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Tayyare pİ)angosu çekildi Panayırın Cenevrede bedbinlik 

Verimli_sonuçları 29845 
ı Habeşistanı işgalden vazgeçmiyorlar 

numara otuz beş 
lira kazanmıştır 

Arsıulusal İzmir panaym 
dün kapandı. Yirmi güa, 
fasılasız olarak, şehirde canlı 
hareket ve heyecan kaynağı 
olan panayrrm, her bakımdan, 
güd ı. len büyük kalkınma he
define doğru verimli atılışlar 
Yarattıi"ı şüphesizdir. Arsıulusal 
Panayırların yaşattıkları şekil
de, geniş organizasyonlu pa
ıarların bütün hayatiyetini 
•rnuz.larında taşıyan ve yücel
ten ekonomik bir kurumdan 
henüz uzak bulunsak bile o 
yola girmiş bulunduğumuz mu
hakkaktır. İzmir panayırı, ev
rensel şöhretlerile tanınan 
panayırların bir minyatürü 
olmuştur diye güvenimiz aza
lacak, cesaretimiz kırılacak 
değildir. Zira bizim sev
gi ve samimiyet çevresi 
içinde öıenerek vücuda verdi
ğimiz eserle ölçüfemiyecek de
recede büyük eserlerin yıllarca 
süren emekler, tecrübeler mah
sulü olduğunu biliriz. Çalışma 
usullerini, yorulmadan, usanma
dan savaşı bildikten sonra yo
lumuz açık demektir. Almanya 
ve Belçika gibi büyük endüs
tri memleketlerinin Arsıulusal 
panayirlerile boy ölçüşecek de
ğiliz. Onlar, bugünkii durumla
rım bir hamlede bulmadılar. 
Bizim girdiğimiz yoldan elbette 
te ki onlar da geçtiler. 

Ekonomsal kalkınmanın en 
bü)'ük düşmanı durgunluktur. 
Bunu düşünerek, enerji kam
çılıyan hareketlere girişmiş 
olmamız, yakın ve uzak kom
tularımızla tanışıklığımızı art
brmağa çalışmamız da bir mu
vaffakıyettir. Hele yerimizde 
ıaymadığımız11 hergün biraz 
daha ilerlediğimizi gösteren 
alametler meydanda olduktan 
sonra bu muvaffakiyetin tadını 
duymamak imkansızdır. 

.. Panayırm vardığı sonuçları 
şoylece hülasa edebiliriz: 
. 1 - Kendilerile geniş te

cırnscl ve ekonomik münase
betlerde bulunduğumuz mem
leketlerle daha yakından, 
~aha kuvvetli bir tanışma alanı 
az.ırlanmıştır. Arsıulusal pa

nayırın önümüzdeki yıllarda 
Varaca- ı· . . . b .. gı ge ışını sevıyesı u 
hıunasebetler üzerinde en ha
Yırlı tesirler yanpkacaktır. 

2 - Türkiyen'n ekonomik 
~~rüktürü (yapısı) cok sağlam 
1 

•r ilerleme yolu üzerinde bu-
U~duğu yurddaşlarımız gibi 

Ya
3 
ancılara da gösterilmiştir. 

b l - Durgunluktan mustarip 

k
u unan iç pazarda bir hare-
ct u d . yan ırılmıştır. 

d 4 - Memleketin bir ucun
~n öbür ucuna turistik bir 

? ın yaratılarnk yurdu tanıma 
ırnk ~ ı un arı çoğalhlmtştır. 
d ~u . sonuçlardan hiçbirinin 
cgerı ihmnl edılmez . 

. Böyle iken ortada duran eserin 
ılır 1Yacımızın kat kat dununda 
olduğunu saklamnğa da lüzum 
?~rıneyiz. Gelecek yıl!ardn bu 
ışı daha teknik, daha tecrübeli 
0 1nrak ele alacağımız tabiiğ
dir. Başka alanlarda ba -
tı tekniğinden, organizasyonun-

Son11 ıkmrı saldfctfl' -
••"Vk.•1. :atı.sın 

ltalyaiıın durumu biitün devletleri kırmaktadır 
Cenevre, 11 (A.A) - Beş- e 

ler komitesinin dün akşamki 
konuşmalarından sonra uluslar 
sosyetesi çevenleri bctbin gö
rünmekte idiler. 

Son günlerde Aloisi ile bir 
çok konuşmalar yapmış olan 
Dö Madaraga akşama doğru 

meslekdaşlarına bu kouşmalar 
hakkında izahat vermiş ve Itaf
yan delegesinin menfi bir 
durum takınarak ltalyan 
isteklerini tasrih etmekten 
çekindiğini söylemiştir. Mama· 
fih Mussolini Habeşistanı süel 

işgal altımı almak hususundaki 
projesinden vazgeçmiş görün
mektedir. Mussolininin bu ısrarı 
arsıulusal yükenlere riayet edil
mesini istiyen bütün devletleri 

rencide etmektedir. Bundan 
ötürü komitenin bazi üyeleri 
beşler komitesinin çalışmaları
na müspet bir şekilde devam 
edileceğinden şüphe etmelt
tedirler. 

Temin edildiğine göre lngi
liz delegesi ltalyan durumun
dan dolayı komitenin ne dere-

'' ' ""J•J<tıll eıktim ll01b1Jl'Slıi' 
ceyc kadar fena mevkide ktıl- rakmıştır. Yapılan çalışmaların 
dığının tesbitini komiteye tek- sonucu hakkında şimdilik nik-
lif etmişti. Bunun aksi- bin görünmek imkansızdır. 
ne olarak bay Lavalın Londra, 11 (A A) - Genel 
komitenin görüşleri ya - olarak düşünüldüğüne göre Sir 
kınlaştırmak ıçın yapıla - Snmuel Hoarein bugün Cenev-
bilecek bütün teşebbüsleri yap- rede vereceği söylev İngiliz 
madan bir karar almaması durumunun tesribi mahiyetinde 
hakkında israr ettiği söylen- olacaktır. Bu söylev yalnız 
m edir. Bay Lnvnlı:ı bu di- l:f"'2cş megelesine inhisar etmi-
Jeğini n~l>ul caf?i ite top• yecck, bugünkü durumu genel 
lnnhsını Perşembe gününe bı- bir tarzda gözden geçirecektir. 

============================= 

Bin 
··-·--·· lstanbul, 11 (Ô.D) - Bugnn 

tayyare piyangosunun çekilme
sine başlanmıştır. Kazanan nu
maralar şunlardır : 

Büyük ikramiyeler 

29845 No. 
5,000L. 
9999 No. 

10,000L. 
Bu numaraların yetmiş beş 

aşağısı ve yetmiş beş yukarısı 
olan biletler ikişer lira amorti 
kazanmışlardır. . 

1000 lira kazananlar 

29966 19649 
540 374 

27842 1426 25388 
25626 29327. 17283 

150 lira kazananlar 
22153 23838 18281 29651 21876 
25762 20268 2058 3216 11811 
19446 20857 20756 14903 3459 
10768 11926 2367 28442 29642 
5345 29571 11242 27569 29672 

22243 17820 19810 21382 
100 lira kazananlar 

2921 26738 29949 21983 13805 
16554 3884 37282 9189 10215 

152 13985 18463 23203 11554 
28279 15329 22252 4283 5779 
7073 19367 3742 5072 6660 
2380 20232 1872 9530 20897 

20166 18274 28812 29416 12189 
13802 6035 2277 5477 

50 lira kazananlar 
15986 5162 29960 5202 21030 
1799 18741 1218 24242 14048 

1824• 5382 2696 15484 12280 
13061 27674 24469 23503 29982 
6620 26ıO 27787 3682 8781 

20567 12361 5457 21976 26865 
500 liı:ct. kazananlar 794 97 15585 17649 24873 

28192 10614 1153 23171 19360 16163 15130 15454 
22850 10523 15170 2684 7420 

15031 10053 27352 8227 12071 19019 22576 728 

~.~._,P_a_n_a_y_ı_r~~~apandı Şa~ay ~-Ö~cetUz 
Panayır gazinosu da bir şölen 
Şarbay Dr. Behçet Uz bir söylev vererek Arsıulusal 

Panayırın Önemli sonuçlarrnı belirtm:ştir 
Beşinci arsıulusal lzmir pana

yırı dün gece yarısından sonra 
kapanmıştır. Bu münasebetle 
panayır komitesi farafındnn 
panayıra iştirak edenle in ~e
refine panayır gazinosunda 
300 kişilik bir öğle şö!eni ver
miştir. Şölende llbay Fazlı Gü
leç, M.M. komutan vekili Tuğ 
general Rasim, parti başkanı 
Avni Doğan, Şarbay Behcet Uz 
olmak üzere devair başkanlara 
ekspozanlar ve gazeteciler ha
zır bulunuyordu, Yemeği mü
teakip Şarbay Behcet Uz çok 
alkışlanan veciz bir söylev ver
miştir. Bu söylevde ezcümle 
demiştir ki: 

Sevgili misafirlerim. 
Beşinci Arsıulusal hmir pa- Şaıba11 sliı!f1•11ıi söylr1kr11 

Pana ır lw 11/t'Stnlll ş knındt 

nayırı bu akşam saat birde ka
pnnıyor. Arsıulusal İzmir pa
nayırı kapanırken bu değersiz 
şöleni bir münasebet ittihaz 
ederek gerek ekspozanlara ve 
gerek burayı teşrif eden arka
daşlara lzmirin şükranlarım 
sunmak isterim. 

Arsıulusal iz.mir panayırı de
diğimiz zaman bu işi yalnız 
lznıirin işi, yalnız memieketi
mizin kendi işi telekki etmi
yoruz. Arsıulu;al lzmir panayı
rı gerek yakın komşula

rmıız ve gerek uzak dost mil
letJerle olan münasebetlerimizi 
genişletmek için esasla fırsatlar, 
daha iyi tanışma zemini hazır
lamak ve Türkiyenin kendi 
kudretini göstermekle hem Tür
kiye, hem diğer meıııleketler 
için çok iyi bir iş yapmış 
oluyor. 

Hepimiz biliriz ki Atatürk 
cumuriyetinin en büyük hedefi 
daima ileri gitmek ve mevcud 
iyiJikleri örnek ittihaz ederek 

onlara erişmek, onlarla bera
ber olmaktır. Bu mühim esas
ları, başkanımız ve Başbakanı
mız ismet lnönünün verdiği 

direktifleri esas tutarak bun
ların mümkün olduğu kadar 
yapılmasına çalıştık. Pek iyi 
bilir ve takdir ederiz ki arsı
ulusal panayırlar böyle basit 
itlerden değildir. Böyle bir 
panayınn muvaffakıyetli eser
lerini yaratmak için pek çok 

- Sonu oluna salıJJetk -

Selanik panayırını görmek 
Dün Selaniğe gitti 

Dr. Belıcd Uz Sellinigr. gulnkm 

• • 
ıçın 

Şarbay Dr.Behcet Uz, Seli- la"iie hareket etmiştir. Şarbayı 
nik panayırının açılma törenin- beJediye erkanı ve gazeteciler 
de bulunmak üzere dün Ege teşyi etmişlerdir. Behcet Uz'un 
vapuru ile ve Pire tarikile Se- bu gezisi bir hafta sürecektir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Futbol Maçı Bathyor 



,'ZFN'f//.TLZ -· iı!.::.ıft
' F:l.er ~'2n. 

·····elJ!'11 'ci\'S\'is'r sözU 
'.,r;-7 //.zc/L7ZJCT..7:7ililfY-LY L/LY'XX. 

İyi geyinmiş ahmaklar 
olduğu gibi iyi geyindiril
miş hamakatlarda vardır, 

/Jısa11w kı)'afeti kıymdıni gö:;ter
mrz. Öl'fe calıiffer vardırki bir çok 
afimlerdrn giizel girinir. Nice zekiler 
pcjrniirtle gezerken, " l_ondta ,, ferzi· 
terinin makasındaıı rıkmış elbiseli alı
mırklarda görülmüştür. Tıbkı h11111m 

gibi, Oayet süslü püslü, yaldızlı ön·le 
Jihrit"r. lıaricden görünüşü parlak ve 
cazibrdar öyle işkrde olabilirki bunla-
1111 hakiki mahiyeti lıamakattoıı iba
ıetlir. 

Birinci misal: Ebedi sulh fikri ı·e 
efebiratı. 

ikinci misal: Bir kaç Avrupu mem
lrkdinıfe .ı;vriifeıı ve demokrasiden 
azaklaşup ismi değişmiş istipdada dön
mef!i gildeıı lıiikamet tarzlannı rerleş
tirnıek gayretleri ... 

Mazlum 

Panayırın 
Verimli sonuçları 

- Baştara/ı l nci sayfada -
dan, uzmanlarından nasıl isti
fade ediyorsak bütün yurdu 
ilgilendiren Arsıulusal panayır· 
!arımız için de böyle yapmağa 
mecburuz. Beşinci Arsmlusal 
panayır kapanırken altıncının 
hazırlıklarına başlıyacak olan 
komite bu ihtiyacı göz önünde 
tutacaktır. Bu memleket dava
sında ekonomi bakanlığının 
da yardımını genişleteceğini 
ummaktayız. 

lzmir, muhtelif sebepler al
tında olarak ekonomik varlı
ğından çok şeyler kaybetmiştir. 
İç pazar daralmış, iş hacını 
küçülmüştür. Bu kadar darlık 
içinde bile kalplere geniş ümit
ler veren bir hareket nasıl 

takdir edilmez? Fikrimizce do
kuz ey!UI panayırı yalnız bu kay· 
naşmayı yaratmış olsaydı bile se
vinçle, takdirle görülmeğe yeter• 
di. Halbuki memleketin dört kö
şesinden lzmire bir akın ol
muştur. Devlet demiryolları 
idaresinin hassasiyeti de bu 
alakayı coıturmuştur. Böylece 
panayır; kuzey, güney, doğu 

illerinden batı illerine doğ· 
ru turistik bir hareketi 
körüklemiştir. İzmiri sevdikleri, 
onun için büyük fedakarlıklara 
katlandıkları halde vatanın bu 
a-üzel parçasını bilmiyen, tanı· 

mıyan binlerce yurddaş, panayır 
vesilesile Ege bölgesini baştan 
başa görebilmişlerdir. Yurdu 
yakından tanımanın yurd sev
gisi üzerinde ne kadar canlı 
izler bıraktığını söylemeğe ih
tiyaç var mıdır? İç Anadoludan 
ve doğu illerinden gelmiş yurd
daşlar gördük ki yemyeşil ova
larımızı gördükten sonra: " Bu 
toprakların bir karışı için can 
mı verilmez?,, diyorlardı. 

işte panayırın yurd sevgisi 
bakımından da parlak sonucu .. 

Panayır, lzmirin darlıktan 
en çok şikayet eden bir kısım 
halkına kazançlar sağlıyarak 
yüzlerini güldürmüştür. Fakat 
asıl devamlı tesiri yara· 
tılan ekonomik harekette 
aramalıyız. Bu hareket istedi
ğimiz kadar geniş olmasa bile 
yarına olan güveni artıracak 

mahiyettedir. Panayırı gezen· 
ler gelecek günlerin bugünler· 
den çok daha iyi olacağına, 

eknomik varlığımızın genel 
refahı hazırlama yoluna girdi
ğine inanmışlardır. 

Şe-vke1. :Bt15t:n -----
Kaym; kamlar döndüler 

Köy kalkınması hakkında 
görüşülmek üzere merkeze da
vet edilmiş olan kaymakamlar 
dün ilçelerine dönmüşlerdir. 

Damızlık Boğalar 

ilimizdeki köyler için alına
cak damızlık boğaların para
ları baytar birektörlüğünce bu 
ay sonuna kadar köylerden 
istenmiştir. 

-il ERLERi 
•• 
Uzüm işı üzerinde 

""""' 

Çalışacak olan ·şirketin lzmir 
teşkilatı yapılmak üzeredir 

ilbay Fazlı <.iüleç'in Önemli Diyevi 
Üzüm ışı üzerinde alınan mün hariç piyasalar aki nor- mızdan da geçmemiştir. Yal-

tedbirler ve yeni teşebbüsler mal satış fiatlarıııa göre nız piyasaya malını çok arze-
hakkınde malumat almak üzere müstahsilin cebine giren para- den müstahsilin fiatleri ken-
dün bir muharririmiz ilbay Fazlı yı makul bir hadde tu~mağa di aleyhine düşürmemesi için 
Güleç'i makamında ziyaret ede- ve fiatları m;istahsil zararına tedbir alınmak icap et-
rek aşağıdaki mülakatı yap- anormal olarak düşmesine mani mişti•. Ucuz fiatle mal sa-
mıştır: olmağa matuf idi. Bu netice· tılırken bunu alanlar bu-

Atatürkten 
Gelen cevap 

Parti başkanı Avni Doğan 
lzmir 

C - Kurtuluş gününün yıl· 
dön~mü münasebetile bana 
karşı gösterilen temiz duygu
lara teşekkür ederim. 

Reisicumhur 
Kamı\I Atatürk 

Doktor Behçet Uz 
Şarbay Izmir 

C.- Kurtuluş gününün yıl
dönümünden ötürü bana karşı 
gösterilen temiz c!uygulara te
şekkür ederim. 

Reisicumhur 
KamAI A:atürk - Üzüm işi üzerinde mua- nin istihsaline doğru hayli sa!üh lunabilir. Buna bugünkü ka-

mele yapmak için iki bankanın elde edildiğini görüyorum. . nt unlaArılmızlda mdanib_hükümdyok- fı·nans tedkı"klerı" 
kuracakları şirket işi hakkında Herhalde mustahsi!in lehine ur. an ara a ır şey ene· 
malumat lütfeder misiniz? ld k b k f d ı ld mez, Fakat iktisat kaideleri Bir müddetten beri ilimizde 0 u ça üyü ay a.ar e e içinde ve serbest alım satım 'l J d b 1 d fi 

_ Aldıg' ım resmi ve kat'i ed'I · t' B t db" ı · k' f ve ı çe er en azı arın a nans 
f 

ı mış ır. u e ır er ın ışa şartları ile müstahsili korumak · I · h kk d dk'kl 
habere göre şirketin zmir teş- ettikçe şüphesiz daha iyi ola- ış erı a ın a te ı er yap· 

elbette doğru bir iştir. Yapı- makta olan Fransız finans mu-
kilatı ya!lılmak üzeredir. Bir cakbr. lan da bundan ibarettir. tahassısları tedkiklerini bitire-
laraftan da nizamname vesair - Bu tedbirlerin teahhütlcıi Fiatlerin makul haddinden rek dün Ankaraya dönmüşler· 
teferruat hazırlanmaktadır. hasebile ihracatçı tüccar aley- aşağı düşmesine mani olmak dir. 

İki üç gün içinde lzmirde işe hine sonuç vermesine ihtimal yolunda alınacak tedbirlerden Mutahassıslar tedkikatları so-
başlamasını kat'i surette bek- var mıdır? ihr:ıcatcıların zarar görmeleri nuçlarını bir raporla Finans 
liyorum. - Zannetmem esasen tücca- ihtimalinden bahsolunamaz. Hü- Bakanlığına bildireceklerdir. 

- Üzüm fiatleri hakkında b t 1 1 l k Haber aldığımıza göre mu-. . rın ser ~· ~a ışına ~ına enge ümet bir tarafı siyanet eder· tahassıslar ilimizin finans iş· 
alınan tedbırler ne sonuç verdı? olacak hıç bır tedbır alınma- ken karşıki tarafı zarara sok- )erini fevkalade iyi bulmuşlar-

- Alınan tedbirler üzü- mıştır ve böyle bir şey aklı- mak emelinde değildir. dır. 

