiği zarar, üzerinde 
Pek fazla durulmasına ihtiyaç 
kalrnıyan acı hakikatlardır. 

Dernek ki fiatleı in tayininde 
Ya tecimerler hesabına özel 
~enfaatlar üretmenlerin ınen-
haatJarını çiğnemekte, ya· 

ut ta belirsiz, okült ulu-
•al bir kuvvet ekonomiyi hır
Palıyan durumlar yaratmakta
~'.'· Bunun böyle olabilmesi 
Çın elbet bir sebep vardır ve 

h· . 
ızce • tekrar etmekten çekın

ın· T 1Y?ruz - bu sebep açıkt~r. 
ecınıerler ya doğrudan dog-

ruy~ tröıt halinde birle~mit: 
erdır. Yahut - birleşmedıklerı 
2~Dıan - aralarında tıpkı birleş
lllış gibi hareket etmelerine 
Yol açan menfaat ayniyetleri 
\'ardır. Buna karşı üretmenler 
:o~ derece dağınıktır, birbi.r-
erıte temas halinde değillerdır. 

Menfaat birliklerini iş birliğine 
Çevirememektedirler. Böyle bir 
durumdan üretmenin her vakıt 
~e her şekilde zararlı çıkaca
Rını görmemezlik edebilirmiyiz? 

Şu halde ne yapmalıdır? 
Bir taraftan tecimere karşı 

bazı öğütler veriJiyor. Onların 
3arn· . . 1 Ö •rnıyetıne baş vuru uyor. 

ıcl asığlarını genel asığlarla 
uyuşturmaları isteniyor. Bu çok 
Yerinde bir ıeydir. Fakat. .. 

Buna bel bağlamakla üret
~eni kurtarmış olamayız. De
gıl ki tecimer hamiyetsizdir. 
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Ingilterede kaynaşma 
Cenevrede faaljyet sarfedecekler 
Diğer taraftan 

ltalya 
Londra, 27 ( Ô. R ) - Eyi 

haber alan kaynaklardan öğ
renildiğine göre, F oreyn Ofiste 
ve sömürgeler bakanlığında 
büyük bir faaliyet hüküm sür
mektedir. Bu Çalışmalar uluslar 
kurumu konseyinde büyük 
Britanya tarafından görülecek 
siyasanın etrafJıca çizilmesi 
içindir. Bu defa Cenevrede 
lngiliz delegasyonu. ta~afınd.an 
sarfedilecek faalıyetın ılk 
sırada olacağı tnhınin edi
liyo:. Ing iJiz delegasyonuna 
bağlı olarak gidecek birçok 
uzmanlar şimdiden atanmış 
olup mühim belgeleri topla
makla meşgul olmaktadırlar. 

Dış bakam Sir Samfıel Hor 
Büyük Britanyanın Cenevre 
daimi delegesi B. Edenle bir
likte Cenevreye gidecektir. 
Ancak dış bakanı yalnız gen 
kurul toplantılarında bulunacak 
ve konseyde lng iltereyi B. 
Eden yalnızca temsil ede-
cektir. 

Akdeniz 
denizden 

l<uvvetler· ni çoğaltıyorlar 
tehlike bekliyor! 

... .,..1-· 

- Sonu 1: imcii &ı!!f aıla - Ma/tava hareket enubıi alan /11.rrilızurııı Fanti'> Tnyııarr grmısi ============-·-· •• 
Uzüm fiat er n· 
Türkofisin ihracatçılara bildiriği 

Fiatlerin ~üşürülmesi sebeps~zdir ve dış piyasalarda 
Bize karşı ınanı sarsmaktadır.lhracatçilarca esas tutu
tulacak asgari fiatler Ofis tarafınadan tesbit edildi 

Üzüm fiatJerinin normal bir 
tekilde istikrarını temin etmek 
ve üretmenlerin menfeatlerile 
tecimerlerin iyi anlaşılmış asıg
larını uzlaıtırarak ulusal eko
nomimizi korumak için Tür
kofis başkam Doktor Mec-
den Alkin ve arkadaşları 

tarafından kuru meyve ih-
racatçılar birliğile parti ku
rağında ekonomi bakanımı
zın önünde baflayıp ofiste de
vam eden görüşmeler, kati 
bir son uca bağlanmıştı. 

İhracatçılar birliği, ofis tara-
fından tesbit edilen ve dıı 
piyasalardaki durumla rakip 
memleketlerin oferto vaziyet
lerine ve iç piyasanın şim
diki durumuna dayanan fi-
atları kabul etmiş ve 
bundan aşağı oferto yap-
mamağı kabul etmiştir. 
Birlik dışmda kalan ihracatçı 
tecimerlerin ayni fiatlardan 
9şağı inmemeleri için bunlara 
da tebliğat yapılmıştır. Bu fi
atlardan aşağı oferto yaptığı 
haber alınacak ihracatçılara 
karşı Tecim odaları kanunu 
hükümlerine ve diğer mevzua
ta dayanarak ceza tedbirleri 
alınacak ve gereken takibat 
yapılacaktır. 

Ofisin kestiği fiatlar " emri-

k. halini alan şimdiki du-va ı ,, 
rumu gözönünde tutarak bil-

7 rirkofis başkanı Af ccdeı Alkiıı 

bassa fiatların daha fazla kı
rılmasının önüne geçmek ama
cını güdmektedir.Tecimerler bu 

fiatlardan aşağı inmemek ta
ahhütlerini dürüst olarak tat
bik ettikleri takdirde bor
sa üzüm fiatlarının artık dn
tüklük göstermemesi lizım
gelecektir. 

Bunun aksine bir durum ise, 
verilen teminata rağmen, teah· 

hütlerin yerine getirilmediğini 
gösterecek ise de böyle bir hal 
lcarşısında bulunmıyacağımız 
kuvvetle umulmaktadır. T eci
merlcrimiz üretmenlerio ve eko
nomimizin genel menfaatlerini 
koruyan bu kararın hakikatte 
kendi menfeatlerine de en uy
gun gidiş olduğunu biliyorlar. 

Türkofis tarafından dünkii 
tarihle kuru meyva ihracat
çılar birliiine gönderilen mek
tubu aşagıya geçiriyoruz. 
lzmlr kuru meyva lhra

catçdar blrllglne 
3 - 7 - 35 teki toplantınızda 

daha evvel tesbit etmiş oldu
ğunuz alivre satış fiyatlarına 
nazaran her numarada 8-2,5 
kuruş kadar tenzilata karar 
verdiğiniz İzmir . ıubemizden 
alınan raporlardan ve birliğini
zin bu karar hakkındaki .ıa
bıtnamesinden anlaşılmıştır. 

Alivre satış fiyatlarını kır· 
mak hususunda birliğinizin ileri 
sürdüğü sebepler şu suretle 
hulasa olunabilir: 

a - Bu seneki Türkiye ve 
cihan rekoltesinin cihan ihtiya
cından fazla olması. 

b - Rakiplerin fiyatlarının 
daha evvel kırmış bulunmaJan
dır. Birliğinizin fiyatlan kırmak 
huıuıunda ileri aOrdOğü bu 
esbabı mucibe derhal iç ve dat 

- &nu 5•twi aa11fada -

ı-ezdikten sonra muhakkak 

n raB·ra ı 
tçi:1'TİZ .. 

Yorgunluiu gideren, hayata 
hayat katan valnız 

NK R Birasıdır 

Y eai Aaır matbaaaında baaılmıfbr. 

c 
Türk- Yunan tecini 
Anlaşmasının imzası 

lstanbuJ, 27 (Ö. 
T.) - Atinada 
orta elçimiz Ru
şen Eşref ve Eko • 
nomi bakanlığı 
danışmanı Faik 
Kurtoğlu ve di
ğer uzmanların iş
tira kile yapılmak
ta olan Türk -
Yunan tecim and-
Jaşması görüş- Alinada gliriişmrlrri yapa11 drlgr:.;ıJ oıwflıt ... 
meleri bitmiş ve iki tarafın menfaatlerine uygun bir andlaşma 
projesi hazırlanmıştır. iki hükümetin tasvibi üzerine end!sşma 
Atinada imza edilecektir. 

ihracatçılar toplantısı 
Türkofis fiat listesini kabul etti 

Ekonomi bakanı Celal Baya
rın ihracatçılarla parti merke
zindeki görüşmesinden sonra 
üzüm fiyatlarının Türkofis ta
rafından tesbit edilmesi husu
sunun onaylandığını yazmıştık. 

Memleketin yüksek menfaat
larına uygun görülecek ve üret
menleri de tatmin edecek bir 

edilen hususatm tatbiki işine 
ehemmiyet verilmesi cihetine 
matuf bulunmakla bu hususta 
Türkofis reisi tarafından birli· 
ğe yazılan müzekkero birlik 
ricsi tarafından okundu ve 
mühim kısımları da ecnebilere 
tercüme edilmek suretiyle an
latıldı. 

Kuru mryva ihracaltılaruıdaıı bir kısım 
fiyat takarrur ettirilmesi için Bu tezkere münderecah hu-
şebrimiz ihracatçılarının mühim lasaten; Türkofis tarafından 
bir kısmı diln borıa idare he- dünya piyasalarına uygun su-
yetinde toplanmışlardır. rette tesbit edilecek fiatJardan 

Bu toplantıda lzmir kuru aşağı fiatlarla müstehlik piya-
meyva ihracatçılarının mühim salara mal teklif edilmemesi 
bir kısmı ile Türkofis direktörü ve aksi surette hareket ede-
Mecdet Alkin, Danişmen Zeki ceklerin borsa ve odalar ka-
Doğanoğlu Türkofis lzmir şu- nununa tevfikan tecziyesi mu-
besi direktörü Ziya Orgun ve karrer bulunduğu ıikredilmek-
Ticaret odası gePel sekreteri tedir. 
Mehmet Ali de hazır bulun- Bu cihet toplantıda hazır 
muılardır. bulunanlar tarafından ittifakJa 

Saat on altıya doğru borıa kabul edildikten sonra bu ta-
idare heyeti salonunda toplan- ribten itibaren her ibracat~-
mağa başlıyan ihracatçılar kı- nın istihlak piyasalarına teklif 
sa bir müddet içinde ekseri- edebileceği fiatlar üzerinde 
yeti teıkil etmiı ve birlik reiıi görüıülmüt ve Tilrkofisin ihra-
Şerif paşa zade Remzinin ri- cat birliği tarafından en ıon 
yaseti altında müzakerelerine tesbit edilmit olan fiatlann 
başlamışlardır. Müzakereye eaaı esas kabul edildiği anlafllmııtır. 
teşkil eden maddelerin en Yeni flrmalara kolayhk 
önemli kısmı ekonomi bakanı Bir aralık ihracatçı evlerin-
bay Celil Bayarın huzurile ya- den bazılarının yeni olduğu ve 
pılan içtimada, tızüm fiatlan heniiz firmalarının istihlak pi-
hakkında bükümetçe tesbit - Soım 4 füıctl sahıfeıle -

İnsan enerjisi, bütün enerjilerin en büyüğü ve en 
yükseğidir. Çünkü bütün enerjileri insan yaratır. 

20 Ilkteşrin 1935 Pazar 
Genel nüfus sayımı 

•• •• gunu 

Bize Tilrk UJusundaki bu enerjilerin en doğru 
sayısını tanıtacaktır. 

BatvekAlet 
istatistik Umum MUdUrlUAU 



Ürünü Koruma 
••• 

Üretmenler birleşmelidir 
Baş ta rafı birinci sahi/ede -

Şüphesiz hayır. Çok hamiyetli 
tecimerlerimiz var. Fakat iş ala-
nında duygu ile degif, rakamla 
hareket ederler. Bu, kötü bir 
şey olabilir. Amma, tecim böy
ledir. Daima böyle olmuştur. 

Tecimer, her hangi bir fiatla 
alivre yaptığı bir satııı burada 
karla kapatabilecej'i e ıü.-ene
bildikçe üretmenin işine g~lıin 
veya gelmesin, bu sabşı yapa
caktır. Mesele, üretmenin söz 
hakkı olmadığı güvenini, bir 
taraflı olarak kurulan "piyasa" 
fiatlerine üretmeni bağlamak 
imkanını kll'mak meselesidir. 
Bu da sağlam, şuurlu bir üret
men birliğine bağlıdır. 

Türkofisteki toplanblarda, 
tecimerleri ofis tarafından hu
dudu çizilecek fiatlerle sabş 
yapmak teahhüdü albna almağa 
çalışılıyor. Bu çok eyi bir şey
dir. Eğer yapılabilse .. Fakat .. 

Celal Bayann hak.Jı olarak 
aöylec\iği gibi tatbik kabiliyeti 
olmıyan bir projedir. Tecimer
lerin satışları üzerinde ne bir 
enkisizyon yapmağa imkan 
vardır. Ne de -haydi olsa bile
bir tecimer istediği fiata satış 
yapmaktan menedilebilir. Onu 
bundan menedebilecek tek bir 
kuvvet vardır: Para keybetmek 
korkusu, bu korkuda, üretme
nin her istenilen fiata satmıya
cağı, kendi yetiştirdiği satışile 
yaşadığı ürünün fiah üzerinde 
müessir olacağı kanaatından 
doğacaktır. 

Nihayet buğday koruma ka
nununa benzer bir üzüm ko
ruma kanunu fikri vardır. Bun
dan aynca bahsedeceğiz. Yal
nız bir nokta füı:erinde kısaca 

duralım: Bütün bunlar, uıun 
uzun incelendikten sonra kanun 
yoluna girecek uzun boylu iş
lerdir. O vakta kadar, ortada 
fiatlerin düşürülmesinden doğ
muş fiili bir mesele vardır. 
Prensip meselesi bekliyebilir. 
Fiili durumlan acele karşıla
mak, fiatJeri değer derecesine 
yükseltmek gerektir. Bunu te
cimerler kendiliklerinden yapsa
lardı söz kalmazdı. Onlar bunu 
yapmadıklanna, yapmıyacak

lanna göre, madam ki yersiz, 
sebepsiz indirilmiş fiatler kar-
tısındayız, ve madam ki bu 
resmiğ olarak ta tesbit edil-
miştir. Yerinde bir müdahale 
bile fiatlerin bir reajüstmanı 
yapılamaz mı 1 

inhisar idaresi piyasaya gir
meli, bu söylediğimiz istika
mette çalışmahdır. Değer fiatla 
bol bol üzüm çekmeğe başla-
malıdır. Yoksa prensip karar
lar&, şimdiki durumu değiştire
mez. 

Zafer bayramı 
Kutlulama programı 

Yapıldı 
Otuz Ağustos zafer bayramı 

münasebetile büyük hazırlıklara 

başlanmış ve bayramın kutlu
lanması için geniş bir program 
hazırlanmıştır. 

Programa göre Cuma günü 
saat 8-8,30 arasında müstah-

kem mevki komutanlığında ve 
Ubayhkta tebrikler kabul edi
lecektir. 

Saat 8,30 da süel bando ve 
kıtalar kışladan hareket ederek 

doğruca Cumhuriyet alanına 
gidecekler ve orada kendilerine 
ayrılmış olan yerleri alacaklar
dır. Zafer bayramı törenine sa~t 
9 da süel muzikamn çalacağı 
istiklal marşı ile başlanacakt 

ondan sonra büyük geçit resmi 
yapılacaktır. 

O gün Dumlupınarda yapı· 
lacak merasime lzmirden Parti, 
Uray ve Halkevi üyelerinden 
mürekkep bir heyet iştirak 
edecektir. Heyet yann bura
dan hareket edecektir. 

Havagazi 
Sosyetesinin Uraya devri 

Havagazı sosyetcıinin devir 
ıve teslim muamelesi huırtık .. 
lanna bqlanmLJbr. Bayındırlık 
komiserliği devir ve teslim 
muamelesinde urayı temsil ede
cek bir delegeninin atanmasını 
uraydan istemiştir. 

Havagazı sosyetesi ile yapı
lan anlaşmaya göre şirket şim
diye kadar abonelerinden al
ldığı depozito paralarım 15 
Eylule kadar sahiplerine geri 
verecektir. 

15 Eylül tarihinden önceki 
şirket borçlarından dolayı İzmir 
urayı ileride yapılacak müra
caat ve isteklere cevap vermek 
mecburiyetinde kalmıyacaktır. 

Şirkette çalışan işyarların ve 
v~ müstahdimlerin her türlü 
istihkakları şirkete ait olacak
tır. lzmir urayı bu memurlar
dan istediklerini istihdam et
mekte mukavele mucibince ser
best bulunacaktır. 

• • • • • • • • • 
Vaidler 

Rakamlarla karşılaşınca .. 
ihracat tecimerJerinin bütün 

vaidlerine rağmen iki günden
beri üzüm fiatları hissedilir de
recede düşmüştür. Pazartesi 
günü 7 numara üzüm 6,30-7 
kuruş arasında sablırken dün 
6,10 kuruşa kadar düşmüştür. 

Almanyadan gelen haberlere 
göre bu hafta içinde Alınan
yada üzüm mahsulümüz üzeri
ne hararetli muameleler olmuş
tur. incir satışları nisbeten eyi 
bir durumdadır. 

Dikilide 
soygunculuk 
Bir köy evini 
basanlar yakalandı 

Dikili ilçesinin Hasan ağa 
köyünde Ramazanın evine dört 
silihlı belirsiz adan girmiş, Ra
mazanın kansını ve gelinini 
hafifçe yaralamışlardır. 

Haydutlar bundan başka ev

den 230 lira kağıt para, yirmi 

altın lira, b:r altın beşi birlikt 

iki tane yüzlük zinet altını ile 

bir çifi küpe, bir yüı.ük alıp 

kaçmışlardır. Zabıtaca yapılan 

araşhrmada soyguncu fardan 

Çandarlı köyünden Halil oğlu 

Arap Ahmet yakalanmıştır. 

Edremitli altın diş Arnavut 

Seyfi, Balyalı İsmail, Tokatlı 
Sabri, Çandarlıh Deli İsmail 
oğlu Nurin n de Ahmedin suç 

ortaklan olduğu tesbit edilmiş 

ve aranmalarına başlanmıştır. ·-
Maskeli 

Haydutlarla karşılaşmış .. 
lkiçef!Delikte MoJlareis so

kağında oturan Cumuriyet 

oteli sahibi Hüseyin oğlu bay 

Hakkı evine bakmak üzere 

gittiğinde evin içinde yüzleri 
siyah bezlerle sarılı iki belirsiz 
adamın dolaşbğını görmüştür. 

Bay Hakkının iddiasına göre 

bu adamlardan birisi kama ile 

üzerine hücum etmiş ve yaka
sından tutarak çıkar paraları 
demiştir. Bu sırada dışarıda 
bekçilerin düdük çalmalanndan 
korkarak kaçmışlar ve kendisi 
eve gelmeden eve) öteyi beriyi 
kanşbrdıkları gibi sekiz lira 
kağıt parayı da almışlardır. 

Bay Hakkı bunlarla boğu

şu0rken kama ile sol elinden 
yaralanmıştır. Zabıtaca tahki
kata devam edilmektedir. 
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Memur ar da va
zife alacaklar 

Rakı ... Kadın .. Sonunda 
Kanlı cinayet 

Eczacı B. Mehmed sarhoş bir mu· 
habbet dellalı tarafından öldürüldü 

Dün gece Kordonda kaaın 
yüzünden yine bir cinayet ol
muş, Arif adında çılgın bir 
sarhoş, eczacı B. Mehmedi bı
çakla bir çok yerlerinden ya
ralamak suretile öldürmüştür. 
Hadise hakkındaki tafsilat şu
dur: 

Şerife adındaki sürtük bir 
kadın, üç senedenbiri, bazen 
şoför muavinliği ve söylendi
ğine göre t'azen de muhabbet 
dellallığı yapan Arif isminde 
birinin metresidir. Her ne ka
dar, Arif, metresi Şerifenin 
yemesi, içmesi, giyinmesi, ku
şanmaınnda ihmalkar bulun-
mıyorsada, Şerife dostunun 
haberi olmadan başkalan 
ile de münasebatta bulunmak
tan geri kalmıyor, amma Şe
rifenin bu vaziyeti Arifin de 
gözünden kaçmıyor. İşte eveJki 
akşam 206 numaralı otomobilin 
şoförü Reşad, Şerife ile yanın
da bulunan Sabahata rastlamış 
ve her iki kadını otomo
biline alarak, inciraltına gö
türmüştür. Şoför Reşad, Şe

rife ve Sababatla muhabbet 

Öldüren Ari/ 
ededursun, Şerif enin dostu 
galiba bu vaziyetten haberdar 
olmuş ve bir otomobile atla
yarak soluğu İnciraltında almış, 
şoför Reşatla kadınları bir tra
pez etrafında yakalamıştır. 

Arif, Reşada derhal bir yum
ruk sallamış ve metresi Şeri
feyi de ayağının altına alarak 
mükemmel bir dayak attıktan 
sonra çekilib gitmiştir. 

