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Harbın önüne çilmesi imkansız 
• 

1 1 Devlet kontrolü 
Müeyyidesiz 
Kalmıyacaktır -·-lHRACATIMIZI koruma ışı 
dewJetin yüksek KONTROLÜ 
altma girmek üzeredir. BER
GITESf (müeyyidesi) eksik ol
nuyan bir kontrolun varlığı 

cluyullacaktır. Şimdiye kadar 

ltalyanlar on i iye aran t klif
lerden hıç birin aşmadı ar •• 

------~------------~--------~---__.;-----Habeş dış bakanı diyor ki: "ita yaya ne bir kay 
bir çalı kökü bırakmıy cağız.,, e d iç ve DIŞ pazarda istedikleri ~OM;Jlı, 

gibi cirid oynatmakta serbest Paris, 16 (Ô.R) - "Jour11 

olduklarını sananlar, daha doğ- gazetesi Cenevreden öğreniyor: 
rusu memleketin hayatıyla ilgili Jtalyan - Habeş anlaşmaz-
bulunan bu işte üretmenin lığın barış yoluyla kotarılması 
KURUMSUZLUGUNU ( teş- için yapılmakta o!an müz~ke-
kilfitsızlığını ) sömürmeğe kal- relerin kopması gittikçe daha 
kışanlar, piyasanın normal du- ziyade önüne geçilmez bir hal 
rumunu altüst etmek pahasına almıştır. 
da olsa, özel kazançlarından Varın inkıta GUnü~li~ 
başka birşey düşünmiyorlardı. Cenevre de iyi haber a 'an 
Zaten bunun aksini düşünmek çevrenlerin bildirdı!derine göre 
için hepsinin melek olduklarına inkıta Çcrşamba günü çaresiz 
inanmak lazımdı. BöyJe iken olarak başgösterecelc ve ltal-
ihracatçıların bu nazik davayı yan delegasyonu ayni g-ün Ce-
şuurla yürütmeleri, üretme- nevreden ayrılacnlttır. O gü-
nin de menfaatır ı baltala- nün sabahı ltalyan Bakanlnr 
mıyncak şekilde davranma- meclisi buna aid lrnrarını ver-
ları beklendi. Yapılan tec- miş bulunacaktır. 
rübeler gösterdi ki ihracat- ltalyanların Umi ! 
çılardan bazıları yıpranmış bir En iyi gören kimselerin tah-
tecim sisteminin kuyruğundan · le · e .. e u so ··nı 

mın rın gor ş n gu er-
aynlamıyor, özgenlik ( hod- d b 1 k 
binlik ) kurallarından başka ka- e eş er omitesinin jurist ve 

uzmanları tarafından hazırlanan nun ve vicdan tanımıyorlnr. 
Böyleleri yıllardan beri dünya- çok büyüle iş, ancak ltalyan-
nın ne kadar değiştiğinin far- ların Habeşistanda girişecelderi 
kanda değillerdir. Tecimsel mü- ve çabucak zafere ulaşacağını 
nasebetlerdeki zorlukları güven ümid ettikleri ilk sefer harc-
verici bir piyasanın normal çer- ketinden sonra toplnnmağa 
çevesi içinde yenmek kabiJkeıı çağrılacak oJan barış konfe .. 
bu yolun tersinesine sapanlar ransında işe yarayacaktır. 
çok oldu. Biz dış pazarlarda Bay Lava ın gayreti ıtaıl'amara mevdan okuya11 l11r liabrşlı cr11 rriı•eı 
nıemlekctin yüksek şerefini, Bununla beraber Fransız lunmaktadır. Fransız Başbakanı ÖnUne geçelemlyecek 
onurunu korumak ödevini, ih- Başbakanı Bay Laval uzlaş- bu maksatla birçok delgasyon- bir zaruret 
racatçılar birliğini kuran ellerin tırma gayretlerine sonuna ka- lar nezdinde teşebbüste bu- Londra, 16 (Ô.R) - "Deyli 
hepsinden beklemekte idik. De- dar devama karar vermiş bu- Junmuştur. Souu dördt711cü salıifrdr -
ne bilir mi ki bu eJJerin hepsi ödev ~~-=-....,-----------~-::=:=:--
lerini yapmışlardır? Hatta mem
leketin menfaatları ile birlikte 
kendi menfaatlarmı da tehlike
lerle dolu bir spekülasyon sevr 
dası arkasında yıpratmamışlar-
~ır? Acınarak söyJeyemeliyiz ki 

u soruya pozitif (müsbet) bir 
cevap verilemez. Şahlanmış 
menfaat hırsları karşısında 
Verilmiş sözlerin bile değeri, 
etkisi kalmadı. ihracatçılar 
birliği piyasanın nazımı olmayı 
vaadctmişti. Böyle bir vaadla 
lcurulan birJikte en, çolt ğüvcn
siz.Jik hcvasına yer bırakan 
~ersiz fiat dalgalanışlarının 
0 nüne geçmek ereğıle en düşük 
fın ~ hadciı tesb:t edilmişti. 
B:r!ik üyeleri bu haddın aşa
ğısında ofertolardn bulunma
~ayı yükenmişlerdi. Böylece 
fıatJerin teminat altına alındığı, 
Üretmeni ezecek fiatlerJe ofer
tol?,r yapı mıyneağı sanılmıştı. 

Üretmen organize olmadıkça 
l>u "Özün bergitcsi (müeyyidesi) 
Yoldu. ihracatçıların özel şeref
lerine, memleketin bu işteki 
o • k t.Cnış menfoatlarım avrama 
hususundaki kapasitelerine, şu
tırlarına kalmış bir sözdü bu ... 
Icpsi, elbirliğ"yle sözlerini tu
nlardı davanın önemli bir 

• srnı düzeltilmiş olurdu. Böyle 
0 'ınadı, olmıyacağı da beJJi idi. 
İra ihracatçılardnn bazıları 

< evletin üretmeni korumak 
İçin radıkal bir müdahale yo
luna girmesini muhtemel gör
miyordu. 

- Soml ikinri sallijrde -
••vke1. :&1:11-1.:n 

Kayseri P. kombinası 
L ........................................................... . 

Dün parlak bir törenle açıldı 
Ekonorrıi bakanı Önemli bir söylev verdi - Kayseri 
kombinasının yak.ın Şarkta bir eşi daha yoktur 

Kayseri, 16 (Özel) - Kay
seri fabrikasının açılma töreni 
bugün büyük şenlil1lcrle ya
pıldı. Kayseri baştan başa do
nannuşbr. Ekonomi bakam 
Celal Bayar tarafından önemli 
bir söylev verildi. 
Fabrikanın ehemmiyeti 
Kayseri pamuklu kombinası, 

beş senelik sanayi proğramı 
mucibince Sümcrbankm kur
duğu ve planda Bakırk6y bez. 
fabrikasından sonra iıletmeye 
açbj'ı ikinci fabrikadır. 

l(aysen pamı:k/11 l ombma::.ı 

33000 iğ ve 1080 tezg::hla 
mücehhez olan fabrikanın se
nelik imalatı 30 Milyon metre 
bezdir. Senelik sarfedeceği pa
muk mıktarı beş milyon kilo
dan fazlndır. Bu sarfiyatı bu
günkü vasati pamuk fiatile 
kıymetlendirirsek ve fiati de 
sabit farzedcrselt fnbriknnın 
işlemeğe başlamasile köy eko
nomisine, pamuk alıcı için jki 
milyon Jiradnn fazla para ya
ni ahm kabiliyeti akacaktır. 

Köylüde alım kabiliyetinin 

••• .. .. ol 

yükse.ime .. ı, endüstri mallarının 
satışının yükselmesine teka
bul eder. Köylü alım kabiliye
tinin bu sat,11 hiç şüphesiz 
dalga dalgn ekonominin diğer 
kollarında da tesirini göstere
cektir. Yalnız tek bir fabrika
nın ulus elcouooıisinde y:ıptığı 
bu geniş dalgnlı:mma hareke
tine program mucibince kuru
tacak diğer fabrikaların testr· 
lerini de ilave edersek dış pa
zarlarda malına müşteri bula-

- So1111 yeditıtı salıiJcdt -

Panayır ledklklarl : 

'Yunan pavyonu büyük 
Alaka ile ·karşılandı 

-·-·-·-Gelecek yıllarda bu iştirakin daha 
Geniş olmasını dileriz 

Y 111an Pm•1•01111 

Panayırımızda nazarıdikkati yanan yakınlıklar, menfaatJer 
ençok çeken pavyonlardan ve saygılar Yunan pavyonu 
biri de Yunan yavyonu olmuş- etrafında toplan~n sa~~m~ğ 
tur. Türkiye • Yunanistan ara- alakanın sebebJerınden bmdır. 
smda şuurlu bir dostluğa da- &nıı 4 ıiııcü sayfatla -

•• 
Uzüınüıı fiatını kıranlar 

Sekiz ihracatçıya son 
Bir ihtarda bulunulacak 
Dünkü of ertoda 

Kara listeye 
Ekonomi bakanlığı, Türko

fisce tespit edilmiş olan fiat
Jerden dış memleketlere daha 
ucuz fiatle tekliflerde bulunan 
sekiz ihracatçıya bu gibi ha
reketlerde bulunmamalan için 
son bir ihtar yapılmasını şeh
rimiz Türkofis direktörlüğüne 
bildirmiştir. 

Bu ihtardan sonra da ihra
catçılar dış piyasalara mahsu
lümüzün satışma müessir ola-

devam ederlerse 
geçeceklerdir 
cak şekilde düşkun fiatlarla 
of ertoda bulunacak olanlann 
adları iç ve dış piyasalarda 
kara liste halinde yapılacaktır. 

Ziraat ve iş bankalarının teı· 
kil ettikleri bir buçuk miJ)OD 
lira sermayeli şirket birkaç glia 
içincie işe başhyacaktır. 

Şirket piyasadan mühim mik· 
darda üzüm mübayaa edecek 
ve bu üzümler meklekette sa

- Sonu 7 i11ci sav/ada -

.A1altadıı to/011011 Akdcnız /11g1Jı"" /ılosu baş Ambnlı ::,ır l '1!10111 J işer 
Malla adasma rıkarlmı }'ozw ir sayjalarda -



Devlet kontrolü 
Müeyyidesiz 
Kalmıyacaktır -· -Baştarafı birind sahifede 

Dış piyasalarda, verdikleri 
sözü unutarak, birlikte tesbit 
edilmiş olan fiatlardan daha 
aşağı fiatlarla ofertolarda bu· 
lunanlar - Ki bunların kimler 
olduğu ofisce öğrenilmiştir
uydurma bir iddia ile ortaya 
çıktılar: Dediler ki: 
1- Birlikte, asgari üzüm 

fiatlannm tesbitinden sonra, 
rakip memleketler dış piyasa· 
da üzüm fiatlannı düşürdükle
rinden siparişler kesilmiştir. 

2 - Rakiplerimizle savaş
mak için biz de fiatları kır· 
mağa zorlandık. 

Bu iddialarda, bir hakikat 
zerresi olsaydı durumu başka 
şekilde düşünebilirdik. Türko
fisin dış kolları kasten fiatla
n düşürenlerin yalan söyledik
lerini meydana koymuştur. 
Şurası muhakkaktır ki en aşa
ğı had fiatlann tesbit edil
miş olmasından sonra dış 
pazarlardaki alıcılara emni· 
yet ve güven telkin edil
miş olması yüzünden birbiri 
ardınca önemli siparişler veril
miıtir. Bu siparişler devam 
edecektir. Rakip memleketler 
fiatleri kırmamışlardır. 

işte apaçık bir durum ... 
Bergitesiz sözlerin daima aynı 
sonuca varacağı şüphesizdi. 

Devlet üretmenleri koruduğu 

kadar, ihracatımızı idare eden· 
leri de gözetmek ister. İki 
varlık birbirini tamamlar. İki
sinin de sapsağlam durması, 
yaşaması memleketin menfaa
tıdır. Dış pazarlarda ürünleri
mizi satmak işini Üzerlerine 
alanlann bu çok nazik ve çok 
gtiç itde tam bir başarı ile 
çalıımaları gtlven verici şartla
rın sarsılmamış bulunmasına 

bağlıdır. Bu şartların batında 
fiatlardaki başdöndürücü ka
ranızhktan çekinmek vardır. 

Bütün ihracatçılann bu gerçeği 
bavramış bulunduklannı dil· 
şünsek bile karışık bir durum 
yıuatmak isteyenlerin çevirdik· 
leri fırıldaklar ihracatçılar bir· 
liğinin yalnız batına piyasada 
normal durumu koruyamıya• 

cağım göstermittir. Buna da 
aebep kurumda sözlerine bağh 
olanlar yanında söze değer 
vermiyenlerin, bulanık suda 
balık avlamak istiyenlerin bu
lunmasıdır. Fakat bu oyun 
fazla stırmiyecektir. Perdeyi 
indirme zamanı gelmiştir. Ofis, 
üretmenin menfaatini çiğniye· 
cek ıekilde davrananlann, spe
kt\lasyon hırsı ile fiat kıranlann 
kimler olduğunu biliyor. Bunlar 
sonuncu bir ihtardan •ul•nmı
yarak aynı tekilde ylirlimekte 
ısrar edecek olurlarsa adlannın 
kamoy ön6nde teşhir edildiğini 
kara listeye ıeçdiğini görecek
lerdir. 

Ôte yandan devlet adına 
olarak nazımlık ödevini üzerine 
alan yeni kurum faaliyete bq-
Jamak üzeredir. Üretmen arbk 
yalnız değildir; birkaç insaf
sızın elinde oyuncak olmaya
caktır. En geç, bu hafta içinde, 
yeni şirket piyasada kendi 
varlığını duyuracağına göre, 
üretmenin ve ıabcılar birliği· 
nin o gtlne kadar ibtiyab elden 
bırakmıyacaklan, piyuaya li· 
zumundan fazla mal getirmiye
cekleri umulabilir. Ozüm ku
rumunun piyasada g&riineceği 
~ünll gözetleyen üretmenlerden 
ve satıcılar birliğinden bu ihti· 
yatkirlığı bekliyebiliriz. 

Şe"Vk.e"t :atıstn 

ŞEBİR BABBRLERİ 
1 l(ÖŞEMD 

Sağlık işi .... 49. 
Dört aylık s1tma 
savaşının sonucu 

Ankara, Aydın, Antalya, ı 
Bursa, Balıkesir, Eskişehir il
lerinde, fstanbulda Yalova il
çesmde, Kocaili, Konya, Ma- 1 
nisa, Samsun ~e Simav illerin
de 1 Marttan 15 Temınuz 1 
1935 e kadar şu sıtma savaşı 

1 
sonuçları alınmıştır: 

Dört buçuk ay içinde dok
torlarımız 919 bin 899 kişiye ,. 
bakmışlardır. 

Bunlardan 154 bin 700 yurd
daşta dalak görülmüştür. Bu
nun yüzde nisbeti 16.81 ka~ar 
tutmaktadır ki çok iyi bir so
nuç sayılabilir. 169.198 erkek, 
kadın ve çocuğun kanlarına 
bakılmıştır. Yukarda yazdığı
mız 919 binden çok baş vu
ranlardan 140.652 hastaya ba
kılmıı ve kendilerine kioin 
dağıtılmıtbr. 12152 kişiye de 
korunma bakısı yapılmııtır. Bu 
zaman içinde dağıtilan kinin 
2076 kilo 844 gramdır. Bun· 
dan başka çocuklar için ökinin 
ve kinin ampulü harcanmıştır. 

Sıtmadan sıskalaşmış ve kuv
vetsiz düşmüş olanlara da kuv
vet hapları verilmektedir. 

Bu yıl yukarda sayılan böl
gelere Gemlik ve Ezine şube
leri katılmış ve çalışmalarına 

başlamışlardır. 

Ekmek narhı 
Arttırılacak mı? 

Evvelki akşam lzmirde fırın· 

ların çoğunda ekmek buluna· 
mamıthr. Yaptığımız tahkikat
tan anladığımıza göre un fiat· 
larının son günlerde bir mik
tar fırlaması buna sebep ol
muştur. Belediyece yaptırılan 

tetkikatta düz kırma unun çu
valında yirmi beş kuruş kadar 
bir yükselia tesbit edilmiştir. 

Fınncılar Belediyeye baş vu
rurak ekmek narhının arttırıl
masını istemişlerdir. 

Bugün toplanacak olan dai· 
mi encümende narh meselesi 
göriişülecek ve kuvvetli bi ih
timale göre de ekmek narhı 20 
para kadar arthnlacakbr. 

Öğretmenler 
Arasında 

Galata saray lisesi felsefe 
ıtajiyeri Bay Nureddin lzmir 
Erkek lisesi resim öğretmeniliği
ne Bayan Aliye lstanbul Pertev 
Nihal lisesi resim öğretmenli-

ğine, lzmir Orta mektep riya
ziye yardımcı öğretmen Bay 
Reşat lstanbul erkek öğretmen 
mektebi tabikat öğretmenliğine 
atanmışlardır. 

Çe•m• hUkOmet doktoru 
Çeşme hükfimet doktoru B. 

Raifin maaşa kırk liraya çıka
rılmıfbr. 

T. Tarihi Tedkik Heyeti 

Efez, Sart harabelerinde 
inceJemelerde bulundu 
Heyet Şerefine Bu Akşam Bir 

Şölen Verilecektir 

Antik eserler üzerinde ted
kikler yapmak için şehrimize 
gelmiş olan Türk tarihi tedkik 
Heyeti evvelki gün Bayan 
Afetin başkanlığında olarak 
bir motokarla Efez harabele
rine gidip tedkikatta bt.ılun
muştur. Heyet dün de Sart 
harabelerinde inceleme!er yap
mıştır. Akşam Sartfan dönül-
müştür. Heyet bu güıı 

İzmirdeki tarihsel eserleri 
müıeleri gezecek, eski lzmir 
hafriyatını tetkik edec<!ktir. 

Bu akşam saat dokuzda uray 
tarafından heyet şerefine Şehir 
gazinosunda bir şölen verile
cektir. Ş5Jene ilim adamları ile 
gazeteciJer davetlidirle . 

Türk tarihi tedkik Heyeti 
üyeleri yarın Bergamaya gide
rek oradaki harabeleri de tet
kik edeceklerdir. 

Ertuğrul yatı heyeti Di
kiliden alacaktır . Yahut 
yatla buradan Dikiliye gi
dilerek otomobillerle Berga
maya geçilecek ve orada tet
kikat yapıldıktan sonra tekrar 
yatla Dikiliden Istanbula dö
nülecektir. Türk tarihi tetkik 

cemiyetinin bu gezısıne önem 
verilmektedir. 

ilbay Fazlı GüJeç dün Sart 
harabelerine giden Türk tarihi 
tetkik Heyeti üyeleri iJe bir· 

1 

tikte Kemalpaşaya kadar gide· 
rek kendilerini llbaylık hudu· 
duna kadar uğurlamıştır. Bay 
Fazh Güleç akşam Ü7.eri şeh
rimize dönmüştür. 

Sartta bir ziyafet 
\ ~asaba İ6 (Özel) - Bayan 

Afetin başkanlığı altında tarihi 
incelemeler yapmak üzere bir 
geziye çıkmış olan T:irk tarihi 
tetkik kurumundan müteşekkil 
heyet bugün Sart harabelerini 
görmeğe gelmişler ve Sart is
tasyonunda tertip edilen ziya· 
fette hazır bulunmuşlardır. 