·o~~~· .. ·e~ğ~·~~·~<l~ ... lı.üYü .................... 8r;· .. k;~~i~· .. h·~~~ş;;~~~ .. ~~h~hi .......... .. 

bir orman yangını çı Sizin oynattığınız yeter 
yangın köylÜl·-e-r,-a-s . .:;k ... e .... r _v_e,.;;j;:;;.an-danuanın 'a Bir az da bize oynasın .. 

yardımları ile bastırılmıştır 
Değirmendere kamunbayınc\a ka lzmirden de orman mühen-

Dereboğazında çıkan orman disleri yangın yerine yollan-
yangını evvelki gün söndürül- mıştır. Yanpn hakikaten teh-
müştü. Fakat gece yangının likeli bir hal almıştı. Dün ak-
tekrar başlamasına engel ola- şam I:baylığa bildirildiğine 
cak tedbir alınmadığı için yan- göre yangın sönmüştür. Üçjn-
gın tekrar parlamış ve genişle- cü defa başlam:!sın:ı r~tıni c!-
miştir. lzmirden asker ve jan· mak için tedbirler a'mmı~tır. 
darına müfrezeleri otomobil- Tahkikata göre, yangın Arablı 
!erle Değirmendereye gönde- köyünden Murad oğlu M:ı.h-

rilerek yangını söndürmeğe mud'un kış otlağı hazırlamak 
çalışmışlardır. Köylerden de için yaktığı bir kısım arazideki 
birçok halk yangını söndürme· otlardan çıkmış ve geniş!e-
ğe koşmuşlardır. Bundan baş- miştir. Mahmud tutulmuştur. 

Efezde 
Kazı yapılmasına 

izin verildi 

Miizelı-r dircktöıii Salıilıiddin Kantar 
Geçnn yıllar olduğu gibi lıu 

yıl da Efez, Belevi örenlerinde 
"harabelerinde,, kültür bakan· 
lığı adına Izmir Antikite mü· 
zeleri direktörü bay Salahiddin 
Kantar'ın bakımı altında pro
fesör Keil ve arkadaşları Dr. 
Max Theııer ve Dr. Camilla 
Prascfniker'in danışkanlığı ile 
kazı "hafriyat,, yapılmasına izin 
verilmiştir. Her üç mütehassıs 
profesör ızmire gelmişler, mü
zeler direktörü ile görüşerek 
kazı planlarını hazırlamışlar ve 
kazıya başlamak üzere bugün 
Selçuğa hareket etmişlerdir. 
Muvaffakıyetler dileriz. 

Hurdalar 
Bir ecnebi şirke ·i 

Tarafından 
alınacak 

inhisarlar idaresi bugünlerde 
piyasadan hurda incir müba
yaasına başlamak üzere idi. 
Dün lkonomi bakanlığından 
şehrimizdeki alakadarlara ge~en 
bir habere göre bir ecnebi 
müessesesi hurda incirlerimizi 
inhisar idaresinin satın a'acağı 
fiattan on para fazlasına tama
men almağı kararlaştırmıştır. 

inhisar idaresinin hurda incir 
mübayaası için ayırdığı para 
kuru üzüm mübayaasına tahsis 
edilecek ve piyasadan ilk ka· 
rardan daha fazla üzüm satın 
alması temin olunacaktır. 

Sıhhat direktörü 
Pahatsızlığı yüzündt>n uzun 

zamandanberi me'zun bulunan 
şehrimiz sıhhat direktörü dok
tor bay Cevdet Saracoğlu iyi
leşmiş ve Istanbuldan şehrimi
ze gelmiştir. 
Bugün ödevine başlıyacaktır. 

ilbay 
işçi blrllklerlnl ziyaret etti 

ilbay Fazlı Güleç dün öğle
den sonra C. H. Partisi baş

kanı bay Avni Doğanla birlik
te Esnaf ve işçi b 'rlikleri büro· 
sunu ziyaret etmiş ve alaka
darlarla bir müddet görüşmüş
tür. 

Katil Abba_ı 

böyle 
niçin öldürdüğünü 
anlatıyor .. 

Tepecikte içkili bir sünnet 
düğününde gençlerle ihtiyar 
davetliler arasında çıkan so
~ukluğun bir cinayetle netice
lendiğini, Rasim adında birinin 
Abbası öldürdüğünü b:r kişiyi 
de yaraladığını yazmıştık. 

Rasim ve demirle Rizayı ya
ralıyan Süleyman dün adliyeye 
verilmişlerdir. Katil Rasim 
üçüncü karar hakimliğince is
ticvap edilmiş ve cinayetini şu 
suretle anlatmıştır: 

- Sünnet düğününde idik, 
Abbasla kardeşi ispirto içiyorlar 
ve hariçten getirilen Lem' an 
adında bir kadın da oynatı

lıyordu. Bir aralık ben Abbasa 
"sizin oynattığınız yeter. Biraz 
da bize oynasın,, dedim. Bundan 
kızan Abbas ve kardeşi Rıza 
küfürler savurmağa başladılar. 
Akş:ım sustum sabahleyin tek-

Zeybekler 
Festi vale gidecekler 
lstanbulda yapılacak olan 

Festival eğlencelerine Ödemiş 
dolayından Zeybeklerden bir 
grubun sazlarile ve zeybek el
biselerile gidecekleri haber 
alınmıştır. 

Mezuniyet 
llbaylık mektupçusu bay 

Baha Koldaş biraylık izinini 
bugünden itibaren kullanmağa 
başlamıştır . llbaylık maiyet me
muru bay Şefik as olarak 
mektupçuluk ödevini görecek
tir. 

. ';· 

Katil Ras'm 

rar kavga ettik. Süleymanın 

evine sopalarla hücum ettikle
rini gördüm, ben de koştum. 

Bıçakla Abbası öldürdüm.,, 

iç bakanlığının 
Bir tamimi 

iç bakanlığından ilbay ve 
Şarbaylığa gelen bir tamimde 
idare heyetlerince ve sair ceza 
işlerile alakadar makam ve 
heyetlerce v_riJen kararlarda 
öz Türkçe klavuzda mevcud 
olmıyan kelimelerle henüz ka
bul edilmiyen tabir ve ıstılah

ların kullanılmakla olduğu , bu 
halin ise teşevvüşü mucip olup 
netice çıkarmağa imkan bırak
madığı bildirilmekte ve alaka
dar mercilerce kabul edilmemiş 
tabir, ıstılah ve kelimelerin kuJ .. 
lanılmamaları istenilmektedlr. 
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1 KÖŞEMDE~ 

Buaün de böy!e 
Ka~t örtülü yazı ~ 

başına geçip eliıne cet' 
önüme kağıdı aldıın. ~~eo 
gündüzden, yoldan, be 1 
çok mevzular ak!ıında ye b 
yordu. Şunu da yaıafl~~ı" 
da yazayım diye keıı~I ol~ 
me böbürlenip seviıııf b 
Lakin masa başııı~a 110 . ıııo 
bir arap saçı oldu, ıç c1· , 

kamadım, neler gelııı_e ~a~ 
doğmadı düşünceıne · pı~ 
hatırdan söz yürütıııek, , if 

• şS• 
hoşuma gitmiyen sıY Jııf 
rinden dem vurınak , tle~ 
yazdan içlenip, def lı clf 
olur o'maza öfkeleıı ııı~ ' f. 
yacak işlere hasretl~111~1pııİ' 
miyecek dualara aın 111 sdıf 
Hep bu Mek, mak ııı~ere ı' 
dan doğan bir sürü şeY dilll
la kalem girişınek ist,e 01, 1' 

Birisini tuttum, ol lll ~ gi~ıtil'' 
tım, attım, ötekisine ttılll•lf 
Aynı nakarat, yırt~ı~ ;0~31~~ 
rikisine gayret ettıJll · g-;/' 
dokundu. Bir baktıJll şeYlef 
kalanlar da hurdeba~ fı~'tl 
Hepsine bugünlük bbı~ıeııİ ıf 

k . . 1 1 çe tım, sıze o anı, 
latmağa karar verdiJll· ıaııl 

Hepimiz de, yazı ~ı;yle ,' 
hepsi de yaparlar : . ~et ıı 

kınıtlara düştüler ın• • g•'; 
beri kitaplar, divaııla~ıııı!ıış 
ler, mecmualar ..... i se~ ~ 
mevzua Kordiyal gıb ıar,F~ 
ferahlık verecek parçacledi~~ 
hayaller açan mısralar I r oll"" 
edecek havadisler, 0• 11•11ıet~ . tıt fi' 
yazılar ararlar, verıŞ , tJo 

b. .. .. olur, Y ru, ır suru yazı , 
sever, okuyan da... yaP~ 

Bugün ben onu dabaliJll ı 
dım, veriştirdim bu I 
rafa kalemi... 10ıcd1 
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.ı. :c c...:sp;yer soruyordu : dolu semayı işaret eqiyor gibi! 
- Konvansiyon üyelerinden - Fırtma yakındır! Dedi. 

uir çoklarını kurban diye gös- Talyen titredi. Bu sözler 
teren ve sözde ulusal kurtuluş ona bulunduğu yerin hakika-
komitesi ve benim tarafımdan tına, yaklaşan saatiıı yakınlığını 
yapıldığı iddia olunan bir ta- hatırlattı. Birden doğruldu ~e 
kım listelerin elden ele dolaş- gözlerini gruptan gruba çevı-
tmldığı doğru değil midir? Bu rerek sanki partilerin ka~şıhk!ı 
yalan o kadar meharetle orta- kvvvetlerini hesaplamak ıstedı. 
ya atılmıştır ki saylavlardan Koridorlar coşkun başlar)~ 
bir çoğu evlerinde saklanmış- fırtına içiude idi. Talyen yenı 
lardır. Yalan mı? dostlarını gördü: Ko!o Derbua, 

Robespiyer daima doğruyu Türyo, Freron, Burdon, Barer .. 
söylediği için biraz nüfuz ka- Robespiyerin şahsi düşma~lart 
zandığım çekemiyenler tara- da oradn idi: Marlen dö :fıyo-
fından iftiralara uğramaktan, noil, Dübua Kranse, Lökuant • 
müstebit diye ittin edilmekten . Fuşeyi göremediğine hayret 
şikayet ediyordu. etmişti. Bil'akis bu, kat'i bir 

- Başkalarının cinayetleri işaretti. Tam dakika gelince, 
affediliyor da benim gayretle- kurnaz Fuşe kolislerde kal-
rlm bir cinayet yerine çıkarı- mağı tercih ediyordu. Bir gün 
lıyor. önce Talyen ve Baraso: 

Ve kendi samimiyetine ken- - Yaran durmak gerektir! 
disi de inanarak haykmyordu: Demişti. 

- Vicdanımı içimden çıka- Sen-Jüst Öğleye dogru gö-
rınız, göreceksiniz ki ben in- züldü. Robespiyerin kılıncı sa-
sanların . en bedbahtıyım ! yılan bu general dimdik duru-
~~n cınayetle . çarp~şmak yor, ordulardaki son muvaffa-
ıçın yaradılmışım; cınayetı sevk kiyeUeriJe bir kat daha cüret 
ve idare için değil. kazanmış bulunuyordu. Hemen 

l~i s.aat mütemadiye~ söy- salona ğirdi ve Kolo Derbua 
iedı. Bır çok karanlık cumleler tarafından başkanlık edilen 
sıraladı, kendini müdafaa etti kili.ıede derhal kürsiye çıkti. 
ve meclisin içinde umumi hür- Robespiyer manası belirsiz 
riyete karşı bir suikasd oldu- b' t t k t Yen'ı b' 
v ır avır a mmış ı. ır 
gunu iddia ederek dolambaçlı f .. .. k "b" ...,O . za ere yuruyece gı ı ' 
ıthamlarını tekrar ele aldı. Fa- I k' k · lb' 
kat ilk defa olarak meclisi P.r~ry~ da. ı. açı mavı. e ıse

sını gıymışb ve buklelı saçla· 
hareketsiz ve bu nutkun uzun
luğu karşısında adeta yorgun 
duruvordu. 

nndan düşen pudrayı itina ile 
omuzlarından silkiyordu. Mon
tany (dag) sıralarım bırakup 

?aris 11 ( Ö, R ) - Romn
don bi!diriliyor: ~ ·r .. e~aı Bal
bo Mussolini ile uz.un bir mii
lalrntta bulunmuştu r. Söy~end:
ğine göre Habeşistann karşı 
büyük hava taarruzian hazır
Janmaldaclır. 

C enevre, 10 (A.A) - Bny 
Lava! lngiıiz bakan'a rı Samuel 
Hoare ve Eden ilt çc 'c tn'll:mi 
görüşmüştür. Eksper!er"•dc b;,ı 
görüşmede bu 1unmu~ o'rn'.l'a· 1 

ltalyan - Hnbeş an~~~mn., v 1• , 
nm esaslarına ~·riş;.m~ o!du
ğunu ,?Österir. 

Bay Laval ln~iliz balcan1n
rından s?~'? ltnlynn delegesi 
Bay Aloısıyı kabul etmişti . 

ab2clstan ın 

ç 

o esto arı 
gör··şm 1 r 

a ınmamıştır 

protes.osu Mü/Jim görüşmelerin merkezi ola11 Uluslar sos ı·ctcsi 
Cenevre, 10 (A.A) - Habe- arasında bir ilgi görülmektedir. gibi görünmek arzusu ile izah 

şistao Eritre ve Sornalide Ital- Bunun jçin assamble başkan ediimektedh 
yan kıtant ının tahaşşüdünü vel<illiğinde ltalyan namzedi- Adlsababada durum 
protesto eden yeni bir nota nin lngiliz namzedi kadar oy Londra 10 (A.A) - Röyter 
göndermiştir. alması büyük bir memnuniyetle Ajansı Adisababadan öğreni· 

Notada Habeşistanın bir bub- karşılandığı gibi Bay Litvino· yor: 
ran doğurabilecek hiç birşey fun seçilmemesi de faşist aleyh- Italyan orta elçisi iç Habe-
yapmamak azminde olduğu tekit tarı cephenin akim kalması şistandan Adisababaya ,.ekil-

HavaJarda 
·· ··-Tayyarelerimizin 

t ru başladı 
lstanbul, H (Ö.D) - Anka

ra - Eskişehir - Y eşilköy-An
talya - Diyarıbekir ve Sivas
tan hareket eden tayyarele
rimiz cuma akşamına kadar 
uçuşlarına devam edecekler
dir. lstanbuldan kalkan hava 
filomuz dokuzda, Ankaradan 
kalkan beşde lzmirdedirler. 

Yunan·stan'da 
Grev 
lstanbul, 11 ( Telefon ) 

Yunanistanm Patras şehrinde 
işçiler grev yaphlar. Bu yüzr\en 
grevcilerle asker ve jandarma
lar arasında çnrpışmnlar oldu. 
iki asker, bir sivil öldü. Bir 
çok da yaralı vardır. 

Japonya - lngiltert 
Londra, 10 (A.A) - Röytcr 

Ajansı Dairenden öğreniyor: 
Güney - Mançuri demiryolu

na mensup bir şahsiyet Kni· 
lunet kömür madeniyle Cingu
angtao limanındaki lngiliz men· 
fantlanmn Japonyaya bırakıl
mn:n hakkında müzakereler edilmekted ır. şeklinde telakki edilerek keza ~ 

it mekte olan Italyan tebeasma cereyan etmesinin imkansız a yamn genoyu memnuniyetle karşılanmıştır. 
Roma, 1 O ( A.A ) _ Italyan 3 _ yeni ltalyan büyük el- karşı Habeş memurları tara- olmadığını söylemiştir. 

k b k fından zorluklar gösterildigw ini Bu diycv lngilterenin bu genoyu şu üç noktaya tevec- çisi güven me tu unu verir en 
ileri su·· rerek h"u" ku· met nezdı·n- menfaatlerı 120 mı' iyon lngifü cüh etmektedir : Berlinde verilen söylevlerin 

1 - Cenevre sonuçlarına halisane mahiyeti. de protestoda bulunmuştur. lirası karşılığında bırakacağı 
karşı şüphe ve tereddüt, Cenevre, 10 (A.A) - Komi- Adis - A baba 10 ( A.A ) - hnkkındal<i haber üzerine ya· 

2 - Muhayyel bir faşist tenin çağırışına gelmiyen ltal- Profesör Je - Zin yetkisinde pılmıştır. Dairende bu haber· 
aleyhtarı koalisyonun taarruzu. yanın bu hatta hareketi komi- hiçbir tahdidat yapılmadığı ve ferin yakında Çine geleceli 
Çünkü tredünyonlarm kabul tenin seçilmesine iştirak etme- kendisinin uluslar sosyetesinde Sir Fredrik Lithersun memu· 
ettikleri karar suretleriyle Ce- miş olması ve bu komite çalış- Habeşistam temsile devam ede- riyetini aydınlatmakta olduğt1 Fakat bu aşık kalbde izzeti 

nefse yer kalmamıştı. Tal yen 
saatleri sayıyordu. Metresinin 
başsız vücudu gözünün önüne 
geliyor ve düşüncesini kaplıya
rak dünya üzerine bir kan per
desi geriyordu. 

merkez sıralarında oturduğu 
ve küçük kardeşi ile Löba ve 
Kutonu da beraberce sürükle
diği göıe çarpıyordu. 

nevrede rastlanan zorluklar masmdan haberdar değilmiş ceği resmen bildirilmektedir. sanılmaktadır. 

1 
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Bulgaristana 
61 tank verdiklerini 
Tekzip ettıler 

ı " raı gdiyor ,, diye tıiiyiik gösteriş· Ekonomi Bakanı Bir 
Bu dakikada, kendi bayab

nın da tehlikede olduğunu, 
Robespiyerin kendisini başın
dan vurmazdan evvel kalbinden 
yaralamak istediğini düşünmi-

yordu. Sevgili ense üzerine in
mek üzere olan satann tehdidi 
Jirond tepeleyicisine, Paris Ko
mününün Eyliil kıtaUerinden 
ellerini yıkayamıyacak olan 
eski katibine şimdi dehşet 
devrinin bütün dehşetlerini ifşa 
ediyordu, Talyen, kendi söy
lediğine kendisi de inanarak 

Ankara, 10 (A.A)Bnzı ğaze
telerde ltalyan fabrikalarında 

jmal edilmiş olan son sistem 
61 tankın gizlice Varna lima
nına çıknrıldığına daır bir ha
vadis ntişar etmişti. 

İtalya büyük elçisi hariciye 
vekaletine verdiği bir t akrirde 1 

mese enin kat'iyen aslıesası 
olmadığını ve bunun tekzibine 
deliilet edilmesıni dostane bir 
lisanla beyan ve iltimas et
miştir. 

fi"'ındık fiatları 

Robespiyere karşı ayaklanacak 
ve onu g iyotin adamı olmakla 
itham edecekti. Aşk ona bu 
cür'eti veriyordu. Aşıklarda 
pek tabii olan bir talditcilikle 
Talyen kendi gcçmış hareket- Trabzon lO ( A.A ) - Bu 
lerini unutuyor, sevdiği kadının sabah borsada fındık 18, iç 
fnziletlerini kendi üzerine çe- ı fındık 38 kuruşa satılmıştır. 
l<iyor, Te r ez} 30 n lıerkesce ta- ' Ekonomi bakanlığının fındık 
nınmış olan ıyılık ve vefakarlık ürüniinün normal fiatla satılması 
duygularım kendine mal edi- yolunda tedbir almakta olduğu 
Yordu, haberleri üretmenleri sevindir-

Biyo • Varen ~üya bulutlnrla 
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Viyana mu &ki motifleri Uzerine yapllmış olan 
filimlerin en mükemmeh, unutulmıyacalt 

bir filim •• MAGDA Şnayder ve Volf Albah-Betty 
Musiki : Johann Strauss 
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Seans snatları : Hergün 3-5-7-9.15 

Jeı· yapıyor ar 
lstnnbul 11 (Ô.D) - Ati na

dan bildiriliyor: Krnlcılar faa
liyetlerini arttırmışlnrdır. Kra

lın resimlerini 1'Erhete-Geliyor,, 

avnzelerile dolaşbrmakta, gös
teriler yapmaktadırlar. 

mr istila Söylev Verecek 

Atina 10 ( A.A ) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

iç bakam Cumhuriyetçi Ral
Jis istifa ehpişti r. 