Şerife ile Sabahat sabaha 
karşı 4 de İzmire dönüyor. Ye
mekten sonra Kemeraltında 

eczacı Bay Mehmede rastlı

yorlar . . Ve eskiden tanı
~k olan Bay Mehmedle kol-

kole Kordon boyuna çıkı

yorlar.Fakat aksiliğe bakınız ki 
hemen Arifle karşılaşıyorlar .. 
işte o vakıt Arifin iÖZÜ dön
müş, bazı münasebetsiz laflar 
söylemeğe başlayınca bay 
Mehmed: 

Ôldürüieıı eczacı B. Melımed 
- Azizim! Bunda darılacak 

bir şey yok.. Paran varsa sen 
de bir kaç tane koltuğuna tak, 
gezi Demiştir. 

Bu sözler Arifin tecavüziinü 
daha ziyade artırmış ve kolu
nun albna gizlediği saldırmayı 
çekince Şerifeye doğru salla
mış ve kadmm sağ memesi 
üı.erindeki entarisinin bir kıs
mını yırttırmıştır. 

Kadının kaçtığını gören Arif, 
bu defa da bay Mehmede hü
cum etmiş ve saldırmasını bay 

1 Mehmedin sağ baldırına sap
lıyarak yere düşürmüştür. Arif 
bununla hıncını alamamış, B. 
Mchmedi ayrıca iki yerinden 
daha yaralamıştır. 

Hadiseden haberdar olan 
zabıta, derhal vaka mahalline 
ğelerek yaralıyı memleket 
hastahanesine göndermiş ve 
kaçan suçlu Arifi de yakalı

yarak, Adliyeye vermiştir. Ya
ralı bay Mehmed fazla kan 
zayi ettiği için sabaha karşı 

ölmüştür. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Bir inek 
için bir adam öldürüldü 

Çeşmenin Alaçatı nahiye
sinde bir cinayet olmuştur. 
Mehmed oğlu Mustafa tarla
sında zarar yapan Hüseyn'e 
aid ineği Alaçatı Urayma tes
lim etmiştir. 

Bundan kızan Hüseyin Çeş
me'nin Liman mevkiinde Meh
medio yolunu kesmiş, kendi
sini tabanca ile yaralıyarak 
öldürmüştür. 

Katil yakalanarak adJiyeye 
verilmiştir. 

Panayıra yalnız iştirak yetmez --.. ··--Pavyonunuzu tanıtınız 
Propaganda ve reklam en 
Bii}'iik muvaffakıyet yoludur 

Emeklerinizin boşa gitmemesi için 
Reklamlarınızı en çok okunan 

Yeni Asır'a • • 
verınız .. 

B. Mehmed Ali - -·-·-Bakanlıkca takdir edildi 
Tecim Odası genel sekreteri 

Bay Mehmed Alinin mesaisini 
takdiren Bakanlıkca aylığına 
otuz lira zam yapılmıştır. 

ııuıı .,_.. 

ilbay 
Dairelerde nizam istiyor 

İlbay Fazli Güleç dün dai
reler direktörlerine bir bil
dirik göndererek daire di
rektör ve işyarlannın herhangi 
bir sebeple vazifelerinden ay
rılmaları takdirinde behemhal 
ilbaylığın haberdar edilmesini 
istemiştir. 

Atletler gitti 
Dünkü Bandırma ekspresile 

30 Ağustosta İstanbulda baş
Jıyacak olan Türkiye atletizm 
birinciliklerine şehrimiz namına 
iştirak edecek olan şampiyon 

atletlerimiz mıntaka merkez 
heyeti azasından bay Necatinin 
idaresi altında olarak gitmiş · 
lerdir. Dün buradan giden 
üç atlet ile beraber şimdi İs
tanbulda lzmir namına müsa
bakalara girecek atletler sekiz 
olmuştur. Bunlar da Hüseyin 
Şükrü, Tevfik, Cemil, Talat, 
Ibrahim, Hasan, Süreyya, 
Suha'dır. . . . . . . . ~ 
Yelken ve şarpi 

Brincilik yarışları 
Türkiye yelken ve şarpi 

birinciliklerine cuma ğünü şeh
rimizde başlanacak cumartesi 
ve pazar günleri yanşmalara 

devam edilerek pazar akşamı 
sonuçu alınacaktır. 

Bu sabah İzmir vapurile Is
tanbul yelken ve şarpi birinci
leri şehrimize gelecektir. Ge
lecek şarpi ve yelkenciler on 
bir kişidir. 

Konuklar vapurda denizcilik 
kurumu üyeleri ve ~porcular 
tarafından karşılanacaklardır. 

Sandal devrildi 
Karşıyaka Osmanzade ban

yolarında Nafıa baş katibi bay 
Tabir oilu bay Halid ile İnhi
sarlar müfettişi bay Mebmed 
Alinin kainbiraderi bay Şadi 
kendi sandalları ile yelken 
açarak dolaşmaktalar iken ha
yanın karışık esmesinden san
dal devrilmiş ve sahilden ye
tişenler kendilerini kurtarmış
lardır. 

-
t45 llra uçmuş 

Odunpazarı,nda Kilizmanlı 
bakkal Ali oğlu Ragıb Emir-
bay Er karısına manto almak 
için gittiği hazır elbiseci bay 
Hamidio mağazasında sıcaktan 
caketioi çıkarıb bir aralık tez
gah üzerine koymuş, sonra 
cebinde bulunan 145 lira pa
rasının çalındığını ve mağaza
da çalışanlardan Tevfik oğlu 
Ahmed Nuri ile Hamdiden 
şilphesi olduğunu iddia etmiştir. 

Zabıtaca tahkikata başlan
mıştır. 

Genel nüıus sayımı dün de 
önemle devam edilmiştir. Nii
fus sa}'ımı zamanı yakhışbjl 
i~in her daireden ikişer İf" 
yar nüfus sayamı işlerinde "e 
defter tanziminde kullanıhnak 
üzere aynlm~ır. 

Dün başbakanlıktan nüful 
sayımı işleri hakkında ilbayll" 
ğa şu bildirim gelmiştir. 

Genel nüfüs sayımı hazırlık" 
!arının sayım mıntakaları tef" 
kili ve sayım memurlarının ta" 

yini safhasına yaklaşmış 01" 
duğu ancak bu hazırlıklar: ya· 
pan bazı yerlerdeki dairelerce 
kendi memurlarının bu işd.e 
çahştmlmalanna itiraz ~di~" 
ğinin görüldüğü lstatistık 
Müdürlüğünden bildirilmiştir. 
Sayım kanunu okur yar.al 

herkesi sayım işlerinde gö9te" 
rilecek vazifeyi ifaya mecbol' 
tutmuş ve bundan isti~ 
edilecekler de icra Vekili~ 
Heyetinin kararı ile te5~ 
edilmiştir. Memleketin .. 

tP'" 
çok yerlerinde sayımın 5 ~ 
hat ve muvaffakıyet başarılıll ti 
Devlet ve mahalli idarele 
mensup memurların bu işte ça· 
hştmlmalarına mütevakk1~ 
Bu sebeple icra vekilleri be)' 
kararile istisna edilen zütı'~ 
ler h::ricindeki bütün ıneıll.1' 
ların vali, kaymakam, ~aJl;,r 
müdürleri tarafından gost b,I 
Jecek sayım vazifelerini de~.,ill 
kabul etmeleri ve amirlel'I ıO"' 
de bu tayinlere itiraz eyle·rd' 
meleri ~erektir. Aksi takd• 

1
, 

sayım işinde teklif edilen ~ 
zifeyi kabul etmiyen nıe::;,ı 
larla kabul etmelerine ; 
olacak amirlerin sayım. k "' 
nuna tevfikan 10-50 tıra P ,,,,
cezasile cezalandınlacaklarıbil" 
alakadarlara kesin olarak ; 
dirilmesini ve bu suretle c ~ 
görecek memurların BaŞ".e ,
lete de bildirilmesini tanıiıll 
rica ederim. ---

• · • • • .. 
Zabıta Habeı·le!!= 

Bıçakhlar ai" 
Çorakkapıda Hasan ~' 

Abadürrahman ve ı<eıı>e bİ' 
Mahmud oğlu Muhmed'det•" 
rer bıçak bulunarak zabı 
alınmıştır. 

20 Para içini d of" 
Kahramanlarda MehDle ·şte' 

Ali Osmanı bakkal ı<urtı tı•' 
aldığı yumurta parasında" 0~ 
lan 20 para için araları ,r 
kavga çıkmış ve Kurtişiıt ,Jel' 
kadaşı taşla Kurtişte b:# 
Ali Osmam başından 1 01f' 
mışlardır._ Yaralı ba9l;,ı,,.. 
kaldırılmış, Kurtişte ya ,rf" 
mıştır, Arslan, zabıtaca 

maktadır. t 
Memura hakar'• .. ~ 

Birinci Kordonda Ci: 1J; 
yet gazinosu önünde fa ~ 
çu alan 425 sayılı .0 te -' 
durduran zabıtai beled•Y t"'. 

. ·o k•·.1 muru Mustafa biletçıoı 811 p-_ 
sini almak istemiştir. .. "~ 
da otobüse gelen oto~l&J ~ 
rol memuru Meba1et b,,..-:.lıf 
Rıza memura vaıife )ıdle , 

hakaret ettiği gibi te şj'l>t" 
ayaklarına vurduğu ~· 
edilmiştir. Suçlu yakala 

Biliimu:ı vil3.yetve kazalar Devle! 
ı.ı "" .. uriıı• ve c ususı muessesat menı 

Pan.ayır SÜMERBANJ{ 
dakı..... .....,_ 

Pavyonu ve satış mağazasınd~(e 
her türlü ihtiyaçlarını Kredı 
temin edebjlirler. ı-1 <1

279, h.3 

... :: -< ~· ifİ' • . - . . ~r 
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, ......................... .. •••• ••••••••••••••••• G .......................... H .. U "20 yaşında olup Fontenay 

açan sayllarln z . 1 v ev-
lspanya kra/uun bankerinin kızı boşanmış zevcesı 0 an 

Te/Uya Koobarus talısüi11i bilir- velce asılzade imtiyazlarından 
mek üzere Fra11say a grlmişti. Da- istifade etmiş olan Madridd: 
ha 14 yaşında o kadar olg un ı·e. doğmuş ve yedi se~ed~nberı 
l!ÜZeldi ki parlame11to ÜJ'elerindeıı Fransada yerleşerek şımdı Bor-
Sövatye Fontenay ile evlendi. Ptk doda ikamet etmekte olan T e-
anLaşamıyo1lardı. İlıtüfil çıkınca d ve 
boşandılar ve Terezya Bordoya re- rezya Kabarus vatan aşa -
lciltü. O sırada Ta/yen bu şehri rilmiş pasaporttur. Kendisi 27 

dehşete sokmak için oraya varmış- 28 jerminal kanunu~a uyg~n 
h. Parolası şu idi : " Kafaları olarak Orlean şehrıne çekıl-
koparmak ve k iseleri yolmak ,, · mek ve artık orada yaşamak 
Terezya şüplıeli görülerek zındana istediö-ini bildirmiştir.,, .. . 
atıldı. Vaktile tanıdığı Talye11e baş P n 
vurdu. Ta/ven tarafından kurlan- Keaç kadının omuzu uzerı -
l ı den jan Geri delice kan. şı_k ınca onun metresi oldu. Ta')·en 
konvallsiyon başkanı seçilerek Pa- saçlarını uzatmıştı. Metresını~ 
~ise döndü. Terezya ise }an Geri " işarat mahsusa ,, maddesı 
lSminde genç bir oğlana aşık düştü. karşısına geçen tasvirini gu-

•••••••••••• k d Ç rurla o uyor u: 
ocuk sordu. " Boy beş kadem 2 parmak, 

tiy:? Peki, Robespiyer ne is- yüz beyaz ve güzel, s~çlar 
T kara, alın iyi yapılı kaşla_r, ın~e, 

erazya alayla! -
. - Fazilet! Sefil, fazilet sa- gözler siyah, burun knarıa, agız 
ılı: ·ı küçük, çene yuvarla . ". 
T e.sı e etrafa ölüm saçıyor. Gençliğin fütuursuzlugıle, Ge-
. alyeni mahvetmiye de and ri artık hareketden başka 
ıçrniştir ve benim yolumla onu d 
e bir şey düşünmiyor u .. 
zeceğini ummaktadır. _ Oh ne içli! Dedı, Orle-
Ruhum, seu gitmiyeceksin. d ' G" ı b'r şehir mi? s k ana gi eriz. uze J w• 

l !anacağız; ben seni müda· Hususi araba ile mi gidecegız? 
faa ed ~ · 1 

ecegım. iki tabanca satın alma ıyım. 
I - Bana düşman olmıyaa Merakla olan T erezya, ken· 
Zaho bile gitmiye mecbur disini mahvedebilecek keli~.e-

ecliyor. 1 • belge üzerinde tırnagıle 
- T erezya t i:~~et edivermişti! " ~v~elce 
- Ne var ? asıJzade imtiyazlarından ıstıfa de 
- Projemi kabul edeceğini etmiş olan ve Madridde do-

••ad et. ;an... ,. 
- Eğer akla uygun değilse.. işte bu tehlikeli pasaportla-

• _ Eh, ne olabilir ? Ben se· dır ki 6 Mayıs 1794 de Bordo-
111 .. • dan hareket etti. •eviyorum. Seni kaybetmegı 
"6 b b Üçüncü bölüm • ze alamam. Beni de era er 
tJ 1 Beni Bidosun yerine al ; Siyah kabine 
b Parise dönen Mark Antuvan 
en sana hizmetçilik edeceğim. d f'h · · -

Jülyen "Bor o se ı e~ını,, goz-
- Bidos zaten burada kalı· den kaçırmıyordu. Lıva gene-

Yor. Yeni tehlikelere maruz ralı Bulanje vatandaş şüp-
kdrnak istemedi~im oğlumu h 1i kadını gözetlemeğe me-
kna bırakıyorum. Yalnız Frenel :r edilmişti. Vazifesi hak-

\'ız benimle birlikte geliyor. mk da malumat vermek üzere 
lire .. · ın · 't gıoı yırtılıyor amma, ne ulusal kurtuluş komitesın~ gı -

Y~payıoı, ıhtiyat senden de ay- ti Jülyen onu kabul ettı. . 
'
1 lllakfığımı emrediyor. · _ Çok sarahatla her şeyı 

b --:- Söyle bakayım, yarama1, söyle, dedi. Hiç ~~r. ~eyk un;t-
b enı özlemiyecek misin ? Seni ma. Ben her dedıgın~ ~y e-
b enden daha yii kim sevebilir? d' Zira Robespıyerm bu 
oa ıyorum. d' w. b' baş 
Ilı na Verdiğin güzel adları ki- iş kadar önem ver ıgı ır -

e \'ereceksin ? kası yoktur. k. 
.. ,. :- Biraz sonra yine bulu•a- _ ô leyse, biliyorsunuz ı 
'-,..o b 'J' Y ki .. · d 6ız elki. b k dınlar erke er uıerın e 

u a 'b . d 
Ilı -d O vakıta kadar senin anlatılmaz b'r cazı esı vha~k~r. 

a di k .. k ba O leana varır varmaz u u-
denı .. aynagın . urn~us,.. .. - ert erka"nını kendine bağlamış 
Ilı.. agacının çıçeklerı dokul- m 
~ olacak. ve kocasının malikanesi olan 

tıın enç kollar arasında kadı- Fontenay - Roz çiftliğine 
b· mukavemeti kırıldı. Son geçmek üzere bir pasaport 
ır gayretle : koparmıya muvaffak oJ~uşt~r. 

di,::-- Belki bir gün seni dinle- Talyen hemen onu gormege 
el•nı. için kendin de sitem gelmiş ve yarım .. gün kadar 

erıın. yanında kalmıştır. Uç gün son-
liararetli bir öpü ağzını ra da kadın Pariste Tal yenle 

kapadı. buluşmuş v_e be~aberce lokan-
llı Oda kapısını tırmalıyan biz- taya gitmışlerdır. Beraberce 

eztçi kız · •. 1 H ore ve Luva caddelerinden, 
gıraı . on E l' · 

- B k . barakalardan ga ıte evı yanın-ayan seyahat tez eresı 
ielnıişt' d k' galeriden geçerek bah-

a ır. a ı 
1 

• 
ö-J _ I · d lar ahşap ga erı-k 6 an, yatagın perde erı ar- çede urmuş • . 

•sına gizlendi. lere girerek kol. k_ola .ge.;mış-
d l erezya hizmetçi kızın elin- ler ve gizliden gızlıye bır şeyler 
._en Pasaportunu alarak dik- konuşmuşlardır. 
"•tle k =- Sonu 1.'ar -o udu · ...................... , il".12' • """"'"""""!,·.-#-'///,-'/////./-' ...., ~ ~' ;.,,~·· . 'i:·"'i: .......... "/"/'/"/'/"/" ~} / // .,,.,./ //( t. .. ;r ... İı 1111 •••• 11. 111. 111 . ..,. /, /,, "/ (.////// .............. . 
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Bir Avrupa Harbı Atatürk töreni 
Zonguldakta heyecanla 

Yapıldı 

merikan gazetelerine göre Ön)ine Zongn'dak, 27 (A.A) -
Atatürkiin Zonguldağa ayak 
bastığı giinün ondördüncü yıl
dönümü ve bugüne rastbyan İf 
bankasının 11 inci yıl dönümli 
olan 25 Ağustosta Zonguldak 
baştan başa donanmıştır. Cu
muriyet alanında büyük bir 

Ge ) lemiyecek bir şeydir 
1917 de olduğu g~bi yine harbe meri!ı<a 

Sürül<lenmektf!n sak1nıyor toplantı yapılarak bu 11111tlu 
heyecanlı sevinç göıterilerile 

Nevyork , 27 (Ö.D.)-Ameri- :zeme sattık. Sonra satın prensib koyduk. Bizim için en kutlanmış, söylevler verilmiş 
şiirler okunmuştur. kan gazeteleri kocaman man- almağa devam etsinler diye önemli nokta budur. 

şetlerle yeni bir Avıupa har- boıç para verdik. Sonunda on- ltalyanın sataşan taraf ol- Uzülmez bölgesinde de bir 
toplantı yapılmış ve 300 kişi· bının önüne geçilenıiycceğini lar harbı kaybederlerse bizim duğunu tasdik ettik, farzedi-
lik bir çay şöleni verilmiş, diln 
akşam da bir gardenparti ya
pılmıştır. Gece Zonguldağın 

gürliyorlar. Vaşinglon'un bü- paramızın da yanacağını düşün- niz. Bu zaten su götürmez. 
tün gazetecileri başkan Ruz- diik .. Yarınld muhariplere harp Buna dayanarak Habeşlere 
veltin etrafını sarıp sormu şl .. r - malzemesi satarsak ayni duruma silah vermeğe karar verdiği-
dır: dü~cceğiz. Benim layiham mu- mizi de farzediniz. ltalya bu 

her yanı aydınlatılmış ve eğ
lenceler tertip edilmiştir. 

"ltalyaya karşı ekonomik hariplerden bir veya diğer ta- silahlarımızı zaptederlerse on-
tatbik tedbirleri almak üzere rafa Amerikanın harp malze- Iarla barba sürüklenmiş olaca- Tarikatçıların 

Muhakemesi İngiltereye yardım vadedecek- mesi satmasını yasak etmekte- ğız. Hayır, hayır, biz dışarıda 
miyiz?,, dir. ,. kalalım. 