Heyete Sart harabeleri ge
zisinde Salihli ilçebayı ve jan
darma komutanı ile bazı zevat 
refakat etmiştir. 

Kurum arasında bulunan 
Trakya genel enspektktörü . G. 
Kazım Dirik, Ziyafet esnasında 
Sart istasyonundan geçmiş 
olan posta trenindeki yolcuları 
şen bir çehre ve samimiyetle 
se\amlamıştır. 

Kültür işleri Etrafında 

ilk tahsil çağındakiler 
Kadrolardan fazladır 

Terbiye heyeti muhtelif ) erlerde 
Tetkikler yapıyor 

Kültür Bakanlığı lzmir kül
tür işlerinin tedkiki ve bu 
ders yıh içinde gerek orta ve 
gerek ilk mektebler vaziyeti
ne çare bulmak üzere alına
cak tedbirleri tesbit için Ba
kanlık terbiye kurulu üye
ainden eski lzmir Kültnr 
direktörü Bay Hikmet Tür
kli şehrimize göndermiştir. 

hertürlü tedbirleri alarak hiç 
bir çocuğun açıkta kalmaıına 
meydan bırakmıyacakbr. KIJ
tllr Bakanlığı terbiye heyeti 
aziJa.rından bir çoğunu bu va· 
zife ile muktelif yerlere gön
dermişti. Bu zevat gittikleri 
yerde tetkikat yaparak ihtiyaç 
]arı karşılıyacak tedbirleri al
dıracaklardır. 

Sablık 
Hikmet Türk dün Kültür di-= rektörlüğünde tetkikata başla
mıştır. 

Kurs Şevrole 
1934 Modeli, bir elde ve 

gayet itinalı olarak kullanıl
mış adeta yeni denilecek bir 
vaziyette Kurs bir Şevrole 
otomobili satılıktır. Hususi İf 
sahiplerine ve bilhassa dok-

Tetkikat iki üç gün sürecek 

içme suyu 
••••• 

Projeleri hakkındakil 
öğreneğin esasları 

içme suyu projelerinin ne 
suretle hazırlanacağına dair 
olan öğrenek bugünlerde res
miğ gazetede çıkacaktır. Öğ· 1 
renek esaılanna garc:2443 sa
yılı kanunla köy, ilçe ve iller 1 
için getirilecek içme suyuna aid 
enstalasyonların proje ve keşif
lerinin hazırlanması Vt: bunların 
incelenmesi bu öğrenek hüküm~ 
lerine göre yapılacaktır. 

Suya ihtiyacı olan uraylar 
1 her ~yden önce yakınlarında 

1 
bulunan kaynak, yeralh suİarı, 
akar sular, gölle bend ark'ala
rında toplanm14 sulardan içme 
sularını alacaklar dır. Bu suların 
mevsime göre harcanmaları 
saptanacak 'le sıhhiğ muayene
leri yapılacaktır. Su araştırma
larJnda içme sularının imkan 
olduğu kadar memba suyu ol
masına ve şehre akıtılması ka
bil olup olmadığına dikkat edi
lecektir. 

il ve ilçelere getirilecek su
ların kimyevi ve bakteriyolojik 
tahlilleri yaptırılacak ve Sağlık 
bakanlığı suların içilebileceğine 
dair karar verecektir. Projeler 
hazırlanırken adam başına or
talama olarak kabul edilecek 
suyun saptanması şöyle ola
caktır: 

Nufusu 5000 e kadar olan 
yerlerde 50-60 litre, nufusu 
5000 den 50000 e kadar olan 
yerlerde 60-80 litre, SOOOOden 
fazla olan yerlerde 80-120 litre. 
Suyun durumunu ve sıhhiğ va
sıflannı, harcanmasını saptayan 
genel rapor baıırlandıktan 
sonra iç bakanltğa gönderile· 
cektir. Rapor bir ay içinde in
celeneceK ve onaylandığı tak· 
dirde su projelerinin yapbrı1· 
masına baılanacaktır. 

Uraylar projelerin eksiltmeye 
konmasını kendileri yapacak
lardır. Bayındırbk bakanlığı su 
yapısını her zaman kontrol 
edebilecektir. 

Bırakığı verilerek yapılacak 
içme su enstalasyonu için ka-
muğasığa aid bırakığlar hak· 
kındaki kanun ve ona bağlı 
öğrenek dışına çıkılmıyacaktır. 

Finans tayinleri 
Maliye tahakkuk başmemuru 

bay Abdullah 35 lira asıl ma
aşla tahsil espekt6rlüpne, Üs· 
küdar tahsil başmemuru bay 
Şevki terfian lzmir tahsil baş 
memurluğuna, Karaburun mal 
mildlirtl Enver Ôzdemir iateği 
ile S&ilit malm&dürlüğüne,Ay
dm ziraat mtlcadele mamuru 

lzmir m&cadele memurluğuna, ı' 
Aydın demiryolu komiseri bay 
Fahri Devlet demiryollan mil
nakalit bqkanhğı merkez mü· 1 
hendisligine tayin edilmiıtir. 

ELHAMRA I. 
MİLLi KÜTÜPHANE SiNE ____ .,, 

SON GONA 
Büyük muvaffakıyetle devam etmekte~ • 

ve bundan sonra alınacak ted
birler kararlaşhnlarak bu ka
rarın tatbikine geçilecektir. 
Haber aldığıza göre Kültür ba
kanlığı bu yıl tahsil çağında 
bulunan çocuklarla Orta okul
lara fazla müracaat etmiş 
olan ilk mektep mezunlarının 
ihtiyacına cevap verebilecek 

ilk tahsil çağındaki çocuklar 
mekteb kadrolarına göre pek 
fazladır. Şube açmak suretile 
ihtiyacın temini imkansız gö
rülmektedir. . Kültür bakanlığı 
terbiye kurulu üçüncü sınıf
larda da yarım gün tedri
sat usulünü tatbik ederse 
ancak bu suretle tahsil çagına 
girmiş olan 1928 doğumluları 
tamamen mekteblere almak 
mümkün olacağı zannediliyor. 

B Ih torlara çok elveriflidir. ay San Görmek ve görüşmek isti- •• .. ı •• ,. 

GECE 9.15 seansında bütün mevkilerde 
Birinci 25.. Balkon 35.. Hususi 50~ 

Geceleri sinemadan so:>ın~r~a~h=er~t:a~ra~f~a-otiiolibİllullls~ 
~L/'.O-v../~.LZ7..Z 

Gelecek proğram : .. 

ViYANA BüLB 
İzmir Defterdarı oldu yenlerin dolmada hükümet Mezuniyet Siyah Uzum mubayaası 

k d J. k Manisa inhisarlar direktörü Burnovada salon Şarap ima-
şarımız Defterdarhgı-na An- arşısın a ıro ve şüre ası b M f b h · h · d b [ G"" · ay usta ayo ir ay mezuni- lathanesi siya yaş üzüm mü-

kara Fi.nanı bakanlıgı- Etu""d ticaret anesın e ay uvı- 'l · · Ba M f b d k d' yet verı mıştir. y usta a ayaasına evam etme te ır. 
bürosu direktörü bay Ihsan do Alyoti ] ye mllracaatları. izinini aeçirmek üzere lstanbu· Şimdiye k~r 50 in kiloya 
tavin P.d mİ•~~ ~~~~~ll!L....------~S~.~2:...._. ____ ~5;:::3::_..!)L_LL...llİllDilıtilı:.._...;.ı;..~~~~_.._..l...ı..:lL....Iİlılaıa.Jllllliiiiiııııılliıl .... lliiııılıiıliılllıliıiıfııı-.1 

MARTA EGBERT 
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ihtilal Kraliçesi 

'I' AL YEN RAYA N 
SON H . A · B . E ~, R --.· . ·.· .:·- . .. . ... 

Bobespiyer 
Yere Seren Kadın ............................................................ ····.···~···~-··-~··· ........ . 

JI ·1•11/,· fm ıf.lı roıı rrıı - 34 - Jlırmcı bolıım 
i l : •• ~aaaa121e1e 1aıaRSlll181•118allllllalla•aaaalllllllllllaaıııaııaıaaıaalllllllllaa 

l::eçea sa1,ılarm özü başvurdu. Kollarını kaldırarak 
Jspam•a k10/ınm llususi baııkc- Sieyes ve Kambasercse yal-

linm kızı 1 eraya Kaba/Us dalla vardı: 

14 ı•aşında iken o kadar giizd ı•c _ Tem iz adamlar, faziletli 
olamıdtlf ki tahsilini lıilbmrk d l Sı"ze hitap ediyorum! • . . . a am ar .. 
lizrre Rrldıgı Hmste paı/ammto H d l b d sirgedik· _ / . / l d . ay ut arın en en e uye eıwden ronlenay ı e eı• en ı- . . 
rildi. !lıtil!il rık111ca koras111dan leri söz hakkını bana verınız. 
ay11/dı. Bordo}'a iltica etti. Burada Bu yalvarışı gülüşlerle karşı-
şüplıeliler arasmda vakalandı. fa- landı. Son bir gayretle, çığlık-
kat dehşet deV1i11i Bordoda aça11 ]arın ve gittikçe şiddeti artan 
ılıtüal komiseri 7 alvm ta~afından çan sesinin üstüne çıkarak, 
kwtarı/arak 011w1 mefresı oldu. h- la T . 1 kla meşgul 

Bir nıliddet soma Talym kon- a ~.1 mı ça .ma ti-
Mnsfron başkanı olarak Patise olan Turyoya hıtap et · 
dönmüştü. 7eıezı•n, fail Ocri adlı - Son defa soruyorum, hana 
bir roc11f!a aşık oldu. 7 a{J'enin söz verecek misin, katiller baş· 
call düşrnam olan Robespiver bun- kanı? 

lan yatakta vakalattı, ka~m llapsc Bunu müthi bir bağırış kar· 
atıltll. Oıadan 7 a!yme bır fezkrre .• ~ lise haka-
/!Öndcrebildi. Ta/ı'e!lİlı de başı te/ı- şıladı. Mustehıd mec .. 
likedr <J 7 nnıidor tarihinde kon- ret ediyordu. Ses gürültü ıçınde 
M11si~orı meclisinde d!amlı bir kayboldu. Ob saylavı Gerniye 
celsr 0!11r01: ona haykırdı: 
Kolo Derbua yorulunca, sui- - Dantonun kanı onu boğu-

kastçılardan başka bir saylav 
Tiiryo başkan koltuğuna geçti 
ve suçlunun işitilmemesi için 
zilini sallıya durdu. 

Her kes son sözü, kat'i ka
ran bekliyordu. Talyen belki 
de eserini tamamlıyacaktı. Fa
kat Dağlılardan bir saylav 
ayağa kalktı. Adı Luşe idi. 
Tanınmamış bir adam. 

- Robespiyerin tevkifi emir
namesini çıkaralım! Dedi. 

Bir an herkes şaşa kaldı. 
Hazır bulunanlar bakıştılar. 
Eski dehşetçilerden Lozo bu 
tehlikeli sükutu hemen bozdu. 
Bunca zamandanberi meclise 
boyun eğdiren otuz altı yaşın· 
daki adamı göstererek: 

- Bu müfteriye karşı itham 
diye gürledi. 

Şimdi yüz ses birden haykı
rıyor.du: 

- itham! itham! 
Kendi itiraf ettiği gibi, ağa· 

beğiyle bir mezara gömülmek
ten başka şeref istemiyen kü
çük V\! merd Robespiyer kah
ramanca ileri atıldı! 

- Ben de kardeşim kadar 
suçluyum; dedi. Onun akıbetine 
ortak olmak isterim. Beni de 
ona katın. 

Maksimilyen, gürültü içinde 
bu vefakarlık hareketi pek te 
duyulmıyan küçük kardeşini 
kurtarmak iste~i, fakat meclis 
yine onu dinlemeği reddediyor
du. Ümitsiz bakışları Robespi
yerin menfaatperest itbamcı

larına karJşmamak için hareket
siz duran bir gurup Dağlılara 
dikildi. Onlar da yüzlerini müt
tehemden çevirdiler. 

Bunun üzerine Robespiyer 
stralarında yer aldığı merkeze 

yor. 
Mağlubun fikrinde bir ışık 

çaktı. Doğrularak: 
- Demek ki Dantonun inti· 

kamını almak istiyorsunuz? 
Dişleri arasından ilave etti: 
- Korkaklar. Onu vaktile 

niçin müdafaa etmediniz? 
Artık kendini işittirmeğe 

gücü yetmiyen, belki de en 
müthiş hasmının, giyotine gi
derken: "Robespiyer, sen de 
arkamızdan geleceksin!,, Dan
tonun hayaletile uğraşan Mak· 
similyen, hususi hayatında hiç 
bir ku:suru olmıyan, prensiplerile 
övünen, kutsal bir vazife yap• 
tığına inanan ve düşmanlarının 
alçaldığile kendini yükselmiş 
gören bu adam, hala hepsi bir
den üzerine saldırmakta olan 
meclise karşı koyuyordu. 

Birisi sordu: 
-- Başkan, bu adam daha 

çok zaman mı konvansiyona 
kafa tutacak? 

Provans ili celladı Freron 
haykırdı: 

- Zalim bir müstebidi de
virmek ne de güçmüş! 

So11u var ........ Ai;Ş;lıi;~r~········· 
Üzüm satışları 

Alaşehir, 16 (Özel) - Üzüm 
alım satımı seyri tabiiğde de-
vam ediyor. Fiatların kırık ol
ması bağcılarda bariz bir ne
şesizlik yaratmıştır. 

Üzümünü asgari beş, azami ı 
on kuruşa mal eden bir üret
men maliyet fiatına satış yap· 
mak mecburiyeti karşısında ta
mamen magdur bir vaziyette
dir. Bu hal muhitte durgunluk, 
hareketsizlik doğurmuştur. 

Telefon 
3151 ·rAYYARE SiNE 

dis -Ababada endişeler 
pa ator 

Ve ec k 
u hafta içinde kararını 

- Yağmurlar kesildi 
ki Italvan denizaltı gemisi Süveyşte. Mısır 

S ııırlarında asker tahşidatı vardır 
ISTANBUL 16 ( Ö. D) -

Royter Ajansı Adis - Ababa
dan aldığı haberlere atfen Ha
beş İmparatoru Haile Selase
nin bu hafta İçinde çok önem
li kararlar vereceğini bildiri
yor. Eyliilun son haftası Habeş 
davasının kati haftası olacak
tıl". İtalyanların da son vaziyet
leri bu günlerde anlaşılmış 
olacaktır. İngiliz ana filosundan 
·önemli bir kısmının ayın on se
kizine doğru Ak denize geç
miş bulunmaları da muhte
meldir. 

ltalyan denizaltı 
gemileri Süveşte 

lstanbul, 16 ( Ö.D ) - Son 
haberlere göre iki ltalyan de
nizaltı gemisi Süveş kanalına 
girmiştir. 

Mısır hududlarında 

asher toplanıyor 
lstanbul, 16 ( Ö.D ) - Ce

nevre telgraflarında ltalya
Habeş arasındaki durumun çok 
karıştığı, ltalya ve lngilterenin 
karşılıklı olarak Mısır ve Trab
lusgarp sınırlarmda asker top
ladıkları, ltalya-Habeş harbına 

artık muhakkak nazariyle ba
kıldığı bildiriliyor. Ayni ha· 
berlere göre Mısırda büyük 
askeriğ hazırlıklar vardır. Ha
va kuvvetleri geceli gündüzlü 
faaliyet içindedirler. 
Adls- babada endl,eler 

art.yor 
Adis-Ababa, 16 ( A.A ) -

Yağmur mevsiminin nihayeti 
yaklaştığı için burada endişe 
artmaktadır. ltalyan uçakları· 
nın hücumuna karşı halk ara· 
sında korunma tedbirleri alın· 
maktadır. 

Cenevrede görüşmeler 
Beşler komjtesince Habeşin verdiği 

Notalar da inceleniyor 
Avrupa devletlerinden birine tahriksiz bir hücum 

Olursa lngilterenin durumu ne olacak? 
Cenevre16(Ö.R)-Beşler ko- dir. ikinci kısımdada ihzari 

mitesi bugün askomisyonu ta- görüş teatileri sırasile üç ta· 
rafmdan hazırli!nan metinleri rafh konferansta ltayaya ya-
gözden geçirmiştir. lngiliz çeJ- pıJan teklifler gözden gcçiril-
ren erinin kanaatine göre ko- mektedir. 

"mitenin onaylıyecağı metn Romada yeni bir 
ltalya ve Habeşistana teb- konferans mı? 
liğ edilmezden evvel konsey Cenevre, 16 (Ö.R) - Birkaç 
üyelerinden herbirine verilmesi gün önce ortaya çıkıb mevsim-
liiıımgelccel<tir. Bununla bera- !!İz diye yalanlanan ve Romada 
her ancak metnin beriki tarafa yeniden üç taraflı bir konfe-
tebliğinden sonradır ki konsey rans yapılacağını bildiren ya-

. . . yıntı tekrar ortaya çıkmıştır. 
bunu kendıne mal edıb etmı- Hatta bu konferansa ltalya 
yeceğine karar verecektir. adına B. MussoHni, Eran~a 
Konseyin yarına kadar bu hu- adına Bay Laval ve lngiJtere 
susta bir karar vermesi çok adına da yn Sir Samüel, yahut 
muhtemeldir. B. Edenin girecekleri bildirili-

Fransız başbakanı Bay La- yor. 

ve özel olarak ltalyan • H~beş 
meselesini sıözden geçirecekle
ri ıannediliyor. 

Harp llAnı Uç aydan 
evvel olamıyaeakmıf 

Londra 15 ( Ö.R ) - lngili:ı 
gazeteleri şurasını göze çaptı· 
rıyorJar ki beşler komitesince 
hazırlanan ve konsey tarafından 
taklif edilmesi imkan dahilinde 
bulunan üzlaşma raporunu iki 
taraftan biri kabul ederse. 
öteki taraf kabul etmese bile, 
harp ilanı üç aydan evvel ola
mıyacaktır Çünkü bu durumda 
yapılması zaruri olan merasim 
en az bu müddete lüzum ğös
terecektir . 

val bu akşam Cenevreyc 
gelecektir. Bilindiği üzere Sir 
Sanıocl Hor da Ccnevreye gel
mcğe eğgin olup Cenevrede 
kalacağı müddet ise görüşme
lerin alacağı şekle uağlıdır. 
İngiliz gazetelerinin bildirdikle
rine göre beşler komitesince tes
bit edilmiş olan metin iki kısım
dan mürekkeptir. Birinci kısmı 
ltalyan memoranduniru ile dün 
Habeş delegeleri tarafından ve
rilen iki notayı incelemekte-

lnglltere Fransız notasına 
cevab hazırhyor 

Baldvln Çekerste Londra 16 (Ö.R) - iyi ha-
Londra, 16 (Ö.R) - Çekers her alan kaynaklardan bildi-

ASI 3151 

şatosunda kalmakta olan baş- rildiğine göre lngiliz hüku-
bakan B. Baldvin, başbakanlık 
ve Foreyn Ofis (dış bakanlık) meti, Avrupa devletlerinin bi-

rine tahriksiz bir hücum ya· 
daireler ile telefonla daimi temas 

pılacak olursa lngilterenin du-
halindedir. Başlıca bakanların rumu ne olacağını soran son 
hafta başında Sir Samuel Horun Fransız notasına verilecek ce-
Cenevreye hareketinden evvel vahı hazırlamak için çalışmak-
toplanarak Arsıulusal durumu tadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beykozda üç gündür 
O~man yanıyor 
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lstanbul 16 (Özel) - Beykoz civarında üç gündür orman yan· 
gını devam ediyor Şimdiye kadar (20) kilometrelik bir sahada 
orman yandı. Ateş lrvaya kadar uzandı. Yangın hala şiddetle 
devam etmektedir: Ateşin önüne geçmek için fevkalade tedbir
ler alınmıştır. YARIN • 18 eylül çarşamba günü saat . 