Atinn 10 (A.A) - Eyi haber 
alan çevenler B.Çaldarisin B. 
Rallisden açılan iç bakanlığını 
üzr:rine alncağmı bildiriyorlar. 

Gnzetelere göre istifa ede 
cek olan Cumur beşkanı Bay 
Zaimisin yerine saylavlar ku-

Kwı jorj 
rulu başkanı B. Vozikis geçe
cektir. 

-.: ••• c;:ro 
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Yunan kara sularında göriiıu iiler .. 
unanistau hunu protesto etti .. 

İstanbul, 11 (Ö.D) - Bir 
ltalyan gemisinin Moranın Pi
Ios limanına girmesi iki ltalyan 
torpidosunun Şıra adalara önün
de görülmesi Yunanistanda 
a.,abiyet uyandırdı. Yunan hü
kumeti haber verilmeksizin vu
kubulan bu ziyareti Roma hü
kumeti nezdinde resmen pro
testo etti. 

Roma Piros limanına giren 
geminin gaz gemisi olduğunu 

ve fırtınaya tutulduğundan ora- J 
ya sığınmağa mecbur kaldı

ğını iddia ediyor. 

Atinn, 10 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Jilos ]tak ve Şira limanla
rında izinsiz ltalyan harp ge
milerinin girdiği görülmiiş ve 
hükumet bu hususta teşeb
büste bulunmuştur. 

Roma, 11 (A.A) - Yarı 
resmi çevenlere göre izin al
madan Yunan limanlarına gir
miş olan İtalyan gemileri fırtı
nadan bnrınmak istiyen bazı 

sarnıç vapurlandır. Şimdiye 
kadar Yunan hükumeti protes
toda bulunınamıştır. 

Malatya Ve Sivasta Yeni Fabrikalar 
Kurulacak - İkinci Beş Yıllık plan 

lstanbul 11 (Ô.D)- Ekono
mi Bakanı Celal Bayar, ayın 
on alhsmdn açılacak olan 
Kayseri kombine dokuma fab
rilrnsmda vereceği bir söylev
de beş senelik endüstri planı

nın muvaffokiyetle tatbik edi
len kısımlarını ve bundan son
ra yapılacak işleri anlatacaktır. 

Sümerbank yakında Malat
yada pamuklu, dokuma ve Si
vastn çimento fabrikaları lm
racakbr. ikinci beş yıllık en
düstri pliinın~n hazırlanmasına 
başlandı. Bu plana göre demir 
ve kimya sanayii de en kısa 
zamanda kurulacaktır. 
Ankaıa 10 ( AA )- Il<tisat 

vekaletinin daveti ü~erine 
Kayseri pamuklu mensucat 
lcombinesinin açılma töreninde 
haz1r bulunmak üzere Sovyet 
ağır endüstri komiser yardım
cısı katibi Maskalof, eleldril· 
teşkilatı direktör yardımcısı 

Andreyef, Türküstroy direk
törü Zolateref ve yardııncısısı 
Zidlin aym on ikisinde Odesa
dan hareket ederek ayın on 
dördünde lslanbul ~c onbe-
şindc de Ankarada bulunacak
lardır . 

Hükumetin resmiğ misafirleri 
bulunan bu zevat beş senelik 
endüstri proğrnmımızın tatbi· 
katının sonuçlarını ve eserle
rini göreccldcrdir. 

ln~iJiz JJakaııı j)iyor r i: 
Ya hep birlikte teahhüd erimizi yapa 
ım, ve yahud hep birlikte çeki e im 

lstanbul, 11 (Tc!Pfon) - Ccnevreden son gelen haberler har· 
bin önüne geçilmenin imk5nsız olduğu kanaatini vermektedir 
lngiltere ile ltalyanın arası yeniden açılmıştır. lngiliz dış bakan 
uluslar sosyetesinin toplantısında ille söylevini vermiştir. 

Bakan sosyetenin ödevinden bahsetti. ltalynnm takındığı ay· 
kırı durumu telmih ederek: "Ya hepimiz birlikte çekilelim veya· 
hud hep birlikte tenhhüdlerimizi ynpnlım. Eğer bu yük taşınn· 
cnksa hep birden taşıyalım. Baı ış için de müştereken tchlikcyt 
karşı koymalıyız.,, demiştir. 

ANKARA BiRASI 
Aıı karada Ornıan çif tliğiııde oz 1.,iirk 
)~abrika ıııııı pek kıyıııctli ıııalı uliidüı· 

. erınay ~'"' il r> k uru1an 1\tiUi 13ira 



tW oan YEM J{Sflf 

1 
• • 

:E3[aki.1'tl 'ta.r'llıi rom.a:ıı -29- "Yazan.; :E>e:r"Vi.:n. ~emaı 
•••••• ••••• •• •••••ııııı ı ııı•ıııııamıııııııııı •••ııııııııııııııaııııııııııııııııııııaaıı•••ımı 

a bülbül er aşkımızın şiirle i · eren Ü ediyor
ar. Şebnem daneleri a bim.zin incilerid·r. 

B yeŞillik ise z·faf mızın rengidir ... ,, 
Bay Sarı - Teşekkür ede

rim aziz baldızım ; bakalım gü
zel hemşireniz beni beğenecek 
mi? itiraf ederim ki ; gıyaben 
jüliyete derin bir rabıta ile bağ
lıyım. Unutmadan arzedeyim. 
Düğününüzde bulunamadığımız
dan müteessirim Bahtiyarlığı
nızı görmekle sevincimiz arttı. 
Kıymetsiz hatıramı kabul et
menizi rica ederim. 

Viyolete elmas bir yüzük, 
küpe, altın bilezikler uzatb. 

Viyolet - Bu habra!arı tak
dis ederim kardeşim. 

Bunları üzerimde taşımakla 
daima sevineceğim. 

Biraz sonra Rober odaya 
girdi: 

- Ooo Viyolet bu süs ne? 
Elmas elmasa yakışır. Prense
sin hediyesi mi? 

Viyolet - Hayır sevg\lim; 
kardeşimiz ve eniştemiz Bay 
Sarı lütuflarile bizi minnettar 
ediyorlar. 

Rober - Çok tabii Viyolet• 
çiğim, sen de ona bir elmas 
bir inci, hem de canlı bir inci 
vereceksin. Haydi sofraya, 
prenses ve Prensi beklemek 
beyhude, dağ havası bizi acık
tırdı. 

* ...... 
Prenses Sofiya - Hoş gel

din.. Bu elbise sana ne kadar 
yaraşmış; benim güzel kahra
manım. Benim bircik aşkım; 

aşkın sesidir. Bu güzelliğin ve 
iyiliğin feryadıdır. Gel ruhum, 
yaklaş bana; hummalı başımı, 
kalbinin üstüne, göğsüne ko
yayım. Orası benim huzu-
rum, saadetim, cennetim-
dir. Artık ayrılığın cehen-
nemi sönsün ve ben kısa ömrü
müm velev ki bir dakikasında 
olsun hicranın zehirini tatmı
yayım. 

Gözlerin geceler kadar derin 
prens; bu gözlerle beni büyü
ledin. Ben orada taliimin, aki
betimin rengini, matemini gö-
rüyorum. Fakat ben hiç birşey 
düşünmiyorum artık; şimdi bu 
saniyede aşkımın nurlarını emi· 
yorum. Bu benim yıldızlarımdır. 
Bu benim güneşimdir. Bırak 
beni güzel sevgilim; ben bu 
ateşte eriyeyim. Zaten herşey 

fani değil mi ? Senin de bu 
ateşti siyah gözlerin sönecek, 
ateşten dudaklanmn harareti 
softuyacak, değil mi ? (Her 
şey esassız hayali ve bir serap 

gibi aldatıcı, ölüm bir gün 
hepimizi yok edecektir. Herşey 
bu fani küre ile beraber eri
yen ve sonra soğayan bir 
dökme parçası haline gelecek. 

Ne bekliyorsun Prens ... Neden 
boynun bükük öyle duruyor
sun? Sabah yaklaşıyor, güneş 

biraz sonra kan kırmızı, du
daklann gibi ateşli bir ufuk
tan doğacak, heni bu kan ve 
ateş içinde öldür sevgilim. 

Bay Aydınoğlu - Mabüdem; 
sesindeki hüzün beni öldürü
yor. Bu vusla! geces'nde hep 
kandan bahsediyorsun, kan, 
matem, ölüm, bu soğuk 
kelimeler ağzından dökülüyor. 

Bay Mehmed - Yaklaş bana 
Sofiya. Elini alnıma koy; bak 
ne kadar ateşim var.Gözlerim
de kalbimin cehennemini görü
yorsun değil mi? Bütün hisle
rim, heyecanlarım, aşkım mev
cudiyetini bir hale vurmuş, sen 
aşkımın bütün bipayan kud-
reti içinde güneşim oldun. eza ı başı 

Prenses açılan kollar arası- f raf nda 
ar 
i af na başını bu ateşten dudak- l 

lara, dudaklarını bıraktığı da- Mezarlıkbaşında Evkaf ida-
kika bir alev ikisini de yaktı, resi tarafından elli bin küsur 

Neden korkuyorsun? Sana bü
tün ruhile bağlı olan Aydın 
oğluna bu güzel geceyi neden 
karanlık gösteriyorsun? Ela 
gözlerinde melalin kendisi var. 

Hayatımın biricik aşkı? Dün 
akşamki neşen ne oldu? Mazi
yi unutalım. Aşkımız bir ol
duktan sonra hiç bir şeyin 

mana ve kıymeti kalmaz. Biz 
gözlerimizi ebediyete çev!rmi
şiz. Ebediyete namz~t olanlar 
ölümden korkarlar mı? Sevgı
lim ... 

Derin bir tahassürle kaynaşan 
ruhlar, kalpler bir oldu. Pren
ses vuslet şarabile Aydınoğlu
nun kolları arasında, duclakla
rmda aşkın sırrına erişti. İnledi, 
yalvardı, en nihayet stwgilisinin 
göğsünde mest ve mes'ud 
uyudu. 

Sabah olmuştu. Aydınoğlu 
masum bir çocuk saffetile göz-

lerini yuman bu güzel yüze 
kalbinin şefkat ve muhabbetile 
dalmış sevgilisini uyandırmak
tan korkuyordu. Saatlar geç
mişti. Sofiya gözlerini açtı. 
Mahmur gözlerinde saadet nur
ları parlıyordu. 

Sevgilim; neden beni uyan
dırdın? Kolların yoruldu. Sana 
kıyamam prensim .. Sabah; kuş
ların seviştiği bir andır. Biz de 
sevişelim ruhum.. Ebediyen 
böyle kollanndn baygın kal
mak isterim. Ver bana dudak
larını ... Sabahleyin şarap içm~k 
sevaptır. Dinle; bak bülbüller 
aşkımızın şiirlerini terennüm 
ediyorlar. Şebnem taneleri kal-
bimizin incileridir. Bu yeşillik 
ise zifafımızın rengidir. 

- Sollu var -

aç ak a alar 
iki valiz, bir sepet ve bir 

çuvalı hamilen Yunanistana 

gitmek üzere yolcu salonundan 

geçen bayan Nikolettn Rofie-
erati. liraya inşası takarrur eden hal 

P k 1 b. k' polo'ya gümrük muayene me-renses; aş öy e ır şey ı dolayısile Belediye ile Ev1rnf 
onu kararsız bir surette dağı- arasında bir ihtilaf zuhur etti- murları tarafından eşyaları 
tıyor. Bütün aşkların neticesi, ğini, burada evkafın hal inşa arasında çıkarılması memnu 
yekunu kalbime dolmuş, hep- etmek istediğini, Belediyenin eşya ve para olup olmadığı 
sini senin ellerine veriyorum. de burayı meydan haline kal- sorulmuş ve kanun ahkamı 
Onu istediğin gibi kullan betmek arzu ettiğini yazmıştık. kendisine tebliğ edilmiştir. 
ruhum. Dün ilbay Fazlı Güleçin baş-

k P · Mumaileyh hiçbir şey olmadıgını - Mele rensesım; sırrı kanlığında bir heyet mahalline 
h k d Z k söylemiş ise de eşyaları taharri va det aş ta ır. annetrne i, giderek tedkikat yapmış ve bu 

insan yalnız et, kemik ve kan- hususta kat'i karar alınmıştır. edilınce çuvalda bir paçavra 
dan ibarettir. Onun asıl varlı- Kaıara göre Evkaf, kararı parçaları arasında gizlenmiş 31 
ğı maneviyetidir, ruhudur. veçhile hali inşa edecek,yalmz bin drahmi ve onbeş Türk li-

lşte ben senin güzel varlığı- lsmetpaşa bulvarı lkiçeşme'ik rası zuhur etmiştir. 
na, ebedi olan ruhuna peresteş istikametine ilerHyecek ve bul- Kaçak paralar müsadere 
ediyorum. varın inhiraf etmemesi için olunmuş kendisi de hakkında 

Prenses - Söyle, ruhum hal inşa edilecek olan arsadan takibatı kanuniye yapılmak 
söyle semavi bir ahenk ruhu- bir metre kesilerek bulvara üzere müddeiumumiliğe veril-
mu nurdan bir tül ile sardı, bu bırakılacaktır. miştir. 
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Türkiye futbol birinciliklerine 
iştirak eden lzmir şampiyonu 
Altınordu takımı dün sabah 
lstanbuldan dönmüşlerdir. Fut
bolcular limanda arkadaşları ve 
bir çok sporcular tarafından 
karşılanmışlardır. Kendilerile 
görüşen bir yazıcımıza lstan
buldaki maçlar hakkında inti
balarını şöylece hulasa etmiş
lerdir: 

- ilk karşılaştığımız Eski
şehir şampiyonu Demirspor ta
kımına karşı gayet güzel bir 
oyunla başladık.Bu maça büyük 
ümid ile gelen Eskişehirliler 
karşışında bu oyunumuz seyir
ciler üzerinde derhal tesir yapb 
ve lzmirin futboldaki faikiyeti 
teslim edildi. ikinci devrenin 
başlangıcında ele geçirdiğimiz 
birkaç müsaid fırsattan biri· 
sini olsun gol yapabilseydik 
hem faik hem hakim oyunu
numuz devam edecek ve çok 
büyük bir farkla maçı kazana
caktır. Eskişehirlilerin bir akını 
gol ile neticelenince gayrete 
geldiler. Esasen çok sert ve 
favullu oynıyan bu takım 
ümide düştü. Ve bu sıradaki 

heyecanımızdan istifade ede
rek ikinci gollerini de yap
tılar. O zaman bizi bü
tün bütün asabiyete sevke
derek oyunumuzu bozmak için: 

- Sakarya vapuru limanda 
bekleyor - biz bu vapurla Is
tanbula gitmiştik de - dimeğe 
başladılar. 

itiraf ederiz ki çok heyecan
lanmıştık. Geldiğimizin ertesi 
günü Demirspora mağlub ola
rak dönmek bize çok giran 
geliyordu. Kendimizi topladık. 
Maçın temdidinde hemen iyi 
bir oyunla başlıyarak galibiyet 

. golünü çıkardık. Demirspor 
bizi yenecek takım değildi. 

Samsun maçında 
Samsun maçına yine iyi baş· 

ladık. On beş dakika kat'i bir 
hakimiyet tesis etmiştik. Ya
zık ki bütün fırsatlar ka
çıyordu . Bu· ıse eyi bir 
alamet sayılamazdı. Çünkü 
pek tabii olnrak rakibimizin 
kırılan kuvvei maneviyesi ye
niden düzelmeğe başladı. Ani 
bir akınları da gol olunca da
ha iyi.oynamıya başladılar. Biz 
sarsılır gibi olduk. Ve penaltı- ., 
dan ikinci bir gol daha yedik. 
Samsun takımının Demirspor
dan zayıf olduğunu anlamıştık. 
Bununla beraber bu sırada le
himize verilen penaltıyı kaçırı
şımız bizi sarsmadı değil, ken
dimizi topladık ve devre bit-

" meden ilk golümüzü yaptık. 
ikinci devrede Samsun gali

biyetin verdiği gayretle oyna
yarak on onheş dakika bize 
gol yapbrtmadı. Ancak ondan 
sonradır ki beraberliği temin 
ett k. Artık Samsunun ümidi 
kırılmıştı. Nitekim üçüncü ve 
dördüncü gollerimize mani ola
madılar. 

Takımımızın eu zayıf ve id
mansız bir zamanında Anado
lunun bu en kuvvetli takımla
rını yenmesi gösterdi ki Ana-

doluda lzmir takımlarını henüz 
yenebilecek takım yetişmemiş
tir. lstanbulun Vefa takımı ile 
Ankara şampiyonları Çankaya 
ve Gençlerbirliğini yenerek 
Istanbulun Fenerine meydan 
okuyan Demirsporluların sert
likleri bile lzmir karşısında 
sökmemiştir. 

Fener maçına gehnce 
Her maçtan evvel hakem 

hakkındaki fikrimizi soran 
federasyon bu maçta sor
maj-a lüzum örmedi ve 

r a 
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bir emri vaki ile bize Sa· 
diyi çıkardı. Halbuki takım 
bu hakemden o kadar yılmıştı 
ki oyunu bitireceğimizden şüp
he etmeğe başıadık. İstanbu
lun diğer kulüplerindeki tanı

dıklarımız bize bu hakemin 
tanı bir Fanerbahçe taraftarı 
olduğunu temin ediyorlardı. 

Bunu federasyona anlatmak 
istedik. fakat dinliyen olmadı. 
Korktuğumuz kadar varmış. 

Güzel ve derhal takdir uyan
dıran bir oyun ile başlıyan 
takımımız daha ikinci daki
kada bariz bir ofsayttan gol 
yidi ki bunu her hangi bir 
hakem görebilirdi. 

Bu haksız gol takım üzerin
deki aksi tesirini derhal gös
terdi. Ve bir dakika evvelki 
oyunumuzdan eser kalmadı. 
Artık bozulan oyunumuzla der
hal avantajlı mevkie geçen 
Fen erin bakim oyununa ancak 
müdafaa etmekle karşı koya
biliyorduk. O zaman havadan 
ve sert oynamağa mecbur kal
dık böylelikle devre sonunu 
bulduk. Fakat son dakikada 
ikinci bir gol yimekten kurtu· 
lamadık. ikinci devrede hake
min fener aleyhindeki penaltı
sını vermemesi takımı yeniden 
asabiyete sevketmiştir. 