Başkan kısık kısık gülerek Son yapılan küçük plebisit Dış bakanlıkta bu kanu· 27 maznun tahliye edild 
koltuğuna gömülmüş ve cevap- denemesine göre gelecek se- nun Fransa aleyhinde olduğu lstanbul, 27 (Ö.T) - Kırşe-
tan sakınmıştır. Dış sekreteri çimde başkan Rozvelti yenmek kabul ediliyor. Zira Almanya birden Ankaraya getirilen ve 
B. Hull ayni soruları aynı sa• ı'htı' mali en kuvvetli bir rakip F d h h ] d gizli iyin yapmakla suçlu 30 
kınganlJkla karşılamıştır. Hü- ransa arasın a arp 8 in e tarikatçının muhakemeleri An-
kiımet çok güç bir durumda- olan Senatör Borah da şunları lngiliz filosu tarafından abloka karada yapılmıştır, Bunların 
dır. lta lyayı Habeşistanın isti- sö}lemiştir: edilen Almanya zaten Ameri- yirmi beşi kadındır. Maznun-
lasından geri çekmek için in- - ikisinden birisi - ltalya • kadan silah satın alamaz. En- ların 27 si tahliye edilmiıtir. 
giltere ve diğer devletlerle el bol harp malzemesine malik düstri bakımından ondan aşağı Mevkuf olmayarak muhakeme-
b ı ı b ı b. t b' lerı'ne devam edilecektir. Mu-ir igi yapmağı lüzumlu görü- o an ve un arı ızza yapa ı- olan ve Amerikan yardımına 

hakeme başka güne bırakıl-yor. Fakat lcamoy Avrupada len, diğeri - Habeşistan - harp daha çok muhtaç bulunan 
mıştır. 

her müdahaleye muhaliftir. malzemesine malik olmıyan ve Fransa ise bu kanun yüzünden ) 
Harp halinde devletlere kend si bunları yapamıyan iki yardımdan mahrum kalacaktır. Pamuk istyor ar 

Amerikanın silah satışını ya- muharibin hiç birine malzeme Fakat senato tarafından ka- İtalyanlar pamukları 
sak eden kanunu apansız satmamağa karar vermekle bul edilen layihanın kanun ol- mıza alıcı 
teklif ve senatoya kabul et- filen ltalyanın ışıne yarar ması için mümessiller meclisi 

lstanbul, 27 [Ö.T] - Ital-tiren Senatör Nay şu diyevde bir karar verdiğimizi tas- tarafından da onaylanması ve 'k 
yanların Türkiyeden çok mı -bulunmuştur: dik ederim ve buna müte- sonra cumur başkanı tarafın- tarda pamuk satın almak iste• 

"Bir Avrupa harbma engel essifim. Zira en zayıf tarafa dan imza edilmesi liıımdır. B. dikleri, bu maksatla müraca-
olamayız. Kendimiz de sürük- teveccüh beslerim. Fakat gene Ruzvelt bunu yapmasa bile atlar yapıldığı bildiriliyor . 
lenmemek için tetbir almalıyız. memnunum. Zira ileride bir memleketin Avrupa anlaf!Daz• Bu sene 12 milyon liralık 
1917 de niçin barba sürüklen- Avrupa harbına sürüklenme· lıklarından uzak tutulması bak- pamuk .. tııacağı ilgili daire· 
dik? ilk önce müttefiklere mal- mizi meneden umumiğ bir kındaki ihtarı unutamıyacaktır. !erce tahmin edilmektedir. ..... '"It~'iY~~ .... ;~~~;;;ı~;; .................. K~~~t~P~ .... ii~~ri·~d~· ...... . 

Brener hududunun eyi korunduğunu 
ispat edecekmiş .... -

Paris, 27 ( Ô.R ) - 1talyayı dayanan müdafaa grubu tara-
Avusturya ile birleştiren Bre- fından olduğu yere mıhlanmış-
ner hududunun eyi muhafaza lardır. 
edildiğini ve doğu Afrikaya Mussollnl ea,kumandan 
önemli kuvvetler gönderilme- Bolzano 26 ( A.A ) - Bay 
sile ltalyanm Avrupa müdafaa- Mussolini buraya gelerek bü-
sının zayiflemediğini ispat mak- yük manevraların idaresini ele 
sadile yapıldığı söylenen bü- almıştır. 
yük manevralar geçen günden Roma 27 (A.A) - Kabine 
beri Kral Viktör Emanüel ile 38 Ağustosta Bozanoda topla-
prenslerin ve 200 saylav ve nacaktır. Önemli ekonomik ka-
senatöt ün huıurunda devam rarlar alınması bekleniyor. 
etmektedir. Roma 26 ( A A ) - Roma 

ilk günden itibaren mavi ta- ile Eritre arasındaki telsiz te-
raf kırmızı tarafa karşı hücu- lefon irtibatı Duçe ile B. Emil 
ma geçmiştir. Bu manevralara Adebano arasında yapılan bir 
500000 asker girmiş olup bun- görüşme ile tesis edilmiştir. 
lann 100.000 kadarı yukarı Hakemler hlla 
Adij yaylasında , toplanmıştır. Cöru,uyorlar 

Son haberlere göre manev- Paris 26 ( A.A ) - İtalyan 
ralar en şiddetli safhaya gir- ve Habeş hakemleri bugün 
miştir.Mütbit hücumlanna rag· ayrı ayrı çalışıyorlar. Komisyon 
men istila tarafını temsil eden yarın çalışmasına tekrar başlı-
kuvvetler. Dolmil dağlarına yacaktır. 

T rakyada iskan 
Göçmenlere güzel evler 

ISTANBUL 27 ( Ö. T.) - Trakyada, bilhassa Tekirdağ ve 
Çanakkale illerinde Bulgaristan ve Romanyadan gelen göçmen
lerin iskanı için sarfedilen faaliyet şu son zamanlarda hükume
tin bu işe verdiği önem dol~yısile çok hararetlenmittir. Göç
menlerin bayındmlması için yeııi yapılan bir tip evler çok güzel 
ve kullanışlı olmaktadır. Çoğalan nüfusun kUltür ihtiyacını kar• 
şılamak üzere Trakyanın birçok yerlerinde, biJbaasa Kırklareli 
köylerinde yeni ilk okullar yapılmaktadır. 

Zafer günleri hatırası kutlulandı 
Afyon, 27 (A.A) - Halkevi Atla ~idiş geliş sekiz saat 

gençleri büyük taarruzun baş- süren bu yolculuktan ulusal 
ladığı Kocatepeye bir gezi yap- heyecanlar içinde gece ıaat 
tılar. Afyondan atlarla giden 20 de dönüldü. Yolda u~ranı-
kafileye Kocatepe yakınındaki lan köy~erde de köylülerle de 
bütün köylüler de katılarak konuşmalar yapılmış, kafile 
Atatürkün ordulara büyük he- içindeki doktor tarafından has-

talara bakılarak ilaç verilmiştir. defi gösterdiği yerde heyecanlı 
b Kocatepeden büyük kurta-

ir toplantı yapıldı. Halkevi rıcıya sevgi ve saygı sunan bir 
başkanın>n büyük savaşın ev- telgraf gönderilmiştir . 
releri hakkında güzel bir söy- Siirt 27 ( A.A ) - Halkevi-
levinden sonra bir çok içten nin yeniden düzlenen kitap 
gösteriler daha yapıldı. odası büyük törenle açılmıştır. 

Uşak Şampiyonu Galib 
Aydın, 27 ( Özel ) - Rakiblerini yenerek dumi finale kalan 

Manisa ve Uşak şampiyonları bugün karşılaştılar. Maç çetin ol
du. Neticede Uşak 1-0 galib gelerek Altınordu ile Perşembe 
güntı final maçını yapmağa hak kazandt. 
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Büyük salonda Aydın oğlunun 
Sef ;-..rİ S?ÖrÜşmek üzere 

büyül< ku anda 1 arı 
toplanmışla dı 

Fakat nihayet; işte o ebedi 

kuvvete, itaate, inkiyade mec
bur oluyonım. Aşkmızın mai 
denizinde bahtiyar zail hislerim 
yıkandı ve ben artık yeni bir 
aleme doğmuş gibiyim .. inanı
nız, mukaddes sevgilim; mek
tubunuz gelmeden evvel ruhum 
ruhunuzla birleşmişti. Ve ben 
ebediyen sizin oldum. 

Hemen yanınıza koşmak eme
Jile harabım. Ruhumda size 
karşı öyle bir duygu tufanı var 
ki; ben bu hakikatı ancak 
gözlerimin tahassür ateşile an-

latabileceğim.Mektubumun cılız 
harflerile, kelimelerile size olan 
bağlılığımı arılatmak imkansız
lığı karşısındayım. Aşkınız be· 
nim için bir saadet güneşi 
oldu. Güneş ancak ruhlara çı
kabilir. Mektubumun siyah sa
tırları arasında bu sevginin 
yalnız izi vardır. 
Söyleyiniz, emrediniz, nevakıt 
bu muhayuel aşkı takdis ede
cek! İlfıhiğ güzellikler önünde 
J"uhum nezaman ibadetini ya
pacak? 

" Aşk bütün bir varlığın 

ruhudur. Fenalığa karşı nefreti, 
hicabı yalnız aşk doğurur ve 
bütün necib şeyler arkasından 
koşturan heyecanın da mem
baı gene aşktır. ,, Aşk iyi 
kalbli bir insanın mayasıdır. 
Gayesi insanları ilk hilkatlerine 
iade etmek ve iki mevcuddan 
bir vahdet yapmaktır. 

Güzel prenses; aşk; bütün 
mevcudat arasında en güzel 
şey odur. Bu kuvvet ruhumuz· 
daki bütün fenalıkları söker, 
iyiliğin, sükuneun saadetin ha
lıkıdır. Bu fani ömrümüzün, 

ı 
yeis, hicran zamanlarında bizi 
kurtaran yegane kuvvet odur. 
Ebedi olan ruhlarımız arasında 
rabıtayı muhafaza eyliyen ilahi 
kudret odur. 

Hakikat yolunda erenlere mana 
alemine nüfuz salahiyetini ve
ren odur. 

Biz fanilerdeki a~k; iyiye, 
fazilete ebediyen sahip olmak 
istiyen şiddetli bir saydir. 

lıte ; mukaddes sevgilim ; 
bu ebedi ateşi, bu semavi he· 
yecanı mektubunla kalbime 
akıtbn. Ve ·ben bütün bir var-
.lığın esası olan bu mukaddes 
1 cazibeye ve onun ilahi kudre
. tine gönül veriyorum. 
) Şu hayat bir ölüm ve zeval 
sahnesidir. Herşey daima mü
tahavvüJ ve zeval içinde ; baka 

1ve ebediyet yalnız ruha ve 
l manaya münhasır. Şu şekiller, 
şu manzalar hepsj fanidir. Yal
nız ruh ve onun ilahi damlası 
olan aşk ; o yine aslana, 
Allahına , mutlak aşka 
dönecektir. Çünkü aşk ebedi· 

1 yettir. 
Bundan sonra aşkının taht

gabı kalbimdir. Artık ruhları
mız için, aşkımız için adem 
yok, ebediyet vardır. 

Ruhumun ebedi heyecanile 

sizi takdis ediyorum. Mukaddes 

\ 
aşkım. Aydınoğlu 

Mehmed 
{ 
~ Bay Mehmed mekıubunu bi· 

tirdikten sonra Bay Sarıyı ça
. i:11rttı: 

~ - Yarın yola çıkıyorsunuz. 
~ Bayları davet ediniz. Ögleden 
~ sonra bir toplantı yopahm. 

Öğleden sonra büyük salon· 1 
da Aydın oğlunun büyük lrn· 
mandanları toplanmışlardı. De- ı 
mır baba, Çörek baba, Simit 
baba, Davut baba ve Kurt ga-
zi ilah: 
Aydın oğlu Mehmet bey -

Kahraman arkadaşlarım ; Birgi 
ve ha valisinin zabtı hususunda 
konuşacağız. Reylerinizi almak 
isterim. 

Davud- Büyuruğunuza itaat 
borcumuzdur. Bir hıristiyan 
elçisinin geldiğini işittik. Bu 
hususta bizleri nurlandırır mısı
nız? 

Bay Sarı - Müsaade eder· 
seniz kahraman bayım, kulu
nuz izahat vereyim. 

Gazi yoldaşlarım; Allah o 
güzel yurdların zaptı em· 
rinde bizlere manevi bir 
işaret halk buyurmuştur. Bu 
husustaki Jham yine bayı

mızm ruhunda doğ.nuştar. 

Onun yüksek ve asil manevi· 
yetinin muvaffakıvetidir. 

Diyerek Prenses Sofiyadan 
gelen mektuptan bahsetti. 

Kumandanlar dikkatle bu 
izahatı dinledikten son!"a; De· 
mir baba: 

- Allahın büyüklüğüne ve 
lütfüne hamdediniz. Prensesin 

kalbinde doğan bu aşk heı· 
haJde rcbbani bir ilhamdır. 

Y aJnız düşündüğüm bir nokta 
vardır. Kahraman bayımız bu 
illeri alacağını duyan bu nabe· 
kirlar bu yoldan yürüyerek 

kendisine bir suikast hazırla

masınlar ve bizi gafil avlama
sınlar. Basiretli davranmak ge
rektir. 

Diğer kumandanlar da ayni 
mütaleada bulundular. 

Bay Sarı: - Çok doğru; 
aziz yoldaşlanm; bunu tahkik 
için ben gideceğim. Prensesle 
görüşeceğim. Vaziyeti ve yol· 
Jarıru, surlarını öğreteceğim. 

Bana bir hal olursa yine bu 
memleketlerin intikamımın alın
ması için sjzlere bir vesile olur. 

Kurd Gazi: - Aziz beyle· 
rim? Bay Sarının fedakarlığını 
kahramanlığını takdis ederim 
Bayımızın bu güzel ülkeler
de de hükiımet kurmasını 
Allah mukadder etmiş demektir. 
Zaten hepimiz bu uğurda ca
nımızı nezredenlerdeniz. 

Aydm oğlu Mehmet bey -
Kahramanhğınızı takdir ederim. 
Prensesin bana karşı meyli Sarı 
beyin dediği gibi bir manevi 
işarettir. Muvaffakiyet Allah
tandır yo~daşlaru:ı. 

Müzakere bitmiş baylar da
ğılmıştı. 

O akşam Rober ve Sarı bey 
Aydın oğliJe baş başa kalarak 
konuştular. 

Sabah hareketten czvel Meh
met bey Robere bir çok hilat
lar ihsan buyurdu. 

Prensese verilmek üzere çok 
kıymetli hediyeler verdi. 

Bay Snı Roberle y~ne yola 
düzüldüler. Bir akşam babası
nın kö ünde kaldıkfan sonra; 
yüz kadar koyun, keçi, at ve 
saire alarak Birgi hududunu 
geç.tiler. 

Rober - Aziz dor-tum; hain 
generala önümüzdeki köyler
den birinde tesadüf etmek jh
timali çoktur. Pek dikkatii dav 
ranmak lazımdır, 

Bay San - Şu herifi bir 
hötsenı; bu mel'un adamdan ne 
kadar çekiniyorsunuz! 

Rober - Kardeşim; siz bu 
adamın hilekarlığını bilmezsi
niz. Hertürlü fenalık, cinayet 
elinden gelir.. Bu melunda 
merhamet, şefkat hislerinin 
manası yoktur. Ben hayatım· 
tJan lrnrkmıyorum. Emanetleri-
mizi biran evvel Prensese gö
türmek kaygusundayım. 

Rober ve Bay Sarı böyle 
konuşa ·ak yol ahrlar iken 
Dağ yam'.l~larinın a~tmdaki 
orman keuerında üç atlının 
geldiğini gördüler. Rober dik
katle bal{)nca: 

- lş~e Bay Sarı; general 
ve katil arbıdnşları! 

Rober atım sürerek gene-
raln yaklaşmca: 

- O, ffC"'eral canap;ar1 1 hür· 
metlerimi takdim ederim. Mühim 
bir kar temin edebileceğim. 
Bir Türlde ortak oldum. Çok 
iyi bir ad:ım. Beraberce da
varlarımızı Birgiye götürüyo
ruz. Bir emriniz var mı? 

General kanlı gözlerilc bay 
Sarıyı süzerek: 

- Bu budalayı naS1l kandır
dın. Epice hayvan toplamışsın. 
Sakın herife beş para ver
me. Malları satar cebine 
atarsın. 

Birgi için sana söyliyec.ek· 
lerim var. Bu izbandut hay
vanların yanında kalsın. Se
ninle gizlice görüşeceğim. 

Bu hakaret sözlerini anlıyan 
bay San souderece hiddetlen
mişti. Generalin üstüne ablmak 
ve hemen tepelemek istedi. 
Bu sırada Rober, bay Saraya 
yaklaşarak yavaşça: 

- Aman kardeşim, sabırlı 
ol ve sen hayvanların yanına 
git. Bakalım bu canavar bana 
neler söyleyecek. 

ikisi başbaşa kalınca: 
General - Birgi' de de cpiy

ce taraftarlarım var. Sen onlan 
teşv k edeceksin. Hn:n pren
ses ve prenslerin israf ve se-
fabetlerini anlatacaksın. İhtilali 
içeriden yaparsak muvaffakıyet 
muhakkaktır. Dediğim gibi bu 
herife sakın para verme. Bir
gide bu iş için icabcden para
ları vermekten çekinme. Ben sa
naö derim. Muvaffak olduğumuz 
gün seni kumandanım olarak 
ilan edeceğim. Mevki, ikbal, 

"' servet ve şan kazanacaksın .. 
Göreyim seni; hep ' milletimiz 
için çalışıyoruz. 

Sonu ı·ar 
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TABLDOT YEMEK 
Fıatlar çok ehven ve hiç bir zam yok. Bu fevkalade 

lngi terede kaynaşma ··-· -·-Cenevrede faaliyet sarfedecekler 
- Baştarafı 1 nci sahi'ede -

Çabuk allaya 
Cebelüttarik, 26 ( A.A ) -

Glorius odındaki Ingiliz uçak 
gemisiyle ve Seamicher ve 
Wolvieh torpitoları çabucak 
Maltaya gitmek üzere emir al
mışlardır. 

Garnizonları takviye 
Londra, 26 (A.A) - Malta 

adasiyle Adendeki garnizonları 
takviye etmek üzere bu hafta 
içinde bin kadar asker gön-
derileceği teyit edilmektedir. 
ltalyan kuvvetleri durnıa
dan hanaldan gieçyorlar 

Lonura, 27 (A.A) - Kahi· 
reden royter ajansına bildiril-
diğine göre son iki üç gün 
içinde asker ve işçi yüklü 17 
Italyan gemisi Süveyş kana-
lınd~n geçmiştir. 

B. Mussolininin iki oğlu ifo 
darr.adım ta~ıyan Saturnia ge· 
misi kanaldan geçerken Port
Said Italyan ko!onisi coşkun
gösteri!erde bulunmağa bazır
J<lndığrndan Polis önemli inzı
bat tedbirleri almak zarure
tinde kalmıştır. 
Jasıanyayı koltukluyoırlar! 

Roma, 27 (A.A) - Jurnale 
D'ıtalia gazetesi Japon gazete
lerinin ltalya - Habes anlaş
mazlığındaki durumunda büyük 

1 
bir değişiklik olduğunu ve bu
nun bu tarihi h:disede İtayla 
ile Japonya arasında bir an· 
laşmamazlığa imkan bulun01a· 
dığını yazmakta ve böyle bir 
hadisede iki ulusun ancak bir
leşebileceklerini kaydetmekte
dir. 

ff lndlilerl tevkif 
Aden, 27 (A.A) - Röyter 

ajansından: 

Musavvadan bildiriliyor: Ital
yan lngiliz tebaasından 15 
Hintliyi tevkif etmişlerdir. Se· 
bebi; buıılarm Adendeki or· 
taklarına telgraf çekerek arbk 

Musavvaya mal göndermmelc
rini tavsiye etmiş olmalarıdır. 

Denizden tehlike 
bek il yor 

Bolzano, 27 (A.A) - Doğu 
Afrikası baş komutanlığına 
atanan Dük Dö. Bergame par
lamento başkanı Siyana ve 
kamutan Rizzo ve Pagarodan 
bir mektup almışbr. Genel 
harpte denizlerde büyük işler 
gördüklerinden dolayı Altın 
süel madalya kazanmış olan 
her üçü de ltalyaya karşı de
nizden tehlike gerekleştiği 
takdirde hizmete alınmalannı 
istemektedir. 

ihracatçılar toplantısı 
-Bu tarafı I iııci srı lıifeclc - istenilmiş ise de Türkofis rei-

yasalarmda tanınmadığı cihetle sının bu şekilde hareketin 
büyük ve kuvvetli ihracatçılar- tev1id edebileceği mahzurlar 
Ja bir hızada yürümenin im- hakında vaki kuvvetli ve man-
kansızlığma binaen ya fiatlar- tıkiğ beyanatlan karşısında 
da kendilerine bir az müsaa- bundan sarfınazar edilmiş ve 
dekar davranılması ve yahut yalnız fiatlerin ecnebi dövizler 
ta ticaret sahasından çekilmek ile mukabili bulunarak muh-
ıztırarmda kalacakları mütalea· telif memleket paralarile beher 
si ortaya atılmış ise de mem- yüz kilo için yapılacak oferte· 
lekctin ve umumun menfaa- Jerin tespiti istenilmiş ve fiat-
tma matuf olan bu mese!ede Jer aşağıdaki şekilde tespit 
ferdi zararların mevzuubahs olunmuştur: 
olamıyacağı cihetle fiat işle- Fiatlerin döviz tablosu: 
rinde müsaadekar davranılma- N T. L F1o F. ~ ş·ı· . . . . . .1raneı ııuı 

sıimkansızlığı tebarüz eylemiş 7 12 14,25 145 20 

Macar •... ., 
Ulusal bayramı 
Ankara, 26 (A.A) - Cumur 

Başkanı Atatürk'Ie Macar UJu· 
sal Bayramı münasebetile Kral 
naibi Amiral Horti arasında 
aşağıdaki telgraflar testi edil· 
miştir. 

Macar Ulusal Bayramı dola· 
yısile altesinizdeo candan teb· 
riklerimin ve özel gönendnizle 
asil dost ulusun genliği içi• 
beslediğim dileklerin kabulftl9' 
rica ederim. 