• 15 te yem seıonunu açıyor 

IL~ PROGR..A.1VJ: 
1- SOKAKLARDA ALTIN 

Albert Prejean, Daniel Darieux, Baron Filsin büyük şarkılı komedileri 

2 - fl.ŞK ÇiÇEKLERi 
ea,tanba,a dans, müzik, güzellik ve aşk fllml 

Yüzlerce güzel kız ve mini minilerin revüleri 
DiKKAT : Fiatlerde tenzilat ynpılmıştır .. Birinci 30 Balkon 40 hususi 50 kuruştur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLERi : HerS?ün 15 te cumartesi, pazar günleri 13 te başlar 

Adliye Bakanı Doğu illerinde 
lnce~eme gezisine çıkıyor 

lstanbul, 16 (Ö.D) - Adliye bakanı bay Şükrü Saracoğlu 
yakında doğu illerinde bir inceleme gezisine çıkıyor. Doğuda 
yapılması düşünülen adliye isln hatında Erzurumda ikinci bir 
temyiz mahkemesi kurulması diişiınüldüğünii Son Posta yazıyor. 
Doğu illerinde münferid hakimlikler çoğaltılacaktır. 

ihracat Eşyalarımıza Ulusal Bir 
Damga Vurulması Kararlaştı 

lstanbul, 16 (Ö.D) - Ulusal jhracat eşyalarımıza ulusal dam
ga vurulması kesin olarak kararlaştı. Damganın şeklini sapta
mak (tcsbit etmek) için Türkofis müsabaka açacaktır. 

ANKARA BiRASI 01"nıan çiJtliğinde yetiştirilen hususi bir tip Arpa ile 
Huhlondan (Şerbetçi Otu) yapılınaktadır 

:..,. 

Manisada 
istatistik G.direktörii 
llir konf«:ı.rans verdi 

Man.sa 1 (Özel) - Başve· 
kalet istatistik genel direktör 
muavini bay Sabit dün Mani
saya gelmiş ve sinema binasının 
geniş salonunda, nüfus işlerile 
yapılacak olan umumi tahrir 
üzerinde uzun süren faydalı 
bir konferans vermiştir. Kon
ferans büyük bir kalabalık ta
rafından dinlenmiştir. 

HUkQmet koaaiı 
Egenin en güzel hülttmet 

konaklarından biri Manisada-

dır. Mülkiyenin bütün ihtiyaç
larına cevap veren bu biiyük 
bina her sene itina ile tamir 

görmektedir. Şimdi de binanın 
dışı boyanmakta ve daha giıel 
bir renk verilmektedir. 

Bay Şevki 
Alaşehir ( Özel ) - Maliye 

tahsil müfettişi bay Şevki ter· 

fian Çanakkale ilbaylığı laroz 

adası ilçesi malmüdürlüj-üne 
atanmıştır. 

Kaçakçı 
Altın dl• Nlko yakalandı 

Bodrum 15 ( A.A ) - Sahil-

lerimizde kaçakçılık yap•• lin

lü şakilerden Altındiş Niko 

adındaki şerir gümrük mulaafa· 

za motörlerimiz tarafınd• ya· 
ralı olarak yakalanmış, Bedru
ma getirilmiştir. 

Çankırıda 
Deprenme 
Çankırı 15 ( A.A ) - B.gün 

birisi saat sabah altı h•çokta 

diğerleri 7 • 15 ve 8 - 45 de 

üç defa hafifçe deprem oldu. 

Deprem Ilgaz ilçesinde de ol· 

muştur. 

Yugoslavyada 
Gürültülü bir 

Toplantı 
Belgrad, 16 (A.A) - Yugos

lav hnlkçı partisinin bir toplan

tısında B. Hodjer birliğin 

· programını izah etmiş ve, bi· 

zim için bir hırvat meselesi 

yoktur demiştir. 

Bazı gürültüler ol ııuş ve on 

kişi yaralanmıştır. 

lııo·iliz kabinesinde 
b 

Londra, 16 (A.A) - Mor· 

ning Post gazetesine göre ln-

2'İIİZ bakanları hafta içinde 

toplanacaklar ve baz• ahvalde 

girişilecek yükenler etrafında 
görüşeceklerdir. 

Demivyollarımız 
Ergani- Osmaniyeye 

ulaşlı 
Ergani-Osmaniye, 15(A.A)

Doğü Anadoluyu batıya bağlı

yan ve cumuriyet idaresinin 

çelikten timsali olan demiryolu 

Ergani - Osmaniyeyc ulaşmış

tır. Yeni bir ha\lat müjdecisi 
olan bu önemli hadise bütün 
bütün halkın coşkun şenlikleri 
ile karşilanmış ve bu münase
betle büyüklerimin adları şlik
ranln anılmıştır. 



/\ydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Soflya a a ında bir macera 

• • 
ıyı 

·· iımle bite e ginin kuvveti 
:E[ol'E..iirl 1:a:rihi. roma:ıı. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -32- "Yeza:ı.:ı.; P rv:ln. ~emaı ...................... , ........................ . 

Çocuklar herifin niyeti kö ·· ... uvvetli bir adamada 
Benziyor. Bizi yarafak kızı e imizden almak ·st·yor. 

Bu sırana Çöre baba: 
- Bay Sarı oğlum; emane

tını ben götüreceğim. Hiç me
rak etme. Onu kurda, kuşa 
kaptırmam. Sırrın gönliinde 
kalsm. Ben ona yolda aşk ma
ıallan anlatır, eğlendiririm. 

Bay Sarı - Allah senden 
razı olsun baba; bu kız benim 
için mukaddes bir emanettir. 

' Onu Birgiye götürerek, nurlu 
elinle prenses sofiyaya taslim 
edecsin. 

Bay San [Jülyete) döndü: 
- Kumandan sizi götüre

cektir . Hiç çekinmeyiniz, her 
ne arzunuz olursa kendisine 
söylerseniz, derhal icra edilir. 
Yolunuz açık olsun. Dedi, 
sonra şunları ilave etti: 

- Bir tek kelime, ümid ve
rici bir söz isterim. Kalbinizde 
sevgi ateşi sönmüş mü? Ağlı
yan kalbe en ufak bir teselli 
bile vermeden mi gideceksiniz? 
Siz hiç acı duymadınız mı? ... 
Ben ruhumdaki ıstırabı boğu· 
yorum, siz ısrar ettiniz. Ben 
söyledim. Sakın bana darılma· 
yınız. fsterseniz ebediyyen su· 
sarım. Size karşı aşkım bunu 
emreder. Sizi incitmedim, beni 
affediniz. 

Jülyet - Aziz kumandan; 
bana acıyınız. Bu ani hadise 
karşısında kalbim harap o1du. 
Bırakınız gideyim. Ruhuma bir 
ateş akıttınız. Ne s5yliyeceğimi 
bilmiyorum. Allahaısmarladık .. 
Beni düşününüz. 

Jülyet, bir hayal gibi uçmuştu. 
Bay Sarı; muztarip ümitsiz 

çadırına girdi. 
" " " 

O akşam sür'atle ilerli· 
yen atlılar gece yarısına 

doğru Kemer yaylasında bir 
az mola verdiler. Jülyet 
alışmadığı bu yolculuktan çok 
yorulmuştu. Ağaçlık bir pınar 

başına indiler. Bu esnada üç 
müsellah adam yoldan geçiyor-
lardı. Bunlar general ve iki 
arkadaşı idi. 

General - Pınar başında 
dört insan var. Bağır şunlara; 
kimdir onlar; 

Çörekbaba- Evladlar; herif 
söyleniyor. Sen bu dili benden 
iyi anlarsın çakır; tetik davra
nalım. Hallerini beğenmedim. 
Söyle yollarına gitsinler. 

Çakır: Evet kumandanım. 
Kim olduğumuzu soruyorlar. 

Çakır [uzaktan bağırarak] -
Her kim olursak olalım yolu
nuza gidiniz. 

Ceneral - Bu bizim dilden 
konuşuyor amma ifadesi yaban
cı olduğunu gösteriyor. Su içe· 
ceğim behanesile yaklaş ve he
rifleri yakından gör. 

Ceneralın emrettiği adam -
Yolumuza devam edeceğiz. 
Fakat susadık, diyerek yak
laşh. Su içerken ; 

- Nere ye gidiyorsunuz ar
kadaşlar; çok yorulduk. İki 
gündür yoldayız. Bizim tarafın 
insanlarına benzemiyorsunuz. 

Çakır - Haydi arkadaş su
yunıı iç; evet yabancıyız, tica
ret için Birgiye gidiyoruz. 

Yanınızdaki kadın kim; ne 
ticareti yapıyorsunuz .. Deyince: 

Çakır kızararak; 
Be adam; haydi yoluna; ya

nımızdaki kadından sana ne; 
sizin kim olduğunuzu soruyor 
muyuz? Tek kelime istemem. 

Julyet [ söze karışarak; ) ar
kadaş; bu muhafızlar; beni 
Prenses Sofiyaya götürüyorlar. 
Sizin anhyacaıngız bu 

Herif Generale dönünce: 
Aman kumandanım ; bunlar 

Türke benziyorlar. Yanlarında 
hıristiyan genç güzel bir kadın 
var. Onu Prenses Sofiyaya gö
türüyorlarmış. 

General - Hazır olunuz ; 
bu kadını ellerinden almalıyız. 
Diyerek uzaktan bağırdı. 

- Teslim olunuz. O kadını 
bize vereceksiniz Yoksa hepi
nizi gebertirim. 

Çörek baba - Herif · pek 
yüksekten atıyor. Kızım sakın 
pınarın başından bir yere ay
rılma ve korkrua belaya çat-
tık. Çare yok. Erenler; haydi 
evlatlar; -

Üç arkadaş kızı ve pınan 
arkalarına aldılar. Aralarında 
kanh bir müı;adele başladı. 

Çakır (Babaya) - Kuman· 
danım sen işe girişme. Evvelal
lah heriflerin icabına bakarız. 

• Çörekbaba - A evlat; lhti· 
yarlığıma mı açırsın ?!.. Savaş 
erenlerin karıdır. Tekbir getir• 
meğe başladı. 

General şiddeUe hücum edi
yor; üç arkadaşın arasından 
geçerek Jülyeti kapmak ve 
kaçırmak istiyordu. 

Çörekbaba - Çocuklar, he
rifin niyeti fena... Kuvvetli bir 
adama benziyor. Bizi ynra 
rak kızı elimizden almak 
ve sıvışmak fikrini güdü-
yor. Dikkat ... Bay Sarı 

-Sonu l'ar-

Y na pavyo 
Alaka ile k 

- Başfara/ı J inci say/ada -
Yıllar geçtikçe bu anlayışlı 
destluğun hayatiyeti de artı
yor. Gerçi iki memleket ara
sında, ekonomık alanlarda ça
lışma birliği henüz kurulmamış, 
tecimsel münasebetlerimiz iste· 
diğimiz genişliği bulamamışbr. 

En köklü bir dosluğu kuran 
bunvolonte, hüsnüniyet, burada 
eksiktir, denemez. Yalnız şu 
var ki, memleket ekonomyası, 
aşağı yukarı aynı planlar üze
rinde, birbirine muvazi olarak 
yürümektedir. 

Bu vaziyet tecimsel müna
sebetlerimizin gelişmesine en
gel olmamalıdır. Muhtelif saha
larda çalışma ortaklığımızı art
tırmağa vesile olmalıdır. Dev· 
let adamlarımız elbette dost-
1uğuklarımıza en uygun bir şe
lcilde bu sonuçu da yarahnağa 
muveffnk olacaklardır. Bu ba
kımdan Yunanistamn Arsıulu
sal panayırımıza iştirak ederek 
endüstri ve tarım ürünlerini 
teşhir etmiş olması ve tanıtması 
değerlenecek işlerden biri sa
yılabilir. Türkiye ve Yuna
nistan sıyasal alanlarda bir
lik yürümekten elde ettik-
leri güven kazancı kadar 
ekonomik alanlarda da birlikte 
yürümekten büyük kazançlar 
elde edebilirler. Yakın temas-
lar bu yolu kısalbr. Karşılaştı
ğımız engelleri ortadan kaldır
maya yarar. Bunun içindir ki 

Yunanistanın gelecek yıllarda 

panayırlarımıza daha geniş bir 
alakayla iştirak edeceğini mu
hakkak sayarız. Ayni suretle 
biz de Yunan panayırlarına 
ilgimizi eksik etmemekteyiz. 
İzmir ve Selanık Arsıulusal 
panayırlarını ekonomik müna
sebetlerimize yeni inkişaf alan
ları açacak iki tanışma ve yak
laşma kurumu olarak bakabi
liriz. Yunanlı dostlarımız da 
bizim gibi endüstri işlerine 

önem vermektedir. 
Pavyonlarında endüstri ya

pıklanndaki tekamülü gördük. 
Çeşit çeşit dokumalar, ipekli 
kumaşlar, ipekliler Uzerinde el 
işleri, çini işleri, tuğla, kire
midler, sobalar, kaloriferler, 
termesifonlar, demir karyolalar, 
tahta işleri, muşammalar, lava
bolar, rezervarlarlar ve sair tu 
valet aksamı, yünlü mensucat 
ve demir aksamı, makinalar, 
kantlar, toprak ürünleri, zeytin 
ve zeytin yağanın çeşitleıile, 
korent mahsulü üzümler, yapa
ğı, yUn ve derilerin ceşitleri 

ayn ayn tanzim ve teşhir edil
mişti. Yunan tarzı mimarisinde 
mustakil bir bina olarak kuru
lan pavyon Türk ve Yunan 
bayraktan ile süslü idi. Yunan 
pavyonu umumiyetle beğenil
miştir. Gelecek sene yakın kom
şumuzun panayırımıza daha ge· 
niş ölçüde iştirak etmesini 
dileriz: 

Yarın inkıta olacak . ··-·-·· . - Baştarııfı 1 11ci sayfada - lifleri gösterilmekte is de bu ~ 
Telgraf ,, gazetesi Roma'da ların hiçbiri üzerinde uzlaş n 
b~lunan diplomatik muharriri· imkiim bulunamamıştır. ma 
nın telgrafla gönderdiği bir Habeş Diş Bakanımn 
makaleyi bu sabahki sayısında Beyanall 
neşretmiştir. bu makaleye göre Londra 16 (Ö. R) - (Dey-
Cenevre müzakerelerinin inkı· li Telgraf ) Adis - Ababa Ha-
taı R~made önüne geçilemiye· beş Dış Bakanı B. Eruy ile bir 
cek bır zaruret olarak telakki mülakatını neşrediyor. 
edilmektedir. İngiliz gazetecisi Ingiliz gazetecisi ilk önce 
Romadn Cuma günü neşredilen Bakana Cedevrede Fransız 
son tebliğe dayanarak bu so- başbakanı B. Laval tarafından 
nuca varmıştır. söylenen nutuk hakkına ne dü-

12 Tel liften hiçbirini şündüğünü sorunca Hebeş dış 
Kabul etmiyorlar işleri bakanının henüz bu söy-

Aym ayların bildirdiğine gö- lev hakkında malumat elde et· 
re beşler komitesince hazırla- mediğini hayretle görmüştü. 
nan uzlaştırma raporunun ikin- Söylevin metnini gazeteciden 
ci kısmında şimdiye kadar Ba- ~rendikten sonra, B. fruy de· 
ron Aloizye teklif edilen ve miştir ki: 
sayısı 12 vı bulan uzla,ma tek- - Eiet' Fra ...... Te lniiltere 

Balkan güreş şampiyonası -G .. reşçilerimiz 
··re leri 

Yeni Asır'ın L1 
· Lafonteni 1 

.. ---
Köylünün biri bir haftada 

topladığı paralarla şehre; evinin 
ihtiyaçlarını almağa gider. Ge· 

• zer, tozar, alır, verir. Cebinde 
beş on kuruş kalır. Eşeğinin 

Çoban Mehınet rakibin· 
Yirmisekiz saniyede yenmiştir 

bir dakik~ yularını eline alıp köy yoluııu 
tutarken çarşıdan geçen yolu
nun sonunda bir manifaturacıya 

rastlar. Bakar ki: Alacalı be
leceli basmalar asılmış, boşuna lstanbul, 15 - Balkan güreş 

şampiyonluğu müsabakalarına 
bugi:n taksim stadyumunda de
vam edildi. Binlerce seyirci 
stadyumu doldurmuştu. En en• 
teresan futbol maçlarında dahi 
bu kadar kalabalık olmamışbr. 
Stadyum kapısında, Türk, Yu· 
goslav, Romen, Yunan ve 
Bulgar bayrakları asılı bulu· 
nuyordu. Bu sabah tayyare ile 
şehrimize gf!len Romen gilreş 
federasyonu reisi M. Amanuel 
de sahada idi. 

ilk güreş elli altı kiloda Bnl-. 
gar Y orokf ve Yugoslav Tos 
arasında oldu. Tos 6 dakika 
46 saniyede rakibini yenerek 
maçı kazandı. Romen Tozar 
Yunanlı Trisi iki dakika 58 
saniyede yendi. 

61 kiloda Romen Rinya Yu· 
goslav Yagoviçi üç dakika 31 
saniyede, Yunanlı Ralis, Bul· 
gar Boris Muşanofu 7 dakika 
23 saniyede yendiler. 

66 kiloda Saim, Yugoslav 
Nogan müsabakaya gelmedi· 
ğinden hükmen; Romen Bor
lavan, Bulgar Teodoru 6 da
kika 27 saniyede mağlup 
ettiler. 

72 kiloda Yugoslav Fişel, 
Fomen Batova'yı 4 dakika 
18 saniyede sırtını yere ge
t irmek suretiyle yendi. Bun
dan sonra Yunan'lı Zaharya 
ile Hüseyin karşılaşacaklardı. 
Fakat Hüseyin'in dünkü gü· 
reşlerde kaburga kemiği 
kırıldığından ve halen has
tahanede bulunduğundan Za
harya hükmen galib adde
dildi. 

79 Kiloda Yugoslav Dis
ko 'man Yunanlı Vokakisi 
sayı hesabiyle ; Rcmen Kakaş 
Bulgar lçakayepi 11 dakika 
44 saniyede tuşla yendiler. 

87 Kiloda Romen Zivris
banba Bulgar Corciyefi 6 
dakika 13 saniyede tuşla 
yendi. Bundan sonra Yugos
lavların 928 olimpiyadında 
şampiyonluk alan meşhur Kal· 
kaviç ile Mustafa güreştiler. 
Mustafa, rakibini çok zcrlu va• 
ziyetlere dilşürdü. 20 dakika 
devam eden güreş neticesinde 
Mustafa sayı hesabile galip 
ilin edildi. 
Ağır sıklette Yoguslav Be· 

gaç, Romen Şuşavayı sayı he· 
sabile yendi. Yunanlı Levosta 
Bulgar Dimitri çıkmadığından 
hükmen galip addedildi. 