Hakem kendisine bunu ihtar 
etti diye Cemili dışarı çıkardı. 
Artık ondan sonra takımın 
oyunu bambaşka oldu. F enrli

·şter 
ler de oyunlarını kaybet~ te· 
ve bize tabi olmuşlardı. 8 s: 
lerine aktığımız zaman ka~etl 
karışık oluyorlar ve miida (tı 
aksayordu. Netekim bir pe~:te 
yaptılar ve 1 - 2 olduk. o· 
hakemin tesiri yine burada :a~ 
rüldü. Çünkü Saidin ınuhak ası 
bir beraberlik golünü kaçırın tO 

yetmiyormuş gibi hakem al· 
bariz bir penaltıyı daha ç 
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, 

madı ve fazla olarak bir of"dı. 
kar 

cumuzu daha sahadan .çı alrıı• 
Ondan sonra F enerlilerın Y şt• 
bir gol yapmalarına hala .ş• bit 
yoruz. Çünkü biz ikincı 6~ 
gol ynpaydık bir berabe~.,
koparabilirdik. Fener nüh:cıd,r 
leri o kadar yılmış ve 0 d' 
fırsat kaçırıyor elmuşlar !:

111
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Son söz olarak diyecef 

şudur ki : . b•' 
lstanbulda seyrettiğirııi.ı rıcİ• 

va kurumu kupa maçla~~ttrı' 
Istanbulun bütün takı dl f e· 
gördük. En yüksek olara1'tas1' 
nerbahçeyi bulduk. Gala biı' 

Ukte ray ve Beşiktaşın sert ktıır· 
den geri kalır yerleri Y

0 yet' 
Eğer biz Fener karşısında ai' 

"den ve pas oyunu yaP~nbi' 
çalışsaydık ağır bir pıag' .. ca~ s· a .. yete uğrıyacalrnk. ız ıda bil 
Fenerin oyununu bozrna eğ~ 
neticeyi elde ettik. Ve rsefl>i 
o penaltıları hakeın ~~ubift 
ogünkü Fen erin - ınag ~1lr 
demiyelim - beraberlikteP 
tulması imkansız olacaktı· 

... • tılES -
em·ryo ları ız 

r ••~•91111 

ergün biraz daha ile liyor 
Ankara: 10 (Özel) - Sivas 

- Erzurum ve Malatya birleşik 
hatları inşaatı hızla ilerlemekte 
ve demiryolu herıün biraz daha 
Erzuruma yakJaşmaktadır. 

250 Kilometre uzunlnğunda 
olan Sivas - Erzurum hattın· 
da inşaat her biri 20 ve 25 
kilometrelik kısımlara ayrılarak 
yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
Sivastan itibaren birinci ve 
ikinci kısımların inşaatı da ta
mamiyle bitmiştir. Üçüncü ve 
dördüncü kısımların inşaatı da 
bugünlerde bitecektir. Dördün
cü kısım bittikten sonra Sivas
tan itibaren yolun 92 kilomet
resi yapılmış olacaktır. 

Bundan başka 5, 6, 7, 8, 9 cu 
kısımların da inşaatına başlan
mıştır. Bu kısımların inşaatı da 
937 yılı Hazıranında tamam
lanacaktır. Yol açılıp ray dö
şendikçe bir yönden de tren 
işletilmesi başlamaktadır. 

Sivas - Erzurum tren hattı
nın yapılması 941 yılında bite
cektir. 

Malatya - Sivas birleşik hat
tının takriben sekiz kısma ay
rılan inşaatının yarısı bitmiştir. 

Malatya hattı Sivas - Erzurum 
yolula esld Kö~köprünün yeni 
ası olan Çetinkaya da birle
şecektir. Malatyadan itibaren 
Kesikköprüye kadar ray d!.işe
me işi bitmiştir. 

Başbakan ismet lnönü doğu 
illeri gezintisi esnasında Er
zuruma uğramış ve Sivas Er-

zurum hattının daha çabuk 
bitmesi için inşaatın ayni za
manda Erzurum cihetinden de 
başlaması arzusunu göster
miştir . 

Şimdiye kadar hattın yalnız 

Sivastan Erzuruma doğru git
mesi ve Erzurumdan inşarta 

başlanmamasının sebebi demir, 
malzeme ve sairenin Erzuruma 
taşınmasındaki güçlük idi. Şim
di b 

rıı • j(O 
çrtıfl Jc' 

Baymdırlık baka/il adsl1. da' 
makta, Sovyet }{u.sr1111esi 
mir malzeme getırı .. ,a 
şünülmektedir. I pirekt:ııe 

Demiryollar gen~r ı~sÇ g ~e 
lbrahim Bay bura bı idecel< 1'tir· 
kadar Erzurunıa. geliYece 11ıııt 
durumu yerinde ınc bir ucıı,ııftt 
Pek yalnnda yolun başlıY9 
da Erzurumd~n 1 ıı· 
kuvvetle söylenıyor· 941 t :ıı· 

Bu suretle ioşn~!v:ıs - ; 11,c 
da bitecek olan. ~ııç yıl !< if 
rum hattının bır 

11 
çı:ıbtlur· 

bitirileceği ve dn~aşılfl1ıŞ 0,,ıı 
meğe açılacağı on "{8"1 

ft. ./d ___ .......... -~. J1 ~ 

Namus ugrtı 
Kati bir .... de •'ti 

. ltÖ)'u•: ol' 
Tirede Çiftlık \f elı. ~ıı· 

cinayet olmuş.tur.ebtlled111tecıı' 
Emin, ağabeysı M 050110. ~jııe 
rısı Safiyenin n~lll 

0 
.,,.e :ıııe~ 

vüz etme~ i~tıa:n !"eeJl ~e 
giren aynı koY . erıtı~ · ııÇ 

d. "ki y Abf1 'it oğlu Mehme ı 1 i r .,.,. ~ 
Mehmedin eniştes 1'orff''t 
yerinden taba!1:;uştnr· 
yarahyarak öldu 
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- iş pek vahim!.. Zavallı 
şövalye.. Şu delikanlıya ne ka
dar acıyorum bilseniz Magal. 

- iş ne suretle veıhim? 
- lhtivar Borjiya biçare 

kızcağızı kurban etmeğe karar 
verdi. Kontes Beatrisi kirlete

cek! 
- Evet biliyorum. Rahip 

Anjelo söyledi, hepsini anlattı. 
- O halde şövalyeye söy

liydim. 
- Eyvah! Nasıl söyliye1im? 

Böyle birşeyi söylemek için 
kendimde kuvvet bulabilecek 
miyim? 

parçaJıyacak derecede idi. 
EvHitlığı Rozitanın kayboldu

ğu gün de böyle ızdırap duy
muştu. Mc:ıga sözlerine son ver
mek üzere dedi ki ; 

- Ağlama, üzülme oğlum!.. 
Senin gibi bir baba yiğide ya
zıktır. Ben hem sizin hem de 
sevdiğiniz kızın intikamını ala
cağım ! Lakin bu intikam sizin 
saadetinizi geri! çeviremiye
cektir. 

Rı:ıgastan başını kaldırdı. 
Acayip bir tavırla Magaya ce
vap verdi. Dedi ki : 

- Teşekkür ederim, sözle
rinizde heyecanlı merhamet 
hisleri var. Ölmek üzere bu
lunduğum şu sırada bana gös
terdiğiniz insaniyetten müte
selli oluyorum. 

- Ölmek üzere bulunduğum 
şu sırada diyorsunuz... Demek 
hemen ölüme lcoşnıak istiyor
sunuz. Yarınlık sabredemez. 

Maga ile Yakomo arasında 
geçen şu sözleri lspada Kappa 
işitmişti. Beatrisin kurtarılaca
ğına dair Ragastnna teminat ' 
verildiği gündenberi müthiş 
şeyler olabileceğini lspada 
Kappa hissetmişti. Hatta Ma
ga kendisini takip etmelerini 
hem Ragastana hem lspada 
Kappaya işaret etmişti. İ misiniz, yarınki günü de geçi· 

1 

Maganın odasına geldiklerin
de lspada Kappa: 

- Ne o!uyor? Neler var? 
Diye sordu. Roza Vanozzo 

bütün işi etrafiJe anlattı. Za
vallı lspada Kappa pek ziyade 
kederlendi. Ragastana da işi 
bildirmek lazımgeldiğ:ni söy
ledi. Uyumakta ol&n efendisini 
kaldırdı. Kekeliyerek: 

- Mösyö! Oda komşusu ... 
ihtiyar karı... Yok mu?.. Sizi 
görmek istiyor. 

Sözlerini güçluk:e söyliye-
bildi. 

Şövalye: 
- Eyvah acaba ne var? .• 
Diye şaşaladı. Bu sırada 

yakomu ile beraber Ragastan 
da odnya ~irdiler. Maga bir
denbire: 

- Hiç bir şey yok.. Ve biç 
bir şey de olmaz. 

Sözlerile şövalyeyi teskin 
et ti. Lakin Ragastan yerinde 
durabiliyor mu? 

- Bunlar boş laf!.. Bana 
işin doğrusunu söyleyin! 

Diye söylendi. Bunun üze
rine Maga dedi ki: 

- işte hakikatı söyliyece
ğim. Dinle şövalye! ihtiyar 
Borjiya kızına söyleyib sevgili
nız Beatrisi biraktıracaktı. 

Bana da yemin vermişti. Ne
dense sonra fikrinden dönmüş. 
Fal.at bunun çezasını çekecek
tir nmma Beatris lekelendik
ten sonra.. . Jşte burası bizi 
çok düşündürüyor. 

Ragastan Borjiyalara kiifür
ler savurmaktan başka bir söz 

bulamamıştı. Ne yapacağını 
da şarırmıştı. Y ır.ru<runu sık
tı ve dişlerini gıcırdattı. Şö
valye çok düşünüyor ve aklını 
oynatmak derecesine geliyor
du. Olanca kuvvetini topladı. 
yoksa çıldıracaktı. Heyecanlı 
bir durun ve titrek bir sesle: 

- Hepsini anlatın... Diye
bildi. 

Maga deniz kenarindaki 
kumsalda Borjiya ile görüş
mesini söyledi. Genç papas 
Anjelo ile Yakomonun getir
diği haberleri de anlattı. En 
son hikayeyi şu sözlerle bitirdi: 

- Kendi hayatımı düşlin
miyorum. Yalnız sizi ve sevgi
linizi kurtarmak için yaptım. 

Bakın her ikinize de ne kadar 
acıyorum. Sizleri böyle gör
dükce yüreğim kan ağlıyor. 
Borjıya şimdiye kadar biçare
leri nasıl ezmiş, mahvetmiı 
ise de sizi de öyle ez.ip mah
vediyor! 

Betbaht şövalye başını önü
ne eğmiş, düşünliyo.1, gözleri 
yaşlarla doluyordu. Daima 
neşeli olan bu kahramanın 

timdi"'İ baJi; İnaalllD yireiİDİ 

1 remez misiniz? 
j -Sonu Var-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'iiçiik Haberler: 

idare heyetinde 
İlbaynk idare heyeti dün 

öğleden sonra toplanmış ve 
mevcut işleri kararlara bağla
mıştır. 
Kamunbaylar aa-asmda 

t~ylnler 

Dağkızılc.... kamunbaylığına 
Boğaziçi kumunbayı Celal, Bo-
ğaziçi kamunbay!ığına da Tor
balı tahrirat sekreteri Rauf 
atanmışlardır. 

ezunly t 
Mahmudiye maliye şübesi ka-

zanç sekreteri Bay Hüseyin 
ı Celfıla 15 gün mezuniyet ve-

1 
rilmiştir. 

Ziyareti er 
' Posta ve Telgraf genel di
l rektörü Bay Nazif yanında 
f Posta ve telgraf Başmüdürü 

bay Naim olduğu halde Valiyi 
ziyaretle, hUkfimet, Karşıyaka, 
Karantina Posta ve Telgraf 
merkezlerini teftiş etmiştir. 

~ .. , 
imtihan 

Tallmatnamesinda 
değlşlkllk 

Lise, orta ve öğretmen okul
ları imtihan talimatnamesinde 
değişiklik yapılmış ve bu hu
sus külUir bakanlığından kültür 
direktörlüğüne bildirilmiştir. 
Aldığımız malümata göre de
ğişiklik şöyledir: 

Eskiden ikmal ve mazeret 
imtihanlarına vaktinde giremi
yen talebe Lasta da olsa sınıf-
ta bırakılıyordu. 

Şimdi basta olan ve hasta
lığı mekteb idaresince kabul 
edilen talebe 15 Teşrinievvele 
kadar imtihanlara girebile
cektir. 

işçilere tenzilatlı 
Bil~tler 

Aldığımız mevsuk bir habere 
göre Dev!et demiryo!ları 15 
Eylülden itibaren işçiler için 
ucaz yolculuk biletleri hazır-

lamıştır. 
15 Eylul tarihinden itibaren 

beş kişiden mürekkep olmak' 
veya beş kişi ücreti vermdc 
şartile Aydm hattı dahil ola
rak Erzurum, Sarıkamış;Bursa, 
Müdanya, Samsun sahil hatları 
hariç olmak üzere istasyonla
rın her hangi birinden diğerine 
iş bulmak veya işten dönmek 
üzere seyahat edecek amele 
için Devlet Demiryolları idaresi 
yüzde yetmiş nisbetinde ten
zilat yapmağa karar yermiştir. 

"Yeni Adam,, 
Bu çok faydalı kültür mec

muasının 88 numaralı sayaaı da 
çakmqbr. T ani ve ederiz. 

Komşu Vilayetlerde 

a iyesi takviye 
ılme i ir 

Aksayan yer er çoktur - anisanın 
Gen· ş bir ad iye binasına ihtıyacı var 

Manisa, (Özel) - Manisanın 
geniş bir il o!du.:unu biliriz. 

Dokuz büyük ilçe ile bunun 
üç misline yükselen kamun ve 
yüzlerce köyden terekküp 
eden bu il, aynı zamanda nü
fusça en kalabalık olan bölge
lerden biridir. 
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Mamm a 111rrza başkanı Rasun 
Nüfus kalaba ığı olan bir 

mıntalmda her teşkilfit gibi 
bilhassa ndliye teşkilfitının da 
mühim ve kuvvetli olması Ui
zımgcleceği şüphesizdir. 

Mani"'a da Tüze bakımından 
ehemmiyetlidir. Hemen hemen 
lzmirden sonra ikinci gelebilir. 

Bunu anlamak için ilk önce 
şu son iki yıJJık rakamlara 
bir göz. atalım, durum şudur : 

A ılyeceza kısmı 
1933 den 934 senesine dev

rolunan Ağırceza, Asliyeceza 
Sulhceza dosyaları: 259, nakız 
suretile: 82, yeniden gelen ev
rak: 2114, devirle beraber va
ride yekunu: 2452 .. 

1934 senesinde sadire: 1912, 
935 senesine devir: 541 .. 

Asllyehukuk kısmı 
33 den 934 senesine müdev

ver Asliyehukuk ve Sulhhukuk 
davaları: 502, nakız suretilc: 
28, yeniden gelen evrak: 2309, 
devirle beraber varide yekunu: 
2841 .. 

1934 senesinde sadire: 1472, 
935 senesine devir: 967 .. 

Genel savamanhk 
ve istin k 

1933 ten de\ir: 226, 1934 te 
varide: 15794, devirle beraber 
varide yekünü: 16008 

934 te sadırn: 15706, 935se
nesine devir: 226 

Bu rakamların kabnrıklığı 
bizt: tüze vaziyetinin büyüklü-
ğünü ifade edebiliyor· Zaten 
bu durumu anlıyabilmek için 
ya rakamlara dayanmak yahut 
adliye koridorlarında b\r i~i 
saat kalmak lazımdır. 

Ben de öyle yabtım, bir sa
atimi hak yeri koridorlarında 

geçirdim. Hükumet binasının 

alt ve orta katlarına dağılmış 
olan agır ceza, asliye ve sulh 
ve hukuk mahkemelerindeki 
tehacümü ve muhakeme du
rumlarını gördüm. 

Kapılarda asılı muhakeme 
listelerine gôzlerimi gezdirdim. 
işlerin ÇDkluğunu her şeyden 
önce bu listeler pek güzel 
anlatabiliyordu. 

Hakimler başlarım kaşıya
cak vaziyette bile değildiler. 
Bir yanda muhakemeler, di
ğer yanda adliye kalemi ça
lışmaları, icra dairesinin işleri 

koca hükumet binasını doldu
rup boşaltayordu. 

işlerin bu kadar çokluğu 
yüzünden Manisa adliye kad
rosu ihtiyacı cevablamakta 
maalesef nalus kalıyor. 

Ağırceza mahkemesi kendi 

seyrinde devam etmekle bera
ber birer h5kim tarafından 
idare edilen asliyeceza ve as
liye hukuk mahkemeleri bir 
hakime daha muhtaçtır. Mesai 
harici vakitlerde bile çalışan 
hakimler yığın yığın işleri 
slir'atle intaç edebilmekte 
pek tabiğ olarak müşkülat 
çekiyorlar. Bu yüzden işler ak-
sıyor. Bu iki mahkeme için bir 
yedek hakime çok ihtiyaç 
vardır. 

Tüze Bakanlığı son zaman-
larda, şimdiye kadar tek ha
kimle idare edilmekte olan 
Gördös ilçesi adliye kadrosu
na bir hakim muavinliği ilave 
eylemiştir. 

Manisaya da bir hakim mua
vini verilmesi arzu ediliyor. Bu 
arzu yerine gelirse aksayan iş
ler şüphe yok ki bir düzene 
girebilecektir. 

Asliye ceza, Sulh ceza ve 
icra dairesi bir tek yazı ma
kinesi ile iş görüyorlar. Katip
siz olan iki sorgu hakimliği de 
bir makine ile çalışıyor. Sorgu 
hakimlerinin ikisi de bir tek 
odadadır. Bu yüzden iş esba
bının davaları süratle netice-

Ma!lisa genel Saı•anıam Rıfat Oiillı1 
lenemiyor. Müstantiklerin her 
halde ayrı ayrı oda işgal et
meleri zaruridir. Bundan baş
ka gerek bu hakimliklere, ge
rekse icra dairesine birer ka
tip daha liizımdır. 

icra işyarı askerdir. iki mu
avin ve bir kfıtip)e idare edi
len icra işlerinde de üstünde 
durulacak derecede aksaklık 
oluyor. Bu pek tabiidir. 

Adliyenin en mühim dairesi 
olan başkatiplik te yalnız. bir 
oda içinde kalmıştır. içeride iş 
takibedenler omuz omuza iz
diham yapıyorlar. Bilhassa bu 
kalem dairesi bir değil, ikİ 
değil, hatta üç odaya ayrılsa 
gene azdır. 

Baro çok küçüktür. Manisa 
adliy:;i herhalde müstakil ve 
büyük bir binaya muhtaçtır. 
Bu nokta ötedenberi bakıma 
alındığı için Bay Mahmud 
Esad'ın balcanlığı zamanında 
yeni bir bina inşası düşünül
müştü. Kuvveden fi'le çıkıyan 
hu düşünceye yeni Tüze Baka
nımız bay Saracoğlu vücud ve
rirlerse büyük bir ihtiyaç gi
derilmiş olacaktır. iki muavini 
olan Genel Savamanlığa da 
bir muavin daha lazımdır. Mn-
nisnnın uzaklara kadar uzanan 
köyleri bilhassa Müddeiumu
milik kadrosunda takviyeyi 
zaruri kılmakta, cürmü meş
hudfarda bu zaruret bGtün çıp· 
Jnklığiyle kendisinL.:göstermek
ted'r. 

Egenin ~(beğirıde çok ehem
miyet! olan bu ilimizi mesleğinde 
uzun seneler temayüz etmiş 
bulunn ağırceza başkam Rasim 
Öz, muhtelif adliye vazifeleri 
almış ve müfettişlik etmiş olan 
gencJ Snvaman Rifat Güllii, 
hakim IsmaiJ Hakkı, Galip ve 
arkadaşl:m gibi liyakath hu
kukçul:ıra malik görmekle 
memnun olurken Tüze organi-
zasyonunun da hiç gediksiz 
mükemmel bir şekle girmesini 
gönül çok arzu ediyor ... 