Kamil Atatürk 
Son Ekselans Kamal Atatürk 

Türkiye Cumur batkaOI . le 
Ulusal bayram münasebetıy 

izhar etmek lütfunda bulnndok
lan iyi temennilerden dolaf' 
en hararetli teşekkürlerimi ka· 
bul etmenizi ekselansınııdall 
rica ederim. 'bi 

Macaristan kral n .. 
Amiral Horti 

Aydında 
istasyon köprUsd t 

Aydın 27 (A.A) - Ulusa 
1 il" 

savaştanberi açık bulunan 
tasyon köprüsünün yapıloıa51 
için 11lilhendisler gelerek kö~ 
rünün etütünü yapmışlardır. . 

"bt•
köprü şehrin büyük bir ~ ii 
yacını karşıhyacaktır. ı<oP', 
20 metre genişliğinde ve be 
tonarme olarak yapılacaktır• 

Büyük yangıııılıi 
Konya, 26 (A.A) - ~vvtlçe 

gün saat 20,45 de Ugın ÇI' 

merkezindeki Orta han~diilı' 
kan yangında banla seki~ il' 
kan iki kahve ile inhısa! 
binası tamamen yanmıştır. ..., .. 
Yangın Kon yadan ı;eo 

derilen vesaitle genişlenıe 
söndürülmüştür. o· 

iki bin liralık buğday Y:jıı 
mıştır. Zararın tutarı kırk 
lira tahmin ediliyor. J 

Konyada nUmerota 
1
, 

Konya 26 ( A.A ) - J(oll o' 
içinde genel nJ.ifus s~y~ııı~il" 
esarı. olan numarataj ışı ise de Türkofisi reisi ferdi za- 8 13 15,50 158 21-6 

rarJara karşı da hükumetin la- 9 14,5 17,00 176 24 miştir. rııll 
kayd kalrmyacağını anlatmış ve 10 17 20,00 206 28-6 leveçte Leh gene Le) 
buna da bir çare düşünüleceği 11 20 23,50 243 33-6 Stokholm, 26 (A.A) - e0e' 
ve tetbir alınacağı ueyan edil- Bu fiatler şimal denizi liman- ordu enspektörlerinden gllfcf 
miştir. larma ait olup Adiryatik denizi raJ Fabryci geçen yıl ıre' 

Büyük bir memnuniyetle kay· limanlarına olan oferteler için ordusu genel kurmayı N{ooi' 
dedilen bu beyanatı karşrnında yarım lira aşağı fiat istenecek nin Lehistana yapmış 0 d00 
umumun bir hizada yürümesini ve ve aynı zamanda iizümlerin ziyareti iade etmek ü~ere 
fiat birliğinin tamamile tatbik ince kısımları için fiatler 7, 8 ~ buraya gelmiştir. • ..... -..;:, 
edilmesini temin için henüz birli- ve 9 numaralarda yukarıdaki •••••••••••••••••• ...... •••k••••• e flr-

d h ·ı 1 nın elbirJiğile tatbi 'f ı.f'I'. 
ğe a ı o mamış \.ulunan iz· fiatlerden 1, 10 numara için zında görülecek büyük 'fe ".,, 
mirdeld bilumum ihracatçıların 1,5 ve 11 numara içfo de üç vetli faydaların um11tn8 :1'' 
isimleri zapt ve birliğe dahil kuruş aşa olabileceği kararlaş· ve raci olduğunıı tekrar lfl' 
olmaları lüzumunun kendilerine tınlmıştır. yerek ihracatçılara ~~ 
bildirilmesi ve temin edilmesi Bu cihet bu şekilde t.akarrur ve kıyetler temenni edif~ış. ;,,,., 
için Türkofis Izmir şubesi di- tesbit edildikten sonra Türk Yukarıda tespit edıl~tareO 
rektör üğüne ve!'ilmiştir. ofis reisi bav Mecdet; hükfune· fiatlerin bu akşamdan ıtı dfP 

Bazı ihracatçılar tarafından tin bütün çıkat ürünlerile Ü%llm tatbik ve keza bu a~Ş8~8tfe 
dünya üzüm istihlak pazarla- fiatJerine verdiği ehemmiyet itibaren bu"'adan aşagı 110Jı 
rının alış ve tediye kabiliyetle· etrafında beyanatta bulunmuş muamele yapacakların kaO c1t' 
rile o pazarlarda üzümlerimizin ve ibracatcılardan hiikümetin karşılaşacağına mebni ib~: t;t-
görebileceği rekabet nazarı memleketin iktisat ve ticareti- cılar mezkur fiatleri tesP~t' 
?i.kkate alı?arak he~ me~Jeke! nin yükselmesine ve açılmasına mişler ve geç va kıt topl ,,. 
ıçın ayrı fıat tespıt edılmesı matof olan istek ve kararlan- nihayet verilmiştir. , ••• ••' 

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

Bir bombardıman Tayyaresinin korku veren rekorıJ 
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VE .. .. .. l!3:1.rl::n ci ~ısını 

- 41-

n sarayı 

Dünya şar ata~İ~;~~ın, üfürükçü
lerın erkezi olmuştu .. 

Al - • -b: kaç defa düello etmiştir. 
nıan casusluk teşkilatı Rus- ır b' .. 

l~rın Putilof ve Sormoff fab- Miyaseidofu, nihayet ır ~u~ 
rıkaJ Vı'lna endüstriyellerinden bırı-

arı ile Fransızların Creusct k ·ı 
vd~ Şnayder fabrikalarında ken- nin çok güzel olan ızı 1 

e 
ı d evlenmiş görüyoruz. Kler Gold-

1 a aınlannı faaliyette mi bu-
Und k . faber adını taşıyan bu genç 
d 

urına istiyordu? Miyasoı- b · 
of h kız kocasına kocaman ir çeyız 
d

. u vazifeyi de deruhde G ldf 
e ıy ve servet te getirmişti. n .a-or, bütün teşkilatı işlet- f d 
ille~ ber mütevazi. her türlü e a-v· ge muvaffak oluyordu. b ~ 1 
.;s ırzbolovoda o kadar cimri karlığa amade; kocasına .. ag ı 
uav ı'dı', Onu seviyor, mukabılınde ranao Alman kasaları an- A 
sızın a ld S . . d sevildigı~ 'ni umuyordu. z za: S çı ı. pree sahıllerın en · tlen 
e~ Petresburga milyonlar ak· man sonra sayısız ınane 

'1laga başladı.Miyasoidof kadar ile karşılaştı. ti 
illada S şarlatanların cenne nı uhomlinofa da mil· ı 
konfarca nıark g8nderiliyordu. Rusya sarayı şarlatan arın 
1 aterina evinde entim ziyafet- cenc.eti olmuştu. Dünyanın her 
er, auvareler vermeğe başla- köşesinden, şarlatanların, kse· 
lllı~tı B hı'rbazların, hokkabazların, a. ın. 
G · unlann her birinde d 

rand·· k doldukları yer orası ı ı. 
'ka k uşesleri de gölgede bıra- Fa ın. "Iüme mahkum saydığı 
k ~a tuvaletlerile görünüyor, ennın o 

ıao Unda ve gerdanında milyon- mukaddes bir hastayı,. ~mpa-
tca lb t I guw 0 biricik varısı olan ta n n rublalık mücevherat ra or u . . . . 

ıı Şıyordu. Kocanın ne serveti Veliaht Grandük Aleksıyı ıyı 
ille de tahsisatı bu fevkalade etmek için geliyordu bunlar .... 
Yoasrafları karşılamağa yetmi- Grandük Aleksi doktorlarca ~ır 
Öd~· Y etnıeyince de Almanya türlü teşhis edilememiş o an 

h 
ıyor. Miyasoidof casusluk esrarlı bir hastahktan musta-

areketi · . · · ti Hakikatta ise o da Ro-
Alt ull nı daha iyi idare ıçın ::nofların mütereddi kanı ile 
ile ~ ~r adlı bir Avusturyalı zehirlenmişti. Doktorlar Gran· 
tet, ?~s Rzevski adlı bir ga· d"k" bu hastalığı anasından 
Yord~~ de maiyetinde kullanı- aWık~a l<ani idiler. Kraliçe de 

Bo · R Hes prenslerin korkunç hasta· 
111 rıs zevski Petrogradıo ta- hklan ile bulaşıktı. 

lltnış b b' . id· A. mu arrirlerinden ırı Çaroviç hemen hemen hiç 
k~İe ~~nya hesabına çalışmağa hareket etmemeğe mahkumdu. 
J\I tnını işletrneğe başladı. En küçük bir şok, en ehemmi-
tetllı)anfarın satın aldıkları ga- tsiz bir çizik ölümle netice· e ye .. . 
em .

1
er Yine Alman teşkilatın lenecek bir bemoraııye çevrı-

du ~1 e Rusyanın sarsılmaz ol- lebilirdi. Avrupanın en k'!d-
Run t)' doktorları onu tedavıye 

Yas .du yazıyorlardı. Hele Mi- re ı . 1 ""u ~ıb of Berlinden aldıgıv emir çalıştılar. Hiç bir netice ~ a-
.... cı d lar. lkind Nikola ve ım-
Bu ınce La Gazet De la ma 1 - • ·zı·k 

h
" tsta General Suhomlinofun paratoriçe bütün bu umıtsı ı -
"Y lere ragv men onu kurtarmayı 

ecanfı b' d' · · tti' b ~ .. ı~ ır ıyevıoı neşre • umuyorladı. Her çareye aşvu-
u nknt k' k 1 İdi. G ı yapan Boriz Rzevs ~ ruluyor, fennin muvaffa o .?1~-

haıı d eneral ,,Askerin herşeyı dığı yerde sihirbazlardan, uf~-
leri rb ·i' Getrilerin bir düğme· rilkçiller ve büyücille~de~ ~ır 
ord 1 e eksik değildir. Rus kurtuluş çareı;i beklıyor ar !• 
bir ~su düşmanlarının herhangi Halbuki Çaroviçin hasta!ı~ı 
l.ıtd areketini karşılamağa ha- ünden güne ağırlaşmakta ıdı. 

ır o· o g - Somı \Ta,. -l'tıanh'''. ıyordu. Bilhassa s- ........................ .. 
bir ınıparatorluğundan imalı ...... .......... d 
Yan surette bjlhseden bu be- Afgansitan a 
~ara~ İıtanbulda heyecanla 
saı:· ~ndı. Paris gazeteleri bu Durum 

erı s . 1 d ·ı • Alın evınç e kay etti er. Emniyet ve asayış 
Alanlar dişlerini bilediler. d 
~- Boz~maı YUk 0Yanın Petroğrad bü-eJ,.· . 

Saı ~ısı Rus hariciye nazırı 
b,/nofu ziyaret ederek bu 

ana t nı .. b . . h t sted· unase eble ıza a 
ı. 

Oyu 
~um· n adamakıllı oynanmıştı. 
}'İfli ~de.n~ekiler avllçlarını ke· 

Se .tyıflı ovuşturabilirdiler. 
dam r~ Miya oidof kendini Ma
ônc uhomlinofa sevdirmeden 
c.ll!tie -~nterinanm Miyasoidofu 
hnk: bır a lda sevdiği mu
)' p ~ktı. bundan daha az ca-

r ; llııyan birçok sergüzeşt
ı , aba geçirmişti. Virbolovo-

onu a . . 
ııfı ile Y.?• zamanda üç Hnı-

~Ut . gorenler vardır. u· 
l>0 l\ Jandarmasının bu çapkın 
~ tıç tuanı birçok kadınları ve 
dat ıdarı avlamakta ve al
fındlllaL:ta usta idi. Onun tara
. an ·~f 
11ltih ıg al edildikleri ıçın 

ilt d }'ıs, k e en genç kızların sa-
~ılltt ;~koca bir seridir. AğJn-
ildı 

1 
uşen tecrübesiz genç 

bi 11 arla bir oyuncak gi-
0Yna tJatç I r, onfan kırmadan, 

Serj ~~adan rahat etmezdi. 
aka 1Yasoidof, bundan başka 
ta rete nınruz kalan karıları

d fa namus ve şereflerini mü-
a ettnek istiven kocalarla 

Afgan kraiı Zaluilia11 

Ankara, 26 (A.A) - Ama
nullab hanın Rus ve Afgan 
hududunda olduğu ve taraftarı 
Fakir Lena tarafından bazı 
kabailin tahrik edildiği hak
kındaki haberler Afga~ büy~k 
elçiliği tarafından tekzıp edıl
mekte ve Afganistanın ~~r 
tarafında emniyet ve asayışın 
tamamen hükümferma olduğu 
hil.lirilrnektedir. 

•• • • • m 1 1 

İzmir Türkofis başkam Ziya Urg1111 
- Baştma11 Bumcı sah11ede -

kollarımızla, diğer resmi ve 
hususi vasıtalarla istihsal ma
hallerimizde, rakip memleket
lerde ve dış piyasalarda tet
kik ettirilmiş ve şu netice alın
mıştır. 

DUnya rekolte durumu 
1 - Türkiye ve rakip mem

leketlerin son üç yılın çekir
deksiz üzüm kat'i rekoltelerile 
bu ~eneki muhammen istihsc.ı.· 
Jat miktarları aşağıda göste
rilmiştir. 

kırmak hususunda birbirlerile 
rekabet ettikleri Türkofise ge
len bir çok haberlerden anla
şılmaktadır. Alıcı Alman fir
malarına birbirini müteakip 
düşük fiatlerle yapılan oferto· 
Jar dış ticaretimizde istikrar 
olmadığı fikrini hasıl etmiş ve 
BirJiğinizle ihracatçılarımıza 
lrnrşı olan inan ve güveni te· 
mamerı sarsmıştır. Almanyaya 
hiç bir maksat ve ekonomik 
sebebe müsteoid olmaksızın 
sırf şahsi kazanç temini saika· 
sile yapılan teklifler, dahili 
piyasamız üzerinde de pek 
fena tesirler yapmıştır. Müs
tahsilin zararına husule ge· 
len bu vaziyete karşı ted
bi( ittihazı Türkofisden haklı 
p!arak istenilmeğe başlanmşı 
\ e umumi eflcarı temsil eden 
matbuab da bunu tamamen 
teyit eylemiştir. 

Yukardald rakkamlardan 
anlaşılacağı üzere memleketi
mizin bu sent~ki üzüm rekolte· 
sinde 1932 ye nisbetle beş bin 
ton kadar bir yükseklik gö-

rülmesine karşı bu sene-
nin alivre satış fiatlarında 
1932 ye nazaran yüzde elli 
kadar bir tenezzül vardır ki 
bu fiat düşüklilğü normal bir 
şekilde karşılanamaz. 

Rekoltenin fazla mikdarını 
clahilde ve hatta hariçte plase 
edebilmek için muktezi ted· 
birlerin alınması Türkofisçe 

Ton olarak 
Memleketler 
Türkiye 
Kaliforniya 
Yunanistan 
Avusturalya 
Iran 

1933 1933 1934 1935 (mubam.) 
65.000 62.000 50.000 70.000 

262.000 183.000 176.000 190.000 
27.000 29.000 17.000 25.000 
45.000 68.000 42.000 48.000 
26.000 30.000 25.000 25.000 

ispanya 20.000 10.500 9.000 10.000 
Cenubi Afrika it. 4.500 8.500 8.000 7.000 

449.500 390.000 327.000 375.000 
Yukarıdaki rakamların tet- derpiş edilmiş ve bu hareket 

kikinden anlaşılacağı üzere yüksek vekalet makamınca da 
cihanın bu seneki çekirdeksiz tensip olunmuştur. 
kuru üzüm rekoltesi 1932 yı- Dış piyasanın 
lındaki istihsalata nisbetle daha sarsllan gUvenl 

~ aşağıdır. Bu suretle fiatları 2-Birliğin fiatlarm indirilmesi 
kırmağa icbar edecek bir se- hakkında gösterdiği ikinci se· 
beb yoktur. beb de varid değildir. Çünkü 

Almanyada elverişli rakiblerimiz, lzmir kuru meyva 
durum ihrncatçılar birliğinin fiatları 

Türkiye üzüm ihracatının düşürmek hususunda verdiği 
hemen hemen yansını konso- karardan sonra fiatlarını bil-
me eden Almanyada bu yıl n;ecburiye kırmağa başlamış· 
temin ettiğimiz mevki diğer lardır. Rakib memleketlerden 
yıllara nazaran daha müsaiddir ve dış piyasalardan almakta 
ve satışımızın lehinde inkişaf olduğumuz esaslı malumat ve 
eylemiştir. vesaik bunu teyid ~ylemektc·· 

Birliğinizin reis ve azalarile dir. Türlrnfise bugün bile ge· 
Cumhuriyet Halk fırkasında len haberler, birliğinize dahil 
ve Türkof ste yaptığımız muh· olan ve birliğinizin dışıoda ka· 
telif toplantılarda etraflıca Jan firmalardan bazılarının 7 
izah ettiğımiz veçhile Alman- numara üzümleri 10 - 10,5 ka-
yadaki mali vaziyet dolayı- ruşa teklif ettikleri ve alıcı 
sile Almanya hükumeti bu bulamadıklan mahiyetindedir. 
yıl Kalifomiya, Avusturalya ve Şahsi menfaat maksadile ya-
hatta Yunan üzümlerinin itha- pılmakta olan bu teklifler 
latını tahdit eder mahiyette dış piyasalarda tüccar:arımıza 
karar vermiş olduğu istihbar karşı olan emniyet ve 
edilmiştir. Buna mukabil Tür- itimatsızlığın bir teıahürü-
kiye Cumhuriyeti hükfımetile dür. Türkofis bu vaziyeti 
Almauya arasında yapılan son normal bir şekle çevirebilmek 
ticari anlaşma hükümleri mu- için iç ve dış piyasalarda icap 
cibince Almanya hükumeti, Al- eden tedbirlere tevessül ede-
manyaya vukubulacak be!' türlü cektir. 
ihraçabmıza karşı tahdidatta 
bulunmayı ve istenilen dövizin 
verilmesini es s olarak kabul 
eylmiştir. Bu karar, son defa 
Almanyaya gösterilen bazı mü
saadelerJe tahkim ve teyid et
tirilmiştir. 

Alabe rakabetln 
Kat'i sonuçları 

Yukarıdaki izahatımızdan 
anlaşılacağı veçhile Almanya 
pazarlari bu sene iizümlerimiz 
için her yıldan daha miisaid 
bir vaziyettedir. Bu mUsnid 
vaziyetlere rağmen birliğinizin 

içinde ve dışında bulunan ib
racatcılarım17.dan hanlarının fiat. 

Nihayet verHm 1 
Ger ken hareke ler 

Ekonomi bakanımız burada 
iken memleketin ticaret ve te· 
diye muvazeneleri üzerinde 
pek mühim rolü olan ihracah
mızı sektedar edecek mahi
yette yapılan hareketlere artık 
bir nihayet vermek zarureti 
hasıl olduğunu İzmir tüccarla
rına bizzat kati bir lisanla an
latmıştır. 

Türkofisdeki son toplantıda 
yapılan etraflı konuşmalarda 
cihan Sultaniye ve Korent 
üzümleri ve dış piyasalann ge· 

~el durumu neticesi olarak 

4<U: 

o 

1 ürkoJis müşavirlerinden 

Bay Zeki Doğanoğlıı 
fiyatların tekrar cOzi bile 
olsa yükseltilmesi, dış piya· 
salarda tekrar istikrarsızlık 
ve itimadsızlık tevlidine se-

l bebiyet vereceği düşünülerek 
Birlik tarafından 3-7-1935 de 
verilen ve bugün için bir emri 
vaki haline gelen aşağıdaki 
fiyatlann bundan böyle kat'i 
bir surette tutulması ve tücca
nn bunlardan daha aşağı tek· 
lifler yapmaması ofisimizce mu
vafık görülmüştür. 

Tesblt edllen aegarf 
Fı,11ar 

Birliğin 3-7-935 de tesbit 
ettiği fiatler şudur: 

N. Türk L 
7 12 
8 13 
9 14,5 

10 17 
11 20 

Türkofis müstahsilimizin bu
günkü durumu ehemmiyetle 
gözününde bulundurarak da-

hiliğ piyasayi tanzim hususun· 
da lazımgelen tedbirleri ala-

cak ve dahildeki ticaret oda
larına tebligatta bulunacaktır. 

Birliğinizin 3-7-935 de tespit 
ettiği fiattan daha aşağı teklif 

yapan firmalar hakkında da şid 
detli tedbirler alınacakbr. Bil

erek ve bilmiyerek memleketin 
yüksek menfaatini ızrar edecek 

olanlara karşı şiddetli tedabire 
tevessül edilmeden evel ken-

dilerinin mutlaka birliğinize 
girmeleri ve verilen kararlar 

hilafına hareket etmemeleri es
babının temini lazımdır. Bunun 

için Türkofis şimdiden birliği
nize dahil olmıyan firmalara 
bu kararım iblağ edecektir. 