Bu suretle ikinci seçme 
devresi de bitirilmiş oldu . 
Bundan sonra üçüncü seçme 
devresine başlandı. Hüseyin, 
··········~······························· anlııı.şık ıseler, korkulacak hiç 
bir şey yoktur. 

intikam almak 
isterlerse 

lngiliz ayları bunun üzerine 
~ta~yanlar 1896 bozgununun 
ıntıknmını almak üzere Adua
ya hücum ederJerse ne olaca
ğını sormuş ve Habeı dış ba
kanı ş'! cevabı vermiştir: 

- ltalyanler Aduayı 
alsalar bile burasını 
kurtarmak için gökle 
yeri birbirine karı9tıra
cağız. Habeşistan ltal
yaya kendi toprakların
dan ne bir kaya parçası, 
ne de bir çah kökU bı
reknuvacekttr. 

Yugoslav Tos'u 12 dakika 13 
saniyede tuşla, Yaşar, Yugos• 
lav Moloviç'i 3 dakika 3 sani· 
yede tuşla, Saim Yunanlı Va· 
tanidisi sayı hesabile yendiler. 

Bundan sonra Bulgar İsva .. 
nofla Fiıel gilreıtiler. Fiıel ra· 
kibinin sırtını 5 dakika 14 sa· 
niyede yere getirdi. Nuri ile 
Yunanlı Vefakis arasındaki 
müsabaka çok çetin geçti. Nuri 
rakibini güçlükle ve sayı hesa• 

bile yendi. Romen Lizenbah 
rakibi Yunan Stanof Panoya• 

nisin sırtını 5 dakika 34 sa· 
niyede yere getirdi. Romen 
Kakoş Yugoslav Fis Kalmanı 
sayı hesabile mağlub etti. 

Sıra günün en mühim kar· 
şılaşmasına gelmişti. Çoban 

Mehmed üzerinde kırmızı bir 
mayo olduğu halde alkışlar • 
arasında ringe çıkb. 

Rakibi olan kısa boylu,tıknaz 
ve yağız Remen Şaşarva da 
Çobanın yanına gldı. Birlikler · 

resimler çektirdiler. Hava ka• 
rardığından projektörler yan· 

mış, her iki oyuncunun üzerine 

tevcih edilmişti. Hakemin işare• 

tile oyuna başlandı. ilk hamlede 

Romenin boynundan yapışan 

Mehmed, bir iki sarsışta Şar• 

va'yı yere yuvarladt ve koskoca 

b. ı 

gider. Şuradan Kııanlara ır~ 
bir şey alayım der, girer içerl·· 

Şundan indirir, bakar, beyenmeıi 
Bundan indirir, bakar, beyen
mez. 

Manifatorcı köylünün kı!ık 
kıyafetine bakıp ta gösterdık" 
leri iyi mallar hoşuna gitmer, 
manifatoracı Mal gösteerDlek" 
ten, köylü dayı mal seçmekten 

usanmazlar.Nihayet cicisi,bicisİ 
üstUnde bir mal ıös~erir, Biıiııı 
Allahlık da onu beyenir, ölçtti
rür, biçtirir alır kıl torbas~~; 

Tüccar muzib ve açık ao'f. 
imiı. dayı giderken kolundan • . . 
tutmuş, ..... dl 

- Sen demiş kendi bil ' 
ğine gidersin. 

- Evet, yanılmam~ .. 
- Öyle ise sen enayısııı: 
Köyln bu sert ve tuhaf söı• 

den afallamış amma yola dil• 
zlildüğii için içinden söyleye" 
cek birıey bulamamıf, suıoıllfo 
Binmiş eıeğine, dah etmif k61 
yoluna .. ... 

Yolun yansına varınca; en 

vücudiie 

yi tahkiri gönlünde yer ctısıe" 
ğe baılamış tabakasını ~ık•~ 
mış, bir sigara sarmış, sılA~it 
ğından da bir taş, bir kav, 
demir. Çat 1 Çat 1 Ateş et~~ 
ğe, düşünmeğe başlamış. ~· 
yaomadıkca kava kızacağı yet" 

rakibini zorlama'ğa de manifaturacıya kızmış, kıZ" 
başladı. Mukavemete çalışan dıkca tahkirrgözfinde btıyft" 
Romen, Mehmedin bir oyunu mü• öfkelendikçe taşın kJfıl-

~ \ 7t bit 
karşısında şaşırdı ve sırh yere cımı kavdan kaçmış .. UzUD 
gelerek mağlüp oldu. Çoban emek .. Eşek te" yllrümekte·· 
Mehmed, rakibini bir dakika Köye girerken kav ateş alıbı 
28 saniyede yenivenn •tı• • a iıı" 

'T • cıgarasını yaktıktan sonr 
Bugünkn müsabakalarda ta· . kt .... n şebire 

k k 
. mış eşe en, yuzun 

ımımız to eyı neticeler aldı .. . . .. d ciga" 
1 

dogru çevırmış, aizın an 
ve zava lı Ankaralı Hüseyinin ıa" 
h"k ı b ranın dumanlarını savura, u men mağ u iyetinden baıııka 

.,, vura 1 
hiç yenilmedi, bütün gilretleri k f 
kazandı. - Senıin enayi, e§e 

B 1 1 d Demiş.. .t' 
u iar ar ün ve bugün yap- Kıssadan h~• ııa-

tıklan müsabakalarda daima Bir iı yaparken iyi nıı, 
mağlup oldular ve müsabaka tü mil bilin; bilmezseniz, biJ~ 
harici edildiler. Yarın son ,n .. 1 ferin reyini alın, dUtUnced; 
reşler gece saat sekizde başlı· yaşayışta bunu g6z 5n~ tet 
yacak ve geç vakte kadar uzak tutmayın yaptığınıı ışd•• 
devam edecektir. Şimdilik en de, işlediğiniz hareketl~~ye .. 
tehlikeli rakibimiz Romenler· duyduğunuz sözlerde, s~Y !,de 
dir. Yarınki maçları da kaza· ceklerinizde, düştincelerıııı 01 .. 

intikaliniz seri ve yerinde tMt• 
nırsak, ki muhakkak addet· ]ca '" sun. Intik~l geçliği haına çı1' 
mekt~yiz gine Balkan gllreş Düşüncesiz intikal da zıp 
şampıyonu olacağız. 

M b k 1 
dılıktır. d-"' 

üsa a a ar neticesinde •am· H ey "' 
y Herşey yerinde, erŞ u1-

piyan takıma güzel san'atlar ru, herşey yaşayış aklına ·raci• 
alcademisinde yapılan bir büst gun olmalıdır. Her taş yerı 
hediye edilecek, birinci, ikinci ağırdır. 

* * * ve üçüncülere de madalyalar 
verilecektir. 

Geceki Güreşlar 
Istanbul, 16 (Özel) - Gece 

Balkan güreşlerinin sonu ya
pıldı. Takımımız şimdiye kac\ar 
bütün güreşleri kazandı. 

...... i~:-;;·~ff ·d~;i"~ğ;"'"" 
Kalmadı 

Bir l< aç günden beri Milli 
Bankaların krediyi kesmeleri 
yüzünden piyasada bazı ufak 
t~fek darlıklar halledildiği ma
lumdur. Türkofis başkanlığının 
teşebbüsü üzerine Bankalar 
dünden itibaren eskisi gibi 
muameleye başlamışlar vo dar· 
!tk bertaraf o1mustur. 

. ---
Aydın Valisi 

Teftişte ıı 
Ayd!~ ( Özel ) -:- Ub:::~• 

Bav Ozdemir Sahlll Y. eıct6-
Kültür ve Bayındırlık dır ide' 
rü olduğu halde Söke ye g )(ol· 
rck yeni yapılmakta ohırı ;ı.ırll .. 
ları ve mevcüt okullarııı t.ı,telt 

f · et 1~ 
muou ve yolları tc tış ge'"' 
sonra Bozdoğan kaıasırı~ teftİ"' 
miştir. llbayımız oradakı ıehrİ' 
şatını bitirdikten sonra 
mize döneceklerdir. 

Tayin rıoı•• 
Aydın ( Özel ) - b Şi: rJ•"' 

Zirat direktörü bay 1'• 5 oı,olr' 
zilli Pamuk istasyonu uı 
pa tayin edilmiltİt• 
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VE 

HARPTA 
FRANSIZ 

iNGILIZ - ALMAN 
CASUSLARI 

::s 1. :ri n c i. :EO:.ıs ı J"U 

~~---·------~~~~~~~~~~ - 55 -

Uçurulan ka a a 
En mühim 

ların 

dosyeler vardı .. Bun
hepsi çalınmıştı .. 

Avusturya konsolosunurı açı
lan kasasında bulunan gizli 
dosyeler içinde ltalyanların 
"L eonard de Vinci,, zırhlıları 
aleyhinde suikasta aid tafsilat 
ile Cumte Di Cavour ve An
drea Doria zırhlılarına, Roma
daki devlet bankasına ve daha 
bazı yerlerde önemli kurumlara 
yapılnn suikastların da kimler 
tarafından idare edildiğ' anla
şılmış bulunuyordu. Hepsinden 
daha mühimmi olarak ltalyanın 
orta Avrupa devletleri aleyhine 
olarak barba girmesinden bir 
kaç gün sonra Alman casus
lann Cenovada büyük dinamit 
ve mühimmat fabrikasını nasıl 

uçurdukları da meydana çık
mışb, Avusturyalılarla müna
sebette bulunan on sekiz ltal
yan tevkif edilerek divanıharba 
verildi. Muhakemeleri çok sür
medi, kurşuna dizildiler. Avus
turya konsolosu Meyere gelince 
konsolos Baur - Au - Lac ote
linden lconsoloshaneye dönünce 
bütün kapıları sıkı sıkıya ka
palı buldu. İtalyan ve Fransız 
casusları konsoloshaneden ay
rılarak kapıların kilitlerini bir 
daha açılmaz hale koymayı 
unutmamışlardı. Kapılar birbiri 
ardınca kırılarak açıldı. Konso
los kendi çalışma odasına gir
diğinde aklını kaçırmasıııa ra· 
nıak kaldı. Hertaraf karmaka
rışık edilmişti. Kasa açılmış, 
lüzumsuz bazı kağıt ar ye
re açılmış, mühim dosye
ler uçmuştu. Her Meyer bu 
vaziyet karşısında kendi üze
rine düşen mesuliyet payının 
büyüklüğünü düşünerek cebin
den tabancasını çıkardı. Şaka
ğma dayadı ve boşalttı. Hiç 
kimse müdahaleye vakıt bul
madan konsolosun cesedi dt: 
Yerde saçılmış bulunan kağıt
lar üzerine yıkıldı. Böylece 
Avushıryanın en çok güvendiği 
tecrübeli bir diplomat bir faci
ayla hayatına nihayet vermiş 
oluyordu. 

Gene Zürih kasasında bu
lıınan evrak sayesinde mütte· 
f1kler Ludvigshafende yaşıyan 
Arıtoine Fokerin evi etrafın
daki muhafaza tertibatını öğ
renmiş bultınuyorlardı. Alman 
tayyarelerinin harp başlan
gıcında müttefıklerin hava 
kuv\'etleri üzerine ezici faiki
Yetini temin eden hep bu Ho

Jandalı mühendisin dahası idi. 
F oker, harpten önce tayyare
lerini Fransaya ve Ingi tereye 
teklif etmişti. Oralarda ciddiğ 
bir kabul görmedi. Yalnız Al
manlar Foker tayyarelerinin 
Yüksek değerini kavrıyarak 
Antuvan F okere büyük bir 
hüsnü kabul gösterdiler. 

Müttefikler irtikap ettikleri 
hataya teessüf ediyo:ıardı. En
t~Uijens servis Fransızların 
ikinci bürosu ile birlikte Antu
van Fok erle temasa geçti. 

Kendisini Almanlar lehinde 
ç.alışmaktan vazgeçerek mütte· 
fıkler hizmetine girmeğe kan· 
dırmak istediler. Bu hizmetine 
mukabil kendisine iki milyon 
sterlin mükafat vaad ettiler. 
Foker Pervane etrafın-
dan da mitralyözün ateş 
etmesine elverişli bir alet da
ha keşfetmişti. Fakat Foker 
müttefiklerin tekliflerine cevap 
vermiyordu. Fransız ve lasıiliz 

askeriğ çevenleri bu sessizliğe 
hayret etmekte idiler. Sonra
dan anlaşıldı ki Entellijens 
Servisin Almanyadaki kolları 
Fokerle görüşmeğe bile imkan 
bulmamışlardır. Zira Almanla· 
rın mütekabil casusluk teşki
latı müttefiklerin teşebbüsle
rinden haberdardı. Önceden 
bütün tertibah almış, Fokeri 
sıkı bir nezaret altında bulun
duruyordu. Bütün mektublar 
Almanların kontrolundan geç
mekte idi. Müttefik ajanları 
Fok er zannettikleri bir adamla 
temasa gelmişlerdi. Hakikatte 

Bu Alman casuluk teşkilatı
na mensup bir adamdı. Böyle
ce Almanyadaki müttefik ca• 
suslarından bir çoğu yakalarını 
de vermiş oldular. 

F oker mütareke senesinde 
dakikada 8000 mermi atan bir 
mitralyöz keşfetmişti. Versay 
muahedesi mucibince Almanya 
bütün askeriğ tayyare!erini 
tahrip edecekti. Fok er birkaç 
milyon fforcnlik sermayesile 
Holandaya d :in ünce orada fab
rikasını kurdu. Sonra motörleri 
ve makina aksamını demonte 
edilmiş olan son sistem F oker 

tayyarelerini Almanyaya gön

dermekte devam etti. Bugün 

Alman Rava filosunda F oker 
tayyarelerinden bir çokları var
dır. 

- Soıııı yarm - -

B. Y akup Kalkay 
lrmak-Fllyos Demlryolu 

Direktörü Oldu 
Sabık yr.dinci işletme müfet

tişi mühendis Bay Yakub Kal

kay lrmak-Filyos Demiryolu 

inşaat baş direktörlüiüne atan

mıştır. Bu duyumu memnuni

yetle karşıladık. Bay Y akup 

Kalkay bir seneden beri ara

mızda çalışmakta idi. Buradaki 

hizmeti esnasında kendisini 

muhite çok sevdirmişti. Yeni 

işinde de kendisine muvaffa

kiyetler dileriz. 

Şaşal suyunun 
Şöhreti 

MemurJdr kooperatifi tara

fından fenni ve önemli bir el 

ile taze taı.e olarak İzmire ge
tirilen Şaşa) suyu lzmirin su 

cephesini mml kuvvetlendirmiş 

ise eczacı Kemal Aktaşın ko
lonyaları da bütün Türkiyede 

lzmire bir kat daha özelJik 
vermiş bulunmaktadır. f-lilal 
eczanesi bu hafta içinde güzel 

kokulanna zümrüt damlasını 

ilave etmiş olacaktır. Zümrüt 
damlası Kemal Aktaşın birer 

şaheserleri olan Bahar çiçeği, 

Gönül, Fulya, Altın ruya, Ya

semin kokuları arasında bir 

zümrüt gibi berrak, yeşil bir 

pırlanta olacak, pek yakında 

lzmir baştanbaşa ziimrüt dam
lası ile kokacaktır .. 

Yangın başlangıcı 
Evvelki gece ikinci kordonda 

gayret sokağında bay MihaJofa 
aid 216 numaralı hanenin alt 
kısmından yangın çıkmış ise de 
yetişen itfaiye taa afmdan sön
d6rillmütbr. 

SON"" 1 >.A. 

Ür nberg e toplandı ayş ag 
Hitle yü ir söylev 
------------~------

verdi 
Avusturya - Rusya ve hatta Fransaya karşı Almanyaya 

Atfedilen kötü niyetleri yalanladı 

ah dii~; ... ; .. ~y·hi~~~J"~kf'k~rarlar 
Paris, 16 (Ö.R) - Pazar 

gününün hadiseleri içinde en 
önemlisi Rayştag meclisinin 
Nürenberg tiyatrosundaki dıra
matık toplantısı ve burada Füh
rcr ile general Göring tarafın
dan verilen söylevlerdir. 

Verdiği söylevde Hitlcr de
miştir ki: 

"Ulusal - Sosyalist devriminin 
birinci devresi içinde Almnn 
ulusu birliğini yaratmış ve ulu
sal ordusunu yeniden kurmuş
tur. Bunu bir kuvvet gösterişi 
gibi değil, fakat Almanyanın 
hakiki değerini göstermek ve 
barışını korumak için yapmış
br. Bugünkü Almanya, dışarıya 
karşı sağlıklı ve sağlam bir 
vücuddur ve içeride •le nizamı 
yeniden kurmuştur ... 
Almanyanın niyetleri 

Almanyanm barış İçin l:>eslediği 
sevgi üzerinde durduktan son
ra, Führer arsıulm:al basında 
Avusturya, Rusya ve hatta 
Fransaya karşı Almanyaya at
fedilen kötü niyetleri yalnnlı
yarak şunu ilave etmiştir : 

" Almanya tarafından veri
len kararlar kimseye karşı de
ğildir. Bunlar sadece Alman 
hükumetinin ulusa karşı olan 
mes'uliyetlerinden ilham al
maktadır " 

Memel durumu 
Führer " Uluslar sosyetesi 

tarafından barış ortasında ki
tabına uydurulan Memel hır· 
sızlığı ,. diye tavsif ettiği Me
mel durumu hnkkmda çok acı 
ve şiddetli bir dil kullanarak 
" biricik cinayeti Alman ol· 
maktan ibaret olan ,, Alman 
ahalinin çektiği işkencelerden 
heyecanla bahsetmiş ve demiş
ti ki : 

11 Almanya orada olub bite· 
ni ilgi ve dikkatle takib etme· 
lidir. Uluslar sosyetesi, tamir 
kabul etmiyecek bir hal ortaya 
çıkmadan önce duruma dikkat 
etmelidir. Devletlerin plotonik 
protestoları hiçbir şeye yetmez. 
iki milyon Litvanyahnın 50000 
Almana işkence etmelerine 
müsaade olunamaz. 

Sovyet ve Yahudi 
dUşmanhğı 

B. Hitler bundan sooı a Ko-

misteren ( Komünist lnternas
yonali ) ile " Sovyet barbar

lığına ,. karşı amausız bir mü
cadele açılacağını bildirmiş ve 
son söz olarak " Yahudiler 
tarafından dünya kamoyunun 
zehirlenmesine ,, karşı sesini 
yükselterek Nevyorkta Alman 
bayrağının kurban olduğu son 
hadiseyi bu sistematik propa
gandanın semeresi olarak gös
terıniş ve demiştir ki: 

" Bu karıştırmalara bir son· 
çekmek üzere Almanya, Al
man ulusile Yahudi ulusu ara
sındaki ilgilerin kanunsel bir 
kotarma metodu olacak olan 
bir müdafaa durumunu ala
caktır. Eğer bu metod ile
ride tatbik edilebilecek g bi 
gözükmezde Almanya aley
hindeki Yahudi propagan
da ve mücadelesi devam ede
cek olursa başka tedbirJer de ( 
göz önüne getirilecektir. ı 

Oörlngln söylevl 
Devlet başkanı söylevini bi

tirince. Yar-şansölye general 

Göring söz alarak tasvibine 
arzedilen emirnamelerin şümu
lünü meclise anlatmıştır. Ge
neral Göring bu emirnamele-

Hıtlcr Oorring 
rin ulusa] - sosyalizmin birinci 
devresine son çektiğini söyli
yerek ulusun yeniden hürriyet 
kazanmasını ve ordunun tek
rar silahlanmasını bu devrenin 
başlıca işleri olarak göster
miştir. Ayni emirnameler ulu
sal-sosyalist devrimcilerinin 
11komünistlerle yahudiliğe,, kar
şı mücadelede başlnrında taşı
dıkları kamalı haçlı bayrağın 
Alman bayrağı yerine geçti
ğini de göstermektedir. 