H. GUnay 

BÜTÜN INGIL TERE 
Uluslar Sosyetesine çok derin

den bağlı 
Londra 6 EylUI 

ltalyan delagasyonunun Ce
nevredeki haşmetli göcü hak
kındaki, beklenmez olmaktan 
ziyade gösterişçi olem Tiyatro 
sahnesini gece yarısı Pikodilli
den geçerken haber aldım. Bu 
taraflarda dolaşan zavallı kız
lar, aç gözlerle her geçeni ye-
mek yidirebilecek bir müşteri 
gözüyle takip eden ve emin 
olunuz, ltalyada olup biteni 
aklına bile getirmiyen talisiz 
gece kuşları arasında, bir ga
zete sntınalıyormn. 

Halkı görmek ve görüşme
lerine kulak misafiri olmak için 
Kafe Ruvayale giriyorum. Fn
kal böylece bir şey öğr~nece-
ğini umnnlar lngiltereyi tanımı
yanlardır. Centilmenlik kanunu-
nun birinci maddesi sinirlerine 
hakim olmak ve soğukkanlılığı 
elden bırakmamaktır. 

Bir Finanser: B.Smlt 
Bereket Finans aleminde ta-

nınmış bir kimse ile görüşmüş
tüm. Müsaadeniz.le ona B.Smit 
adını verelim. Büyük bir ban-
kanın büyük klilahlarındım biri 
elli yaşlarında bir adam, fakat 
kırktan fazla görünmiyor. Çok 
uzun, çok yakışıklı, çok şen, 
çok güleç, çok nazik ve daima 
neş' eli. 

Tabii, bir kaç kerre dünyayı 
devretmiş, her tarafta dostlar 
kazanmıştır. Sermaye!Mni yer-
leştirdiği bütün sayısız işler 
üzerinde derin bilgileri vardır. 
Diğer davetli de bir ressamdır. 
Keskin bakışlı ve fikirli küçüle 
bir Kelf. O da çok gezmiş, 
çok görmüş. 
Hararetli bir muhavere 

B. Simit benim merakımı 
yatıştırmak istedi: 

- lngiliz kamoyunu öğren
mek istiyorsunuz. Belki yarın 
B. Baldvini görürsünüz. Emi
nim ld, ilk sözü şu olacaktır: 

'' Aziz bayım, lngiliz ka
moyu hakkında anket yap-
mağa ıeldiniz, Haydi, lfıtufkiir 
olunuz da ne düşündüğüzü 
bana söyleyiniz. Hizmet etmiş 
olursunuz. ,, 

ilk yapılacak iş soğuk kan-
lılığı elden bırakmamak ve ge
çen gün Iskoçya'dan gelir 
gelmez " 1914 denberi geçir
diğimiz en buhranlı günleri 
yaşadığımızı ,, söyliyen Mak
donald sersemi gibi hareket 
etmemektir. Halkı korkutmak 
niye yarar? 

Buradaki umumi efkarı ben 
size söyliyeyim mi? tatilde-
yiz. Kimimiz avda, kimimiz. 
denizde rahat rahat vakit ge
çiriyoruz.. Bize iş açmalarını 
istemeyiz.. Allah cezasını ver
sin şu Mussolininin 1 

" Uluslar kurumuna 
Bağhyız,, 

Habeşistan ışınc gelince, 
Amannllah, her iş olmuş bit
miş değildir. Son dakikaya ka
dar çareler vardır. Büyük bir 
memleket hükumet başkanının 
bir abdal veya bir deli oldu-
ğunu sanmıyalım. Amma her 
kesin bilmesi gereken mühim 
bir nokta vardır ! lngiliz ka
moyu çok ciddi olarak uluslar 
sosyetesine bağlıdır. Siz hep 
bizim iki yüzlüliiğümüzden çe
kinir, özel menfaat düşünme-

den hareket etmemize ihtimal 
vermezsiniz. Halbuki, Lord Se
si) tarafından yapılan sulh re
ferandumunu hatırlayımz: Onüç 
milyon oy; yani kanaatlerini 
bildirenlerin yjjzde 95 inden 
fazlası, Cenevre kurumunun 
korunması lüzumu üzerinde bir
leşmiştir. Şuna da dikkat edi
niz ki bu oylar arasında sayı
sız kadınlar var 1 Bir duygu yı
ğıııı, büyük bir kalp çığl.!:TJ, 
zevce ve annelerin barsakla-
rmdan kopup gelen ses f On
ların Kml denizde hiç bir men
faatJarı yok. Sadece barışı is
tiyorJarlar. Kandan. şiddetten 
hayvanlıktan nefret ediyorlar bu 
hn,>at verenlerin ölüm \'er nlcr 
karşı ında duydukları bir din, 
bir misHk, çılgınca bir üzüntli-
dür. Bütün bunlar bell<i safca
dır, fakat hiç karanlık ve do-

bulunuyor ... 
lambnçlı değ Idir. Tabii muha
lefet bu büyük duygusel kuv
veti istismar ediyor: Hükümet 
için büylik bir sıkıntıdır bu. 
O da bu düşünüşü hesaba kat
mağa mecburdur. Seçime yal
nız üç ay kaldı. Bunu unut-
mamalı. Bu, siyasamız.ı ihtiyatla 
harekete mecbur ediyor ve 
biraz kötürümleştiriyor. Yoksa 
böyle olmazdı. 

Mlstlkl.kten özduyuya 
Şimdi, bu mistiklik dalgasın

dan sonra birde " aklı selim ., 
dalgası gelirse şaşmayınız ve 
bizi riyakarlıkla itham etmeyi
niz. Bu yıl değişmeleri lngiliz. 
huyuna uygundur. Ayni korun-
ma iç duyusunun değişik şe
killeridir. Bunu iki yüzlülük 
saymayınız. . 

Düşünelim! Uluslar sosyeteaı 
nedir? Bir kulüb. Bilirsiniz. ki 
lngiltere kulübler ülkesidir. 
Kulüp denince, terbiyeli insan
ların nezaket dairesinde yap
tıkları küçük bir toplantı an
laşılır. Habeşistan gibi nahoş 
ve ynrı barbar birini ne diye 
buraya sokmuşlar? Amma ne 
yapmalı, onu kendiniz aldınız.. 
Ôy)e ise oyunu oynayınız. 
Centilmenler kavgaya tutuşur"" 
farsa, koridorlarda boğaz.laı· 
mazlar. Kulüpten çıkar, istif• 
eder ve küçük i,lerini düello 
ile hallederler.,, 

ltalyanın şansları 
ltalyadan bahsediliyor. Dost

larım ona teveccüh beslerler. 
Dünya sulhunu tehlükeye 

düşürebileceğine pek inan
nıazlnr. 

- Fakat siz onları, duru· 
munuzla, kudurtuyorsunuz. 

- Varsınlar kudursunlar. 
Umurumda değil. 

Şimdi dnha teknik noktalara 
geçtik. ltalynnın bütçesi, kre· 
disi, ordusunun teşekkülü, gö· 
nüllülerin tecrübesizliği ve Av
rupalıların dayanamıyacaklan 
bir iklimde deniz aşırı bir se
ferin güçlükleri göz önünden 
geçiyor, Mussolini ne dereceye 
kadar süel bir ulus yaratmıı, 
askerlerini kahramanlaşbrmıı
br?lngiliz.ler müstemlckea sker 
)erinin hiçten yaratılamıyacağı-
nı bilen mUstemleke kurtJa
rıdır. 

B. Smit devam etti: 
- Bana sorarsanız, Yuna

nistanda ulus değişmedi. Hail 
Tem stoklun ulusudur. ltalyada. 
barbar istilaları sırasındaki ku 
karışmasından ne çıktığını bil
miyorum. Ne isterseniz. deyi
niz, Sezar zamanındaki Roma
lılar değillerdir. Mussolini bel
ki Mısırda Antuvan ve Bono
parh taklit etmeği umuyor. 
Vaktile, Roma sanatosu, Kan 
muharel:>esinden sonra Anni· 
bal ordusunun bulunduğu ara-
ziyi müzHyedeye çıkarmışh. 
Ben de ltalyanların Mısıra iniş
lerini ayni güvenle karşılıyo-
rum. MussoJininin kafi derece
de aklına sokamadığı birşey 
var. Biz.im Mısırımız.da eski 
Romalılar bizleriz. Roma artık 
Romada değildir. imparatorlu
ğun ruhu lngilterededir. 

Evet, ben buna inanırım. 

Öyle sanıyorum ki biz, iyi 
şiir yazmak için gereken isti
dada benzer anlatılmaz bir is
tidatJa dünyayı idare etmek 
için yaradılmış realist ırkız. " 

Niseblllk 
City bangerlerinden bay 

Smit bana bunları söyledi. Ben 
onun söylediği kadar güz.el 
yazama~ım. isterdim ki hiçbir 
şeye aldırmıyan gururunun sa
deliğini, derbederliğini, sakin-
liğini, büyüklüğünü, adeta tan
rıseJ hak iddiasını size göste· 
rcbilmiş olayım. 

Sonra, benden ayrılırken, 

Asansörde bir parmağı ağz.m
da, diğer eliyle kolumu tuta
rak: 

- Bilir misiniz, dedi, on 
bir söz : Herşeydcn evvel ni
se-bi-vet • 
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ırkından sonra 
Eskıd1·11 olmııç vak'a/aıı/a11-

Aradan on beş gün geçme
den Nahide bir kız çocuğu do
ğurdu , ismini Yaşar ko}'muş

lardı, 

Bayan Binnaz: 
- Yaşamaz olsun, 

evet, yaşamaz olsun, 
benim ocağıma incir 
sine sebep oldu! 

diyordu, 
Bu piç 

dikilme-

Gün geçtikçe bayan Binnaz 
kocası bay Nuriye ve ortağı 
Nabideye olan kin ve garazı 
ziyadeleşiyordu. Çünkü, işte 
aradan iki ay geçtiği halde 
bay Nuri bir defacık olsun evin 
bu bölüğüne uğramamış, Na
bidenin oturduğu taraftan bir 
gece bile ayrılmamıştı. Bu hal, 
bayan Binna zın pek ziyad e iz
zeti nefsine dokunuyordu. 

- Ben, diyordu, her halde 
Nahideden çirkin değilim! 
A gözü kör olası herif, haydi 
onu sevdin, a ldın! Bari arasıra 
gel, beni de gör, Beni de· ihmal 
etme, beni de unutma. Hayır, 

kendi layı k ını, kendi gibi may
mun suratlıyı, beslemeyi buldu 
ya! B z artık bayın hatırına ge
lir miyiz? 

Bir gün i:;ayan Binnaz böyle 
düşünürken, soğuk bir kahkaha 
ile gülmeğe başladı. Aklına pek 
feytancasına, ve belki de al
çakçasına bir fikir gelmişti. 
Kendi kend ine: 

- Bak, dedi, ben öyle bir 
intikam alayım ki hem sen be
ğen, hem de bütün alem be
iensin! 

il 

il " 

Aradan sekiz ay geçmişti. 

Mahallede yine bir dedikodu
dur baş1amıştı: 

- A ka rdeş, işitti n mi? Bay 
Nuri karısı bayan Binnazı uşak 
Bekir ile yakalamış! Bunun 
üzerine hem karısını boşamış, 

hem de Bekiri evden koğmuş .• 
- İnanamam! Bu işte mu

hakkak bir düzen vardırl Ba
yan Binnaz gibi beş vakıt na
mazında, niyazında bir kadın 

hiç Bekir ite haram işler mi? 
- işler ya bayancığım! in

san oğlu çiğ süd emmiştir, her 
ıey yapar .. 

- Şimdi fit oldulr, demek! 
Bay Nuri Nahideyi sevdise ba
yan Binnaz da Bekiri sevdi! 

- Ne oldu ise Hüsnüye ol
du. Zavallı çocuk! Babasının 

Nahideden baş alıp ta kendi
sine bakacağı yok. Annesi de 
Bekiri sevmiş, tamam! 

- Aferin bayan Binnaza! 
Doğrusu hoşuma gitti. Karısı

nın üstüne başkasını sevmek, 
hem de bir h zmetçi parçasını 

sevmek nasıl olurmuş? Bay Nuri 
şimdi öğrensin. 

- Eyi amma kardeşciğim, 
İnsan, kocam üstüme birisini 
sevdi diye de oruspu olur mu 
yal .. 

- Ne oruspusu canım! Bir 
nikah kıyarlar, işte o kadar ... 

" 
" " Evet, bayan Binnaz, koca-

sından intikam almak ıçın, 

yirmi bir yaşında, esmer, çatık 
kaşlı, kara gözlü ve pek kur

naz olan uşak Bekir ile müna
sebatı aşıkanede bulunmağa 

karar vermişti. Bekirin kendi
>1nr. " alırsa henüz yirmi sekiz, 
ha•ui<"' halde otuz dokuz ya
şında bulunan uzunca boylu, 
saz benizli, narin yapılı, kumral 
saçlı. çakır gözlü bayan Bin
naza, yüz bulunca lakayt kal
ması h 'ç kabil midi? 

Binaenaleyh sekiz aydanberi 
Nahide ile bay Nurinin attığı 

kahkahalar tekmil evi çınlatır
ken, evin diğer bölüğünde de 
bayan Binnaz ile Bekir, aşkın, 
intikam aşkının en tatlı anla-

rını yaşıyorlardı. 

Nihayet bir gece bay Nuri, 
zevcesi Binnazı Bekir ile cürmü 
meşhut halinde yakalaıoı ş ve 
her ikisini de hemen evden 
koğmuştu. Bayan Binnaz esa
sen neticenin böyle olacağını 
bildiğinden bu vak'adan hiç te 
müteessir olmamıştı. Nahideye 
gelince, meydanın büsbütün 
kendisine kalmasına seviniyor
du. Bay Nuri ise, namusu bu 
suret e lekelendiğinden pı: k 

mükedder bulunuyordu. 
Bay Nuri boşadığından bir 

ay sonra hayan Binna7, a rtık 

meşru zevci olan Bekirden bir 
erkek çocuk dünyaya getirmiş 

ve ismini Baki koymuşlardı. 
il 

" ,, 
Aradan tam dört sene geç

miş, Nahidenin kı zı Yaşar öl
müştü. Bay Nurinin saç ve sa
k alla rı tamamen ağarmış , arka
sında ufa k bir de kambur hasıl 
olmuştu. Dört sene evvelki bay 
Nuri ile şimdiki bay Nuri ara
sında dağlar kadar fark vardı. 
Zavallı adamı görenler, yetmiş 
yaşında bulunduğuna hükm
ederlerdi. Dört sene içinde 
o kadar ihtiyarlamış, o kadar 
zayıflamıştı! Halbuki bay Nuri 
ancak ellı, elli iki yaşında bu
lunuyordu. 

Günün birinde bay Nurinin 
Nahideyi boşayıp atması, bü
tun mahallelinin nazarı dikka
tini celbetti. Her kes bunun 
sebebini anlamak istiyordu. 
Nihayet mesele tavazzuh etti. 
Ancak yirmi, yirmi bir yaşında 
olan Nahide, ellilik bay Nuri 
ile iktifa edememiş .. Gizliden 
gizliye bilmem kim ile müna
sebette bulunmuş ve bunu ha
ber alan zevci kendisini tatlik 
etmişti . 

Bundan bir kaç ay sonra da 
bay Nurinin tekrar evlendiği 

şayi oldu. 
Filhakika on sekiz, on dokuz 

yaşına girmiş bulunan Hüsnü
nün delaletile bayan Binnaz 
tekrar bay Nuriye varmıştı! 

Esasen iki sene evvel Bekir, 
bir buçuk sene kadar evvel de 
çocuğu Baki ölmüştü. O zaman
danberi bayan Binnaz kocasız 
oturuyordu. 

Eski karı koca, tekrar nikah
landıklarının ili( gecesi birbir
lerinin yüzüne bakamıyorla r dı, 
ikisi de pek kabahatlı insan :ar 
gibi duruyorlardı. Nihayet bay 
Nuri dedi ki: 

- Bayan Binnaz! Her ikimiz 
de öyle kabahatlar işledik ki... 
insanlar arasında gezebilmemiz 
için yüzlerimize maske takmak 
lazım! Haydi ben bir cahillik 
ettim, Nahideyi sevdim, aldım! 
Ya siz? .. 

Bayan Binnaz da: 
- Ben de, dedi, sizden in

tikam almak için Bekiri sev
mek ve ona varmak cahilliğinde 
bulundum! 

- Evet, hakkınız var ... iki
miz de aynı cürmü işlemiş bu
lunuyoruz. Hüsnü gibi kesilmesi 
mümkün olmıyan bir rabıtanın 
bizi yekdiğerimize bağladığını 

unutarak yediğimiz haltlar cid
den insanlığın haricindedil' ve 
bu sebeple, mazimizi bilen şu 
muhitte tekrar başbaşa yaşıya
bilmemiz kabil değildir. Binaen
aleyh hemen yarın buradan 
kaçalım uzaklara ... · Bizi bilmi
yen yerlere, Anadolu içlerine 
gidelim! 

Ertesi günü Haydarpaşadan 

hareket eden tren, bay Nuri 
ile bayan Bi n nazı ve çocukları 

Hüsnüyü Anadoluya götürü
yordu. Üçü de sanki bir cina
yet işlemişler de kaçıyorlarmış 

A. Panayır dün kapandıı Panayırı . 
• d b• 298 Bin kişi geı~1 

• 

Panayır gazınosun a Jr şölen Dün panayırı (14,600) I<işı 
-------------------- ziyaret etmiştir. 

Şarbay Dr .. Behçet Uz bir söylev vererek Arsıulusal § - Panayırın açıldığı 22 
ağustos 935 tarihinden 10 ey· 

Panayırın önemli sonuçlar,nı belirtm!ştir mı 935 tarihine kadar 1zıııire 
gelen yolcu adedi (58,235) I<i· 
şidir. Kamyon ve otobüslerle 
ge ' enler bu sayıdan hariçtir. 

Başlara 'ı biri11ci salıi/eıle 
şeylere ihtiyaç vardır. Onların 
başardıkları büyük i şleri, mev
cutları ile kıyas kabul etmiye
cek derecede olsak bile sene
lerin tekamül kanununa uya
rak yapmak istemek herhalde 
u'usal bir iştir, 

Türkiye cuır.uriyet i kendi 
endiist risin;n mamulat ve n.as-
nuatını ya nı z nıem'eketi iç:n
de sa!mak~:ı lrn 1 mıyacaktı r. Ta
rih ço!t c."Li zrn.i ;:.r-.~~ onberi 
T rl(lerin ze~:';li ' r'e .. ·n; f:ı•·ı' -.. • • • l 

mak için d.::ny::..ıırı übi:r top
ra lt larınc!a c!o .::..c;tıl: ;:ı .' • ve 
muvaffak c dtt 1 l::rır.ı r :: .... er--miştir. Atat;jrh'ü:ı yarı:'' "ı • - · 

. T .. ' , . 
n ı Ula.: y..! son 5cnc.-.-.....! t .. i.!-

' • 1 - 1 azzam pro:::ramıy.a ta a,<1rn,m-
na doğru gitmekte o'.c!u&·u Lu 
işte medeniyet alemine çok iyi 
hizmetler e•lecek ve on!arl :ı 
başbaşa yürüyec"k vaz:yetler:n 
tahaddüsi:nü az zamanda ba-
şaracaktır. 