3& milyon llra 
Muhtelif devletlerle yapaca· 

ğımız anlaşmaların mühim bir 
kısmı umumi ve hususi kliriog 
esaslarma istinad ettirilmiş ol
duğundan Merkez Bankasında 
36 milyon liraya yakın blokaj 
teraküm etmiş bulunmaktadır. 
Bu blokajın eritilmesi ıçın 
muhtelif memleketlerden ürün
lerimizin satın alınması tabiidir. 
Bu müstesna vazıyeti nazarı iti· 
bare alarak fiatların kmlması hu
susunda isrnr edilmesi icabet
mektedir. Esasen yakında alı
nncak tedbirlerle dahili piya
sada husule gelecek vaziyet 
neticesi olarak borsadaki fi. 
atların yükseleceği : kuvvetle 
ümid edilmektecir. 

Bunlorı nazara alorak dış 

pazarlara yapılacak tck'iflerde 
müstahsilin ve binnetice mem
leketin yüksek menafiinin da
ima göz önünde bulundurulma
sını ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

TUr ntit reisi 

orsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sat şiar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

1698 Jiro ve Şü. 6 50 10 
965 M J Taranto · 7 14 75 
165 H Z Ahmet 5 75 11 
649 Vitel 6 12 
394 S Süleymano 5 75 13 75 
371 K A Kazım 6 50 11 
316 Ş Riza Halef '5 9 50 
266 S Celardin ~ 5 8 50 
244 S Gamel 5 8 50 
206 Beşikçi Z bi. 6 62 .9 75 
148 H ve Cevdet 6 50 j 9 75 
129 H Alyoti 6 25 11 
101 Manisa B Koö 6 75 JO 

77 J Taranto M 6 10 
69 Y 1 Talat 7 10 
68 D Arditi 6 10 
41 L Reciyo 6 87~ / 8 50 
42 Ş Remzi 6 50 \ 13 
27 F Z Abdullah. 6 16 25 
25 Koo ittlha j O 1 O 
17 Ş·nlak Z \6 75 ? 50 
16 B Alazrakl 9 75 9 74 
l 1 T Debbııs ·7 8 
6 Suphi Fmin 9 50 9 50 
4 Keten izzet '9 50 9 50 

6655 Yekün 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
594 F Pakers 7 
243 A Muhta" 7 
124 Ş Krispin 5 25 
89 H Şeşbeş 5 25 
58 Ş Riza Halef 6 75 
48 B Franko 5 72 
29 O F gli . 5 50 
28 M J Taranto 12 
26 B Alazraki - 9 
15 K A Kazım 5 
12 D Arditi 6 75 

1266 Yekün 
Zahire Bor ası 

Çu. Alıcı Fiat 
200 ton Buğday 4 
200 Arpa 3 67 
200 Nohut 6 50 
43 Kumdarı 7 20 

8 50 
12 
8 
8 25 
7 

12 50 
13 
14 
9 
5 
6 6.> 

4 
3 68 
6 50 
8 

645 K Palamut 220 450 
47 balye pamuk 47 50 47 51 

Para Piyasası 1 

27-8-1935 
Alış Satış 

Mark 50 125 50 625 
İsterlin 620 625 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 40 79 80 
Belga 21 125 21 375 
ltalyan lireti 10 225 10 325 
İsviçre Fran. 40 75 41 
Florin 84 625 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 50 24 

B. Muvaffak 
Moskovadan döndü 
Moskova, 27 (A.A) - Ana

dolu Ajansı Genel Direktörü 
Muvaffak Menemencioğlu bu
gün Kiyef vP. Odesa yolu ile 
lstanbuln hareket etmiştir. Is· 
tasyonda Tiirkiye BUyük Elçisi 
Zekai Apaydın, Tas Ajansı 
Genci Direktörü Doletzky, 
büyük elçilik erkanı ve Sovyet 
gazetelerinin mümessilleri hn
zır bulunmakta idi. 

Deniz silahla:fı 
Japonya eşitlik istiyor 

Londrn, 26 (A.A) - Japon

ya işgüderi ilkteşrin deniz gö· 

rüşmeleri hakkındaki lngiliz 
önergesine Japon ce,·abını dış 
bakanlığına vermiştir. 

Japonyanın eşitliğin tanınma

sı üzerinde ısrnr ettiği anlaşıl
maktadır. 

Cenovada ka ırga , 
Ccnova 26 ( A.A ) - Bura

da çıkan şiddetli kasırgadan 
ölenlerin yediyi ve yaralannn
lnrm dn yetmişi bulduğu an
Jnşılmaktadır. 

are al Balbo 
Paris, 26 (A.A) - Mareşal 

Balbo uçnkln buraya gelmiştir. 
Seynhatı tamamen hususi mn
hivettcdir. 



ün sahn , 
Güneşli kıyılar .. 

Nis... Ağustos 
Nis arşeveki Monsenyör Bre· 

mors dindar ailelerini ziyaret 
ederken, şöyle demiş: "Allah 

]an Miira 

Moris Şöralye Sine yıldızı 
Pota İleriyi besliyor 

varsa, hakikatan herşeyi iyi 
yaratmış.,, 

Bir papas ağzmdan pek din
darca bir söz değilsede Nisin 
gözelliğine bir işaret. Bunun 
için olacak ki en meşhur Fran
sız artistleri bu yaz Akdeniz 
plajlarında toplanmış bulunu .. 
yorlar. Onları aramağa bile 
lüzum yok. Her adımda tesa· 
düf ediyorsunuz. 

Bokstan biraya 
Eski şöhretlerden başlıyalım. 

Bir zamanki boks şampiyonu 
Karpantiye burada. Jerj Kar
pantiye yidiği milyonların ye· 
rini doldurmak için kendisi 
gibi kocamış şampiyonlarla ye
niden döğüşmeği düşünmüştü. 
Bundan adamcağızı caydırdılar. 

Bunun için şimdi Kanda 
Malhazon adh bir bar işletiyor. 
Şöhret ne güzel şey. Sekiz 
gün içinde bütün tanınmış isim
ler, büyük sinema yıldızları, 

onları görmek veya kendilerine 
yıldız süsü vermek istiyenler 
barın sadık müşterisi oldular. 
Yani herkes! jorj Karpantiye 
bu yeni işi pek fena yapmıyor. 

- Yumruk atmaktan ve ye
mekten daha yorucu amma, 
herkese bir iş lazımya... Kah· 
vede vakıt geçirmekten daha 
ıyı. 

Şövalyenin sevgileri 
Moris Şövalye de dinlenmek 

için buraya geldi. Tepede 
''yalnız ikimiz,, adlı bir villa 
tuttu ve boşanmasından sonra 
buna " benim kocakarı ,. adını 
verdi. Her sene villasını güzel
leştiriyor. Fakat çok iftiraya 
uğrayan Moris hususi hayatın
dan birşey göstermemeğe ça
lışıyor. 

iyi biliyor ki Amerikan ga
zetelerinden biri " Kalb mace
ralarını ,, keşfetmek için bura· 
ya kadar özel işyarlar gönder
miştir. Bu onu çok gizlenmeğe 
mecbur ediyor. Tatilde pek 
boş değil. 

HerşP.yİ bilen Ciki bana de
di ki: 

- Ne diyorsun, azizim; Kay 
Fransisi dairesine kabul ettiği 

zaman bütün pançurları kapat
mağa mecbur kaldı. 

- Bütün pançurları mı? 

- Öyle ya. Halbuki bura-
daki bütün piliçler Seziğle baş 
göz gibi görünmek isterler. 

- Sezig kim? 
- Kim olacak, Moris. Bir 

akşam, Londrada tanıdığı 
Svana Vandıe ile aynı ma
sada yemek yedi dive hıor-

kes onları birlikte yaşıyorlar 
sanıyor. Amerikadan gelen 
Yağlı Kafa ( Ciki hernedense 
bizim meslekdaşlara bu adı 
vermek istiyor ) ğazetesine bu 
yalanı kablo ile bildirdi bile. 
Moris hangi kadınla görünse, 
arkadaşı da olsa, aynı şeyi 

tekrar ediyorlar. 
Jozefln ağarmak 

istemiyor 
Geçen gün barda İvan (şöval

yenin eski karısı) yanından 

geçiyormuş. Moris, nezaket bu, 
kalkıb beş dakika görüşmüş 
onunla. Vay, sen misin görüşe· 
cek! iki gün bütün ağızlarda 
bu iş dönüb dolaştı. Bak işte, 
İvan geliyor. 

Eğer jozefin Bakcr sağ

tarafımda şampanya içmekte 
almasa idi, şövalyenin eski 
karısını jojefin zannede· 
cektim. O kadar esmerlemiş 

vakia, Jo jcfin amma, tersine 
bana şunu söyledi! 

- Ben güneş banyosu al
mıyorum. Sakm ağarmayayım 
diye! 

Garup plajında Jojefini ber-

rak sudan çıkarken gördüm. 
Garup birkaç yıl önce Şarlo
nun Mey Riovs ile seviştiği 
yerdir. Buranın en meşhur ka
dını Rejina Kamyedir, Plaj 
Grand Düşes diyorlar. Şöhreti 
o kadar büyük ki geçen gün 
başına gelen yanlışlık mazur 
görülebilir. Kendisi anlatıyor! 

Kapah evler krı llçesl 
Kap Doy tarafından prenses 

dansöz Levla Bedirhan ile jzezi-

niyordum. Otomobilim müthiş 
bir sıçrayışla bir hendğe düştü, 
parçalandı. Bereket kimse ya· 
ralnnmndı. Jandarmalar yetiş

tiler. Birisi sordu bana: "Kim
sınız,, "Rejina Kamye im.,, 
Rejina mı? Eğer Rejina iseniz 
hemen !lizi Nise götüreck bir 
otomobili biz arayıp bu!nlım.,, 

Böyle tanınmış olmak gerçek
ten hoş degil mi? 

Rejina I< nmye o kadar se
vimlidir ki bu hikayeyi dinle
yenlerden hiç birisi Rej;oa diye 

jandarmaların tanıdıkları ~ölı

retin, Nis ... Umumhaneler kra· 
!içesi olduğunu ona oöy.emeğe 
cesaret edemed:. Asıl onun 
nüfuzu bütün viJiiyctte kök 
salmıştır! 

sonra 
, y 

• 
şemsıy ., 

' 

• t' 

.c::e Agusıos 19&!; 

1 
ğı 

modası .. 

Çocu dan salnnan!iJ 
Meı:::hvr Fr::ın~ız muhnrrirlc-

Oüneş modasından sO!lra şemsiye modası /lu gem"ş Meksika şapkası alt111da takıbi 11ekadar gölgede kaflP 
ederse daha memnum olurum!,, Jan dö Kason geçiyorlardı. yorum. eli 

- Deniz perileri mi? HaY 
fi•t canım! Olsa olsa maktu 

Fransa saylavlar başkanı Bui- Sen Graııye sordu? 
son, eski bakanlardan Malir, - Ne bakıyorsunuz orada? 
Tevah başkanı Pate ve daha - Deniz perilerine balcı- deniz kızları ! 

!'LA] 
gtizellcrvıde11 

biri 

rinden jo Mirand da şunu an
lattı: 

- Aman azizim, bu memle
ketin kadıncıkları olmaz şey. 
Geçen gün, buralarda bi~ villa 
kiralıyan arkadaşlardan birisi 
bir oda hizmetçisi arıyordu. 

bir çokl~rı da Nis gnzinosu
nun altın bahasına Londra ve 

Nevyorlc piyasalarından haptı
ğı kırmızı saçlı, yeşil gözıü 

uzun ve sevimli kızları alkışla
mağa l·oşmnkhm geri kaL'UQ
lıdı kır. 

nAnnenc c··yıcırim 
B~ıkaç günden beri 

değ-er Dezi F ellov pek 

li 1,, 
~aygı 

göze 

çarpmıyor. Zira sny:gı de:,er 
Dezi Fellov us·~er An,, ndlı 

yatıyle kent Çestcri tenha 
Qfuklara doğru k~çırmı~br. 

Kont Çester ise prens Dü
galden başkası değildir. Fnlrnt 

bamemezlilrlen geliyor. z· a 
kendid çok diliknt ccHH:l:fri 
için iki defa Kaçm:ştır. Hal
buki, iyi bir reklam olduğu 

için burada kalma~: isteniyor. 
Mahallı gazetelere şu dirclctif 
verilmiştir! "Dikkat! Prense 
dikkat etmeyiniz.,, Golfa gittiği 

zaman ona bay diyorlar, 
pek memnun görünüyorlar. 
Yolda dolaşırken herkes gibi 

onada çarpıyorlar ve pek sevi
niyor. Geçen gece, geç kalan 
kayıkçılar kırmızı saçlı genç 
bir kadınla onu bir motörlü 
kayıkta görürler. Bunlardan bi
ri bağırır : 

- Annene söylerim ha l 
Prensteki gülmeyi görmeli. 
Geceler burada o kadar gü-

zel ki çok geç uykuya yatılı-

Oü11eşitı okşayışuza en iştalılı o/atı bile bu tatlı nebat gölgt•si11e 

!le katlar zevkle kolunu daldırıyor! 

Kayıkcmın namzet olarak ken- yor. Gece yarısı banyoları bir 
disine gönderdiği genç kıza masal değildir. Yıldızlarm al· 
sordu: " Çocuk sever misiniz?,, altında genç kadınların çırpı-
Öteki ne cevap verse beğenir- nışlarma bakıyorum. Sen Gran-
siniz ? .~. " Ray tedbirli hareket ye ve sevimli yoldaşı bayan 

l'lajlarda, yine bir ı•akit gibi, bi11b;r renkli şemsiyl'/a /ırtecaıı 

__:.erm siiqnizler yaraliyor/ar ~~ 

ltlayayı tazyik etme1' 
lmkinı bulunacak mı? -·-·-·-" Zaif tedbirle in manası 0I111aı' 

kuvvetli tedbirler ise harbe daf a~!~: 
Paris 27 (Ö.R) - Londra,ıa Gazeteler, uluslar k dbit" 

çıkan "Observer,, gazetesinde konseyi adma tazyik te yde 
B. Gorvin tarafından Italyan- lerine girişmek için ko~~~j!oİ 
Habeş meselesinden çıkan du- reylerin - i~tifakı lazııoge edile"' 
rumun tahlili maksadiJe yazılan v~ bun~~. ıse .asi~ ~!:;ekte 8-
makale büyük Ingiliz muharri- mıyecegını ılen su 
· · ' d v çl d k' Garvin ile birleşiyorlar. 

rının var ıgı sonu ar a ı man-
tıkı kaydeden bütün Fransız 

gazeteleri tarafından önemle 
tefsir edilmektedir. B.Garvinin 
yazısı şöylece hulasa edilebilir: 
"ltalyayı Habeşistana sataş
maktan alıkomak için zaif taz
yik tedbfrJeri alınırsa bunun 
hiç bir manası olmayacaktır. 

Kuvvetli tazyik tedbirleri ise 
harp ilanı demek olacaktır.,, 

• • 

·· ı rı Olüm ceza a ~1 . ·ıŞJ 
Y unanistanda ıhtı 

mahkumları rıJi_.. 
Atina, 27 (A A) -: l ıb•~ 

ihtilalcilerine karşt dı~i~oı c~ 
Jar tarafından verilen o ndd' 
zaları kanuni itiraz :s~te'' 
geçmiş olduğundan e 
miştir. 

IZMIRDE 

t~isar Tütüncüler Ban~ası 
Komisyon yazıharıesı 3s 

Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 3~'"" 
Telefon: 2333 Telgraf adresi: lzmlrd8 b5ıı)Jt 
Bankanın lzmir yazıhanesi her nevi emtea ve ıo~ıeri~' 

üzerine komisyon işlerı yapar ve gönderilen ma!!ar.tu ,tfl' 
avanslar verir. Tütün ve diğer mahsuller için ınusaı (11~ 
yeleri vardır. (S. 6 4 - 15 h.3 



ma a 
Ü önlüğü 
zında acele 

durdurmak için 
edilmemelidir 

rpa 
. ın 19 Ağustostan 26 Ağus-

Şehrimiz ticaret ve zahıre bors~sın .. ündelik alım ve sa-
tos 1935 akşamına kadar neşret~ış 011.~~u .g tarihler arasındaki 
tını bültenlerine göre yukarıda goster ıgımlız satım muamelele
bir haftalık müddet içinde yapılmış o~an 8 ım ukarı fiatları 
. . . . h ft l '· en aşagı ve en y tının nevı, nııktar ve a a ıh. 
aşagıda gösterilmektedir: Fiatı 

Nevi Miktarı k 
l az ço 

çuva 6 25 u k 258 6,25 1 şa buğdayı sert 
51

375 5,375 
Eldirek 164 5,3l25 5,3125 
Yerli buğday yumuşak 946 4,l25 4,625 

" " sert 369 5 25 4,6875 1 

Yerli karışık 120 4,125 4,6'25 
Mersin hazır 418 4,125 4,125 
Mersin vadeli 1293 4,l25 4,125 
Mersin eski satış 150 ton 

514
375 5,4375 

Fethiye buğdayı 474 3 75 
y J 1592 3,75 1 

er i arpa 4,875 4,875 
Bakla hazır 331 

4193
75 4,9375 

Bakla vadeli 242 
5 

5 
Bakla eski sah!J 510 

7 
8 

Kumdarı 383 75 6 50 
Nohut 384 5, ' 

50 12 12 
Susam baJye 47,50 47,50 
Pamuk prese birinci hazır 88 " 45 46 

" " " vadeli 668 50 
27 harar 47,50 47, 

lrnba birinci hazır 
2 

" 45 45 
" ikinci " 42 46 

Yapağı hazır 2767 k.~10 53 53 

" eski satış 4l027 " 47,25 47,50 
Keçi kılı 2652 415 440 p 1 146 kental 

a amut tırnak " 350 350 
" kaba 

2~ " 410 410 
" kalburlanmış adet 43 43 

Oğlak derisi birinci 3i~38 " 21,50 21,50 
" " ikinci " 28,66 28,66 
" " nokreli 34oo kilo 27,50 27,50 

Z. yağı eski satış sıra 26500 5 14,50 
Muh. çekirdeksiz üzüm 28569 5 15 

Muhtelif incir l~Sl~ni ukandaki şekilde topladıktan 
Haftalık borsa alış verışler~h yat maddelerini teşkil edenler 

sonra mezkür eşya arasm~a :z r~;bkikat neticesinde edindiğimiz 
hakkında piyasadan yaptıgım d" 

1 v derce ıyoruz. 
rna ümatı da ayrıca aşagıya lzmir piyasası ile arpa istih· 

Arpa sal mıntakalannda .fiatler ara-
d k büyük bır fark yok 

Yukarıya koyduğumu~. cet- sı.n. a. peAr 
8 

piyasasında bu 
velde işaret ettigv imiz uzere gıbıdır. p "I d f" t 

.. lerde göru en urum ıa -
son hafta içinde borsada sa- gun b" yükselmesi ihtima-
'ılrnış olan arpa 1592 çuval terin ıraz . kt . d 

. . ' u bu Jini hatıra getırme e ıse e 
Yerlı malından ıbaret ol P pı"yasasına göre 

5 k d .. nya arpa ' ınıktarın kaffesi 3 7 uruş u l ·· "d .. . • .. .. f tlerimize norma ve musaı 
Uzerınden muamele gor~uş 1~ le bakılmaktadır. 
ve Uşak nev'i arpa üzerıne goz B ki 
borsada muamele yapılmadığı a a 
anlaşılmıştır. Son hafta içinde borsada 

Geçen hafta borsada arpa 331 çuval hazır bakla 4
1
875 

Üzerine muamele yapıldığına den, 224 çuval vadeli mal 
dair borsa bültenlerinde hiçbir 4 9375 den muamele görmüş 
kayd görülmemiştir. Geçen v~ kilosu 5 kuruş fiatle de 510 
senenin bu haftasında ise bor- çuval bir bakla partisi eski 
Sada qağıda işaretli arpa mu- satış kaydile borsadan geçı-
anıeleleri olmuştu: rilıniştir. 

Fiat Geçen hafta kilosu 4,875-5 
Nev'i Ç. Az Ço~ kuruş arasında fiatlerle 2030 

Utak arpa hazır 645 3,25 3•2 uval hazır bakla muamelesi 
" " vadelı" 500 3,25 3,25 ç f' ti d olmuş ve 5 kuruş . ıa .e e 

Yerli " hazır 4423 3,125 3,50 350 çuvaffık bir partı eskı sa-
" 

11 

eski satıı 300 2,50 2•
50 tış kaydile borsaya kaydettı" 

8jgara 50 2,75 2,75 
rilmiştir. 