Yahudilere karşı 
kararlar 

Bundan böyle hiç bir Yahu
di bu "mukaddes bayrağı,, çe
kemiyecektir. Ayni emirname 
''devlete sadıkane hizmet 
etmek iradesini besliyen,, 
Alman vatandaşlarının hak
Jarını tesbit etmekte ve 
"Alman kan ve şerefinin ko
runmasını,, temin eylemelde
dir. 

Y abudilerle evlenmek, yad 
illerde bulunan Almanlara bile 

yasak edilmektedir. Yahudiler 
bundan böyle 45 yaşından aşa
ğı Alman kız ve kadınlarını 
hizmetlerine alamıyacaklardır. 
Bu kanunlar alkışlarla ve bü
tün oyların birliğile kabul edil
miş ve general Göring bunu 
HitJere resmiğ olarak bildirmiş
tir . 

Rayşver itaat ediyor 
Londra, 16 (Ô.R) - "Deyli 

mayl,, gazetesi Rayhştag mec
meclis inim Nilrenberg'deki 
dramlı ve unutu amıyacak top
lantısından bahsederken kısa 

bir t.efsirde bulunarak diyor ki: 
11Üzerinde kamalı haç taşı

yan kızıl bayrağın devlet bay
rağı olarak kabulü Alman or
dusunun rolü hakkında şimdiye 
kadar ileri sürülen birbirine 
zıt kanaatların doğrusunu ortaya 
çıkarmaktadır. Zira tedbirle 
anlaşılmaktadır ki Rayhşver 
( Alman ordusu ) emretmiyor. 
itaat ediyor,, 

Nurenberg, 16 ( A. A ) -
Yahudilerle Almanların evlen
melerini yasak eden kanun, 

bunların arasında cinsi müna
sebetleri de menctmektedir. 

Bir yahudi kırk beş yaşından 

daha genç Alman hizmetçi de 

tutmayacaktır. Kanunun tayin 
ettiği cezalar on sene hapıs 

cezasına kadar gitmektedir. 

iç bakanı Frik, Alman say
lavlar kurulu nizamnamesinin 

bundan böyle başkasının oto
ritesine hakim kılacak şekilde 

değiştirilmesini teklif etmiştir. 
Başkan ruz.name ve goruşme· 

le.:-i tam serbesti içinde tayin 
edecektir. 

Havas Ajansı aytarı, dünkü 
saylavlar kurulu toplantısının 

bir tiyatro salonunda yapıldı
ğını ve yalnız binanın değil, 
civar sokakların da hınca hınç 
dolu olduğunu bildirmektedir. 

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

luslar Sosyetesi 
enkurulu Seçildi 

Polonya Konsey Üyeliğinde 
Tekrar muhafaza edilmiştir 

Genevre 16 ( Ö. R ) - Bu
gün Ulus ar Sosyetesi genku
rulu için scçjm günü olmuştur. 

Sabah celsesinde Lehistanın 
konseye yeniden seçilebilmek 
hakkındaki isteği gözden ge
~}rilmiş ve iyi karşılanmıştır. 
Oğleden sonraki celsede de, 
azalıldarı biten Lehistan, Çe-

koslovakya ve Ekuatör dev
letleri yerine konseye üyelerin 
seçimi yapılmıştır. Resmi so
nuçlar henüz bildirilmemiş ise 
de tahmin edildiğine göre Le
histan üyelikte muhafaza edil
miş, Çekoslovakya yerine Ro
man ya ve Ekuatör yerine de 
Meksika Konsey üyesi olarak 
seçilmişlerdir. 

Bir Japon Zırhlısının 
Taretin·de Bir Patlama 

Tokyo 16 ( A.A ) - Atış 
talimleri esnasında Asigara 
zırhlısının taretinde bir patla
ma olmuş, mürettebattan elli 
kişi yaralanmıştır. 

Ruslar bir rekor 
Kırdllar 

Dctroit 16 ( A.A ) - Meş

hur Rus süel ucakçısı binbaşı 

Servesrsky denizde ve havada 
hareket eden bir uçakla 710 
beygirlik kategorinin rekorunu 
370 kilometre ile kırmıştır. 

Oordon-Benet kupası 
Varşova 16 (A.A)- Gordon 

Benet kupasına yazılı 13 ba
lon Moskova istikametine uç
muslardır. 

Bornovada -.... -
Tavuk Islah istasyo
yon u nası 1 çalışacak? 

Bornova Ziraat mektebinde 
bir tavuk istasyonu tesis edi· 
leceğini yazmıştık. 

Bunun için Baytar direktörü 
ile mektep direktörü mekte-
bin Zootekni öğretmeni ta
rafından tetkikat vapılmış 
ve kümes yapılacak ye~ler tes
pit edilmiştir. 

Beş kümes, bir tecrithane ve 
bir de eczahane yapılacaktır. 
T ecrithane , hastalananların 
sağlam hayvanlardan ayrılma· 
sına yarayacaktır. 

Ankaradan getirtilecek halis 
kan tavuk yumurta ve piliçler ile 
işe başlanacaktır. İlçelerde bu
lunan önemli tavuk istasyonla-
rından damızlıkların iyileri se· 
çilerek ikinci bir merkez 
tesis olunacakbr. 

Tavuk ıslah istesyonu Bor
nova ziraat mektebinin tavuk 
istasyonile takviye edilecektir. 

Ziraat mektebinde bunun 
için tedkikat yapan heyet bir 
rapor hazırlamaktadır. Bu ra
por ilbaylığa verilecektir. 

Kiimcslerle tecrithane ve 
eczahanenin kaça mal olacağı 
tesbit edilecek ve havalesi 
Ziraat bakanlığından istene· 
cektir. ... -

Madenlerimiz 
Petrol, Simli kurşun ve 

Linyit araşhrmaları 
Bilindiği üzere, Ekonomi Ba

kanlığı maden işlerini iki ayn 
kurum ile yönetmektedir. Bi
rincisi, maden genel direktör-
lüğü, bütün işletmelerin fenniğ 
ve sosyal güvenlik bakımından 
kontrolunu, maden arama hak
larının, maden bırakığ1annın 
üstermesini, Ekonomi bakanlı
ğının maden siyasası kanunla-
rını ve hükümlerini yerilmek 
işini üzerine almıştır. Bu örgüt 
memleketimiz mndenlerinde ya
ratılmak istenilen yeniliklerin 
teknik çalışma sistemine uygun 
surette organizasyonu bitirmek 
işini önemle gözönünde tut
maktadır. 

ikincisi, özel bir kanunla ku· 
rulan maden inceleme ve ara-
ma enstitüsüdür. Bu enstitünün 
başlıca işi, memleketin değer-
lendirilebilecek madenlerin il
rpiğ bir şekilde meydana çı

kararak işletme çarelerini 
aramaktır. 

Fakat işletmenin kurulması 
enstitünün çalışma alanının dı-
şındadır. Bu büyük ödev; ku
rulması bir kanunla kararlaş-
tırılan Eti Bank tarafından ya
pılacaktır. 

Enstitünün üçe ayrılmış olan 
arama kolarının çalışmaları her 
gün gelişmektedir. Bir grup, 
petrol aramaktadır. Bu iş Mar
din yöresinde Basbidindeki 
sondajla Mürefte'deki petrol 
aramalarında merkezleşmekte
dir. Bu grup, ayrıca memleke-
timizin petrol noktasından 
umud verebilecek bölgelerinde 
jeolojik incelemeler yapmakta
dır. 

İkinci grup, metalik maden
ler araştırmaktadır. Keban sim
li kurşun madeninin araştırıl
ması bu grupun bugünkü baş
lıca işlerindendir. Bundan baş
ka Bulgardağı isimli kurşun 
madeninde de incelemeler baş
lamıştır. Ayrıca memleketi 
mizde işletilmesinden ekonomik 
faydalar beklenebilecek olan 
bazı krom ve bakır gösterileri 
ile de uğraşacaktır. 

Üçüncü grub liniyetlerle uğ
raşıyor. Bu grubun çalışma 
merkezi Tnvşanlı ve Kütahya 
bölgeleridir. Ayrıca ekonomik 
önemi olan memleketin Jiniyet· 
leri de sırasile incelenecektir. 

EnstitUnün merkez örgütünde 
bir jeoliji servjıti iJe bütün 
araştırma sonuçJarını inceleme 
bakımından karşılayabilecek bir 
laboratuvar kurulacaktır. Bu 
iş için lazım olon uzmanlar 
birer birer angaje edilmektedir. 



BOGAZLAR MESELESİ 

Dış bakanı bir noktayı 
S rahatla ortaya koydu 
:ft1uaht~delerde dei!isiklikler olursa bo«,.az-

~ ~ b 

l~rı n askeri rejinıiııde de tadilat yapılacak 

Bojf azlann haritası 
Cenevre,. l~. (A.A) - Özel olanlar komşu üç hükumeti il-

aytarım~z b~ldmyor. giJiyen silahsızlandırılış bölge· 
Dış ışlerı bakanımız Dr. ler ihdas etmektedir. Bu böl-

Tevfi~ Rüştü A~as ulusl~r sos: gelerin durumu dediğim gibi üç 
yetesı assa?1blesınde aşagıdakı hükumeti ilgilemekte oldu-
diyevde bu unmuştur. ğu için onların muhafazasına 

Umumi müzakere esnasında karar vermek hakkı de kendi-
lıeslihat bakımından herkese lerine aitdir. Bu sebeble Lo-
etit muamele yapılmasından zan andlaşmasıoın bu hüküm-
bahsedildi. Bu münasebetle si- )erinden bahsetmek niyetinde 
)Ahları azaltma hususunda eşit- değilim. Fakat boğazlar mese-
&ğe varılmak imkanı hasıl lesi bu vaziyette değildir. Ona 
olmamasına karşı derin tees- aid olan süel hükümler Türki-
sürlerimi bildirmekten kendimi yenin sahil muhafazası hakla-
menedemedim. Maafih silahsız-
lanma konferansı işlerinin te
vakkuf halinde olmasına rağ
men bu husustaki ümidimiz ta
mamen kaybolmuş değil
dir. Bu silahsızlanma bahsı 
dolayısile gerek konseyde ve 
gerek silahsızlanına konferan
sında sırası geldikçe daima 
işaret ettiğim bir nokta vardır. 
Yliksek assambleniı önünde 
aöz alışım da bu noktaya bir 
defa daha temas içindir. Bilir
ainiz ki, Lozan andlaşması bazı 
aücl hükümleri muhtevidir, ve 
bu htıkümier diğer bazı and
laşmalarda mevcut hükümler 
kadar şumüllü oJmamakJa be
raber milli ülkemizin bir kıs

mında müdafaa vasıtalarımızı 
tahdit edecek mahiyettedir. Bu 
hükümlerden Trakyaya ait 

rına ve memleketimin boğaz

larla a rılmış olan iki bölgesi 
arasında geçiş ve taşim iş!e
rine ağır zararlar getirmekte
dir. Bu hal mevzuubahis hü
kümlerin kabulü sırasındaki 
mevcut vaziyetlerde derin de
ğişiklik!er husu e ge;miş olma
sına ve bu vaziyetlerin bugün 
bile bir çok tebeddüllere ma
ruz bir halde bulunmrsına rağ
men nugün devam etmektedir. 
Bu münasebetle aşağıdaki nok
tayı sarih bir surette ortaya 
sürmek isterim. 

"Şayet mevcut muahedelerle 
tesbit edilen vaziyette deği

şiklikler vukua gelırse Türkiye 
bunları boğazların askeri reji
minde icabeden tadilatın icra
sına vabeste kılmak zaruretin-
de kalacaktır.,, 

Cenevrede U. S. Assamblesinde 

Yunan dış bakanı bir 
Söylevde bulundu 

" Balkan antantı devletlt ri Uluslar 
Sosyetesi paktına sadıktn1lar 

" 

lt•vjik Rüştü, Titü/esko, Maksimos 
(A.A) - Özel devletler arasındaki birliği müCe:ıevre, 15 

aytarımızdan: 

Yunan dış bakanı B. Maksi
mos assamblede Balkan antantı 
adına şu söylevi vermiştir: 

Balkan antantının şimdiki 
başkanı B. Titülesko burada 
bulunmadığından antanhn eski 
başkanı sıfatile bu genel ay
tışmanın verdiği fırsattan isti-
fade etmek ve kısa bir diyev
de buJunmak isterim. 

Balkan antantı kuruluğunun 
ikinci yılı sonuna gelmek üze
redir. Antantın devamı teka
müllere uğnyabilecek lüzumlu 
bir eser olduğunu göstermek
tedir. Antant ile birletmiı olan 

nasebetleri günden güne sık
laşmış ve ulusal yaşayııların 
bütün alanlarına yayılmıştır. 
Bun ar antant devletlerinin ba-
rış dölenlerini ve bunu siyasal 
ekonomik ve soysal ilerleme ve 
bütün komşulariJe iyi anlaşma 
yo!unda elbirliğiyle verilecek 
emeklerle gerçekleştirmek ka-
rarlarını kuvvetJendirmişlerdir. 

Alınan sonuçları sadece 
iJgili hükumetlerin devam-
lı hareketlerinde mülhem 
oldukları dayanışma fikrinden 
doğmamıştır. Bu sonuçlar ayni 
zamanda ve hele uluslarının 
kendi bantÇ1l emellerinden 

YENi ASIR 

arşılaşan iki mistik: 
ltalya kendisine saygı istiyor 

!ngilterede andlaşmalar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l{arikati;rlerin göst(:.rişlerinden Rudyard Kiplingin görüşiine: 

''Beni en çok düşündüren orta Avrupa 
f' azanında kaynaşmakta olan çorbadır,, 

f.011 lta. l!J Eı·liil (P.S.) Kam yun nasıl değiştiğini sındadır. Fakat sözünü inkar 
Karil.atör:eri lrnrıştırmak in- anlamak ister misiniz? Bir ay etmekle işe başlamak bu yolda 

sana bazen faydalı olur. Bir evvel, Ponçta bir karikatör: bir muvaffakiyet midir ? Ona 
resmin bir söylevd~n çok da ıa Eden ve Laval Mussoliniyi ar- güzel bir rol teklif ediliyor : 
şey öğrettiğ, o1arrandır. Bir kadaşça azarlıyorlar: Bunu ulusların mandateri, ve-
maka!e, az çok açık bir ka- - Harp yaparsan canımız kili olsun. Çetin ulusları, küçük 
ziyedir. Resim ise bir timsal- sıkılacak, fakat sana bir ihtar- düsürmeksizin, ve hassasiyeti 
dir, do~rudan doğruya duy- dan ileri gitmiycceğiz. altına alsın. Nizam ve aşkın 
gudan d:>gan bir i~areL. Lon- Üç hafta sonra da aynı iyiliklerini onlara yaysın. Ca-
drada son günlerde görJ en Ponçta, sahık Kayser Musso- haletten ve barbarlıktan 
karikatör'.ıer<len bir kaçına liniye şöyle diyor: kurtarsın . Herkes bunu 
bakınız. ÇJ'.< m 'lna y:l '<'ii J jrJer. - Dünya kamoyuna meydan alkışhyacak ve hu işde sabır 

Birincisi sabah g-azece e" · -ı - o·. uyorsun. YanJışın var yav- ve cesarete çok bir . fırsat ka-
den birin:le: Con nu: s:ıv.qa rum. Ben senden d:ıha kuvvetli lacaktır. 
gidiyor veya Cenevre karna- idim de yine c1nım yandı. Fakat haklıyı haksızı yalnız 
valı: Haçlıların büyük maska- Fırbnada Mussollnl başına tayin etmek isterse 
ralığ1. Sahne bir eJkici dükka- Bunlardan istediğiniz neticeyi acele ederek zaferlerle adale~ 
nındadır. (Con Bul (lngiliz halk çıkarın. Ben kendi hesabıma tin seyrine galebe çalmak is-
adamı) caketi atmı~, karnı Mussoliniye hayranım. Cesare- terse haksız düşecektir. Kur-
üzerine kocaman bir ta ata tini, Italyayı mükemmel bir duğu harb makinası onu sürük-
pala asmıştır. ! enerji mektebi haline sokuşunu, )üyor. Kılınç kendiliğinden kı-
etrafında yardaklar alayı: Ka- lcolaylığı s~vk nisbeti, kahra- omdan çıkıyor. Telsiz ve ulus-
bına sığmıyan barışçı, şöven manlığa olan aşkı severim. Hat- )ar sosyetesi üzerinde bir ôev-
sosyalist, alevli "Müeyyideci,, 1 ta şimdi etrafındaki hakaret Jet insan vicdanını üstüne çık-
hülasa on beş yıldanberi süel l fırtınası ortasında bile ona mak isterse cezasız kalmaz. 
kredileri reddetmekle beraber ' hayranım . Italyan komoyu kolayca terb=ye 
ayrı ayrı silahlanan bütün 1 Amma bu defa etrafındaki edilebilir. Dünya komoyu aym 
"lnsanlık müdafıleri,, yeni şö- 1 mukavemetin değerini yanlış kolaylıkla manevralara gelemez. 
valyeyi kışkırtıyorlar: hesap etmiş olabilir. Onun gibi Tra)e tı 1 

- Haydi saldırsan a, arslan devlerin, hasımlarını çok küçük Sema bile işe karışmıştır. 
yürekli Rişar! gördükleri olur. Onun gibi bir M•.ıssoliniıain damadı kont Cia-

Bu karikatür, vas:ta~arı ve adam ideologlarla alay eder. no tarihin seyrini kimsenin 
neticeleri düşünen ve pastır- Napolyon onları hiç sevmezdi. durduramayacağını söylüyor. 
mayı ateşe atacak adam olmı- Fal(at yine bunu söyleyen odur! Fakat tarihin seyrini kimse 
yan orta halli ihtiyatlı lngilizin 1'Dünyada yalnız iki kuvvet evvelden bilemez. Kudretli di-
görüşünü temsil ediyor. Bu tanırııo: Süngüler ve fikirler. namizmine rağmen, ıtalyamn 
duygu, insaniyetçi bandonun Fakat sonunda, fikirler süngü- genlik ideali belki geri kal-
harp yaygaralarından usanan lcre de üstün gelir. ,, mı-ştır. 

bir kısım lngiliz halkını etra- Karşlla,an iki mistik Kapalı ahlak ile açık ablak 
fında top.ayamaz değildir. Fa- Duce meşhur bir söylevde arasındaki bu mücadelede, bir 
kat buna aldanmamalı. lnr,iliz " Cenevre ile, Cenevresiz ve- ulusla evrensel kanunlar ara-
arslanı, tırnakları yeniden bü- Y•l Cenevreye karşı! " diye sındaki bu çapışmada birinci-
yuyunceye kadar acze katlansa haykırmıştı . O bir kanaat 1 · 

d 
erın son sözü söyliyecek-

bile, sev~ seve k ti m~ka e esine girişmiştir. 
caktır. a anmıya- Bir mistik karşısına başka )eri ispat edilmiş değildir.Şim-
Başka bir resim. Bir bogw a, bir mistikle çıkıyor. Fak at dilik, hazırlanan fecaat karşı-

büyük gazeteci bu müna- sında insanın kalbi boğuluyor. 
alabildiğine kaçan bir çocuk- H b 1 k b ld kaşada, ele avuca sıgw mayan a e'j er açı ça i irdiler ki 
cağız üzerine saldırıyor. Çiftçi it f ' h" ı· k il belirsiz kudretleri kendi tara- a yau ıar ze ır ı gaz u anır-
uşağım azarlıyor: ) l d h · d ı fına çekememiştir. Site iı-inde asa on ar a en va şı i et e-

- Bu hayvanı bağlamam l" • • t tb"k d ki d" D' fınans ve basının yüksek kale- rını e ı e ece er ır. ığer 
söylememiş miydim? "h tt M · b d k le!eri arasında dolaşırken dağ- cı e en esma uğazı a i 

- Evet amma, o kadar sa- lar gibi kişisel hiç bir karak- manevrelerinin başka bir hare-
kin duruyordu ki onu serbest ketin tekrarla ld v b'I teri olmayan bu yüksek cephe- ması o ugu ı -
bırakmakta zarar görmedim. diriliyor 1 "t s·· k Jer arasında insan bu korkunç · ngı ere uveyş a-

Tefsire lüzum yok. 1 k 1 l C b 1 kuvvetin yükü karşısında ezil- na mı aparsa ta ya e e üt-
Ponçun aynı sayışında hor- t k b v bl k d k d;i'Tini duyar. Bu da, Habeş arı ogazını a o a e ece -

kunç yüz'ü bir Goril ( çoh ya- · B 1 ·ı· ı k k yaylalarından daha korkunç ol- mış. una ngı ız er sou an-
zık amma, Musso.iniye benze- hl ki b · 1 ı· mıyan bir kaledir. Bu iki ka- ı a şu cava ı verıyor ar: tal-
tilmiş) kafesinin p;ırm~ldıklarım 1 Lyi birden zapta kalkışmak, ya top ateşi atına girecek 
kudurmuşçasına sal!ıyor. Kafe- fazladır. en uzun sahilli memlekettir. 
sin kapısı kapnnınıyor. Bir genç Habeşfstana karfı top menzili dışında kalan şe-
kadın (Uluslar sosyetesi) kilit llalyanın durumu bir yoktur. Korku veren ve 
yerine kendi ko!unu halkaya k-b d b Kimse ltalyanın anlaşmalar- a usu an ıran u şeyleri ya-
geçirmiştir. k b'I · dan ve dogw u Afrikadaki mev- zar en ı e msan titriyor. 