Bir iş yapılırken, onun neti
cesi eyi olması istenirken bon
volontelerin yer bulması lazım
dır. İzmir panayırı bu bakım
dan en büyük mazhariyete 
naildir. iş başındakiler, dirijan
lar, panayırın ham:si olanlar 
ve mallarını buraya getirerek 
teşhir edenler bu hüsnü niye
tin en kuvvetli amili bulunu-
yorlar. Bonvolonle her tarafta, 
her iki tarafta vardır. Bu hüsnü 
niyetlerle ge lecek sene daha 
eyi çalışabilmek için kendimiz
de icap ed~n bütün güveni bu
luyoruz. lzmirin bu panayırın 

on beş misli bi r panayıra ihti
yacı vardır. 

Gelecek seneki Arsıulu sal 

panayır lzmirlileri sevindirecek 
vaziyette bulunacak tır. P,ına· 

yırı kaparken iş i ttiğimiz vazi
yetler bir sevgiliden ayrılır 

gibi teessür duyuldıığunu gös
teriyor. Ekspozanlar ve şehir
liler "ne olurdu panayır biraz 
c.aha uzasaydı,, diyorlar. Bu 
içli alaka ışın ne kadar eyi 
cereyan ettiğinin en nezih ve 
parlak misalidir. Bu panayır 

hepimizin eseridir. Bunu söy
lerken yabancı ayırmıyarak 

söylüyorum~ Arsıulusal pana
yırı ziyaretlerile bizi sevindiren 
bü ün miiletleri ve yurddaşla
rımı kastediyorum (Alkışlar) 

Kusurlarımızı, gördüğünüz 

hataları daka iyi tetkik et
mek, not a1mak usullerini 
daha iyi öirrenmiş bulunuyo
ruz. Yapmış olduğumuz ankete 
ekspozanların mühim bir kıs
mı cevablarını vermi 11erdir. 
Hernekadar bu cevablar bizde 

kusur bulmamışsa da biz 
mevcud kusurları not ettik. Ge-

lecek sene panayırı bu kusur
lardan kurtarmağa çalışacağız. 
Elimizde olmiyan hatalar 

olmuşsa bunları hüsnü nı-

etimize, bağışlamanızı bil
hassa yalvarırım. Bütün iz· 
mirlilerin minnet ve şükran-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gibi hiç kimseye haber verme
den, hiç kimse ile vedalaşma 

dan lstanbuldan ayrılmışlardı. 

Tren sür'atle giderek tarlalar, 
köyler, dağlar, ovalar, ırmaklar 
bir sinema sür'atile göz önün
den gelip sı-eçerken bay Nuri 
kendi kendine şunu düşünü

yordu: 
- Şu bizim halimiz, kabil 

olsa da her kese anlatılsa ve 
her kes bu hakiki hikayemiz
den ibret alsa! Kırk yasından 
sonra saz çalmak nasıl olur? 
Anlaşılsa! .• 

Mazlum 

larını arzederken gelecek sene 
bize daha iyi şekilde iştirak 
fırsatını vermenizi yalvarırım. 

Şarbay Behçet Uzun söylevi 
sürekli alkışlarla karşılandı. 

Bunu ekspozanlar adına olarak 
Bay Saib'in söylevi takib etti. 

• 

ma cumhuriyet hükumetinin 
yardımları ile olmuştur , Pana
yırımız bu ulusal kalkınmada 
endüstrinin inkişafını gösteren 
biricik nümunedir. Gelecek se-

ne endüstrimizin verimlerini 
daha güzel ve dı>.ha iyi bula-

Panayır komitrsi11i11 şölt'11utde 

Bay Saib ekspozanların gele-

cek sene panayıra daha geniş 
ölçüde olarak iştirak edecek-

!erini temin ederek demiştir ki: 
"Gelecek seneki Arsı-

ulusal panayıra ekspozan
ların daha geniş mamulatla 
i ş t i rak edebileceklerini söyli · 
yebiliriz. Ulusal endüstrimizin 
az za~da gösterdiği kalkın-

cağımızı umuyoruz. 

Panayırın fahri başkanı ve 
Başbakanımız İsmet İnönü ile 

Ekonomi bakanı Celal Bayara 
ekspozanların şükranlarını bil

dirmesini Şarbaydan rica ede
rim. Gelecek sene, biz ekspo

zanlar arsıulusal panayırımızın 

daha ehemmiyetli ve büyük 
ulmasına çalışacağız.,, 

Üzüm Buhranı Karşısında 

retmenin · stediği nor
mal bir piyasadır 

'lurgullu Ticaret o ası Baş 
l· c: ı:!ığ ına ( Açık mektup ) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Dört Eylul 935 de Yeni A- fiatini bilsin. Halk gözü bağlı 
sırdaki yazııı::a verdiğiniz ce- karanlıkta yuruyor. Nereye 
vah ı okudum. Gerek simsarla- gittiğini bilmiyor: Bin bir çeşid 
rın gerek tüccarların kanuni meşakkat ve avuçlar dolusu 
evsafı haız olduklarını ve her borç paralarla on iki ayda bir 
an kontrol altında bulundukla- defa eline geçen ürünü baş-
rını bildirmeniz üretmenler üze- ta Hükumetin vergi borcu 
rinde iyi bir tesir yapacağını gelmek şartiyle bütün müb-
ümit ederim. Yalnız yazımızın rem ihtiyaçlarına ve borçla-
bu noktasında isabetsizlik rına karşı bulunuyor. Halk 
yoldur. Çünkü biz : Dünün borçludur. Binaenaleyh mah-
çirkin hadisele ini gözönünde sulünü üç aşağı beş yukarı 
tutarak bu noktaya temas ettik. satmak mecburiyetindedir diye 
Benim kadar sizin de bildiği· (Kurt dumanlı havayı sever 
niz bir hakikat vardır ki daha kabilinden) bir takım sanat 
yakın maz' de üç buçuk ku- sahiplerinin sanatlarının yanı 
ruşluk sermayeleri üzerine kur- başında üzüm alıcılığına ve pa-
dukları çok geniş mikyasta çalcılığa başlamak suretile 
alış veriş kabşanelerinin sikleti derhal fırsattan istifadey:: kal-
o çürük hatta başka birisine kışlıklarını goruyoruz. Daha 
ait sermayeler üzerinde daya- dün bir kadın altı buçuk ku-
namıyarak çöktü. O çöküntü ruştan fazla bir fiat verilmiyen 
altında kendileriyle beraber üzümünü ayni dakika içinde 
bir çok üretmenlerin yüzlerce sekiz kuruşa diğer bir tüccara 
ve binlerce iiralık alın teri ve veriyor. işte bu karışık ve 
el emeği de ezilip mahvoldu. mantıksız satışların normal bir 
Biz bu acı ve feci hatıraları şekle girmesini temenni ettik. 
düşünerek yazdık. Şayanı şükrandır ki bu vazı-

Satışın üç aşagı ve beş yu- yetin doğru olmadığını ve 
karısına gelince: işte biz bunun acun piyasasına uygun bu-
böyle olmasından şikayet edi- lunmadığını hatta bu kırık-

yoruz. Üç aşağı ve bes yukarı lığın Avrupa alıcıları üzerinde 
ne demekti? Ve böyle ı>e için de fena tesirler bıraktığını gö-
olsun? Üç ise üç, beş ise beş ren hükumetimiz dahi kat'i 

, bunıın böyle olduğunu halk tedbirlerini almağa karar veı-
bilmelidir. Ve bilinmesi lazım- diğini geniş bir nefesle oku-

yoruz. Yalnız şurasını da ay
dır. Biz üzümlerimizin mutlaka 
yüksek satılmasını istemiyoruz. 
Bir zamanlar üzümlerin satıl 

mayıp denize dökııldüğünü ve 
ya hayvanlara yedirildiğini 

kendimiz görmediyse~ de bü
yüklerimizden işittik. 

Acun piyasası neye İcab 
ettiriyorsa ona göre hareket 
etmek mecburiyetindeyiz. Ye
ter ki vaziyet normal bir şekil 
alsın. Üretmen satacağı malın 

rıca temenni edelim ki hüku-
metimizin alacağı tedbir sırf 

lzmir borsasına şamil olmasın. 
Çünl<ü ucuz ucuza yüzlerce çu
val üzüm biriktiren bir çok 
mutavassıtlar bu tedbirden is
tifade edip yine eskisi gibi ka
zalardan ucuz üzüm toplaır ağa 
kalkarlarsa alınacak tedbirler 
üretmenlere değil, mutavassıt

lar a yaramış olacak. 
Binaenaleyh bu alınacak ted-

§ - Panayırın açıldığı zz 
ağustos 935 tarihinden 10 ef 
lül 935 tarihine kadar panayırı 
gezenlerin yekunu ( 298,010 ) 
kişidir. 

Dün gece 
Şehir yarım saat 
Karanlıkta kaldı 

Dün akşam elektrik fabrik•'. 
sında bir arıza başgösterıııesı 
yüzünden elektrikler yarılll. s•; 
at kadar sönmüş, şehir yırJll 
beş dakika karanlıkta kalııı•r ,.. 
tır. Bilhassa Arsıulusal par.a~le 
rın son gecesi münasebeti!<• 
panaır çok kalabalıktı. Ele l< 
triklerin 3Önmesi cidden . çı~r. 
feci bir vaziyet ihdas etınıŞ 1 

be' 
Panayırda hazır bulunaıı d 

lediye Yarşarbayı Bay 5ua. 
ve panayıı · komitesi bu duru~. 
dan pek haklı olarak ınüte~ 

''Şıt" 
sir olmuşlardır. Yarşarbay k ,şı 
ketin bu gibi ihtimallere .~ le 
tedbirli olması lazımdır. Bo~lı 
hareket edilmemesi şaşıla' 
şeydir 11 demiştir. 

Devlet kurumla" 
r!nda çalışan 

İşçiler . a· 
Devl~t müesseselermde çuıı 

lişan işçiler hakkındaki. ka~ tit 
vilayet ve urayate bliğ edıJııııŞ ii· 

Bu kanuna göre devl~t ~ve 
esseselerinde çalışan daıııı cu· 
meslek edinmiş işçil~r bareP 
martesi saat 13 ten ıtı ... . ye• 
tatil ederler. Cumartesı uııli 
miyesi tam verilir. Bu g ~i· 
telafi için üç saat haftanı~arıı· 
ğer günlerinde müessese da 

·karar fından dağıtılır. fabrı.. ·şfet 
ve müesseselerde srünluk ı ali 

için hafta içinde çalışılııııY 
1 ıııat· 

saatlarakarşı ücret a ın 

Gaz maskesi 
Fabrikasında 

d 
ya· 

Ankarada Kırıkkale e. fab' 
pı makta olan gaz maske:' ere' 
·· · b't ek uı i r ı · asının ınşaatı ı m töreli 

d •. Fabrikanın açıfıııa ·yel 
2 J Birinciteşrin Cuııılı11f ab' 
b: yramı günü yapılacaktı'· ya 
ri! a yılda 300,000 masl<edufı:' 
pacak kabiliyettedir. vur rdııil 
!atımıza göre yakında gaı ~ ve 
korunma kursları açıfaca (<tir· 
Birincikanuna kadar südc: ııer 
Bu kurslar sıra ile yur ub J>ıP' 
bucağından meslekler jr ! W 
dan elli kişide bir de eb 

tirak edecektir. 'tfaİ>'e' 
Mesela, fabrikı.ılar,. ı ,ıarıO 

belediye, tramvay, ışya de' 
delegeleri 15 gün kurs:ıerioe 
vam edecek bunlar Y,e arlıll' 
döndükten sonra ke_ııdı su sU' 
daşlarına öğretecektır. esele' 
retle gazdan korunJJla ııı;rgiUe' 
siyle bütün vatanılaşfar 

• ••••• 
neceklerdır. ·••'" •. 

••••• • SP . ..... .. ..... .. . .... .. . .. ,,, . 
uı " ı· birlerden ~e a~lıyor )3U vııı • 

tışlar gayrı tabııdır. 1, i)re~ 
k çO" 1' 

yet karşısında pe d"l<tülıler. 
menlerin göz yaşı_ .. 0 

"t iÇ'~ 
ni bizzat gör~ü!l"U~~eıııııe e 
asıl satış mevsimının ,, 0ıer d 1 
iizere ol duğu bu . g~o e•veıı 
acil tedbirlerin bır Ve 1ıııt;Iİ 
alınmasını yazdı~· ,, deJ1 lıll e' 
bu vaziyetin kokunr ııJ1l $ • 
için neler yapılma~. : de Y~~ 
leceğini sırası ge ın.c te bll 1• 
zacağız. Artık vajj;ı 1ıeP1• 
gözü ile bakalım· )ıir d~eı 
mızı alakadar eden ııııal< ,e 
tir. Devayı arayıp bu )ıorctl 
birimizin milli bır .,.ı 
vazifesidir. ıt o• 

.''X'u.rgu:tı u. I"if""~ 

\ ııirmelly\m. 
aka 1<o•- \ 



ç 

• 
ıyasayı ca 

lzmir ticaret ve zahire bor
sasında 3-9-935 tarihinden 
9.9.935 akşamına kadar mua
mele görmüş olan bilumum 
hububat zehair ve sair ticaret 
maddelerinin mezkür tarihlerin 
teşkil eylediği hafta zarfındaki 
satış miktarile bunların en az 
ve en çok fiatlarını ve bu eşya 
arasında ihracat maddelerini 
teşkil edenlerin son haftaki pi
yasa vaziyetleri aşağıdaki su
rette tesbit edilmiş bulunmak
hıdır: 

Haftalık sabflar 
Cins ve Miktarı Haftalık fiat 
nev'i çuval 
Muhtelif 2954 
buğday 
Arpa 205 
Nohut 45 
Kum darı 57 

Bal ye 
Pamuk 241 

Kental 
Palamut 781 

Üznm 
ÇU\•a( 

17841 
İncir 6782 

en az en çok 
4,50 6,25 

3,50 
6,50 
4,50 

45 

350 

5 
5 

3,50 
7,50 

47 50 

450 

16 
15 

N t• "Son haftanın 7 nci 
O • Cumartesi gününün 

yarım tatil ve Pazartesi günü
nün de şenliklere rastlamış ol
ması dolayisilc borsada iki bu
çuk gün muamele olmamıştır.,, 

Bu noktai nazardan yukarı
daki satışlar 3/9/935den 7 /9/935 
tarihine kadar olan beş buçuk 
gfinlük muamelata münhasır 
kalmıştır. İhracat maddelerine 
de ait aşağıda verecegımız 
malumat ta keza bu müddete 
ait olacaktır. 

Arpa 
Yukarıda arzettiğimiz gibi 

son günlerde borsada satılmış 
olan arpa miktarı 205 çuval 
yerli malından ibaret olup be
her kilosu 3,50 kuruştan satil
mıştır. 

Geçen hafta yine yerli ne
viden 200 çuval arpa satışı 
olmuş ve beher kilosu 3,6875 
kuruştan satılmıştır. 

Bakla 
Son hafta içinde lzmir Ti

caret ve zahire borsasında sa
tılmış olan baklanın miktarı 

1461 çuval olarak hesaplan
mı~hr. Bu miktar tamamen 
hazır olarak satılmış ve fiatler 
4,5·5 kuruş arasında bulun! 
muştur. 

Bundan bir hafta evvel ise 
4,75-4,8125 kuruş arasında fi
atlcrle 403 çuval bakla alış 
verişi olmu tu. 

Geçen yılın bu haftasında 
4,875-5,25 kuruş arasında fiat-
1erlc 346 çuval bakla muame
lesi olmuştu. 

Son haf ta bakla piyasasında 
"Cçen ve daha evvelki hafta
lara nisbetle fazlaca hararet 
ve faaliyet görülmüştür. Fiat· 
ferde de geçen haftadan biraz 
daha yükseklik kaydedilmiştir. 
ihracatçıların Ağustos nihayeti 
teslimi şartile yapmış oldukları 
harici satış teslimatını yapmış 
olmaları hasebile ellerinde mal 
kalmadığı için yeni siparişleri 

karşılamak üzere yeniden mu
bayeata başladıkları anlaşıldı. 

Ayni z•manda iatok mall•nn 

sebile satıcılar fiatları yükselt
miş bulunmaktadırlar. 

Bu hale nazaran önümüzde
ki hafta içinde fazla talep vu
kuu takdirinde fiatlerin biraz 
daha yükseleceği muhakkak 
gibi görülmektedir. Piyasa ha
raretli ve alıcılar da iştihalı 
bulunmaktadırlar. 

Pamuk 
Son hafta içinde bilhassa 

vadeli işler üzerine oldukça 
hararetli muameleler olmuş ve 
bir miktar da hazır mal satıl
mıştır. Bu meyanda 105000 ki
lo hazır mal muh~elif tarihler
de teslim kaydile muamele 
görmüş ve bu münasebetle fi
atleri 44 - 45 kuruş olarak les
bit edilmiştir. 

Hazır olarak satılan mallar 
da fiatlerde geçen ;re daha ev
velki haftalara nisbetle deği
şiklik görülmemiş kaffesi 47,5 
kuruş üzerinden satılmışhr. 

Pamuk mahsulünün havala
rın müsaadesi hasebile göster
mekte olduğu durum gayet 
müsait görünmektedir. 

Bu sene rekoltesinden kısmı 
azamının dahili ihtiyacata sarf 
edileceği muhnkkak gibi telak
ki edilmekte olduğundan a
hili piyasanın alacağı şekil hak
kında tahmini bir fikir ve ka
naat edinilmesi imkansızlığı 
karşısında ihracatçılar bari
ce satış husu sunda gayet 
müteyakldz davranmaktadır
lar. Ayni zamanda yuka
rıda satıldığı zikredilen 25 
bin kilo pamuğun da bir 
ihracat firması tarafından sa
.tıldığına göre bu sene pamuk 
işlerinde fevkaladeliklere rast
lanacağı kuvvetle tahmin edil
mektedir. Haber aidığımıza 
göre pamuklarımızın balyalan
ması sırasında bu ameliyeye 
fazla ehemmiyet verilmiyerek 
balyalar arasında fazla sıklet 
farkları bırakıldığı ve ambalaj 
işinde kullanılan kanaviçelerin 
de eski, yamalı, kirli bir halde 
bulunduğunu ve bu yüzden 
bir çok ihtilafların meydana 
geldiğini nazarı dikkate alan 
borsa komiserliği bu işin önü
ne geçilmesi ve pamuk balya
larının bir sıklette ve temiz 
kanaviçelere ambalaj edilmesi 
suretile ihzarı için borsa ida
re heyeti nezdinde teşebbü
satta bulunmuş ve istihsal ey
lediği kararı da ticaret oda
sına yazmıştır. 

Hakikaten vadeli satış işle
rinde büyük bir rol oymyan 
sıklet işinin memleket iktisa
diyatı noktasından ehemmiyeti 
pek te göze ahnmıyacak derece -
de olmayıp bir çok ihtilafların 
zuhurunu badi olduğundan 
bu noktanın pamuk işlerinin 
fazlalaşmasmdan evvel halli 
zaruri gibi bulunmaktadır. 

Bunun için bu ve buna 
benzer bususnt hahkında 
ticaret odasının salahiyeti 
kanun ile tekit ve teyit edilmiş 
bulunduğuna göre bu cihetin 
fazla ehemmiyetle bir an evvel 
hal ve intaç edilmesini ticare
timiz namına bekler ve isteriz. 

Palamut 

u 

g 1 c 
oldukları 

"" .. gu 
anlaşı yor. 

bekleniyor 

• 
rı 

kentali 450 kuruştan 148 ken
tal tırnak, kentah 350 - 385 
kuruştan 210 kental kaba pa
lamut satışı olmuştur. 

Geçen hafla ise 400 - 450 
kuruştan 396 kental tırnak, 
345 - 350 kuruştan 439 kental 
kaba ve 220 kuruştan 150 ken
tal kaba engin palamut satışı 
olmuştu. 