Y ekfın 5918 Geçen yılın bu haftasında 
Geçen hafta arpa işlerinde . 4 875-5 375 arasında fiat-

borsada görülmüş olan işsiıliğ~ ::~le ' '127 ~uval hazır bakla 
karşı son hafta içinde öneınh 
d satışı olmuştu. 

enecek mıktarda arpa satış- Evvelki haftaya nisbetle ge · 
ları olmuştur. İzmirdeki ihr~- çen hafta duraklamış olan pi-
catçılar son hafta içinde lzmır son hafta içinde biraz 
Piyasasından mübayeat yap• ~a: gevşemiş ve muamele 
rnağa başladıklarından bu su- \nnu 555 çuvala düşmüştür. 
retle borsada muamele olmağa ~~atlarda da keza küçük bir 
başlamıştır. t ül kaydedilmiş ve son 

Hafta içinde borsada ibra· fie~~:: 4,875 kuruşta ve iştiha-
cat için arpa mübayea eden sız olarak kapanmıştır. 
firmaların işbu mübayealanm.n Geçen senenin bu. ha~as.ın-
devam edeceği pek de kesti· d d bakla alış verışlerı yıne 
rHeınemekle beraber arpa fi- d:ra~lamış idiyse de fiatlar 
a~;~ı şimdilik sağlam olarak O,S-0,375 arasında yükseklikle~ 

göstermişti. Bakla piyasasında 
son hafta içinde görülen dur
gunluk geçen haftaki neşriya
tımııda izah ettiğimiz sebep
lerden ileri gelmekte olup ih
racatçılar elinde henüz mevcud 
olan baklanın tamamen ihra
cından sonra yeni muameleler 
olacağı kuvvetle umulmaktadır. 

Mamafih 1935 rekoltesi ola
rak tahmin edilmiş olan 200,003 
çuval maim mühim miktarı halen 
müstahsil elinden çıkmış oldu· 
ğuna göre elyevm elde mevcud 
malın istikbaline emin nazarlarla 
bakılmakta ve kuvvetli talepler 
vukubulmasa bile istok malla
rın ergeç bugünkü fiatlarla ta
mamile elden çıkarılacağı ka
naab umumi bulunmaktadır. 

Pamuk 
Borsanın son hafta içindeki 

gündelik neşriyatına göre haf. 
ta satışları şu suretle olmuştur: 

Fiat 
Nev'i 
Prese 

Miktarı Az Çok 
88 B. 47,50 47,50 

lnci hazır 
Prese 668 B. 
lnci vadeli 
Kaba 27 H. 
lnci hazır 
Kaba 2 H. 
2nci hazır 

45,00 46,00 

47,50 47,50 

45,00 45,00 

Bundan bir hafta evvel bor
sada yapılmış olan pamuk sa
tışları ise aşağıda gösteril
mektedir. 
Pre:se 
bi. hazır 158 balya 47,5 47 50 
Prese b. 
vadeli 215 11 45 46 
Kaba h. 2 harar 47,5 47 50 

Geçen senenin bu haftasın
da borsada pamuk işleri şöyle 
olmuştu: 

Prese b. 
hazır 495 b. 37 37 
Prese 1. 
hazır 247 

" 
34 34 

Prese ü. 
hazır 16 ,, 32 32 

Son hafta içinde borsada 
hazır olarak satılmış olan pa
muk fiatlarında geçen haftaya 
nisbetle bir fark görülmemiş 

ise de vadeli mallarda hafta 
başlanna göre hafta nihayetle
rinde bir kuruşluk kadar bir 
düşkünlük kaydedilmiştir. 

Vadeli olarak satılmakta 
olan pamukların kısmı mühimmi 
spekülatörler tarafından mü
bayaa edilmekte ve işler gün
den güne hararet kespetmek
tedir. Vadeli pamuk fiyatları
nın şu sıralarda 45-46 kuruş 
arasında ve sağlam olarak do
laştığına göre önümüzdeki re
kolte fiyatları şimdilik elverişli 
gibi görünmektedir. 

lktısadi mıntaka pamuk re
koltesi sağlam olarak 50-55 

J bin balya tahmin edilmekte ve 
mahsulün halihazır vaziyeti şa
yanı memnuniyet bir halde bu
lunmaktadır. 

Bu sene memleket dahilinde 
pamuk ihtiyacının fazlalığı kar
şısında pamuklarımızın iyi fiat
Jarla satılacağı ümidi kuvvetli 
bulunmakta olduğundan spe
külasyoncular vadeli surette 
mal mübayaa etmekte ve bu 
şekilde muamele yekünu her 
gün biraz daha yükselmektedir. 

Yeni mahsul pamuğun ilk 

istihsalah geçen hafta içinde 
şehrimize getirilmiş olmakla 
beraber miktar itibarile borsa
ca muayyen olan mikdarda bu
lunmadığından senenin ilk mah
sulü olarak borsada satılması
na müsaade edilmemiş olduğu 
öğrenilmiştir. 

Maamafih yeni mahsulün Ey
lül iptidalarmda piyasaya ar
zedilmeğe başlanacağı muhak
kak olarak görülmektedir. 

Palamut 
Yukarıya derceUiğimiz haf

talık satış icmalinde de görül
müş olacağı üzere son hafta 
içinde borsada kentali 410 ku
ruştan 6 kental kalburlanmış 

palamut, 415 - 440 kuruştan 
146 kental tırnak palamut ve 
kentali 350 kuruştan 23 kental 
kaba palamut satışi olmuştur. 
Geçen hafta ise 398 kental 
kaba palamut 250 - 320 kuruş 
arasında satılmış ve geçen se
nenin bu haftasında !Jorsada 
yapılmış olan palamut işleri 
aşağıda gösterilmiştir: 

Nevi Kental 

Tırnak 136 
11 engin 117 

Kaba 638 
Rofoz 23 

Yeknn 913 

Fi at 
Az Çok 

458,25 458,25 
331,50 331,50 
214,50 295 
195 195 

Geçen haftaki neşriyatımızın 
palamut kısmında izah eyledi
ğimiz gibi bu sene palamut 
rekoltesinin noksan tahmin edil
mekte olması ellerinde mal bu
lunan müstahsil satıcı tüccarı pi· 
yasaya mal çıkarmaktan menet
mekte ve fiatıarın alacağı şekle 
intizaren istoklar muhafaza 
edilmekte bulunulmuştur. Bu 
münas~betle piyasada kuvvetli 
muamelelere rastlanmamaktadır 

En son tahminlere göre 1935 
senesi palamut rekoltesi 25-30 
bin ton arasında tahmin edil
mektedir. Halbuki geçen sene 
mahsulü 40·45 bin ten arasın
da oranlanmıştır. 

Kuraklık yüzünden noksan 
olan bu sene rekoltesinin ilk 
mahsullerinin eylfıl iptidaların
da piyasaya arzolunabileceği 
söylenmektedir. 

Zeytinyağı 
Haftalık mumeJe icmalinde 

görülmüt olacağı üzere son 
hafta içinde borsaya yazdırıl-

1 • > 1 • mış o an zeytınyagı muame esı 
eski satış kaydiyle 26500 kilo 
sıra malından ibaret olup bu 
miktarda 27 ,5 kuruş fiatla 
mukmele görmüştür. 

Geçen hafta ve geçen se
nenin bu haftasında borsada 
zeytinyağı muameleşi olma
mıştı. 

Kuraklık dolayısiyle busene 
zeytinyağı mahsulümüzün geçen 
senenin anc..'lk dörtte biri nisbc-

!tinde olacağı ve eylfıl ayında 
yağmur yağmadığı takdirde bu 
mikdarm belki de biraz daha 
noksan olacağı katiyete yakın 
bir surette tahmin edilmekte 
olduğundan palamutta olduğu 
gibi zeytinyağında da piyasaya 
mal arz işinde fazlaca ihtiyatla 
davranılmakta ve kilçük talepler 
karşısında fiatlar derhal yilk
selmektedir. Bu durum karşı

sında ağustos nihayetlerinde 

durumu 
hersene görülmekte olan alivre 
yağ muamelelerinde de bu se
ne rastlanmamaktadır. Zeytin 
piyasası hakkında şimdilik ya
zılmağa değer başka bir şey 
görülememiştir. 

Afyon 
lzmirden uzun ıamandanberi 

afyon işlerine rastlanmamakta
dır. Geçen senenin bu sırala· 
rında da hiç muamele olma
mıştı. 

Alakadarlar lzmirde bundan 
böyle afyon işi olmıyacağı mü
taleasındadırlar. 

• 

incir 
1935 senesi ilk incir mahsu

lünün lzmir piyasasına arz ve 
sahşa başlandığı tarihten bu
güne kanar borsaya yazdınl
mış olan incir satış miktarı 
17633 çuvaldır. Bundan başka 
vadeli kaydile 1724 çuval hurda 
muamelesi de kaydedilmiştir. 

Son hafta içinde gündelik 
itibarile borsaya aşağıda gös-
terildiği üzere incir satış yaz
dırılmıştır: 
Tarihi 
20-8-935 
21 il 

Çuval 
2105 
2462 

22 " 
23 " 
24 " 
26 " 

706 
1369 

882 
5286 

12810 
Yukarıda itaretli bu miktar 

nevi ve fiat itibarile şu surette 
toplanmıştır: 

Neyi Çuval 

Siizme 
Elleme 
Paçal 

486 
11077 

539 
8 Natorel 

Turfanda 
ikinci mal 601 
Turfanda 
adi mal 99 
Y eküıı 1281 O 

Fiat 
az çok 

9 75 15 
7 10 
5 8 
5 50 5 50 

7 50 

5 

7 7ıS 

5 

Borsa neşriyatına göre ge
çen hafta içinde borsada mu
amele muamele görmüş olan 
incirin nevi itibarile miktar ve 
fiatleri bervechi ati bulunmuştu: 
Nevi Çuval Fiat 

Elleme 
Paçal 
Natorel 
Turfanda 
birinci 
Turfanda 

1576 
109 

8 

15 

ikinci 4806 
Turfanda 
adi 
Yekfın 

414 
6928 

az çok 
7 50 9 
6 50 6 50 
5 50 5 50 

10 11 

7 50 9 50 

5 7 75 

Geçen senenin bu haftasında 
ise borsada 18755 çuval muh
telif incir satılmış ve fiatleri aşa
ğıdaki surette tespit olunmuştu: 
Nevi Fiat 

az çok 
Süzme 10 12 50 
Elleme 9 10 
Muhtelif 7 8 75 

Bu hesaba göre süzme mal
larda bu yükseklik varsa da 
diğer nevi fiatlerinde az çok 
bir düşkünlük görülmektedir. 

Haftalık incir piyasası tah
minin fevkinde olarak normal 
geçmiş ve incir fiatlerinde göze 
alınabilecek dütkünlük olma
mış bilakis iyi mallarda fiat
Jerdc kuvvetli yükselişler gö
rülmüştür. 

Piyasanın iJk açılış sırala

rında piyasada eli me mallar 
7.5-9 kuruş arasında satıldığı 

1 
halde son günlerde fiat on ku
ruşa kadar yükselmiş paçal 

1 

kuvvetlidir 
mallarda ise geçen haftanın 
azami 6.5 kuruşuna mukabil 
bu hafta 8 kuruş fiat görül
müş ve hafta içinde süzme 
mallar on beş kuruşa kadar 
muamele görmüştür. 

İncir piyasasında göriilen bu 
şayan memnuniyet halin bir 
taraftan ilk sevkiyatta piyasaya 
gönderilmemiş olan iyi malla
rın tedricen piyasaya gönderil
mekte olmasından ve bir taraf
tan ta seakiyatın intizam al
tında yapılmakta olup piyasada 
şişkinlik husulüne meydan ve
rilmemekte olmasından ileri 
gelmekte olduğu söylenmek
tedir. 

Bu sene incir mahsulilnftn 
yeryer hastalıklı olması ve ba 
yüzden ihraca elverişli malla
rın geçen senekinden daha u 
olacağı ihtimalinden bahsedil
mekte bulunması dolayısile 
ihracatçılar işlerine uygun gör
dükleri mallan hemen müba
yaa etmektedirler. 

Son tahminlere göre bu sene 
330 bin çuval olarak hesap 
edilmekte olan incir rekoltesin
den hurdaya aynlacak olan 
miktar 100 - 125 bin çuval ara
sındadır. Bu hesaba göre de 
ihracata müsait miktar 200-205 
bin çuvala tenezzül etmekte 
olup bu tahminde isabet hlııl 
olursa incir fiatJerinin bıwünkD 
vaziyetleri muhafaza ye belki 
de biraz daha yük me gös
terecekleri tabii olarak kabul 
edilmektedir. 

Ç. üzüm 
Hafta içinde borsaca yapıl

mıı olan neşriyata göre çekir
deksiz Uzüm satışları gilndelik 
itibarile aşağıdaki surette ce
reyan etmiştir: 

Satıı tarihi Satılan miktar 
Torb Çuval 

935-8-20 2325 
" ,,-21 10 3974 
" ,,-22 28 4778 
" ,,-23 3900 
" .. -24 64 5271 
il ,,-26 7221~ 

Yekun 102 27469~ 
Gündelik itibarile bu şekilde 

cereyan etmiş olan çekirdeksiz 
üzüm işleri nevi ve fiat itiba
rile aşağıdaki surette toplan
mıştır: 

Nevi 
Yağmur 

5 N. 
6 

" 
7 " 
8 " 
9 ti 

10 " 
11 " 

Fiat 
T. Ç. az çok 

81 5,75 6,00 
1070 5,00 5,75 

8 3510 6,00 6,875 
3 7080 7,00 8,00 

7005k 8,00 8,75 
91 7601 8,75 11,25 

1028 11,00 13,50 
94 14 14,50 

27~69~ 
Borsada geçen hafta içinde 

yapılmış olan çekirdesiz üzüm 
sabşları mıktar, nevi ve fiat 
itibarile aşağıdaki surette top
lanmıştı: 

No. 
5 
6 
7 
8 
9 

Torba 

48 

Fi at 
Çuval Az Çok 
223 5,00 5, 15 

2308 6,00 1,25 
2554 7,00 8,25 
2215 8,00 9,25 
3490 9,00 12,00 

10 213 11,50 13,00 
45 13,50 15,00 

11048 
11 
Yekün 48 

- ı.. otm8 inci Sal11/cded1T -
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H · e-Selasiyeokul nda 
20 abeş zabit namzedi İsveçli 

Sübaylardan ders alıyorlar 

Tahsillerini hitirnıedeıı hu gençler 
Cepheye geçeceklerdir ... c-4 

' 1 

İtalyanları karşılamağa lzaztrlam)'orlar 
Adls - Ababa 21 Ağustos Necaşlnln ye~enlerl 

Az zamandan beri Habeşis- Yemek saatı yaklaşıyor. Sü-
tanda sübay yetiştirmek için, bay namzetlerinin yemegıne 
imparator Haile Selasiye adını ortak olmağa davetliyim. Be-
taşıyan bir süel okul açılmıştır. rabe~ce kireç badanalı bü-
Burada, lsveçli bir hey' etin yük yemek ~alonuna giriyo-

' idaresi altında genç Habeşliler i ruz. Talebeler salona sıra 
piyade, topçu ve istihkam za- f ile giriyorlar. Üzerlerinde haki 
biti olarak yetiştiriliyorlar. Go- elbise var ve bütün Ha
nette Adisababanın 45 kilo- J beş askerleri gibi bunların da 
metre cenubu garbisinde, 2200 yalınayak olduklarını hayretle 
metre yükseklikte bir yaylada 
kurulmuş olan bu okulu ziya
ret ettim. Gonet cennet de
mektir. Son günlerdeki yağ
murların bataklığa tahvil ettiği 
yollardan geçerek oraya var-

görü~orum. Sade ve bol olan 
yemeğe, memleket adetince, 
çok baharatlı bir çorba ile baş
lanıyor. 

Ganet okulu talebeleri ara-
makta çektiğim zorluğa bakı- sında imparatorun üç yeğeni de 
brsa, bu ad yersiz değil.. var. Bunlardan biri, sırf prens 

Yolda, kerpiçten yapılmış olduğu için, miralay rütbesinde 
kulübelerile hoş manzaralı ise de burada diğerleri ile ay-
Galas köylerinden geçtim. nı durumdadır ve amirlerine 
Evlerin etrafında, geceleri itaata mecburdur. 
hayvanları korumak için 

Müddeti on sekiz ay olan 
tahsilini bitrince o, miralay 
rütbsile mektebten çı
kacak, arkadaşları mülazim 
olacaktır. 

Yüzbaşı Viknig talelJeler'nin 

a 1 
-Ba.ştarafı 7 inci salıifedc
Geçen senenin bu haftasın

daki çekirdeksiz üzüm sabş
lar ise borsada ~şağıdeki şe
kilde cereyan etmişti: 

No. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Fi at 
Çuval Az Çok 
597 5,75 7,00 
925 7,25 8,25 

2118 8,00 9,50 
4401k 9,25 11,00 
6793 10,25 12,75 
3885,k 12,50 15,00 

910 15,00 18,00 
84 17,25 21,00 

19714 
Şu hesaba göre piyasanın 

açılış tarihi o~an 15-8-935 ta
rihinden son tarihe kadar bor
sada sablmış o!an çekirdeksiz 
üzüm miktarı 36192 çuval ve 
252torba o~up bu müddet içinde 
muhtelif nevi!erden o!an bu 
üzümler S ile 1 S kurnş ara
sında ayrılan fiatlcr:e muamele 
görmüştür. 

1934 senesinde ise p:yasa
nın açıldığı 4-8-934 ten 
29-8-935 akşamına kadar ise 
41764 çuval ve 124 torba çe
kirdeksiz üzüm muamelesi ol
muş ve muhtelif nevilerden 
olan bu mallar 5 ile 25 kuruş 
arasında satılmıştı. 

Bu sene piyasanın geçen se
neden 11 gün daha geç açıl
dığına göre bu sene satışları 
geçen seneki satışlardan daha 
kuvvetli olarak cereyan etmiş 
ise de mahsulün geçen seneki 
nefasette bulunmaması hase
bile fiatler o raddeyi bulama
mıştır. 

Son hafta içinde fiatlarda 
tedrici tenezzüller kaydedilmiş
tir. Tenezzül sebepleri piyasaya 
fazla miktarda mal arzedil-

sa uru u 
deye düşmesini intaç eylemi
yeceği pek tabiidir. 

Bundan dolayı piyasaya mal 
dahi keyfiyetinde istimal edil
memesi hususunda alakadar 
dairece icabeden tedbirden 
hemen alınması gerekli görül
mektedir. Aksi takdirde üzüm 
fiatlarmın hiç te hoşa gitmiye
cek bir d~recede sukutu muh
temel değil muhakkak olarak 
görülmektedir. 

Şurasmıda ltaydedel;m ki; 
memleketin mukadderatı tüc
cariyesile yakından alakadar 
olan ve borsamız mevsim ba-
şındanberi üzüm ve incirleri
mizin harici piyasa vaziyetle· 
rine ve fiatlarına dair hiçbir 
neşriyatta bulunmamaktadır. 
Bu kıymetli ihracat i.lrünümü
zün biJhassa satıcılarca harici 
piyaslarmın bilinmemesi ne bü
yük bir mahrumiyettir. 

Pamuk piyasasını Liverpol 
Nevyorktan telgrafla öğrenmek 
vaziyetinde bulunan borsamız 
Hamburg, Berlin vesaire üzüm 
incir istıhlak pazarlarından hiç 
olmazsa birkaç ay için munta
zam pi yasa telgrafları getirt
mesi çok yerinde bir iştir. Bu 
ciheti borsa idare heyeti baş
kanlığına seçildiği gündenberi 
kuvvetli bir varlık ve derin bir 
alaka ile borsa işlerine yeni 
ve muntazam mecralar açmış 
ve muvaffak da olmuş bulunan 

J 

Mazhar lzmiroğlundan memleket 
müstahsili namına dileriz. 

Abdi Sokullu 

1
11--G-ei i 

1 
ı 

mekte olmasından ileri geldiği 
söylenmekle beraber mahsulün 1 

Altı aylık ondülede aranı
lan evsafı size ancak Paris
ten büyük fedakarlıkla ge
tirdiğim 1935 modeli makina 
ile dokuz ay için garanti 
edebildiğim gibi bayanların 

pek korktukları cereyan ile 
alakası yoktur. 

Geliniz Görünüz kalite itibarile gösterdiği za
iflik ve incelik fiatlerin kırıl-

masında esaslı amil olarak ka
bul edilmektedir. 

Su ondülesi ve bükle için 
Paristen diğer bir makina 
getirttim. Arzu edilen her 
forma yapılır. 