Altında şu ibare: Dayana l T k h kk d 
cak mı? - kiinden doğan haklarını inkar ngı ız amoyu a ın a 

.......................................... etmiyor. Hatta işe başlamak gördüklerimi yazdım. Büyük 
derin vr. içlem olarak bağlı üzere Elcezire muahedesinin şaır Rudyard Kiplingi yazık 
bulundukları uluslar sosyetesi Fasta Fransaya verdiği fazla- ki göremedim. Fakat o bevaz 

· ı · · g" t k insanlarm şan yükeninden o 
prensıp erını oze nıe sure- sını ona veriyorlar. Fakat iki 
tile gerçekleşebileceği husu- m :ihim nokta var: kAdar bahsetmiştir ki Musso-
sunda besledikleri müşterek 1 _ Habeşistan, iyi kötü, lininin de kendi payını isteme-
güvenden doğmuştur. Bu güven Uluslar sosyetesi üyesidir. sine birşey diyemez. 
Balkan antantının kurulmasım ( Hem de bunu kim istedi ? Bana yazdığı bir mektupta 
zaruri kılan da bu olmuştur. ltalya. Kim karşı koyuyordu ? 

11

ltalyanm müthiş bir sergüzeş-
Anlantın ilerleyişlerini an- lngiltereye. ) te atıldığım ve Avrupada yok-
latan ve ilerdeki gelişme- 2 _ ltalya şimdi parçala- luğunun duyulacağmı,,bildirmişti. 
sini garanti eden de budur. - h ı d Şimdi Maryenbaddan bana ~aga a~ar an ığı • andlaşmayı 
Ve en sc;n, günün bu ağır ımza ettı. HRrbi reddetmek 
hadiseleri içinde uluslar sos- yükeni altına girdi. Bütün dün-
yetesi paktına her zamandan ya uluslariyle birlikte buna ant 
fazla bayrı (sadık) bulunduk- içti. Kendi hazırladığı bir mu-
larını burada söylemek ödevini ahedeyi yırtıp imzasım çiğniye-
antand hükümlerine yükliyen cek midir ? 
de işte budur. lngiltere Fransaya bakıyor : 

Balkan anlandı devletlerinin Ne yapacak ? Bugün verilecek 
ulusJar sosyetesi konseyinin karar yarmı kararlaştmyor. 
dünya barışını kurtarmak için ltalyaya müsa~de edilen şey 
verdiği emekleri içten bir ilgi Almanyadan nasıl esirgenir ? 
ile takib etmektedir. Bu emek- işte dram buradadır. Bay 
lerin banıçıl ve doğru bir ko- Mussolini haklı olarak andlaı· 
tanma in- . dill~Mtlk 

şunu yazıyor: 

"Her vakit gibi bugün de 
beni en çok düşündüren şey, 
kenardaki işlerden ziyade, orta 
Avrupada haynaşan kazandır." 

Doğru. Eğer medniyet kur
tulacaksa, onun istikbali Fran
sa ve lngilterenin bağlı kal
malarına bağlıdır. 

••• 
Dön Uf 

Mezuoen şarımızda bulunan 
Mersin emniyet direktörlüğü 
birinci komiseri bay lımail 

t7 

Zabıta 

Bir ceket çalındı • f/K 
Kahramanlarda Sepe~Çl # 

~ağında oturan Ham~•. iM 
Ishakın evine giren b~l~rsıı.,
kimse tarafından yedı hr~ 
ile bir siyah ceket çalın~ 

Sarhoşun taarr ~-" 
Kemerde Sevim sokaf .,, 

oturv.n Hasan Fehmi oğlu 1' 
sarhoş olarak lbrahim ci' 
F eh imin evine taörruı • ...a. 
iddia edildiğinden baklOl'9'"" 
tahkikata başlanmıştır. 

Yaralamıt ,,-_ 
ikinci Karantinada al tlJ' 

sokağında oturan Ka~Ull a-1' 
Hüseyin ile Kamber oglu eıtl' 
dar aralarmda alacak ~ _...J/6 
sinden kavga çıkmış, ~_;;. 
yumrukla Hüseyni ba....-- . · 
yaralamıştır. 

Yangın söndUrUI~~ 
ikinci kordonda Ankoll• ~ 

yanın oturduğu 216 sayıh : --. 
çöp sandığındaki bir yanı 111' 
ğaradan yangın çıkmış ve 
yümeden söndürülmütliit• 

Kanh kavga .:, 
Poligcnda terzi Hasanın e ~ 

de toplanarak eğlence ~ ... 
Menemenli Ahmed oğlu /J 
ile Kulalı Hüseyin oi

10Ji lır' 
arasında kavga çıkınış, A fi 
çakla T ahiri sağ büğrü~d~':,, 
yüzünde~, Tabir de Alıyı t{; 
la yüzünden yaralamıştır. _.tfl. 

larında tahkikata başlandllr 
Bir mUteca,,1% ıoei' 

Cephane sokağında 1"'!.:. 
mağazasıoda çalışan süle ~; 
kızı Binnazı Hasan oğlu. ~ 
met Ali zorla sürüklıY ~ 
götürmek istediğinden 1 
lanmıştır. 

Dlkkatsız şotörl•r ,.r 
Kamilpaşa caddesinden~ 

mekte olan 308 nuınarah ~ 
Celahn idaresindeki oto ~ 
yedi yaşinda Kazım •~111~ 
çocuğa çarpmıştır. Şofot tfl• 
kında tahkikata başlanııı1,. 

Kumar oynark• ~ 
Eşref paşa caddesinde C ~ 

oğlu Hüseyin, kahv~bane ~ 
Yahya o&-lu Ali Rııa, ~ 
oğlu Mustafa, lsmail oğlU -,,.. 
rü kumar oynarlarken 1 
)anmışlardır. ddoiı" 

Göztepe tramvay ~ ı. ti" 
de Mehmed oğlu RagıP ·# 
seyin oğlu Hasan bir b• .. ~ 

w 111 iP 
meselesinden Yusuf og ,dit• 
mcdi çakı ile yaralaıo•t11 tf 

Sopa ile yara••"' · -~ 
·rk ~ Çorakkapı'da Tilk1 ~ Is' 

d ;inde Yakub oğlu e .,ı-
ib Ali Riza oğlu Bektaf lı'~ 
sı : fa bir çocuk yüzünd:ebd'"' 
gn çıkmış ve Bektaş, ~ 
din başına supa ile ur· 
yaralamış ve yakalanıo•f 

Rakı para•• ~ 
Basmahanede kahvede o-,,,_ 

Mehmed oğlu Hasa0111 J,. 
giden sabıkalılardan A ,.1' 
Sıtkı, Hasandan cebre~ i tJf 

· · k nditi'I ti parası ıstemış ve e lı,.... 

dit etmiş olduğu içİ.JI y• 

F:~dalık yan~ 
Çeşme ilçesinde ~~~ 

ve Barbaros nabiyelel'I 
8 .,da.,,, 

evvelki kün çıkan Y811~~0~ 
hektar genişliğinde a1k -~-~ 
yanmıştır. Yetişen b 1,,,,-

ker tarafından yaDi111 

rülmüştür. --· ·" ........ ----
Hazırlıklar . 
Kontrol EdiJd• ~ 

• ete • ,.M' 
Pazar günü ıı~ıt fe ':.dı 

devlet memuru, polı• ;şli'aM 
diye memurlarının I ,. t":.i 

h rhk • • 11' 
nüfus sayımı azı teftİf_..W 
edilmiştir. Kontrol "e ,..-.ili 

dow "nıle11 
sonuçlar ver ıgı 1,,.o' 
derhal sayım mıotak• 
nlacak ve bu mıot• 
murlann at~ 
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BORJIY A 
- 158 -

ihtiyar Maga o gunu sessiz 
Jada sız Lü kresin bıratığı oda
da geçirmişti. Kızının yolladığı 
yemege elini bile ürmemişti. 

gece saat sekizden biraz sonra 
Lükres birdenbire odanın ka
pısını açtı. Hemen gelmesini 
bir işaretle anlattı, Maga oda
dan fırladı, peşi sıra gitti. Beş 
on adım yürüdükten sonra her 
ikisi de Papanın odası önüne 
gelmişlerdi. Lükres soluk solu
p sordu: 

Kendisile görüşmeğe karar 
Yerdiniz mi? 

- Evet mutlaka görüşmeli
yim. 

- Herşeyi üzerinize alıyor 
IDusunuz? 

- Alıyorum! Babanız ölmek 
iiıere bulunuyor. Siz rahat 
edin. 

Lükrea titremeğe başladı. 
Yüzü sapsan kesildi. Maga 
sordu: 

- Uyumazdan evvel şarab 
içmek adetidir, değil mi? 

- Eveti Kuvvetli olsun diye 
ıarab içer. Şarapları şuradadır. 

Lükres bu sözleri söylemekle 
beraber ihtiyar Borjiyanm ye
dek olarak sakladığı şarab 
dulu küçük dolabı gösterdi. 
Dolabın anahtarı yalnız Borji
ya' da idi. Yahud öyle sanılı
yordu. Maga sordu: 

- Siz açabilirsiniz değil mi? 
Lükres cebinden bir anahtar 

çıkardı ve dolabı açtı: 
- Çabuk! 
Diyerek Magaya seslend. La

kin Maga telaş göstermiyor 
d6iabın içine iyice dikkat edi
yordu , Papa her gece yatmaz
dan evvel bu saraplardan bir 
parmak kadar içmek adeti idi. 
Rafta biri altın diğeri gümüş 
iki dzne kupa da vardı. Malı'a 
gümüş kupayı eline aldı. Lük
res mütemadiyen "Çabık olun" 
deyip duruyordu.Maga kendi da 
işile uğraşıyordu. Koynundan 
dört köşeli bir şişe çıkardL 
Lükrese dedi ki: 

- işte zehir burada! Bu 
tiddetli bir zehirdir. içen kur
tulmaz. Buna karşı kurtulmak 
için bir çarede yoktur. 

Lükresin kıvancı artmıştı.Ma
gll sözüne devam ile dedi ki : 

- Bu zehiri kupanın kena
rına sürünce gayet ince bir 
toz bırakır. Bu toz görülmez. 
Dehşetli bir zehirdir. 

Maga biraz durdu ve sustu, 
düşündü sonra gümüş kupa ile 
zehiri Lükrese uzattı. Papanın 
kıtı örktü. Geri geri çekilerek 
dedi ki : 

- Babamı ben mi zehirliye
eeğim ? 
. - Evet ! Siz zehirliyecek

sıniz. Rodrik Borjiya kı-
zı tarafından zehirlenme
lı~ır. Bu geceyi de hiçbir va
~ıt unutmamalısınız. Haydi! Ne 
ııruyorsunuz. Yoksa korktu

?_nz mu? Damarlarınızda Bor
Jıya kanı dolaşmıyor mu? 

- Sus! Be karı! Kimse duy
lll•sınl 

- Kimsenin duymamasını 
isterseniz zehiri, kupayı alın. 
Zehiri kupanın kenarına sürün. 

Lükres elleri titreyerek gü
müş kupayı ve zehiri aldı. Şi
şenin mantarını kupaya sür
meğe ha !adı. Maga sözüııe 
devam ederek: 

- Tamam! Sürün sürün ... 
Ne iyi yapıyorsun. Çok usta
sın biraz daha.. Hayalinizde 
bu gece yaşayacaktır. diye 
bağırdı. 

Lükresin bu sözlere kı,.ması 
lazım değil mi? Nerede? Sihir
baz karı söyledikçe yilzü de
ğişiyor. Mosmor kesiliyordu. 

Maga kupayı elİllden aldı 
dedi ki: 

Bu kadar yeteri Haydi 
gidini 

Benzi sapsarı kesilmiş, ve eli 
ayağı titreyerek, korkudan 
gözlerini Maganın gözüne di
kerek geri geri çekildi oda
dan çıktı, gitti. Maga yalnız 

kalınca gümüş kupayı yerine 
aldığı g bi koydu. Altın kupayı 
yerinden oynattı. Dolabın ka
pağını aralık ederek yanındaki 
odaya geçti, oturun. Bekleme
ğe koyuldu. Papanın odasından 
biraz sonra sesler işidildi. Ma
ga kulak verdi ve dinlemeğe 
b•şladı. 
Borjlyanın sevdiöl dostu 

Papa bahçede gezinmesini 
bitirmiş odasına dönmüştü. Ma· 
gımın duyduğu ses papanın se
si idi. Papanın bütün düşünce
si Romaya dönmek idi. Çok 
neşeli idi. Papanın yatına za
manı geldiğinden genç papas 
buyuruğunn alarak çıktı, gitti. 
Papa yalnız kalınca kapıyı ki
litledi ve her tarafı eyice mua
yene etmek üzere idi birden
bire sihirbaz karıyı gördü.Diz
lerinin bağı çözüldü. Papa çok 
korkmuştu, tıkandı, bağıramadı. , 
Beti benzi uçmuştu. Ağır ağır 
geri çekildi. Sonra kekeliyerE'k: 

- Buraya ne yapmağa gel
dik. 

- Sizi kurtarmağa geldim. 
- Peki buraya nasıl girdin 

söyle? 
- Sinyora Lükrese bir ta

kım mücevherat göstermek ba
hanesile girdim. Bahçede oldu
ğunuzu haber aldım, usullacık 
odanıza girdim. Sizi bekledim. 

Papa korkudan titremeğe 
başladı. Sonra tekrar dı;di ki : 

- Beni niçin bahçede gör
mek istemedin de buraya gir
din? 

- Eğer bahçede görseydim. 
Sizi öldilrecek adamın şüphe

sini uyandırmış olurdum. Papa 
şimdi zangır zangır titriyordu : 

- Demek beni öldürmek 
iatiyen katil şatoda hal.. Öy
le mi?. 

- Eğer hayatınız şu daki
kada tehlikede olmamış olsay
dı benim burada işim ne idi? 

Maga bu sözleri söylemiş 

katilin şatoda olup olmadığını 

bildirmemisti. Papa da bunun 
farkında değildi. Lakin Maga 
dedi: 

·- Telaşa ne lüzum var. 
Bağıracak olursanız ölüm geliri 

Papa hemen Maganın yanı

na sokularak yalvarırcasına: 
- Soıııı rnr-

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

Bir kadına 
Said ı rmışlar 
Çukurçeşmede Mehmet oğlu 

lbrahim ile Abdullah oğlu Hü
seyin adlı iki şahıs Mustafa 
kızı Fatmanın evine gitmişler 
kendisine harfı endazlıkta ve 
elle sarkıntılıkta bulunmuşlar
dır. Mütecavizler kadının bağır· 
ması ile yetişen komşusu Ko
ca bey oğlu Osmanı da bi
çakla hafif surette yaralamış
lardır. Abdullah oğlu Ahmetle 
Mustafa kızı Emine, Ahmet 
karısı Gülizar da Fatmanın 
pençeresini taşlamışlardır. Hep
si yakalanmıştır. 

Çocuğu yaraladı 
Mısırlı caddesinden geçmek

te olan 3 sayılı ve şoför Meh
medin idaresindeki otomobil 7 
yaşlarında Mustafa adındaki 
çocuğa çarparak çocuğu sağ 
kolu ile sağ dizinden hafif su
rette yaralamıştır. 

Döv mu, 
Kestelli caddesinde bostancı 

Ahmed oğlu Haşim belediye 
zabıta memura 24 numaralı 
Şükriinlia boj'UIDB aanlarak 
d&ırdl•liad- vakalaıımqtır. ~ 

' 
,. 
casus kadı 

asırga Kopacak Gibi 
Süveyş Kanalını Çeviren Alanlarda 

S~nirlilik Hüküm Sürüyor 

Kayseri 
Pamuk kombinası 

Ba#ara/ı J 11ci &avJada -
mı yan, hulsa bile düşük fiat alan 
tanm ekonomisinin ve do!ayısile 
bütün ulus ~ ! ekonominin mem
leketteki endüstrileşmeden te
min edeceği fayda kendiliğin
den anlaşılır. 
Ekonomi kalkınmamızın 
Kuvve il bir manivelası 
Kayseri pamuklu kombinası, 

beş senelik endüstri progra
mının ikinci işlemeğe başlıyan 

fabrika!ldır. Fakat bu fabrika 
başlıbaşına ekoııomik kalkın
manın kuvvetli bir manivelası 
olacaktır. Kurulacak olan diğer 
pamuklu fabrikaları sıra ile 
Bakırköy, Ereğli, Nazilli, Ma
laty• pamuklu kombinalandır. 
Bu fabrik•larda kurulduktan 
sonra Türkiye pamuklu bezini 
artık ithal etmiyecek, kendisi 
imal edecektir. Bu suretle ulu
sal ekonomi bir taraftan en kı
sa bir zamanda pamuklu istik
laline kavuşacak, diğer taraf
dan geniş bir döviz tasarrufu 
yap•caktır. 