Bu sene palamut rekoltesi
nin nok~an olarak tesbit edil
miş olması hasebile lzmir ve 
dahilden palamut gönderilme
mekte ve dahildeki tüccar ve 
müstahsiller atide daha fazla 
fiatle mal satacaklan ümidni 
besledikleri için mallarını elle
rinde tutmaktadırlar. 

lzmirde ihracatçılar elinde 
bulunmuş olan stoklar da ted
ı ici bir surette Revk ve ihraç 
edilmekte olması hasebile pi
yasada aşağı yukarı bir boşluk 
hissedilmektedir. 

ihracatçılar bu vaziyet kar
şısında hariçle kuvvetli ışlere 
girişmekten sakınmakta ve vaki 
siparişleri ihtiyatla karşılamak
tadırlar. Senevi ihracatımı2ın 
bu seneki rekolte ile karşıla
şacak miktarda olmaması do
layısile bu sene rekoltesinin iyi 
idaresi halinde memlekete ve 
müstahsile fazla faide temin 
edeceği muhal·kaktir. Şimdilik 
piyasa normal olup fiatlerde 
yazılmağa değer birşey yoktur. 

Zeytinyağı 
Piyasaya firız olmuş bulunan 

durgunluk haftalardanberi de
vam etmekte ve borsaya hiç 
bir muamele knydettirilnıemek
tedir. 

Geçen senenin bu haftasın
da da borsada iş olmamış idi. 

Zeytinlerimizin zirai vazi} eti 
hakkında icra ettiğimız tahki
kata göre, malüm olduğu üzere 
geçen sene fazla miktarda 
mahsul istihsal edilmiş ve ağaç
ların bir sene az ve bir sene 
de çok mahsul verdiklerine 
göre bu sene rekoltenin nok
san olacağı tabii görülmekte 
bulunmuştur. 

Ancak sene icabı olarak bu 
azlığa havaların hala korak 
gitmekte olmasının da daha 
fazla müessir olacağı ve bu 
sene geçen senenin dörtte biri 
nispetinde mahsul alınabileceği 
şüphesi hakim bulunmaktadır. 

Bunun içindir ki, ellerinde 
stok mal bulunan tüccarımız 
yeni mahsulün kcmmiyet ve 

~ 

keyfi)'et nokt larından vaziyeti 

tamamen tayin edinciye kadar 
satmamakta ve vaki teklifleri 
btirid veyahud da yüksek fiat 
talebi suretile karşılamakta
dırlar. 

Bu ay zarfında yağmur yağ
dığı takdirde zeytinyağı fiat
ların<la azami tereffü hasıl 
olacağı kanaatı vardır. 

Perakende satışlarda fiatler 
şimdiden 30 kuruşa yüksel
miştir. 

Afyon 
iz.mirde son ve geçen hafta 

ile geçen senenin bu haftasın
da gerek boraada ve gerek 
borsa haricinde afyon üzerine 
muamele olmamıştır. .., " .__ 

valisi 
incir 

1935 Senesi incir mahsulü
nün piyasaya ilk arzı tarihin
den 9 9-935 akşamına kadar 
satılmış olan mikdarı 48698 
çuvala ulaşmış olarak hesap
lanmıştır. Ayrı ayrı nevilerden 
olan bu mikdarm 5 ile 16 ku
ruş arasında satıldığı rörül
müştür. 

Geçen senenin aynı tarihe 
kadar ise incir satışı 30,000 
çuval raddesine baliğ olmuş ve 
fiatleri de 4,5 ile 14 kuruş 
rasında bulunmuştur. 

Bu hesaba göre busene fi
at)erde biraz yükseklik bulun
makta ve mikdar ciheti ise 
geçen seneden üstün bulun
maktadır. 

Son hafta içinde gündelik 
itib.ıriyle aşağıdaki incir işleri 
olmuştur. 

Tarihi 
3-9-935 
4 " 
5 ,1 

6 ,. 

Çuvalı 
4234 
6342 
1782 
1762 

7 •I 704 
14824 

8 ve 9-9-935 de 

Fiat 
Az Çok 

5 16 
5 15,00 
5 16 
5 16 
5 16 

borsa ka-
palı bulunmakla muamele ol
mamışhr. 

Yukarıda işaretli satış ye
kunu nevi ve fiat noktaların

dan aşağıdaki surette toplan
mıştır. 

Fi at 
Nev'i Mıktarı Az Çok 
Süzme 1261 9 16 
Elleme 12465 7 10 
Pnçnl 985 5 8 
Naturcl 113 5 6,75 
Yekün 14824 

Bundan bir hafta evvelki sa
tışlar ise nevi ve fint nokta
larından aşağıdaki şekilde ol
muştu: 

nevi miktarı 

Süzme 1328 
Elleme 12237 
Paçal 2542 
Nature) 107 
'Y ekf.an 16214 

az 
9 
7 
5 
5 

fiat 
çok 
16 
11 

7 75 
6 

incir piyasasının son haftaki 
vaziyeti gerek satış ve gerek 
fiat ııoktnlarmda geçen sene
kinin aynıdır. Durumda hiç bir 
değişiklik yoktur. 

ihracatçılara hazırlanmakta 
olan incirlerin ihracatın~ devam 
edilmektedir. B:Jbassn Amerika 
için hnzırlanmaktn olan incir
lerin en iyi neviden olması 15-
zımgeldiğinden piyasada iyi 
mallar aranmaktadır. 

Esasen halen Anndoludan 
lzmire gönderilmekte olan in
cirJcr de iyi malları teşkil et
mekte olup müsait fiatlerle ve 
hemen sahn alınmaktadır. 

Şimdilik incir piyasasında 
yazılmağa değer başkaca bir 
fevkaladelik yoktur. 

• 
Çek. üzüm 

Bu sene çekirdeksiz üzüm 
mahsulünün piyasaya arzı tari
hinden 9-9-935 akşamına ka
dar ~atılmış olan çekirdek•iz 
üzüm miktarı 88466 çuval ve 
301 torbadan ibaret olup bun
lar da nevileri itibarile 5 - 20 
kuruş arasında satılmışt,ır. 

_ Geçen sene ise bu tarihe 

kadar 78654 çuval ve 205 tor
ba çekirdeksiz üzüm 5-21 ku· 
ruş arasında muamele görmüştü. 
Son haftada 40709 çuval üzüm 
satılmıştır. 

Bu yekun nevi ve fiat itiba· 
rile aşağıdaki satışlardan teşek
kül etmiştir. 
Numara Çuval Fi at 

5 719 
6 3855 
7 6145 
8 12685 
9 15315 

10 1641 
11 313 
12 46 
Y ekftn 40719 

Az Çok 
5 6 
5 50 6 75 
6 75 7 25 
7 50 7 625 
7 75 9 75 

10 13 00 
13 14 
14 50 20 00 

Geçen haftaki üzüm sabşları 
şu suretle olmuştu: 
Numsra Çuval Fi at 

5 571 
6 3458 
7 6625 
8 11469 
9 14658 

10 1576 
11 145 
12 65 
Yekün38747 

Az Çok 
s 00 5 625 
s 50 6 625 
6 50 7 125 
7 00 7 625 
7 75 9 75 

10. 13 
13 14 
~4 50 16 

Geçen yılın bu haftasında 
ise 8761 çuval üzüm satışı ol
muş nevi ve fiat noktasından 
aşağıdak! surette tesbit olun
muştu. 

Nu. Çuval 

5 568 
6 1300 
7 1968 
8 2611 
9 1890 

10 424 
8761 

Fiat 
nz 
6 
7,25 
8,25 
9,75 

10,50 
12,50 

çok 
8 
9,25 

10,50 
11,25 
12,50 
15 

Son haf ta içinde üzüm fiat
lerinde görülmüş olan farklara 
gelince; hafta bidayet)erinde 
fiatler şu merkezde bulun
muştu: 

Nu. Fi at 
az çok 

6 5,50 6,25 
7 6,50 6,75 
8 7 7,25 
9 6,50 8 

10 10 10,50 
11 13 14 

işbu fiatler 3 ve 4-9-935 ta
rihlerinde bu şekilde devam 
etmiş ve 5 tarihinde ise her 
nevide 0,25 - 0,5 khruş ara
sında bir tenezzül göstermiştir. 

işbu tenezzül üzerine piya
sada görülen telaş üzerine sa
tıcı tüccarlar birliği hemen 

harekete geçmiş ve evvelce 
yazdığımız gibi telgrafla Eko
nomi Bakanlığına müracaat 
ederek piyasada görülen fena 
vaziyetin önüne geçilmesi için 
teşebbüsatta bulunularak va
dedilmiş olan tedbirlerin itti· 
hnzı rica olunmuştu. 

Bunun üzerine İzmir inhisar 
başmüdlil'iyeti aldığı emir üze· 
rine 6-9-935 tarihinde piyasa
ya çıkmış ve mUbayaata baş
lamııtır. Mübaycatın hnddı za
tinde 361 çuvala münhasır 
kalmıs olmasına rağmen piya
Hda derhal eyi intibalar hasıl 
olmuş ve f iatJcrde görülmüş 

olan tenezzül zail olarak pi
yasa eski halini iktisap etmiştir. 

Bu fiili hareketle beraber 

DUn Borsada 
Yapllan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
966 H Alyoti 7 
858 Akosman Z 6 50 
482 H Z Ahmet 6 
472 S Süleymano 6 
351 K A Kazım 7 75 
253 H Alyoti 6 50 
198 Manisa B Koo 6 25 
122 Koo ittihadı 8 

76 Hacı Salim M 7 25 
72 Beşikçi Z bira 7 
67 TDebbas 10 
64 Ş Rt!mzi 10 50 
54 F Emin 6 50 
61 J Tarant M 6 75 
48 Albayrak 7 50 
39 Kaptan Z lsma 8 
31 H Alberti 13 
30 F Z AbduUah 11 50 
27 Çolak O Nuri 8 
22 Ş Riza Halef 1 O 25 
18 JKohen 8 
18 M J Taranto 14 50 
13 S Gomel 14 50 
6 Derviş Cafer 7 

incir 

9 75 
8 25 

15 
16 
10 50 
14 
12 50 
11 25 
7 25 

11 25 
14 58 
14 
7 50 
9 
9 50 

10 25 
14 50 
14 50 
8 

13 50 
10 
15 
14 50 

7 

Çu. Alıcı 
4176 Muhtelif 5 

Fiat 
16 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
42 Buğday 5 62 

150 Arpa 3 87 
60 Akdarı 3 75 
200 balye pamuk 44 

5 62 
3 87 
3 75 

46 

Para Piyasası 
11-9-1935 

Alış Satış 

Mark 50 15 50 65 
İstetlin 618 50 623 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 1 O 79 40 
Belga 21 1 O 21 55 
İtalyan lireti 10 22 10 32 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 84 75 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

Tütün rekoltesi 
Tütün tekitler ( inhisarlar ) 

idaresi yeni yıl tütün ürünü 
üzerindeki incelemelerini bitir
mişth·. Yeni tülün genci ola-
rak otuz beş milyon kiloyu bu
lacağı ve kuraklıktan ötürü 
ürünün nefasetçe, iyi olacağı 
anlaşılmaktadır. Tütün ç.ıkatcı· 
ları (ihracatçıları) şimdiden, tü: 
tün bölgelerini dolaşarak yem 
yetişen tiltiin üzerinde i~cele
meler yaparak tütün peylımcye 
koyulmuşlardır. 

T ekitler idare i tütün ekici
lerine yardım olmak üzere, bu 
yıl, istiyenlere erken avans 
vermeyi kararlaşbrmışbr. Trab· 
zon çevrimindeki tütüncü)ere 
şimdiden avans para dağıtıl· 
mışbr. 

Samsun, Bafra, lzmir ve 
Marmara çevrimlerinde de avans 
verilmesi için tedbirler alın· 
mıştır. 

.....•...•.•••.........••........... , ..... 
uzum piyasasmm tutulması 
hakkında hükumetçe daha baıı 
mühim tedbirler alınacağı ga
zete sütunlarında okunup ve 
salahiyett&r ağızlardan da işi· 
dilmesi üzerine piyasada bir 
derece daha fazla salah hasıl 
olmuştur. Hafta içinde yapılan 
satışlar çok hararetli olmuş ve 
hafta yekünu geçen haftaki 
miktarı aşmıştır. 

Bu va7.İyet karşısında gerçi 
ihracatçılar mübayealarmın es· 

• ki alivrelerini kapamak hususuna 
matuf bulunduğunu söyle
mekte iseler de bunun kaydı 
ihtiyatla kabulü icabetmektedir. 

Çünkü piyasanın açılış tari
hinden bugline kadnr vaki mu
bayaat alivre olarak satıldığı 
oranlanan miktarı çoktan geç
miş olarak hesap cdiJiyor. Bu 
münasebetle ihracatçıların yeni 
siparişler almış olduklarından 
ve yahud atiyi emin görmekte 
olmaları itibarile mübayeat 
yapmukta bulundukluı anla
şılmaktadır. 

Abdi Sokullu 



Zabıta Haberleri: 
.· Ağaçtan dU,erek öldU 

Ödemişin Kiraz nahiyesinin 
Çömlekçi köyünde Mehmet 
oğlu Halil palamu~ toplark.~n 
ağaç üstünden duşerek ol
müştür. 

Hırsızlar tutuldu 
Keçecilerde Şükran soka

ğında Cavid oğlu südcü Riza 
uyku.da iken evine giren Ce
lal oğlu Ali ve Avram oğlu 
Liyeto, altı gümüş, altı gü
müş kaşık, bir ustura ve sek
sen kuruş para çalmışlardır. 
Çatal, kaşık ve ustura Alinin 
evinde bulunmuştur. 

Tabanca taşıwormu' 
Cumuriyet meydanında halk 

arasında tabanca taşıdıği gö
rülen Ali zabıtaca tutulmuştur. 

Taşla Yaralamış 
Karantinada Mısırlı cadde

sinde kayalık sokağında otu
ran Abdullah oğlu lsmail le 
sanat mektebi talebesinden 
Hasan oğlu Muzaffer arasında 
kavga çıkmış ve ağız kavgası 

sonunda Muzaffer taşla lsma
ili ba sından yaralamıştır. 

Adliyeye verilenler 
Alsancakta karakol sokağın

da oturur lngiliz tebeasından 
Luran oğiu Lunar Türklüğü 
tahkir ettıği iddiasile üçüncü 

soru hiikimli~ine verılmiştir. 

Beyköyünde bir ev yandı 
Ödemişte Beyköyünde Se

lim oğlu de1i Hüseyinin dört 
odalı evi bir yangın neticesin
de tamamen yanmıştır. 

Sokakta yatmış 

Barda kavga 
Kordonda yeni açılan Türk

ovaz barına giden Ragıp Ce
mal oğlu boksör Naci bira pa· 
rası meselesinde garsonlarla 
kavga etmiş ve kapı pençere· 
!eri kırmıştır. Garsonlar da 
Nacinin burnuna yumrukla vur
muşlardır. Zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzatter 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 

Daima Sabit Daima Tabii 

Juvantin Saç ovaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

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

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

lkiçeşmelikte Hasta sokağın
da oturan Mustafa oğlu Arif 
sarhoş olarak sokakta yattığın· 
dan tutulmuştur. 

aoo Ura uçmuş 

İkinci hukuk mahkemesinden: 
lzmirde oturan Emine tara· 

fından kocası topçu birinci ta
bur yirmi yedinçi bölügü efra
dından iken terhis edilip elyevm 
nerede bulunduğu bilinmiyen 
Bayram aleyhinde açılan dava 
ve icra kılınan muhakeme so
nunda tarafeynin boşanmaları· 
na ve bu hususta müddeaaley· 
hin tahakkuk eden kabahatına 
mebni tarihi hükümden itiba
ren yeniden bir sene müddet· 
le evlenememesine ve müşterak 
çocuklarının hakkı velayetinin 
müddeiye verilmesine ve çocuk
ları için ayda sekiz lira nefaka 
takdirile meblağı mezki'ırun 

müddeaaleyhten alınarak müd
deiyeye verilmesine ve masa
r'.fi muhakeme olan 1087 ku
ruşun mmüddeaaleyhe tahmili
ne 10-7-935 günlemecinde müd· 
deaaleyhin gıyabında karar ve
rilmekle H. U. M. K. nun mad· 
dei mahsusasına tevfikan tan
zim kılınan ihbarnamenin müd
deaaleyhin bulunamamasına 
mebni tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

IKarahisar Maden Suyul 
Yemiş Çarşısında 2 sayılı 

llzüm magazasında Bay Reşad 
Leblebici oğlunun yazıhane
sinde çekmecesine koyduğu 

300 lirası çalınmıştır. Hırsız, 
zabıtaca aranmaktadır. 

Yaralamış 
Kestane pazarında T evfiğin 

üzüm mağazasında yatan ha· 
mal Talib, Raşid oğlu Meh
medin üzüm mağasına giderek 
boş çuval istemiş ve bu yüz
den aralarında çıkan kavgada 
Mebmed sopa ile Talibi ba
şından yaralamıştır. 

Çocuğu ezdi 
Karşıkadan lzmire giden 

776 sayılı yük arabasile Bay· 
raklıdan geçen Arif oğlu Mu· 
harrem, Menemen caddesinde 
oynamakta olan 2 yaşlarında 
Mustafaya çarpmış ve başından 
yaralanmasına sebebiye verdi· 
ğinden yakalanmıştır. 

2902 (2061) 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka,antina tramH'7 cad
desi No. 599 Tel. 2545 

NIÇlı 
Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çünkü : 

Dişlerin beyaz olması için 

•••••• • 
~ 1 ~ ıncı şart : . . •••••• 

RADYOLiN KULLANMAK 

rı·~ inci şart ta : 
•••••• 

Ağzı yalnız sabahları değil, her yemekten sonra, mümkün 
olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 

....................................................................................... 
: Buıtünden itibaren dişlerinizi bu şartlara riayet . . _ 
• ederek temi:deyınul : •...............••.•..••••••.••...••...•.•.................•..•.................... ~ .. 

" _j('fZ". c;.ı; .. ; .ı:;. _JXJ 

oauıoo,o ,:"' 

Böbrek, karaciğer rahatsıziıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
ardak içiniz 

Tilkilik Yeni lzmir eczanesi Telefon : 2067 

evlet Demir~ollarından; 
Aydın hattı dahil olmak üzere Devlet demiryolları şebekesi 

dahilindeki istasyonlardan lzmir, Karşıyaka, Bandırma, Haydar
paşa, Derince, Samsun ve Mersin istasyonlarına tam vagon ha· 
muleli olarak yapılacak palamut ve çam kabuğu nakliyatı için 
muaddel D. D./39 numaralı tarife ihdas olunarak 8-inci işletme 
ınıntakasmda 1/9/935 tarıhinden ve esas şebekede 1 Teşrinievel 
935 tar.hinden itibaren meriyete girecek ve aşağıdaki ücretlere 
tabi tutulacaktır. 

1 kilometreden 100 kilometreye kadar olan mesafede beher 
ton ve kilometre başına 4 kuruş. 

101 kilometreden 300 kilometreye kadar olan mesafede beher 
ton ve kilo':11_etre başına 2 kuruş ve 301 kilometreden fazla 
mesafe dahılınde beher ton ve kilometre başına 1 kuruş tarife 
tatbik olunacaktır Diğer şerait ve tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilmesi. 7-10-12 2854 (2044) 

Senelik muhammen kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 
gösterilen gayri menkuller 1-10-935 Salı günü saat 15 de pazar
lık usulile lzmirde Basmahane istasyonunda yedinci işletme bi
nasında kiraya verilecektir. 

isteklilerin. yine aşağıda binalar hizasında gösterilen miktarda 
muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
işe girmeye kanuni mani bulunmadığına dair beyannamelerle 
aynı günde saat 16 ya kadar kominyon reisliğine müracaatları 
lazımdır. 