Adres : Hükumet cad
desi No. 23 All Rlza Ak-
çakır Telefon : 3294 

8-15 (1105) h. 3 
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Hn~AY E 
• 

- Sizin bana hakikaten acı- Bir iki gün sonra, -Bayl~ 
dığmız anlaşılıyor. Benimle, J arası açılmaması ve üzümemes~ 

. ··-·-·· 
herkes gibi, sırf zevkinizi tat- için- Bayan ismete hakikatı 
min için alakadar olmıyorsunuz. söylemeden, memleketim olan 
Yalnız "Vah vah!,, deyip geç- Adanaya gideceğimi ileri sü· 
miyorsunuz. Kalbi temiz adam- rerek konaktan çıktım. 
sınız. Bu sebeple size bütün Şimdi ne yapacaktım? iki 
dertlerimi dökeyim. çocuğumla nereye iltica ede-

Söy lediğim gibi, ben bir al- cektim? 
çağın kurbanı oldum! O feci anları tamamen ha· 

içini çekerek bir dakika dur- tırladığı belli idi. Yüzünde ıs· 
du, hiddetinden rengi penbe- tırap takallüsleri hasıl oluyor, 
leşmişti. Sonra, sözüne devam sesi titriyor, çehresi renkten 

renge giriyordu. Zavallı kadın 
etti: derin bir göğüs geçirerek de· 

- Düşününüz bir lcere beni di ki: 
aldtktan sekiz sene sonra, yir- _ Dünyada kuvvetli iki l(ol· 
mi dört yaşımda iken, savuşup dan, erkek bir hamiden ına~-
gitti.. rumiyet, kadınlar için ne bu· 

Hiçbir şeye malik değildim. yük felakettir, bilir misi~i~ ? 
Bütün servstimi bitirmiş, mü- işte ben, bala o felaketin ıçıo· 
cevherlerimi de satmıştı. iki deyim. Ne ise, sözüme devam 
çocuğumla yalnız başıma kal- edeyim ... 
mıştım. Bay N:ımıklardan çıktıktan 

Yavrularıma bakmam )azım- sonra bir ayı, tanıdıklarundan 
dı. Fakat kendimi bile geçin- tanıdıklarıma giderek geçirdiJJ?f 

Bu esnada küçük ogw lum Akı dirmekten acizdim. iki çocukla 
beni hiç kimse hizmetçiliğe öldü. Muammerle yalnrı b~ş.ı· 

ma kaldık. geçinmemiz ıçın 
kabul etmezdi. Başka suretle ] rP 

yine bizzat benim ça ışına 
hayabmı, çocuklarımın nafaka- IA d 

azım ı. . 
sını temin etmem de kabil de- Hiçbir iş bulamadım ve jkı 
ğildi. Ne yapacak, ne olacak- gün çocuğumla aç kaldık, so-
tım? kaklarda süründük. 

Bu esnada bir ilan imdadı· h ı· bir Nihayet, mer amet ı . 
ma yetişti. Dolgunca maaşla adamcağızın delaletiyle, şimd1 

sütnine aranıyordu. Hemen çalıştığım birahaneye girdim·. 
müracaat ettim. Ben burada ötekinin, berikı-

- Çocukların var! Biz ço- nin tecavüzlerine uğrıyacağııı>• 
cuksuz sütnine is_tiyoruz, dedi· biJiyordum ve böyle şeylere b~b 
l def olmaktan ise ölmegw i tercı er. 

Yalvardım, yakardım. Maa- edecektim. Fakat ne yapayıııı.·; 
şımdan vaz geçtim. Kendimin, Bir çocuğum vardı. Muammer• 

ki bırakıb da ölmek, yahut on.u çocuklarımın boğazımız to u- da öldürmek elimden gefJJJı-
gw una sütnineliğe kabul edildim. 

yordu. 
Alındığım konak, Nişanla- Y:ıvrumun hatırı için heışeyeı 

şında idi. Hanımım, çok kıy- ister istemez, katlanacaktıJIJ• 
metli bir kadındı. Bana kardeş başka çare yoktu! 
gibi muamele ediyor, o zaman işte şimdi, gündüzleri •. s;: 

bahtan akşama ve gecelerı ık dört yaşında olan büyük oğ- 1 
lum Muammerin yaramazlıkla- ye Icadar, çocuğumdan ayr 

olarak, çalışıyorum. 
rına göz yumuyor, bir yaşını Bu kadar mahrumiyetten . '/ 

dikenli çalılardan yapılmış par
maklıklar var. Dağların kayalık 
eteklerinde, eski zaman bi
nişine sarılmış tunç renkli narin 
endamlı çocukların muhazası 

altında koyun sürüleri görü
yorum. Genç çobanlar, çakal 
ve kaplanların tehdidine karşı 

sürülerini himaye için kullan
dıkları mızraklara dayanmış
Jardır. Münbit vadilerde köy-

bukadar az zamandaki terak
kilerinden çok memnundur. 
Zira programı harfı harfına 

Böyle olmakla beraber yulra
rıda işaretlediğimiz gündelik 
satış miktarlarına mütedair ra
kamlardan da anlaşılacağı üzere 
hafta başından itibaren satış 
miktarlarınc\a ehemmiyetli faz
lalıklar hasıl olmuş ve satış ye
k.Unu her gün bir miktar daha 
fazlalaşmışbr. 

Yeni eserler: 
••••••••••••••••••••• 

henüz dolduran Akifime de çalışmaktan müşteki değilılJJ· 
~ kendi evladı gibi ihtimam et- yalnız yine ... Yine erkeklerte 

memi istiyordu. Rahattım. Allah şikayet edeceğim. Bugüne .; 

lüler, ağır öküzlerin çek-
tikleri bin yıl önceki çe-
şit sabanlarla toprağı sürüyor
lar. Bazen de bu sükunet verici 
manzara ortasından imparatora 
hizmetlerini teklife koşan mu
hariplerle başkanlarının geçtiği 
görülüyor. 

Büyük Menelikin vaktile bü
tün dolana eğemen bir saray 
yaptırdığı Ganet kasabacığında 
lsveç heyetinin başkanı ve okul 
direktörü yüzbaşı Viking Tam 
beni kabul ederek lsveçli diğer 
sübay arkadaşlarını takdim etti. 

Sen-Lir gibi 
Yüzbaşı bize şunları anlattı·: 
- Mektebimiz geçen şubat

ta Necaşinin dilegile açıl
mıştır. Şimdi piyade, is
tihkam ve topçu kısımlarına 
aynlmış ikiyüz sübay namzedi 
vardır. 

Bunlar geniş ve konforlu 
binalarda oturuyorlar. Ellerin
deki malzeme yazık ki pek 
modern değildir. Mesela topçu
lar geçen asırdan kalma eski 
toplarla talim yapıyorlar. Fa
kat bu malzemenin yetersizli
ğini coşkun bir vatanperver
likle telafi etmektedirler. Di
rektör devam ediyor: 

- Okulun iç ni21mı sizin 
Sen - Sir okulunuzda olduğu 
gibidir. Sabah saat saat altıda 
kalkarlar. Saat yedide bayrak 
selamı. Bundan sonra ders ve 
talimler akşam saat 9 da yat 
borusu her pazar günü iyi ta-

tatbik hatıra gelmez. Son za
manların hadiseleri bu genç-
lerin tahsillerini bitiremeden 
mektebi bırakıp cepheye ge· 
çeceklerjni gösteriyor. Bunun 
için lokmaları ikişer ikişer yut· 
mak lazım gelmiştir. 

Bana öyle benziyor ki bun-
larm çoğu, omuzuna bağlı bir 
kaplan derisi ve kolonyal kas
kı üzerinde bir beyaz ser
puçla tören üniformasını üze
rine geçirmek zamanını sa 1Jır· 

sızlıkla bekliyorlar. ...... -
Yunan üzümcüleri 
Fiatların Yükseltilmesi 

için gürültülü gös
teri yaptılar 

Atina, 27 (A.A) - Messeine 
ilinde çifçiler kuru üzüm satış 
fiatmın artırılması için göste
rilerde bulunmuşlardır. Polis 
işe karışmağa mecbur olmuş
tur. Beş kişi yakalanmıştır. 

Kral Y orgi ile 
Görüşmüş 

Atina, 26 (A.A) - Elleni
kon Melli gazetesinin Londra 
ayları eski kral ile finans ba
kanı B. Pezmezoğlu arasında 
yarın bir görüşme olacağını 

yazmaktadır. 

Fransız manevraları 

Varşova 26 ( A.A ) - Sü
ba ylardan mürekkep bir grub 
Reims civarında yapılacak olan 
süel manevralara iştirak etmek 

ında Fransa a ide-

Buna rağmen fiatlarda da 
bunun aksi olarak düşkünlük 
kaydedilmiştir. muhtelif tarih
lerde görülen düşkünlük mik-
tarı hakkında bir fikir husulü
nü temin için aşağıdaki ra
kamlan dercediyoruz: 

1 
No. 20181935 24181935 26181935 1 

Fiatları Fiatları Fiatları 
az çok a7. çok az çok 1 

6 6 6,50 6 6.50 5.50 6 1 
7 7 7.50 7 7.50 7.74 7.25 
8 8 8.50 8 8.25 7.50 8 
9 9 9.50 9 9.50 8.50 9 

1011.5012.5011.5012 10 11 
1114 15 14 15 13.50 14 

Şu rakamlara göre altı gün 
içinde üzüm fiatlerinde hasıl 

olan düşkünlük yuvarlak bir 
hesapla 6-7-8 ve 9 numaralar-
da 0,5 ve diğerlerinde ise bir 
kuruş kadar hesap olunabilir. 

Piya!adan yaptığımız tahki
kata göre son hafta içinde mu-
amelelerin fazlalaşması eylül 
m. on beşte teslim kaydile 
alivre olarak satılmış olan yük
sek miktarların hazırlanması 

zaruretinden ileri gelmekte ve 
yüksek miktarda mübayaat işi

nin daha bir kaç gün devam 
edeceği tahmin edilmektedir. 
Şu kadar var ki mübayaatta 

görülen bir kuvvetli hareketin 
fiatler üzerinde müessir olması 
düşünülmeğe seza bir keyfi-
yettir. Bunun başlıca sebebi 
yukarıda yazdığımız gibi mü
tezayid bir kuvvetle her gün 
piyasaya fazla mal arzedilmekte 
olmasıdır. 
Şu şekildeki harekette de

vam ise düşkünlüğünden her 
gün ve her yerde şikayet edil
mekte olan üzüm fiatlarmm 

Fen ve San'at 
Büyük Endüstri inkılabımızda 

Türk işçi ve ustalarını göre-
nekli endüstriden fen ve bilgili 
endüstriye doğru yürütmeğe 
çalışan bu biricik teknik ve 
endüstrici mecmuasının 24 ncü 
sayısı çıkinıştır. 

Bu sayısı ile ikinci yıl neş
riyatını tamamlayıp üçüncü yı

lım basan bu değerli arkada
şımızı, bütün Türk san'atkar-
larına, usta ve tenisenlerine 
tavsiye ederiz. 

Çok pratik ve istifadeli ya
zıları arasında san'at mektep-
leri mezunları, üç lambah bir 
radyo alçısı nasıl yapılır? Hid-
rolik motörler, pratik elektrikcı 
ve işçi defteri yazıları çok en· 
tresandır. 

Üçüncü yılının birinci sayı
sından itibaren °Endüstri,, adile 
çıkmağa başhyacak olan bu 
değerli arkadaşımızı tebrik 
eder, uzun ömürler dileriz. 

Kimyagerler mecmuası 
Türkiye umum Kimyagerler 

Cemiyeti mecmuasının birinci 
cildinin sonuncu sayısı çok en
tresan yazılarla çıkmıştır. Kim-
yagerlerle doktor, eczacı, bay
tar ve ziraatçılara ve umumi-
yetle kimya, ilgi besleyenleri 
alakadar eden bu mecmuayı 
okumalarını kendilerine tavsiye 
ederiz. 

Etiko 
Dün ve yarın tecrübe küli

yatnım 38 inci sayısı olan bu 
değerli eser (Ahlakın kaynağı 
ve açılması) hakkında deijerli 
bir ilim kitabı olub Ruscadan 
Bay Ahmea Ağaoğlu tarafın
dan çevrilmiştir. (Vakıt) kütü
panesi tarafından neşredilmiştir. 

bana acımıştı. dar namusumu muhafaza ettı d 
Ben de süt oğlum Hakkıyı, fakat bilseniz ... ıstırabımın ba 

kendi çocuğummuş gibi sev· dı yoktur. d' 
meğe başlamıştım. Cazbant başlayınca; bifıı:ıe ~ 

Tam birbuçuk sene bu men· ğim: tanımadığım adamla!\ 
val üzere geçti. Fakat kara l ahut benimle dans etmek]ıçrı 

Lrsat bekleyen göz aşina a 
talihim bu rahatımı da çok ar 

mın, ağızları rakı kokan 5•
02 gördü. Evin beyi bana fena lıoşların kollan arasına kencl• 

nazarlarla bakmağa başlamıştı. Lırakarak danset~ek;. ~oı~;~ 
Ozaman daha gençtim ve 1 analı, manasız sozlerını, l 

güzeldim. Fakat kötülüğe sap- fendazlıklarını dirlemek .. Ya 111 

lanmamıştım. bay Namık'ın bu kadarı bile benim için çe 
( konağın bayı ) nazarları kilruez bir ıstırap oluyor! . 
bende zehir kadar acı izler Dans başlayınca kaçmak ~ 
bırakıyordu. tiyorum. Fakat yılışık er~~tj 

Evvela, kimsenin iffetim ile Ierin ısrarı, patronumun .1 •
0 oynamasına müsaade edemez- karları beni zorla ıstırabın ıçı 

dim. Saniyen, bayan ismete atıyor. . 
(konağın bayanı) hiyanet etmek Üç aydır bu vaziyette~ 
elimden gelemezdi. ~ bu üç ay, ğörüyorsuouı 1 

Odalarda, salonlarda yalnız te, iğne iplik şeklin~ alnı:e 
kalmamag-a, mümkün oldug-u kafi geldi. Gün geçtıkçe ·ıd 

l•w• d b' ek51 kadar bay Namık'tan kaçma- ıgım en ır parçanın 
~a çalışıyordum. Fakat bütün ğini hissediyorum! di 
bu emeklerim beyhude idi. Bu hal ilelebet devam ~e 
Bay Namık peşimi bırakmıyor. gidecek wi? Muhteris er f 
Benimle konuşmak için vesile- ler arasından iffetimi tllb~~;e 

a a muvaffak ola 1 
icad ediyordu... z Y 

k h k 
miyim? JIJ 

Artı rahatım, uzurum aç· Bir gün karnımın ~oy ol 
mıştı. Üzüntüler, kalb çarpın- bahasına, yegane servetıı_n c 
tiları içinde idim. lffetim de elimden gitm•Ye 

Nihayet, korktuğum başıma mi? 
geldi. Bir gün, Bay Namık, Bunları düşündükçe, b;~ı 
evin tenha olmasından bilisti- min alevler içinde yan ;]e 
fade, bana tecavüzlerini fiili hissediyorum ve bu sua 
bir şekle sokmak istemek cevap veremiyorum. ·cd 
cür'etini gösterdi. Şiddetle Şimdi siz söyleyi_niz :: 
reddettim.. nımza müracaat ~dı~~r: st 

Ayni zamanda kararımı da Beni bu felaketın ıçın i 
verdim. Namusumu tehlikeye servetimi bitirdikten son~ıı ol 
koymaktan ve hanımıma hiya- ni bile belli etmeden ~o tııi 
net etmektense, her şeyi, aç- kocamın hareketini ne ıle 
lığı ve sefaleti gözönüne ala- edersiniz? 



'I!!: 
•• Alustos ...... 

Izmir Panayırında 

TURAN YAG VE MAMUl .. ATt SANAYil.
F ABRıKALARI MEŞHERİNı MUHAKKAK 1 

zıY ARET EDiNİZ 
yüksekliğile Çıkardığı muhtelif yerli malların 

H ~ sünüzü kabartacakhr 
gog l .,,, d 

Genel kapının so agzın a 

1_4 numaralı pavyonlarındadır 

Umum Hastalarrn f: azarı _Dikkati~e 
. k bağırsak, bobrek ve dogru-

En son sistem mıd~1• 
8 1'!1n tı'u pilotsuz kauçuk korsalar, 

neti · ı·· gösten en pı o • . cesı uzum . . t b n korsalan gayri tabıi 
kasık bağları, düztabanlar ıt1k· a ikrilikleri doğrultma ci
doğan çocukların vücutlann / esi husule gelen kambur
hazlan, kemik hastalıkları ne ıc k d" ihtinumız olan 
l ki k · · korsalar ve en ı f u .. an d~ğrultma ıçın !ebelerin çalışma esnasında ır-
nıuteharrık el ve ayaklar. ta . b"'l mesine mani olmak 
layan kürek kemiklerinin gayn ta 11 eş 

için korsalar. M ESSESESı VE ESERLERi 
TuRKıYENıN YEGATNEKAZUANAN SuN'ı AZA AMıL 

lLE RAGBET ve tTıMA 

ve Mui8İırl Rlza 
Bey tarafından yapılır 

• A 12 30 og·· w leden sonra 
Kabul saatleri : 1 O ıla ' 

kadar. 'db t b y cadesi No. 20 
ADRES: İzmir Kaymakam Mı a e (355) S.7 

1 ı?.ı ııck nmız t ıy,,tlurla 
1 atıdekııhtıy11~ ıırııı ' 
nı:aatıııı;ı: 19ın . . Hı\lıııı ıu'.?a çar~ısında 

"K~~;j~i~"
0

Hasan Nuri 
o nıiiracanı c<lınız 

llC:lfl'llıH~l t:.I E • T o 
Ç het ne- çiçekli 

... Çt1buk demi~h v:den iô~llalar ve bunların 
Çınt ve ıevazımı sı ı} 0 , ı/onlaı ve heı cins 

le/eTTüaıı envaı banyolar ve teımd~mıı dökme borulaı 
muslukıar ve kanalızasyon ıçı:n te/ertuntl vesaire ... 
ve lrıRtlız künkleri ve bunlatk bul etmez 

c. · ti , rekabet a · 
rıya a Bütün Markalar 

Yerli Çimentolar, ş aitle 
En Mii••lt er 

Mağe2!sını~d• S•tıhr 

-.. ınliiki Milliye Müdürlüğüod~:: 
B . k kağında 13 No. ev 

uca aşağı mahalle çıçe 50 

27
_
1 

eski 27 taj No. ev ve 
.. ,, ,, uzun sokakta dükkan 250 

.. M nemen caddesinde 22 eski 
Karşıyaka Alaybey Naldoken e 20 taj No. ev 150 

w k • da 7 eski 7 taj No. h 
" Osmanzade Yaşar oglu so agın ev 100 

. d 195 eski 217 taj No. h 
Ayavukla Gaziler Kemer caddesın e dükkan 400 

Y . d il . e ;n veya ikinci tertip mü-

b 
ukarıda yazıla emvalm be e ... n P. ş. 

1 
. t ı ak üzere mü

adil vesikasile ödenmek üzere mülkıyet erı sa 1 m 

ıayedeye konulmuştur. 
15 

d mı·ıı·ı emlak 
T b ·· ·· saat e .. ali~lerin 12-9-935 perşem e gunu 

28
_

8 
2739 (1283) 

llludtırıy tın e müracaatları. 