Kayseri pamuklu bez kom
binasının, teknik techizatı b•
kımından yakın şarkda ve Bal .. 
kanlarda eşi yoktur. Tesisatı
nın en mühim kısmı Sovyetler· 
den alınmış olan fabrika, en 
ileri ve en yeni teknikle mü-

Mısırdaki İtalyanlar Mısırdan Kapitallerini Kaçırıyorlar 
Alma~ haber alma bürosu ~ahlarından da alınmıştır. Eritreye gönderdiği askerlerin 

cehhezdir. Fabrikanın geceli 
gündüzlü çalıştıracağı amele 
mikdan takriben üç bindir Üç 
ekiple çalıştığı zaman ışçı 

adedi Dört bin beş yüz ola
caktır. Bunların ailelerini ve 
diğer idare unsurlarını da 
hesaba kat•rsak Kayseriye 
fabrikanın açılması dolayısile 
sekiz, ila on bin fazla nüfus 
akmış olacaktır. Sanayi proğ
ramı memleketin yalnız sanayi 
cihazını kurmakla kalmıyor, 
aynı zamanda nufusunun da 
memleket içinde iş sahalarına 

göre makul bir dağılışını temin 
ediyor. Sanayi, nufus bollu&"u 

1 

getirir. Türkiye sanayileşirken l 
sanayie lazım olan kol kuvve
tini yaratmış olacaktır. 

Port Saıd'den Fölkişcr Beo- Deniz uçak limanından her sayı~ını gizli tutmaktıdır. 
bahter ;&'a~etesine bildiriliyor: gün kalkan Britanya uçakları Aldıkları haberlerin sağlam-

San.kı. bı~. kasırga kopacak- Londraya altın taşımaktadırlar. lığına güvenilen yerlerden işit· 
mış gıbı , Suvey~ k~n~lı·n·ı çev~- Mısır' da, Cenevrenin, ltalya- tiğimize göre bugüne kadar 
ren alanlarda hır sınırlilık, bır ya karşı ceza tertip edilmesine kanaldan geçen ltalyan ukeri 
gerginli.~ hü,küm sürmek~edir. karar vermiyeceği ve lngilte- 140 bin en aşağı değildir. ' 
Son . gu~!erae lskende~ıyeye renin ltalyaya karşı tek başı- Kanal sosyetesi yalmz Ha-
gelmış ol~n. ~4 tane Brıtanya na harekete geçmiyeceği sanı- beşistana giden askerlerin sa-
harp ge~·~:~ın .top namlulan lıyor. Bundan başka, Mussoli- yısını gizli tutmuyor. ltalya 
bukge~gınl'.gın. ~ır sembolü ola- ni'nin, Akdenizee herhangi bir hükllmetinin gösterdiği arzu 
ra gosterılebıhr. d k . .. · H b · t 'di d " R 

1 
mey an o umasına lngıltere- uzerıae a eşıs ana gı p e 

ezo ut ,, zırhlısı Port - Sa- . . d h h b J d ı ı 't ı· d . k nın aldırış etmiyeceğı kanaati a a arp aş ama an ta ya-
ı ımanın a demır atmış be - d · .. d ·ı · 1 
liyor St t "k b k d ' 5 .. e dolaşmakta ve lngiltere ile ya gerı gon erı mış o an as-

. ra eJı a ım an u- ita! d b' h b kerlerin de sayısım söyleme-
veyş kanalı için çok mühim ya arasın a ır ar çı- k di F k 

k b d k me te r. a at g~ne alınan 
olan kanalın geçid ağzıı:;da da ınca un an en ço zarar h b l .. 

.. k M • ı · - a er ere gore, bunların sayısı 
başlarında " Dispeç kumanda gorece ısır ın o acagı soy- 10 000 . . . 

. . " . . le kt d' · ile 12.000 kıtı arasın-
gemısı olduğu halde, bır lngı- nme e ır. .. . . dadır. 
!iz torpido filosu b.:klemekte- Kanaldan her gun dızı ba-
dir. !inde Jtalyan vapurları tıka Son günlerde kanaldan ge-

" Gloriu.s " adındaki kruva
zörle daha başka zırhlıların da 
pek yakında gelmesi bekleni-
yor. 

lskenderiye ve Süveyş kanalı 
yakınlarında olan başka şehir
lerdeki İtalyanlarla lngilizler, 
barb veya barış hakkında ke
sin olarak karar verecek olan 
Cenevre'den sinirli bir halde 
haber bekliyorlar. 

Port-Saidde yaşıyan 8000den 
fazla ltalyan daha şimdiden, 
lngiltere ile ltalya, aralarınd•ki 
ilgileri kesecek olurlarsa; te
merküz kamplarında toplan
mayı göze aldırmış bulunu
yorlar. 

Buuna karşı Mısır' da yaşı yan 
lngılizler de kendi aralarında 

İtalyanlarla alay ediyorlar ve: 
Eğer Mussolini Mısırı da işgal 

etmeğe kalkarsa, bizim de gi
deceğimiz yer temerküz kam
pıdır. diyorlar. 

Habeşistanda bir harb çık
mak tehlikesi karşıııında Mısır 
dan kapital kaçırılmasına baş
lanmıştır. Hele son günlerde 
bu para kaçırmak, en yüksek öl 
çüyü bulmu~tur.Mısırın ileri gelen 
bankerlerinin söylediklerine gö
re, birkaç gün içinde 4 milyon 
lngiliz lirası Mısırdan çıkarıJ
mıtbr. Bu paralar yalnıı. büyük 
firmaların bankalarda bulunan 
alacak hesablanndan çekilme
mİf, nfak tefek tasamJf be-

basa asker ve harb malzemesi çen ltaly•n sübay ve askerleri 
ile konuşmak imkanı kalma-

ile dolu olarak geçiyorlar. mıştır. ltalyan askerlerine 
Kanal sosyetesi, Musolininin Port-Said'den alışveriş yapma-

bu güne kadar Somali ve !arı yasak edilmiştir. 

S~ki~········1b;~~~tç;y~·· .. ····~~~ 
Bir ihtarda bulunulacak 

- Baştarafı 1 11d sayfada -
tılmıyarak Paskalya zamanla
rında dış piyasalara ihraç edi
lecektir. 

Şirket zarar ederse bu Zllrar 
hükümt:t tarafından kapatıla
caktır. 

B. lsmall Veral lzmlrde 
Şirket direktörlüğüne atanan 

Ekonomi bakanlığı iç ticaret 
genel direktörü bay lsmail 

Hakkı Vere! dün akşam şehri
mize gelmiştir. Ziraat ban
kası tarafından ilbaylığa mü

racaat edilmiş ve bankanın 

üzüm mübayaasına başlayacağı 
bildirilmiştir. 

Flatler > Uksellyor 
Her yıl lzmir piyasasındarı 

çok miktarda çekirdeksiz üzüm 
satın alan Ingiliz kooperatifler 
birliği oruntakları bu yıl lzmire 
gelerek yeni siparişler vermiş

ler ve Korent üzümü almak 
üzere Yunanistana gitmişlerdir. 
lngili:ılerin verdikleri siparişler 
Aydın kooperatifi ile diğer 

bazı firmal.r arasında böliia-

müştür. Piyasada iyi kalite
lerin fiatlarında bir kuruş bir 
yükselme vardır. Ekonomi ba
kanlığının aldığı tedbirler, te
kitlerin ve yabancı fırmaların 
lizüm almaları fiatları yükselt
mektedir. Bu mevsim saptanan 
fiatlıırdan aşağı üzüm satılmı
yacağı kuvvetle umulmaktadır. 
Üretmenlerin mallarını hemen 
piyasaya dökmemeleri için iz. 
mir flbaylığının aldığı tedbir 
faydalı sonuçlar vermiştir. 

Şenlik içinde 
Bir kaza 

Evvelki gün Değirmendere 
nahiyesının düşmandan kurtu
luşıınun 13 üncü yıldönümü 
idi. Değirıncndereye yakın 
köylülerin de iştiralıilc büyük 
tezahürrat yapılm ulusal ha
valarla oyunlar oynanmıştır. 

Bu tezahürt sırasında geçeıı
lerden birinin havaya attığı 
tabancadan çıkan bir kurşun 
Hasan adında bir köylüyü ağır 
surette, Şerifi de hafif surette 
yaralamıstır 

Ankara 15 (A.A) - Kayseri! 
kombinasının açılma töreninde~ 
bulunacak olan Sovyet Rusya 
ağır endüstri komiser yardım
cısı B.Piatokofun başkanlığın
daki heyet bugün eksprese 
ba&"lanan özel vagonla Anka-

1 

raya gelmiş, durakta ekonomi1 
bakanı Ce!al Bayar, ilbay ve 
şarbay ile yardımcılan, sümer-! 
bank genel direktörü ile başta 
Sovyet büyük elçisi Karahan, 
Sovyet büyllk elçilik işyarlan 
ve gazeteciler tarafından kar·' 
şılanmışlardır. Bir polis müf
rezesi de konuklan selamla- ' 
mışlardır. 

Sayın konuklarımız Ankara 
Palasta misafir edilmişlerdir. 
Halk komiser yardımcısı Bay 
Piatokof, Bay Karahan ile be
raber Ekonomi Bakanlığına 

giderek Celal Bayara bir göret 
yapmış ve ondan sonra B. Vo· 
robiof ile birlikte il ve şarbayı 
göre gitmişlerdir. 

İlbaylığın 
Nazarı dikkatine 
Bornova Cumuriyet parkı 

kapılarından birinin yanında 
belediye tanzifat ahırının bu
lunması yüzünden parka giren
lerin burunlannı t:kamağa mec
bur kaldıklarını yazarak Bor· 
nova urayıoın nazar dikkatini 
bir kaç defalar celbelmiştik. 
Ahır halli oradan kaldırılm~

mı~tır. Paur gün!! Bornova 
parkını gez=l..-r gene ahırın 

pis kolrnlanndan birar olmu~

lar, matbanmıza şikayetle bu
lunmuşlardır. 

Parkın şerefini bozan bu ahı
rın derhal oradan kaldırılmasını 
ilbayhktan yalvarırız. 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ı ır 
--<Xl8I>+<I8I>C 

uzum 
Ç Alıcı Fiat u. 
934 K A Kazım 6 SO 
8ıO,S S Süleymano 6 62 
649 H Z Ahmet 6 
S99 S Celardin 6 75 
573 H ve Cevdet 6 SO 
505 T Debbas 7 2S 
420 S Gomel 6 SO 
330 Vitel 8 2S 
234 D Arditi 7 50 
2ı8 Ş Riza Halef 6 SO 
ı94 M B Koo 5 7S 
ı8S J Taranto M 5 SO 
152 Alyoti bira 7 7S 
ı45 M Arditi 7 
ı4ı H Alyoti 8 SO 
ı1ı Y t Talat 7 2S 
117 Koo ittihal 8 
ı08 S Emin 5 7S 
92 B S Alazraki 7 
60 Albayrak 8 7S 
60 Beşikçi Z bi. 7 SO 
S2 P Paci 6 62 
42 Kaptan Riza 7 25 
32 F Emin 6 SO 
24 Şınlak Z bi 6 
22 Len Reciyo ı3 SO 
lS Kaptan Mus 6 50 
13 M J Taraoto 14 
12 F Z Abdullah 8 2S 
37 Ş Bencuya 6 7S 

11 so 
ı7 so 
ı4 
ı2 so 
9 7S 
ı6 

7 
17 
ıı 
ıs 

ıı 

s so 
9 so 
7 so 
9 2S 
8 so 
ı3 so 
7 7S 
7 7S 
8 7S 

ıo so 
7 so 
7 2S 
7 so 
7 so 
ı6 
7 

ı7 

8 2S 
6 7S 

-73S8,5 Yek un 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
6S87 Muhtelif 5 SO 15 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı 

7ı Buğday 
58 Kendir T. 
44 Bakla 

Fiat 
5 ı2 
4 

5 so 
4 

190 Kumdarı 
/88200 kiloPmuk 

4 87 
6 so 

44 so 

4 87 
7 

46 
' • 1 

Para Piyasası 
16-9-1935 

Alış Satış 

Mark 50 25 so 75 
İsterlin 619 50 624 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 ıo 79 45 
Belga 2ı 20 2ı 50 
Italyan lireti 10 20 10 30 
lsviçre F ran. 40 87 41 ı2 
Florin 84 62 8S 
Kr. Çekoslo. 5 24 s 27 
Avstr. Şilini 23 SO 24 

Havaya silah atmı' 
Başdurakta Alipışa meyda

nından arabaci Ali oğlu Hüsnü, 
Ahmet oğlu Mehmet ve Ali 
Osman sarhoş olarak geçmek
teler iken bunlardan Hüsnü 
keyfe gelerek havaya bir el 
silah attığından yakalanmıştır. 

ııaç çalmışlar 

Memleket hastanesinde Hü
seyin kızı Selime ve oğlu Hü
seyin hastaneye ait ilaçlardan 
bir miktarını çalarken yaka· 
!anmışlardır. 
, ...................................••.... 

Annelere öğütler 
Çocuk esirgeme kurumu ge

ner merkezi, yeni doğan ço
cukların bir yaşına gelinciye 
kadar nasıl bakılacağını öğre
ten ( Annelere öğüt ) ün bi
rinci sayısın tekrar bastırmıştır. 
Bu öğütler birer aylık 12 tane 
yazıdır. 

Ayrıca çocukların nasıl bes
leneceğini ve mamalarının na
sıl hazırlanacağını öğreten 

( Annelere öğüt ) ün ikinci sa
yısını da bastırmıştır. 

ı ve 2 sayılı öğütleri isti
yenlere kurum parasız olarak 
gönderir. Ankarada çocuk esir
geme kurumu genel merkezi 
başkanlığına yazı ile adres 
bildirmek yeter. 

Kiralık Ev 
Şehir gazinosu karşısında 6 

yol ağzında denize karşı her 
türlü asri ihtiyaçları havi çok 
güzel bir ev kiralıktır. Talib
lerin Yeni Asır idarehanesine 
her gün saat 17 den sonra 
müracaatları 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 39S6 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229) 
Evi Ka. antina tram\'"~ -· cad

desi No. S99 Tel. 254S 
r///fr.XFAiC//.// ////LZ/////// /Af:. 

Az işitenlere mahsus ,_.._..,::-
Akhisar icra Memurluğun

dan: ~ Kulak aletleri 
Somada Ahmet Tevfik ka '\ Yeni model 

Yeni çeşit 
Kulaktan geçme küçiik 

düğmeli model 

TİLKİLİKTE 

rısı Kıymete borçlu ef. ma- '\ 
hallesinde satılmış oğlu Meh
medin Selman bey sokağında 
400 lira kiymetinde bir bap 
dükkanının ı2-8-935 tarihinde 
yapılan müzayedesi neticesin
de alıcı çıkmadığından 2280 
No. lu kanuna tevfıkan beş 
sene müddetle tecile uğramış 

Yeni "İzmir,, eczanesi 
~cı:z7 / L/ ///// J'L//:J'// //////L/ h 

ve borçlu muayyen taksiti se
nesi içinde icraya yatırmamış 
olduğundan umumi hükümler 
dairesinde tekrar müzayedeye 
çıkarılmasına karar verilmiş 
olan mezkur dükkanın açık 
arttırması ı7-ı0-935 Perşembe 

saat 15 de icrada yapılacaktır. 
Satış peşindir. Tellaliyesi harcı 
.alana aittir. O gün dükkan 
her kaça çıkarsa derhal ihale 
edilecektir. Fazla malumat is
tiyenlerin icrayat müracaatları 
ilan olunur. 

2967 (2089) 
~lfZl{,Q:z7j/7/77/X/""LZ7,Z7'/LLl" 

DOKTOR ' 

Zetai T ara~çı, 
İÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı Türk 

müzayede salonu bitişiğinde 
No. 45 

Öğleden sonra 15-18 kadar 
hastalarını kabul eder 

(12SO) Telefon 3806 

lzmir ikinci 
ğundan: 

a;T~ 

icra Memurlu-

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve satışı mukarrer olan bakka
liye eşyası 26-9-935 tarihine 
musadif perşembe günü saat 
12 de Halil Rifatpaşa cadde
sinde ı41-3 sayılı dükkanda 
satılacağından taliplerin yevmi 
mezkürda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 2980 (208S) -İzmir Birinci icra Memurlu-
ğundan: 

Manisada ikamet etmekte 
iken bu kerre ikametgahı bu
lunmıyan Bakkal Hasan Bed
rittin tarafına. 

Rüştü ve şeriki Hazkiyaya 
ı ıs lira 2S kuruş borcunuzdan 
dolayı tahtı hacse alınan Ma
t'İsado kain maa zeytinlik ve 
damı havi ki kıt'ada altı bu
çuk dönüm bağlarınızın bu 
kerre paraye çevrilmesine ka
rar verildiğinden üç gün zar
fında borcunuzu ödemediğiniz 
takdirde usulen sattırılacağını 
tebliğ ilmübaberi makamına 

kaim olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. 2963 (2087) 

Akhisar icra memurluğundan: 
Akhisar hazinesine borçlu 

eski tahsildar Mehmed hakkı
nın Abbas bey kuyusu mev
kiinde S060 M. M. bağ ve 
içinde 34 sak zeytini: ayni 
meykide 2320 M. M. tarlası 

bir ay müddetle açık arttırmı-
ya çıkarılmıştır. ihalesi ı 7 -ı0-
93S Perşembe saat lS de ic
rada yanılacaktır. Muhammen 
kıymetin % 75 ni bulursa ihale, 
bulmadığı takdirde müzayedeye 
15 gün daha devam edilecek
tir. Satış peşin harcı dellali ye si 
alana aittir. Fazla malümat 
istiyenler icrada asılı satış 
tartnamesini gelip okumaları 

lzmlr belediyesinden: 
ı - 420 lira bedeli muham

menli Çayırlı bağçede 8S ada
nın 420 metre murabba ındaki 
ı4,1S ve 17 sayılı arsaları baş· 
sekreterlıkteki şartname veçhile 
24-9-93S 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
menli Hasan hoca mahallesi 
Cakmak fırınında eski ıtfaiye 
garajı mahalli olan kireç hanı 
başsekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 24-9-93S Cuma günü 
saat ıo da açık arttırma ile bir 
sene kiraya verilecektir. 

İştirak için 4S liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

3 - 200 lira bedeli muham
menli Alsancak birinci Kordon 

caddesindeki eski ıtfaiye garajı 

binası başsekreterlikteki şart

namesi veçhile 24-9-93S Cuma 

günü saat 1 O da açık arttıruıa 
ile bir sene kıraya verilecektir. 

iştirak için ıs liralık muvak
kat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söyle

nen gün ve saaata kadar ko
misyona gelinir. 
7-ı2-ı7-22 2862 (2039) 

§ ı - Beher metre murab
baı yirmi bir lira doksan altı 
kuruş, tamamı ı083S lira 72 
kuruş beıieli muhammenli ikinci 
Kordonda Cumhuriyet meyda
nının bitişiği köşede beş mu
kerrer sayılı adanın on bir ve 
on iki sayılı 493,43 metre mu
rabbaındaki arsası başsekre

terlikteki şartnamesi veçhile 
kapalı zarf usulile yapılacak 

arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 27 Eylul 935 Cuma 
günü saat ondadır. 

Bu işin muvakkat tnminatı 

813 liradır. 

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 - 333,7S lira bedeli mu
hammenli Gündoğduda 58 ada
nın 267 metre murabbaındaki 

7 sayılı arsası başsekreterlik
teki şartnamesi veçhile 27 Ey
IUI 93S Cuma günü saat 10 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. 

iştirak için 26 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

I 2-5 (6 5 S.)__jlin olunur. _ 2966 (2088) 12-17-20-22 2807 ( 2060) 

Alaıehir icrasından : 935-88 
Alacaklı : Alaşehirde Molla 

Mustafa oğulları Me'hmed ve 
Himmet. 