Mevkii 
Alsancak istasyonuuda 
bekleme salonu içinıie 
Alsancak istasyonunda 

2885 

senelik muham-
men kira bedeli 

Cinsi lira 
135-3 No:lu tütüncü 84 
barakası 

muvakkat 
teminat 
miktarı 

6.30 

137 kapı No. lu büfe 
12-14 

300 22.50 
(2059) 

sınıf 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 
IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniı· 

. . G. D. G i R A S No· 
Y enı Manıfaturacılar- çarşısı Saffet sokağı R 

Telefon No: 2413 P. K. No. 234 ızMI 

T I L K İ L ! !,,. 

BIÇKI YURDU 
MUes!tlsi : Zehra Hasan djlit· 

Hiç dikiş bilmiye:ı bayanla~ birinci şubeye kabul edd,Jı 
Bir senede biçki dikiş öğretilir ve maariften ınu9' 
şahadetname verilir. ıarı"' 

ık . · b t b.k t f t ·ı·· · · nokta · ıncı şu e at ı a sını ına, erzı ıgın en ınce dilıif 

öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o derecededoıııı' 
bilen, maka3 ve biçkiyi ilerletmek istiyen bayanlar~ biçil• 
ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek elbiselerı, ıoııı• 
mesi ve dikilmesi öğretilir makasdar yetiştirilir ve dıP 
verilir. llÇ 

Biçki ve dikiş arzu eden bayanlara - hususi olara~ir~ 
dört ayda göstermek suretile talebeler de kabul edı 

d·1·r)er· 
Taşradan gelen talebeler leyli olarak kabul e ı ı 

ı-6 

rlıı' 
lzmir liler Is tan bul da nerede buluş-od 

1. e 
Beyoğlunda Bristol ote ın 

1 r de 
Sirkecide Osmaniyeote 111

. 
• . t~ 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eskı 01.ı.ıl• 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay orner aes· 
fldir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin ııırııes 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini b~eııdİ 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Sevket 'Y""eğiil 
MUKAVVA KUTU ATEL yESi 

I3Ü'5C1'.)'H:. - H:.ÜÇÜ~ ,. 'i 
Kutu çeşitlerinin her türlLlSl 

En Fantazi Kutulaı · 9ıet•"' 
Almanyadan yeni getirilen en son 11 "' 

maklnalarla, piyasan n en tecrUb9 r 
bllglçll ustaları tarafından Y· pılı ' 

Temiz iş, Uygun şart 
Halimağa Çarşısı No. 35 38) 

1 - 8 h-2 (20 
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~ '!Jv.7..z.7.77 /ZZ7.7./Z///./// "' 

Az işitenlere ma bsus 

u ak aletler. 
Yeni model 

Yeni çeşit 

Kulaktan geçme küçük 
düğmeli model 

İL/ LİKTE 
Yeni "ızmir,, eczanesi 

C7 "77..777777/77/7.J?///7/////h 

öz e~imi 
MTA O EL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

izmir belediyesinden: ı 
1 - 420 lira bedeli muham

menli Çayırlı bağçede 85 ada
nın 420 metre murabbaındaki 
14,15 ve 17 sayılı arsaları baş· 
sekreterlıkteki şartname veçhile 
24-9-935 Cuma günü saat on
da açık arttıırma ile ihale edi
lecektir. 

iştirak için 32 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

2 - 600 lira bedeli muham
mcnli Hasan hoca mahallesi 
Cakmak fırınında eski ıtfaiye 
garajı mahalli olan kireç ham 
başsekreterJikteki şartnamesi 
veçhile 24-9-935 Cuma günü 
saat 10 da açık arttırma ile bir 
sene kiraya verilecektir. 

İştirak için 45 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

3 - 200 lira bedeli muham-

menli Alsancnk birinci Kordon 
caddesindeki eski ıtfaiye garajı 
binası başsekreter!ikteki şart

namesi veçhile 24-9-935 Cuma 

günü saat 1 O da açık arttırma 

ile bir sene kmıya verilecektir. 
iştirak için 15 liralık muvak

kat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söyle
nen gün ve saaata kadar ko
misyona gelinir. 
7-12-17-22 2862 (2039) 

§ 1 - Beher metre murab
baı yirmi bir lira doksan altı 

kuruş, tamamı 10835 lira 72 
kuruş bedeli muhammenli ikinci 

I o donda Cumhuriyet meyda
ı ı n bitişiği köşede beş mu

l er rer sayılı adanın on bir ve 
on iki sayılı 493,43 metre mu
rabbaındaki arsası başsekre
terliktcki şartnamesi veçhile 
kapalı zarf uru ile yapılacak 
arttırma ile ihe c edilecektir. 

Arttırma 27 Eylül 935 Cuma 
günü saat ondadır. 

Bu işin muvakkat tnminatı 
813 Jiradır. 

Teklif mektubu kapalı bir 
zarf içerisine konup mühürle-
necek, muvakkat teminata ait 
makbuz veya banka teminat 
mektubu ile birlikte başka bir 
zarfa konup üzerine hangi işe 
ait olduğu yazılarak mühürlü 
bir vaziyette arttırma yapılma· 
dan bir saat evveline kadar 
şarbaya verilir. 

2 - 333, 75 lira bedeli mu
hammenli Gündoğduda 58 ada
nın 267 metre murabbamdaki 
7 sayılı arsası başsekreterlik
tcki şartnamesi veçhile 27 Ey
lül 935 Cuma günü saat 10 da 
açık artbrma ile ihale edile
cektir. 

1 tirak için 26 liralık muvak
kat teminnt makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 

kadar 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
81 a:u yeniden ve nolısansız bir Eurette yapdmış olan mekteblmizln 

a ve il ısın larsna talebe kayit ve abulU eylQlUn i i inde başlar •• 

Ana kısmı : 4. 5, 6 yaşında~i yavruların yetiştirilmesi için 
(/J///ZLZLLL,'///////; en son usull ·re gore hazırlanmıştır. 

K · t İŞİ • için her gün. saat ( 9 DAN. 17 ) ye kada! yeni binanın 
ayı .,.~ I<EST LLI CADDESi üzerindekı kapısından 

'l///;/ 2'../L7.LZ7~-" ~ 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
6-26 (2001) 

ABSIU 

• yırınd 

ÇOLAKZADE 
PAVYONUNU 

KUI~--
öRENLER 

kasını 

Ya tığı umaş ?Y a göste 
kiyeti akdi ediyo ar. 

i"' i muvaff a-

u a rika ı kn aş arında ·u güzellikler 
hemen aöze çarpar. Saf yünden yapılışları, 
ucuzluğu, s ,:!lamlığı, ütü tut rlığ , [Olmaz 
ve çekici renk güzelli .... i. 

.......................... _ .• ~-----------------
Mutlaka ziyaret ediniz 

Pavyondada toptan ve perakende satılır 

adyo se gi§·n ,,e ö .. e·-vtli J~ ir yer alan 

TE E KEN 
Siiner 564· '' l,K 

C//.///.7LL7Lhr7J7..7.77ZZ7J/_L//n 

fviodelinin TELEFUNKEN Radyosu panayır 
6 lambalı Şerefine gelmiştir 

K1sa, orta ve uzun mevce eri büyük bir har 0 

sasİ) etle a ııaıı ve kudreti sair makinalardan üs
tün olr n bu n_akina zarif bi şekilde arzedilmiştir 

Fennt n en ·on tekiinıiillerini nefsinde toplıyan ve en 
ınii. kiilterin hayretini nıucip olan bu n1akina 

1936 MEVSiMiNiN BiR HARİKASIDIR 
VZ7Z//7.LLX7J;7JJ77777777' 

r//.////T/T7777Jl""/77~]1!7~ 
U.7/.Z./Z///./_/JL/J.//. "L/./L7.J 

Sayın zmir hal ı ve panayır ziya etç erinin 
Bu makinayı tedkik etme1eri için 

Borla Biraderler Sü~Eası 
.:J 

Tica e hanesinin Pavyonlarına 
Hararetle davetlidirl~r 

~8---9--12 (2035) 

Türkiye Yağ ve Mamulatı 
Sanayii Ltd. Şirketi 

TURY 
Sayguı yurddaşlarııı ınaınulatı hak· 
kında ötedenheri gö._ terdiği rağbet 
Ye teveccühün ıııiıınettarı olan 

' 

TUR.t~N 
Yağ ve sabun fabrikaları 

Bu kerre çıkarn1ağa muvaffak olduğu 
nebati tereyağını lezzet bilir müşterilerine 
büyük 'bir sevinç ve onörle takdim eder, 

TURYAG 
ismini verdiğimiz işbu "Yemek yağı ,, bu 

cins yağlardan iste nen bUtUn şeraiti havi 
ideal bir " Matbah ,, yağıdır. 

Bununla her türlü leziz yemekler hazırlandığı gibi 
enfes börekler, pilavlar, pastalar, hamur işi tatlılar ya· 
pılmasında büyük muvaffokiyetle kullanılmaktadır. 

Yağlarımız fenni ve sıhhi şeraitin en yüksek temina
tına malik oldukları gibi bittabi temizlik hususunda en 
ince ve küçük noktaları bile kat'iyen ihmal 
edilmemektedir. 

Bundan dolayı vücutlarile onörlendiğimiz salahiyet 
sahibi doktorlarımız hazım cihazlan :zayıf olanlarla 
hastalar için hazırlanacak yemeklerin bu yağ: 
larımızla yapılmasını kat'iyetle tavsiye etmelen 

"TURYAG,, 
hakkında tam bırfikır verebilecek mahiyettedir. Bu bapta 
daha sarih mnlümat alabilmek için Turandaki müesse· 
semiz her zaman için şükran borcu ile dolu olduğumuz 
saygılı halkımızın emirlerine amade olduğunu arz ve 
keza 9 eylül sergisinde genci kapının sol tarafında ilk 
1 ilfi 4 numaralı pavyonlarımızı ziyaret buyurmalarını 
rica ederiz. 

• 
'"YEN""I 

Hurufat Dökümha esı 

Abdülaziz Heybeli 
• Murabıt Çarşı • To. 251Zl\1IR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

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

mUessesemden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katalog ve fihrist gönderlllr 

·1---------------------~--
ı >..A.IN[C>N" 

Marka ampuller 
Ampullerin en iyisidir 
2,5 3,5 3,8 voltluk 

Ampuller her zaman için mevcuttur 
Bütün dünya bu marka ampulleri 

Tercih etmiştir. 

Fotoğraf 
ÇABUK ucuz 

TEMiZ 
YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 



F ratelli Sperco 
V aour Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

ıLanımızda olup 14 eylülde An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
Hamburg !imanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg lımanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 7 teş
rini evvelde gelip 12 teşriniev
velde Anvers, Rotterdam.Ams· 
terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacaktır. 
HERMES vapuru 21 teşrini 

evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, .6. mster
dam ve Hamburg liman!arı için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükünü tahlıyeden 
sonra Burgas, Varna ve Kös
tence liman!aı ına hareket ede
cektir. 

HERMES vapuru 4 teşrini
evvelde gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna ve 
Köstence l i manlarına hareket 
edecektir. 

GANYM EDES vapuru 19 
teşrinievve ' de gelip yükünü tah· 
liyeden sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanlarına hare
ket ed~cektir. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
HEMLAND motörü limanı

mızda olup yükünü tahliye et
tikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, O!lo ve lsl>andinavya li
manlarına hareket edecektir. 

VASLAND motörü 15 teş
rinievve!de gelip yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam,Ham
l'>urg, Dantzig, Gdynia, Iskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

NORDLAND motörü 2 teş
rinisanide beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot· 1 
terdam, Hamburg, Copenhage 1 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve Is- l 
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERV.CE MARITıM RUUMAİN 
ALBA JUL YA vapuru 30 

eylülde gelip 1 teşrinievvelde 

Pire, Malta, Napoli, Cenova 
Marsilya ve Barse!ona için 
yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 27 teşri
nievvelde gelip 28 teşriniev
velde Pire, Napoli, Cenova, 
Marsilya ~ ve Barselona için 
yük alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

LEW ANT motörü 15 teşri
nievvelde Anvers ve Gdynia 
limanları iç.n yük alacaktır. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında F ratelli Sperco acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

lzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

Beyler sokağında Hacımah
mud çıkmazında mukim ve ti
caret mahkemesince iflasına 

karar verilm i ş olan Eyyüp Ce
malin masaya ait hiçbir malı 
olmadığından ilan tarihinden 
itibaren 30 gün içinde iflasına 
müteallik muamelelerin tatbiki 
alacaklılar tarafından istenil
mez ve muktezi masraflar pl• 
şin verilmezse 217 ci madde 1 
mucibince iflasın kapatılacağı 

ilan olunur. 2906 (2062) 1 

N. V. 
F. H. Van Der / 
Zee & Co. • 

Deutche Levante Lin:e 
CHIOS vapuru 16 eylülde 

beklen;yor. Hamburg, ve Bre
menden yük çıkaracaktır. 

ITAURI vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. 20 ey?üle kadar 
Anvers, Direkt Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

WINFRIED vapuru 1 birinci 
teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

WASGENWALD vapuru 14 
i:ıirinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada; Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyeccktir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

TROYBURG vapuru halen 
lir>anımızda olup Anvers, Rot
dam ve Hamburg için yük 
alıyor. 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bek!eniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelbavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

SARDINIA motörü 27 ey· 
lülde bekleniyor. Havre, Dippe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

SAN ANDRES 
birinci teşrinde 
Dippe ve Norveç 
yük alacaktır. 

motörü 23 
bekleniyor. 
limanlarııra 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ROUMELIAN vapuru 20 ey
lülde Liverpool ve Svansea'dan 
geFp tahliyede bu• ., ,.acaktır. 

ı' A~met Hulüsi 
/" . ALATAŞ 
/ iç hastalıkları doktoru " 
~ Kemeraltı Şamlı sokak No.20 
~ /////////? //YJLJ(//L7YJ7L///; 

DlDO vapuru 17 eylülde '//////////////////////..LX/Z)~ 

beklenilmekte olup 21 eylüle ı '\ DOKTOR 
kadar Liverpool ve Glasgov I' z · G ~ 1 

için vük alacaktır. ~ 'Y8 OH sın 
ey~;~~~~v:~::ol v:3 ~:::se:~ I~ 1 ~ 
dıın rre'in tahliverlı- hulıınacaktır l ~ MERKEZ hastanesi 

LO ORA ve HULL HATTI , , 
FABIAN vapuru 1? eyJi;l,le ' KULAK, BOGAZ ~ 

bek'enmekte olup 18 P.y'i\le BURUN ŞEFİ 
kadar Londra ve Hull için ikinci beyler sokağı 
yük a1acakhr. ~ Beyler hamamı karşısında 

FGYPSIAN vıryuru ?7 Py- / ~ No. 41 , 
lülde Londra Hull ve /!- nvers- · ' Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar~ 

1 T ELEFON 3686 ten rre!ip tah1"vede f.,,',..,acak 
,., ·, 24-26 !924) . t':; 

ve ayni zalJ'anda fi t .. . ,·,,:ev- ~'/////////////////////_//;';// ı 
vel\! kadar Londı a ve Hü11 icin 
yük a 1 acaktır. ) '///./J///////////////J"/L.al\ 

The General Steam Vavi- ~ DOKTOR 
STORrr~t· ::pc:;u Lt~7 eyliile 1' z ı. it. 

1 T L . 
:::~~- Londra için yük ala- ~ 81\81 3f 81\ÇI' 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie , 

GALJLı::A vapuru 10 eylül- iç HASTALIKLARI ' 
de Hambmg, Brenıen ve An· mütahassısı 
versten gelip tahliyede bulu- ı ikinci Beyler sokağı Türk 
nacaktır. müzayede salonu bitişiğinde 

Not: Vapur tarihleri ve va- ;-.; No. 45 

Purların isimleri üzerine deği- Öğleden sonra 15-18 kadar 
· hastalarını kabul eder 

şikliklcrden mesuliyPt kabul (1250) Telefon 3806 
edilmez. ---,,----- ""l'iir' ..:rzzs.<Z/r/.7.ZT..42ZZ74YZ//X"/'1'LZZJ 
• 

ECZAC BA~' 

Süleyman 
Ferit 
Kolonya 

Esans 
Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 12 birinci 

teşrir.de bekleniyor.Anvers Di
tekt için yük alacaktır. 

1 
Ve n1iishıhzeratı 

İzmir panayırı incısı 

The Export S/S corporation 
Neuyork 

Şimali Amerikaya doğru se
ferler. 

EXECUTIVE vapuru 18 ey
lülde bekleniyor. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 
bekleniyor. 

ABOUKIR vapuru 20 ey
lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı malları ls
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma ede· 
ecektir. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

ALISA motörü 10 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

TISZA motörü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Vıyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

BUDAPEST motörü 18 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno. Budapeşte, Bratisla
va, Viyana ve Linz ıçm yük 
alacaktır. 

A VUSTURAL YA HATTI 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru 29 eylül<Je 
bekleniyor. Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasının BEN
DICO v~pururuna Port-Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyanın bütün limanlarına 
mal alacaktır. 

ABOUKIR vapuru aynı za
manda Port-Sait aktarması ola
rak Hindistan, Aksayı şark ve 
şarki Afrikanın bütün limanla
rına mal alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isim!eri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - ?OOR 

IPavyon to.156da 
Ziyaret 

ediniz 

Merkez 
depomuz 

S. Ferit 
Şifa eczanesidir 

.............. ~,,,< 

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

~ :K:Ü:ıaİ~ . 
~VAPURDUMANI 

<3-ÖZ~Ü~ 
r./////////////7/////////////////1 

Şimdiye kadar görülmemiş ~erecede zarif • 
ve ucuz bir g!>zlük almak istersenız BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğrayınız 

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

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol k~rşısnıda 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik V"' istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya· 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmu~tur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ümidin 
haricinde kolaylıklar g0sterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak Hatlarında esaslı tenzilat vardır. 
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LAK TIN 
• 1 • 

ÇocuK UNll 
\~ 'lllNl<ARA-';r' 

Neden sizde İçmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye a-ençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki na Lütfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

çÇI 
Salon, yemek ve yatak odalarınızı H~ra . 
Kardeşler mohilyeleri1e süsleyinız · · 

Merkez: 
İ7mir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

J(•r· 
Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Harayçı şiıııclİ' 

deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görm.ege ,/ 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 ~ 
·~~-

Nasırdan şikayet ayıpdır 

Ecz'-'.cı Kemal Aktaş 
VAR -- --~ 

' ı L'?' 
VAR 

Hilal Eczanesi V~0~,d~'· Nasırol Kemal ( 3 ) günde nasırıaızı yok eder. 30 

ı. -__!,_---~ .... n. ..-es ... 

- Kiralık bahçe bitişiğiıı!; 
Güzelyalıda "Çakalburununda,. deniz ve dalyan 

80 
dôllil ti 

kırk dönümü {otlakiye) ve kırk dönüm bahçe olan.. hllYvıı ~ 
arazi kiralıktır. İçinde dört odalı iki katlı köş~~i J(UY~s, 
damı, k~mesleri, biri motörlü ve diğeri dolaplı ~ t ta rıi 11 

vardır. isti yenler bahçe köşkünde oturanlara ya 
1 
~ırlaf· 

nisada ve (Karaköyde) berber Ziyaya başvurın" 1 
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