B. TahsininKurtuluşyurdu 
H t · AMELiYAT as anesı ın ve yevmiyeleri fiab 

30 Lira A andisit ve mümasili ameliyatları 

20 Lira Fıtık ve mümasili ameliyatları 
1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

1,5 Lira Birınci sınıf 
2 Lira Lüks sın ıf 
ilaç yeınek dahil 

Adres: hm r Çivici hamamı civan 
Müdüriyeti - Telefon (3309) 

7 -26 (1235) 
~~~~~~~~~~ 

Murabıt Çar. ısı No. 25 IZMIR 

ağlanıh 7 

Doğruluk 
C PA ti§ 

Çabukluk 
Basımevl hurufatı, galentUr, anterlln 
ihtlyacıngzı, bu Uç esas Uzerlnde çahşan 

mUes esemden tedarik ediniz 
Te~ep vukuunda katalog ve fihrist gtinderillr 

1 

Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

SaJjhJinin 
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 ocla verilir. 

Fiatlar: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan baıma 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve AH Balcı 

14 - 26 (1180) 

Muallim 
ı >C>:K:TC>R. 

C/JIL/././.Y.7./JL7ZZ7.z71ZX7.Z7/...77/..7.7.Z'7.L/~ 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1Vı:""CJT .A..~.A..S 'SiSi 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) aumarah eski muayenehanesinde kabul eder. 
910 

Meserret Oteli 
izmir Kemeraltı ükiimet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir :zamandanberi temizli!· v• istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan saym müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konukJanmıza ümidin 
haricinde kolaylıklar gisterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah öğrete

cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccaoendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenzilat vardır. 

14 - 26 

Kanzuk cczancıı müstahzaratmdan 

Balsamin Eksiri 

L 
E 
K 
E 
L 
E 

ıil .. 

Cildin daimi yumuşaklığını ve tazeliğini artırır. Yüzdeki çil· 
Jeri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan son
ra cilde latif bir tazelik ve serinlik yerir. Eczanelerle ıtriya! 

Her ıı~v.ı izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 
{,. 1). G i H A S 

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

ithalat güm bğünden: 
Kilogram Cins Eşya 

11254 Müstamel Galvanizli demir varil 
Yukarıda yazılı bir kalemde 188 adet 11254 lcilo müstamc. ' 

demir varillerin 9-9-935 ci pazartesi s .. at 14 te açık artt•rm 
suretile sahlacağından itine gelenlerin itlıafat gümrliğü satış lco
misyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

28-29-30-31-1-3 4-5-6 2688 (1277) 
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iT Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

Sivrisinekleri ÖLDÜRÜNÜZ. 
Bir sivrisinek ısırışı. hummayı tevlit 
edebilir. Tesirsiz ve ancak bayıltıcı 
bir ( hasaral öldürücü mayi) nln sıv. 
rislnekt'erı öldüreblleceğlnl -zan ettiği
niz vakıt maruz kalacağınız tehlikeyi 
düşününüz. Huzur vo emniyetiniz için 
FLiT kullanınız. FLiT, hakikaten ve 
ebediyen öldürür. Leke yapmaz, taze 
ve latif kokuludur. Siyah kuşaklı ve 
asker resimli sarı tenekelere dikkat 

ediniz. Fiatlar tenziltitlı. 

İzmir ve civarı için umumi deposu: Kardiçalı han No. 71-75 
Telefon : 2802 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
~-UB ____ 

VAPURDUl\ ANI 
•• •• 

G ZLU 
C77./.7//.77.X77.7.7././ .7../../././J.7.//.L7XL.//~ 

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

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne u2'rayımz 

••••••••••••••••ııııaaııııaıııaaal7ıııaı••••••••ıııaıaıaıııaaıııaıaıaaa 

Denizli Lisesi Direktörlii
ğünden; 

20 Ağustosta başlıyacak olan talebe namzed kaydı 31 Ağus
tos saat 19 te bitecektir. 

Derslere 30 Eylulde başla11acakbr. 
20-21-22-23-24-25-27-28-29-30 (2632) 1232 

VE 

AKŞAM OKUL 
Talebe yazmağa başlamıştır Telefon 3902 

~· • • • ' .... - • •• ,,,.. \.!.-,. • : .. • ' 

KAŞE 

111 

Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, dqı, adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya 
kırıklığa karşı çok müessirdir 

Mideyi bozmaz kalbi ve böbrekleri yormaz. 
\ GRIPIN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının müta

. ' hassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 
vardır. 7.5 kuruşa ıablır 

<1237) 

.. m 

.Ooktor-

emal a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi "" . /\ 
Dahiliye Mütehassısı 

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

TENZiLAT 
Evi Ka.antina tramt· y cad

desi No. 596 Tel. 2545 

NI 
• 

e a · çı! 
,, 

HASTALIKLARI ' 
, mütahassısı ~ 1 
~ ikinci Beyler sokağı Türk ~ 

müzayede salonu bitişiğinde ~ .. ' 
' .. No. t!S ~ 

N Oğleden sonra 1:>-18 kadar ~ 
:-\ hastalarını k~bul eder 

(1250) Telefon 3806 lS 
'"IZTJ':.7/77:/Z.//7/T./Z/7 /7.X7T7./.Z ~ 

a 
İzmir Memleket Hastanesi 

Ro11.tken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Vio!e tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
T e!efon: 2542 

H 3. (182) 
am:ıı::z:E:z::==:::;:;:s::s:mEE::sm::::ı•~ 

~Dl32:l2im~mmlz:;r:gı--·' 

Bugüne kadar piya41aya çı-
karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIR z AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traş olmak is
tiyenler 

İzmir Kuzu oğlu A 
çarşısı 29 numarada n-
talyalı Sait hır~avat 

magaza-

• 

Çil.EK 

'fUHUN~" l~A .. HUÖU 

DAIMO 
Cep Vantilatörleri 

DAİMON YILDIRIM MARKA 
En son icat edilen bu vantilatörler zarif bir kap 

içindedir. Bir bayan çantasında 
bir bay ceb:nde taşır 

Ağırlğı 80 gramdır 
Hiç bir tehlikesi olmadığı gibi pille işler b.r saatta ancak 

bir kuruşluk sarfiyat yapar, herkese lazımdır. 
.......... "iif f>"ösu;···i~;;i·r·a~···s~i~lı::~· .. ~-r;;~;;ci~'28i9' ....... .. 

(Anadoıu Hurdavat Mağazası) 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü Ticarethanesidir. .,--.,.,..,.,...,,......,..,..."""=:"' ___ 

Devlet Demiryollarından: 
8 inci işletme mmtakuında mer'i olub ağustos ayı içinde 

müddetJeri biten ve aşağıda numaraları gösterilen hususi tarife
lerin müddetleri yeni bir iş'ara kadar uzatılmıştır: 

965 çimento ve demir, 968 makinalar, inşaat malzemesi, çi
mento ve kereste, 974 kibrit, 982 mensucat, 983 odun, 991 sa
bun, 993 tütü, 995 kepek, 1004 tütün, 1074 sabun. 

Mazot, motörin ve makina yağları 965 numaralı tarifeden çı
kanlmııbr. Bu tarifelerdeki taalrhüd ve teminat şartları mül-
Jl!ldır. 23-25-28 2664 (1253) 

AHUDUDU KAYISI -

Likörlerile yapılan inhisar 
TEK 1 T, FLORYA 

' 
Kokteylleri 

kutular içinde 
satılmaktad ır. 

inhisarlar 
Kokteyl 

şık 

lzmlrliler Is tan bul da nerede buluşu r)ar 

Beyoğlunda Bristol otelinde .... ·--~~ 
Sirkecide Osmaniye otelinde •• • Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelcı 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Om r LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ılaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

lzmir Tecim okuludirektörlİİ" 
..,, .. d gu rı .. en: .b,reıı 

1 - Oğrenci kaydı kabulüne 20/8/935 tarihinden it• tl 
başlanmıştır. . ıııele 

2 - Okula alınacak öğrencinin aşağıdaki belgeleri getit 
lazımdır. . 

A : ilk mektep şahadetnamesi 
B : Hüviyet cüzdanı 
C : Sihhat raporu ve aşı kağıdı S 
Ç : 4, SOX6 büyüklüğünde altı fotoğraf 219193 

3 - 3 Eyhil mezuniyet, ikmal ve duhul smaçlarına aktl'' 
tarihinde başlacak ve 20 - 9 - 935 tarihinde nihayet bulac 

4 - Derslere 30-9-93!\ tarihinde başlancaktır. (t268V 
25 27 28 30 2696 

o.• t&& 'G • A'* AP ıe• • , 

Erke Jisesi dh·ektörlüğünd~~~ı~ 
Okulumuzun pansiyondaki eski ve yeni yatı öğren~iJerbdeıı>1' 

taksitlerini EylüJün haftasına kadar ödemeleri gerektır. 
yenlerin yerine başkalarının alınacağını bildiririm. (tı76) 

28-31 2737 

lzmir Defterdarlığından: 1'0ıı11 
izin almaksızın lzmire geldiği haber alınan Bay~f dıf b•f1~ 

maliye tahsil müfettiği Mustafa Çetinin derhal va~•. es 0io" 
avdet etmesi ve aksi takdirde mustifa addedileceğı iliJ>(t28Z) 

2738 



YENi ASIR 
2a Ağustos t935 - --------==:----> -~-

F ratelli Sperco 
• 

Vapur Acent~ı 
ROVALE NEERLANDAIS 

KUMPA YASI 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman arı için yük alacaktır ' 
UL YSSES vapuru 9 eylülden 

30 eylüle kadar Anvers, Rot
t~rdam, Amsterdam ve Ham
burg Umanlan için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam Amsterdam ve 
Hamburg 

1

lımanlan için yük 
alacakbr. 

ORESTES vapuru 5 eylülde 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Burgas, Varna 

ve Köatence limanlann hare· 
ket edecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Burgas 
Varoa ve Köstence limanlanna 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNtEN 
VIKINGLAND motörü 2 ey

lülde beklenmekte olup yükünü 

tahliye ettikten sonra Rotter
danı, Hamburg, Dantzig, Gdy
nia, Goteburg, Oslo ve lskan
dinavya \imanlarına hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey
lülde gelip yükünü tahliye et
tlikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Os'o ve lskandinav~a 
limanlann:ı hareket edecektır. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvetde gelip yükünü boşalt-

tıktan sonra Rotterdnm, Ham.· 
burg, Dantzig, Gdynia, Got~
burg Oslo ve lskandinavya h
hlanl~nna hareket edecektir .. 
SERVİCE MARJTıM ROUMAlN 

SUÇEA VA vapuru 5 ~y
IWde gelip 6 erJiilde Ma ta, 
~enova, Marsilya ve Barselone 
IÇİn yük alacakbr. 

ALBA JUL YA vapuru. 3o 
eylülde gelip 1 birinci teşrınde 
'11.a ·ı ve nıalta, Cenova, Marsı ya 
Barsolone için yük alacakbr. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
~i. değişikliklerden acenta mes• 
ulıyet kabul etmez. 

Faıla tafsilat için ikinci .kor
donda Tahmil ve tabliye bınası 
arkasında Fratelli Sperco ~c~n
talığına müracaat edilmesı rıca 
olunur. 

Telefon: 2004-200S 
7 

N. V. f 
W. :F. H. Van Der ı 

Ze & Co. 
TINOS ~pnru 2 Ey1ülde 

beklenİf-Or. 6 eylüle kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır:. 

CHIOS vapuru 16 eylulde 
bekleniyor. Hamburg ve Bre
mcnden yük çıkaracaktır . .. 

lT AURI vapuru 16 eylulde 
bekleniyor. 20 eylülHe k~dar 
Anvers Rotterdam, am urg 

B • ı"çin yük alacaktır. 
ve remen OT 

RAMENT H. SCHUL 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 29 ~· 
ğıist ta beklemiyor. 1 c.Yf ulc 
k d:: Aoverı, Rotterdam ve 

a b için yük alacaktır, "ffiö'i°suRG vapuru 10 ey
lülde bekleniyor. Aııvc:r~' ~~t 
terdam ve Hamburg ıçın , ...... 

alacakbr. ORT STEAMSHIP 
THE EXP ti' 

Corpora on _ 
Birleşik Amerikaya dogru 

seferler ı 9 _ 
EXECUTIVE vapuru ey 

JüJde bekleniyor. 'ln rıde 
EXILONA vapuru~ ey u 

bekleniyor. ..rii 27 agu-stosta 
ATID rnoto • 
'-1 • or Belgrad, Novısa~d, 

beK enıy · d t Bratıs· 
Komarno, Bu ap~ş e, . . ··k 
lava, Viyana ve Lınz ıçın yu 

alacaktır. .. .. 6 Iülde 
AMAL motoru e.>: d 

bekleniyor. 'Belgnd, NBr:~s
Komarno, Budape~te,. ·o ilk 
Java, Viyana ve Lınz ıçı y 

alacaktır. t•• .. 15 eylülde 
DUNA mo oru N . d 

. B lgrad ovısaa 
be\denıyor. d t Bratisla
Komarno. Bu ap~ş e,, ·o yük 
va, Viyana ve Lınz ıçı 
alac:ıktır. .. .. 

29 
lülde 

A TID motoru ey. 
bekleniyor. Belgrad, NoBıs~~d 
Komarno, Budap<:şte,, . ra ~s
lava, Viyana ve Llnz ıçın yuk 

alacaktır. WARREN LMD 
JOANSTON • 

KENMORE vap~ru 2 eylül-
d bekleniyor. Lıverpool ve 
A~versten yük ,ııanp Burgaz 
v~, Kast.ence. Galatz ve 
Braila içla yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjcn 

SARCINIA motörü 27 ey· 
ı··ıde bekleniyor. Dippe ve Nor-
u ç limanlarına yük alacaktır. 

ve SAN ANDRES ~otörü _23 

b .. cı· teşrinde beklenıyor.Dıp
ırın 

1
• 1 -k 

pe ve Norvaç ıman arma yu 

alacakbr. . w,. 
Vurut tarihlerı ve v~p.ur: 

. . leri üzerine mesuliyet: b
asım 

bul edilmWez. c Hanri Van Der 
N. V. • fi"· 

Zee & Co. T 1 f N 
Birinci Kordon e e on o. 

2007 • 2008 

ECZACIBAS~ 
l 

Süleyman 
Ferit 
Kolonya 

ı~san~ 
Ve n1lı:;tahl'-'• :uı 

İznıir panayırı incisi 

Pavyon No.156 '
1 

-

Ziyaret 
ediniz 

Merkez 
depomuz 

S. Ferit 
Şifa eczanesidir 

Wit' 

•• 
Hususiye mu-Muhasebei • 

zmır 

dürlügu ünden: d da kain 20 No.lı 
Ali aşa mey anın 

ldarei hususiyeye ait olup P .. 26 _ 8 - 935 tari-
dükk k' verilmek uzere 

an 3 yıl müddetle ıraya 'd k .nrbrmaya çıka-
b. d "ddetle temdı en açı ın en itibaren 10 gün mu L aüo Muhase-

1 •. ...,.. nmek U,zeıe uer b-

rı mıştır. isteklilerin şeraıb ogre .. k . f enlerin de ihale 
b . . " .. . t" pey surme ıs ıy eı Hususıye mudurıye me ve .. .. 

9 
dan 12 ye kadar depo-

günü olan 5 - 9 - 935 perşembe gunu " · ·ır:.yete müracaat-
. h ·ıen encumenı vı " zıto veya bank mektubunu amı 2748 (1281) 

ları ila olunur. 

Oliver Ve Şii. 
L ITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HA BıR et 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMA U ES LID. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru 1 eyliilde 

Liverpool ve Svansea'dan ge
l!p tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda 7 eylüle kadar 
Liverpool ve Glasgov için yük 
alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 20 
eylülde Liverpoo1 ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 
ALGERIAN vapuru limanı

mızda olup 8 eylüle kadar 
Londra ve Hul iç.in yük ala
caktır. 

FABIAN vapuru 12 eylülde 
beklenmekte olup l8 eylüle 
kadar Londra ve Hull için 
yük a1acaktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hu11 ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 teşriniev
vele kadar Londra ve Hüll iç.in 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
sration co. Ltd. 

AD JUT ANT vapuru limanı
mızda olup 30 ağustosa kadar 
Londra için yük alacaktır. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GvLILEA vapuru 10 eylül
de Hamburg, Bremen ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacakbr. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliy~t kabul 
edilmez. 

• DOKTOR =ı 

: Ziya Göksin 
N MERKEZ hastanesi N 

N KULAK, BOGAZ N 

~ BURUN ŞEFİ 
N 1 k ~ "' ikinci bey er so agı ~ 

Beyler hamamı karşısında ~ 
No. 41 N 

N TELEFON 3686 
11-26 (924) 

C7.7Z7J.77..77-7J.ZZZ77.Z7ZZZ7.7;'h 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

M 117,atf cr Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler _ Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 

kabul ederler. 
Telefon : 3921 

Cuma ve salı 8 den 10 a 
kadar memleket hastanesinde 

;;;;;am:.rı ... ~!ml~~ll'! ... , 

Göz Hekimi 1 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-

baası yanında. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

anlara 
GÜZEL BİR FIRSAT 

Yalnız panayır günlerinde bulunmak üıere Atina ve ls
tano un meşhur l<adın !berberi BAY VASiLi biiyük fe
dakarlıklar ihtiyar edip celbettim. 

Ne için? 
Çünki panayırın güzel şehrimize temin ettiği faide ve 

güzelliklere bayanlarımıula şıklık ve güzellik katmalan için. 
Bay.aalanmız bu fusattan istifade edebilmek için ralnız 

panayır günlerine mahsus olmak ıüz.ere apğıda gösterilen 
fiyatlara bir göz atmalıdırlar. 

Yeni icat sn ile permeııat 
11\lakine ile 

350 
250 

Müracaat yeri : Gündoğdu Doktor Bay 
Esad aparlımanı alhnda 5 numarada 

Kadın berberi Mestan 7 - 10 

iz ir Defterdarlığ!ndan: 
Isısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haciz edilen Hacı Mahmud mahaUe ve sokağında kain 24 sayılı 
ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıka-
rıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsi!at kale-
mine gelmeleri. 18-23 - 28-31 2620 (1226) 
.. 1ı1aı ................ lfllmlimllililmıJ~~--mll.'!~~-

l z mir ithaiat gümrüğü satış · 
komisyonundan: 
Sıra No. 

1 

2 
3 

4 
s 
6 

7 
8 
9 

10 

Kilo G. Eşyanın cinsi 
77 650 Laboratuvarlarda müstamel ca.a

2 
21 

43 
56 
22 

320 
160 

370 
730 
870 

dao alab fenniye 
Sade har.aret .-e kuaf et de.rece teri 
Laburatuvar malzemesinden pos
len havan 
Demir kıskaç ve halkalı kıskaç 
Havagazına mahsus lamba beki 
Laburatuvarlara mahsus ağaçtan 
apor ve portter 

O 600 Adi demir pota 
17 000 Demir -ocak aksamı 
O 650 Bakır ispirto lambası 

55 000 Adi şişe kapaklı küçük şişe 
302 350 Yekun 

Yukarıda yaz.ılı eşya açık arttırma suretile satılacağından 
isteklilerin 3/9/935 Salı günü saat on üçte Izmir ithalat gümrüğü 
sattı komisyonuna müracaattan ilin olunur. 

18-28 2623 (1227) 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
'TEMiZ 

işleri 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 
HOkümet civan No. 12 

Anne Uıı 

Artık müsterillairkr. 

Yavruları sancıaan, isha!den, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

ı~AKTiN 
Sütlü Ull 

Az zamanda çok raibet görmüı ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce ttşekkUi" mektubu 1ıelmiıtir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden ıizdc içmiyonunuz -

Fazla sıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemetsiniz 
diier taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarf eder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karıılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

T ecriibesi yapılmıı binlerce İki§İy• &eaçlik, ııbhat Te 

aeı'e vermiı olan 

Klna Lfttfl 
yi alıp kuJlanmah 

Kullanıpta faideıini g<Srmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalaı"ınızı Haraççı 
Kardeşler ınohilvelerile siis1eyiniz • · · 

Merkez: 
tz.mır 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. :S778 

Şube: 
An\:ara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.S Tel.1426 

Buseneki 9 Eyfiil panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
Clefler pavyonu olacaktır. Modem mobilyelerimizi görm~ğe şit:Qdi

den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Gözlük = Hilal eczaaeai X Kemal Aktaı 
]::mır 

Gözlilkclllüğün tamam çetidi INiöia an.ı.ri her yerclen 
ve pek ucuz ... 

...... • , 1 
•• • > ., ,, .. 

• .. !:iV .. . . - .... 
Toptan ve perakende 

çok 



Sahife , YENi ASIR . . . . . Ağustoa ıs~:.~ 

Ş E V R O L E fabrikast lıerkesin kesesine 
göre kamyon yapıyor. 

1 Tonluk ( aptı kaçtı ) tenezzüiı şas:~ · 

11 
/ 2 Tonluk Kamyoıı şasi 

2 Tonluk Kamyon şasi 

centesi: 

.. 

Nakliyatınızı Ş E R OLE kamyonlarile 
yaparsanız masraflarınızı çıkarabilirsiniz, 

azla mukavemet, reparasiyon hususunda 
kolaylık ve ucuzluk Şevro e kamyonlarında 

bulabilirsiniz. epeden süpap olması 

Şevroleyi daima tercih ettiriyor . 

ci Kordo · 132 

Zından ve Çangal ormanları Türk Anonim Şirketi 

Karadeniz sahillerinde AYANCIKTA dünyanın birinci derecede büyük ve son sistem makinalarla mücehhez fabrikalarına 
malık olan müessesemiz muhtelif orman mamulatını dünya piyasalarına tanıtmağa muvaffak olmu~ : ur. 

Köknar: 
Marangozluk için fevkalade elverişli budaksız ve yumuşak mavi markamız bütün memlekette yüksek bir şöhret k~.zanmıştır. 

Kırmızı ve sair markalar yapı, ambalaj kutular imalinde çok rağbet görmüştür. 

Yapı işlerinde • 
umumı bir rağbet temin etmiştir. 

Kaynadılmış ve buharlanmış budaksız ve çatlaksız olarak piyasaya arz olunur. Bubarlanmış kayınlar çekmez. çatlama~ ve kurtlanmadıklan için mobilya, otomobil 
karoserisi, sandaliye kundra kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinalarm ahşap aksam tamirinde kullanılır. 

arke: 
Etüvden geçirilmiş ve kurutulmuş döşeme tahtalarımız rendeli yivli ve dilli olur hiç bir kusuru olmıyan gürgen aga.cından ihzar edilmiştir. 

GürgcnJerimiz Slovanya gürgenlerinden daha iyi cinstendirler. Parke ve Kayınlarm İzmirde satı~ yeri Kerestecilerde Hilal kereste fabrikası olup bütün bu saydıklarımızı 

ayı a 

a alı a onunu .Gör ekle Mümkündür 