Borçlu : Sağır Hüseyin oğlu 
Ahmed Nuri. 

B. Mikda. ı : 2000 lira ve 
yüzde 9 faiz ve yüzde 10 avu
kat ücreti. 

Borçlunun uhdesinde mu
kayyet olub yukarıda yazılı 
borcendan dolayı merhun ve 
mahcuz bulunan mevki, hudud 
ve evsafı sairesi aşağıda yazılı 
bir kıt'a gayrimenkulün yarı 
hissesi açık arttırma suretiyle 
satılığa çıkarılmıştır. 

Satılacak gayrimenkul : Ala
şehirin Ahmed Beyli mevkiin
de şubat 928 tarih ve 18 nu
mara ile 40 dönüm üzerinden 
tapuya merbut hudutları : Şar
kan : Yol, garben : Bekir ça
vuş tarlası, şimalen : Fatma 
müfrez tarlası, cenuben : Türk 
ocağı üzerinde kalan tarla ile 
mahduttur. Mahallen yapılan 

vazı'yed ve takdiri kıymet mu
ameles ndeki halihazır hududu: 
Şarkan : Kadıköy bağlarına 
giden yol ve lnsmPn hacı Ab
durrahman yetimleri bağları 
ve kısmen Giritli Hasan ağa 

bağı, garben : Bekir çavuş tar
lası iken halen Ahmede geçen 
tarla, şimal en : Fatma bağı ve3 
sergi yeri, cenuben : Türkocağı 
tarlası olub Hacı Musa oğlu 

Raşidin bağ diktiği tarla ile 
mahduttur. Mezkur bağ halen 
altı yaşındadır. içerisinde bir 
çardak mevcu'.tur. Kıymet tak
dirinde çardak da nazara alı
narak beher dönümüne ı50 

lira hesabiyle kırk dönüm mik
darında olan bağın yarı hisse
sine 3000 lira kıymet takdir 
edilmişti. 

Hadisenin 2280 numaralı ka
nuna tabi olmasından olsuretle 
yeminli üç ehlivukuf marifetile 
yapılan kıymet takdirinde ha
len bağ halinde olmasına göre 
beher dönümüne 100 lira ha
iebile satılacak olan yarı his
seye iki bin lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Bu gayri menkul açık arttır
ma suretile satılığa çıkarılmış

tır. 4·8-934 tarihinde yapılan 
ikinci arttırmada sürülen beş 

yüz lira pey muhammen kıy

metin yüzde yetmiş beşini bul
madığındau 2280 numaralı ka
nun mucibince borç beş sene 
müddetle taksite raptolunmuş
tu. Taksit müddeti mürur et
mesine rağmen borçlu borcunu 
vermediğinden bu defa yeniden 
açık arttırma suretile satılığa 
çıkarılmıştır. 

Bu gayri menkule ait şart
name ve ilan varkaları herke
sin görebilmesi için mahkeme 
ve icra divanhanelerine ve da
ha icap e~en yerlere asılmış 

ve ı2-9-935 gününden itibaren 
herkese açık bulundurulmuştur. 

Birinci arttırma mahal, gün 
ve saatı : Alaşehir icra dairesi 
önünde 21-ıO-ı935 pazartesi 
günü saat ı4 ten 16 ya kadar 
müddet içinde yapılacakiır. Bi
rinci arttırma müddeti otuz 
gündür. Mezkür günde bu 
gayri menkul üç defa yüksek 
sesle bağırıldıktan sonra en 
fazla isteklisi üzerinde bıra
kılacaktır. Şu kadar ki sürü
len bedel tahmin edilen kıy
metin yüzde yetmiş beşini 
bulmazsa en son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak ü:ıere on 
beş gün müddetle ikinci art
tırmaya bırakılacaktır. 

İkinci arttırma mahal, glin 
ve saatı : Alaşehir icra dairesi 
önünde 5-11-1935 salı gunu 
saat ı4 ten 16 ya kadar müd
det içinde yapılacak ve yük
sek sesle üç defa bağırıldıktan 
sonra en fazla arttıranın üze
rinde bırakılacaktır. 

Şartname: Üzerinde bırakıl
ma kararı verildikten sonra 
alıcı arttırma tutarını istenil
dii'i zaman derhal vermeğe 

Dr. Tahsin Kur~an 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

civarında Müftü sokak 

TİLKİLİK 

BIÇKI YURDU 
Müessisi : Zehra Hasan 

Hiç dikiş bilmiyen bayanlar birinci şubeye kabul edi~ 
Bir senede biçki dikiş öğretilir ve maariften musadd 
şahadetname verilir. ... 

ikinci şube tatbikat sınıfına, terziliğin en ince noktala~ . 
öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o derecede dıkif 
bilen, makas ve biçkiyi ilerletmek istiyen bayanlara do~: 
ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek elbiseleri bıÇ 
mesi ve dikilme3İ öğretilir makasdar yetiştirilir ve diplo .. • 
verilir. 

Biçki ve dikiş arzu eden bayanlara - hususi olarak • ~ 
dört ayda göstermek suretile talebeler de kabul edilir. 

Taşradan gelen talebeler leyli olarak kabul edilirler.d ter 
Yurdun atelyesinde cihaz takımı, karyola takımı, per e 

işlenir, her gün sipariş kabul edilir. 

ilan 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

lznıı. İr şubasi: .ıı· 
ı Haziran ı93S günlü tamimimizle yeni ve eski seneler :,_, 

sulü afyonların 30 Eylul 1935 e rastlayan Pazartesi akş• )idi 
kadar depolarımıza teslim edilmesini ve bu tarihe kadar te• ı.· 
edilmiyen Afyonları idaremizin ıs Haziran ı93S ten evv~l :ı,ı 
mıyacağı mıntakalarda afyon ekimi ve alım satımı ile 1~ 
edenlere bildirilmişti. ,ıu 

Teslim müddetinin bitmesine az bir zaman kalmıştı~· f(:dif' 
ve tüccarın mağdur olmaması için kendileri gelmediklerı ta e~' 
de kooperatifleri vasıtasile veya birleşerek aralarından seçed,et 
!eri birile veya lstanbuldaki komisyoncular vasıtasile bu ıııli sife 

1 içinde afyonlarını idaremize getirmeleri ehemmiyetle taf 
o'.unur. . dt 

Getirmiyenleı in istisnai muamele görmiyecekleri ve eUerill ıt· 
kalan mallarla inhisar idaresinin gelecek ı936 senesi nıah5'1 bİ' 
nün tesellümünden evvel meşgul olamıyacağı alakadarlarca 
linmek için tekrar ilan olunur. • ı..-0 

( 2094 ) Uyuşturucu Maddeler inhisarı llirektor ----lz"'l'İr Defterdarlığından: A•'eii 
Birinci Belediye Çarşısı 7-1 numarada boyacı Civanı 400 fit' namına 932 mali yılı için Mahmudiye maliye şubesince . ·~ 

icra üzerinden tarholunan kazanç vergisine temyizen va;Z ~~ 
üzerine temyiz komisyonunun 20-ıı-932 günlemeç ve 27 ı-ıı•~ 
kararı ile bu bapta tetkıki itiraz komisyonunca itiraz 0 

4-9-93S günlemeç ve 92 sayılı karar nakzedilmiştir. .~ 
Mükellefin terki ticaret etmiş olub nerede bulunduğu ı:ıı "ııl'' 

bulunmaması hasebile temyiz komisyonunun mezkür kararı ,Jfl#~ 
disine tebliğ edilememiştir. Hukukuu usul muhakemel~rİ k~~eD 
mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfıyet 
tebliğ olunur. 2972 (2092L,.. ..:' 

m 

Izmir def lerdarlığ n :lan: rJ'.e 
lssisinin vergi borcundan ötürü tehsili emval yasasın~ "jİP 

haczedilmiş Reşadiye mahallesinde Şaban zade sokağın ··ddetfe 
S6-58 sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün ııı~ 1' t•b' 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defter ı 
silat kal~mine gelmeleri. 

_. ..... liD<29~7~3_. ...... ı7;;;m2~2--27 __ 2...., _~~.~~(2_0_93-).,.-f"'"' 
ilan 

eşme mal müdürlüğünden_:. ıso 
Şartnamesi mucibince Ilıcada kain lstanbul otelinin t~~;: ı4· 

lira muhammen bedel ile münakasaya konulmuştur. EJcsı 1 ılacıı~' 
9-93S Salı günü saat ıs de Çeşme tnalmüdürlüğün~e Y;~ 1'tf"'f 
tır. Talipler yüzde yedi buçuk teminat olarak ı8 Jıra 4' 
verecekt.iur~·~.,. ...................... ~2;9~S:8;;.. ............ ~~~.ıe 

- = " d ·re-d 
müsbitelerile birlikte B~ .. ii ' mecburdur. Vermediği takdir

de daha önce pey koyan müş
teriye teklif olunur. Koyduğu 
bedel üzerinden almağa ·talip 
olursa veya bu bedel üzerinden 
herhangi bir istekli çıkarsa 
onun üzerinde ihale olunur. 
Böyle bir istekli çıkmazsa üze
rinde bırakılma kararı bozulur 
ve gayri menkul ıs gün müd
detle yeniden arttırmaya ko
nulur ve tekarrür eden bedel 
üzerinden satılır. Aradaki fark 
ve. mahrum kalınan yüzde beş 
faız hüküm istihsaline hacet 
kalmaksızın tahsil olunur. 

Bu gayri menkul üzerinde 
bir hak iddia edenler veya ili
şiği olanlar ilin tarihinden iti
baren 20 ııün içinde evrakı 

müracaat etmelidirler. İ'/eııl~~ 
d . . d .. aat etııı ,b• 

et ıçın e murac . ilile ' P 
ve hakları tapu sıc tuıarlll~. 
olmıyanlar arttırııı~ Jcal•'• 
paylaşmasından h.arıç r· 
tardır. . e taPu Jıa a 

Dellaliye re~m~ v j\rttırııı~. 
cı müşteriye aıttı~· terİP f~e· 
iştirak etmek istıYfetiPde et' 
de yedi buçuk nıs 

1 
ı " e' 

po akçesi yatırrna ı::ubU g"fti 
milli bir banka rne aıı g• ,it 
tiı meleri lazımdır· ıh şot,,, 
menkul yukarıda. yaıiiP .-e iteıi 
dairesinde meıku~ ga d• til• 

h. ıcr re atlerde Alaşe ır a 111 
önünde açık arttırııı _,.d)-

satılacağı ilan 012974 (jV"'"__.;jıı 
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1926 se~s~K!ustosuoda 1 
lzmir Şarbaylığı fen heyetince 
bilimtiban 43 sicil numaralı yapı 
kalfası unvanile icrayı san•at 
ıçın hüviyet cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini çıkarmak üzere 
30/8/935 de lzmir B. fen heye
tine 377 4-7158 No.lu istidam 
mevkii muamelcdedir. Yeni ve
saik alacağımdan eski vesika

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Bina~ı yeniden ve noksansız bir surette yapılmış olan mekte blmizln 

Ana ve ilk kısındarına talabe kayit ve kabulü eylOIUn ikisinde başlar •• 

Ana l<ısmı : 4. 5, 6 yaşında~i yavruların yetiştirilmesi için 
r.z.LXL////.L/~!Z/ LX77L.J en son usull~re gore hazırlanmıştır. 

l(ay;t işi : için her gün saat ( 9 DAN l 7 } ye kadar yeni binanın 
KESTELLİ CADDESı üzer:indeki kapısından 

nın hükmü yoktur. C//./.LfL7..7..7ZZ/..L7J'J 

ihtiyat nakliye birinci mülazimi 
43 sicilde yapı kalfası 

Rifat Hussam 
2981 (2086) 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 

Baş cğrısı mı? Nevralji mi ? 
er al bir kaşe 

AL 1 N 
ÇRIPIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir 

maddeleri vücuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 
böbrekleri yormaz 

RADYOLIN diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyaker
leri tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 

7.5 kuruşa satılır 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

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

lznıirliler lstanhuldanerede bu]uşurlar 

Beyoğlunda Bristol ~telinde 
Sirkecide Osmaniye otelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BiltUn bu fevkaladeJikJere ilAvetcn fiatlar 
müthiş ucuzdur 

6-26 (2001) 
111' 
~ .' .. ,_ /. ' . 

Da·rna Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik \'e ta-

zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark:.ıdır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati• 

yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B·r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur, 

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

:KÜlBİ:K: 
V A P U I~ fi) U M A N 1 

GÖZLÜB: 
. lf(Z~~~~{/LLL/../...7//./17...7/iKZ/.J 

Şamdıye kadar gorulmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir gözlük atmak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğrayınız 

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

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

-Kiralık bahçe 
Güzelyahda "Çakalburununda" deniz ve dalyan bitişiğinde 

kırk dlSnümü (otlakiye) ye kırk d6nüm bahçe olan 80 döniim 
arazi kiralıktır. İç.inde dört odalı iki katlı köşkü, hayvaa 
damı, küme•leri, biri motörlli ye diğeri doJaph iki kuyusu 
vardır. latiyealer bahçe k6şkitnde ohlranlara yahut ta Ma
nitada •e (Karaköyde) berber Ziyaya başvurmahdırlar. 

( 2021 ) 5-9-12-17 

Türkiye Yağ 
Sanayii Ltd. 

ve Mamulat 
Şirketi 

.... mm .............. ZZll .. •• 

TURYAG 
........................... ~----

Saygın yurddaşların ı11a111ulatı hak-l 
kında ötedenberi "Österdiği rağbet 
ve tevecciihün ıııiıınettarı olan 

TURAN 
Yağ ve sabun fabrikalar! 

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

TURYAG 
ismini verdiğimiz ı,bu " Yemek yağı ,, bu 

cins yağlardan istenen bUtUn ,eraitl havi 
ideal bir "Matbah,, yağıdır. 

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

Yağlarımız fenni ve sıhhi şeraitin en yüksek temina
t.na malik olduktan gibi bittabi temizlik hususunda en 
ince ve küçük noktaları bile kat'iyen ihmal 
edilmemektedir. 

Bundan dolayı vücutlarile onörlendiğimiz salihiyet 
sahibi doktorlarımız hazım cihazlan zayıf olanlarla 
hastalar ıçın hazırlanacak yemeklerin bu yağ· 
larımızla yapılmasını kat'iyetle tavsiye etmeleri 

"TURYAG,, 
hakkında tam birfikir verebilecek mahiyettedir. Bu bapta 
daha sarih malumat alabilmek için Turandaki müesse
semiz her zaman için şükran borcu ile dolu olduğumuz 
naygılı halkımızın emirlerine amade o'duğunu arzeyler. 

zaman kullanacağınız 

Her yerde arayacağınız 

DAIMON 
Pil ve lambaları 

YILDIRIMMARKAL 
olmasına dikkat ediniz 

Daim on Yıldırım markalı 
Pili 

dünyanın en fazla dayanıklı 

Pilleridir 
DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 

Çeşme Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi Sokağı Köyü Mevkii Cinsi Nu. Metre Kıymeti 

Köste 
" 

.. 
" 

hazıra 

Lira K. 
arsa 57 274 20 

" 

.. 
" 

19 168 10 
1 61 ıs 

70 116 20 
42 40 20 

" " 24 132 10 
" harap ev 46 595 40 
" .. " 47 91 so 
" Bademlik tarla 2800 08 
.. " " 3720 07 50 

" Pilika " 3600 07 SO 
Reisdere aru 77 282 13 

.. .. 610 613 12 50 
Ovacık Çingen dere tarla 6650 27 

.. " " " 4MO ~ 
ana 140 07 50 

.. 20122124 299 20 
fahrett n mektep 
Sakarya Köate caddesi 
Jnönil klVrıDtı .. 378 20 

Çiftlik Ali ören yılcık de&"ırmen 7 164 15 
" " " değirmen arsası 5 164 08 

Yukarıda yazılı 20 kıta emvali gayri menkulJerin mülkiyetleri 
Htılmak üzere müzadeye konulmuştur. ihaleleri 20-9-935 Cuma 
günü saat 15 de icra kılınacaktır. TaJipler yüzde yedi buçuk 
depozito Yerecektir. 13-15-17-19 2908 (2069) 
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F ratelli Sperco 
Vaour Acentesi .. 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li· 

ıanımızda olup 14 eylülde An" 
0

vers, Rolterdam, Amsterdam 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

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

HERCULES vapuru 7 teş
rini evvelde gelip 12 teşriniev
, elde Anvers, Rotterdam,Ams
it'trdam ve Hamburg limanları 
'iç.in yük alacaktır. 

HERMES vapuru 21 teşrini 

evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, Amster
clam ve Hamburg limanları için 
Jilk alacaktır. 

HERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükünü tahlıyeden 

19onra Burgas, Varna ve Kös
~ence limanlarına hareket ede
cektir. 
1 HERMES vapuru 4 teşrini
evvelde gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

GANYMEDES vapuru 19 
teşrinievvelde gelip yükünü talı· 
liyeden sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanlarına hare
ket edecektir. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
HEMLAND motörü limanı

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

VJNGLAND motörü 2 teşri-

nievvelde gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 

VASLAND motörü 15 teş· 
rinievvelde gelip yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam,Ham
burg, Dantzig, Gdynia, lskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

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

SERV CE MARITıM ROUMAİN 
ALBA JUL YA vapuru 30 

eylülde gelip 1 teşrinievvelde 

Pire, Malta, Napoli, Cenova 

Marsilya ve Barse'.ona için 
yük alacakhr. 

SUÇEAVA vapuru 27 teşri
nievvelde gelip 28 teşriniev

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

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

LEW ANT motörü 15 teşri
nievvelde Anvcrs ve Gdynia 
limanları için yük alacaktır. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 

1 emal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

YENi ASIR -....--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-...~------...;;.;:~-----=;;:--------------=---======--..;;;----....,.1-7---~;...--~~ 
N. V. 

W. F. il. \ 7an Der l 
Zee & Co. • 

Deutche Levante Linie 
CHIOS vapuru 16 eylülde 

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

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

WINFRIED vapuru 1 birinci 
teşrinde bekleniyor. 5 birinci 1 

teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Brenıen için 
yük alacaktır. 

WASGENWALD vapuru 14 
birinci 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, Rolter· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

TROYBURG vapuru halen 
' limanımızda olup Anvers, Rot

dam ve Hamburg için yük 
alıyor. 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde beklen· yor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (0/S. A/S Spanskelinjen 

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

SAN ANDRES 
birinci teşrinde 

Dippe ve Norveç 
yük alacaktır. 

motörü 23 
bekleniyor. 
!imanlarına 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 12 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvcrs Di
ıekt için yük alacaktır. 

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 1 O eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarrıo, Budapeşte, Bratis-
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

TISZA motörü 25 eylülde 
1 

bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

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

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Liverpool Hattı 

ROUMELIAN vapuru 20 ey
lülde Liverpool ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

DlDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve G!asgov 
için yük alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 19 
ey~ülde Liveı pool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 

FABIAN vapuru halen lima
nımızda o:up 17 eylüle kadar 
Londra ve HulJ için yük ala
caktır. 

EG YPSIAN vapuru 27 ey
lü!de Londra Hull ve /"nvers
ten ~elip tahliyede bu · ıınacak 

ve ayni zamanda 6 t~sr i niev
vel~ kadar Londra ve HüH için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala
caktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE Linie 
GALILEA vapuru Hamburg 

ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

Not : Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyE>t kabul 
edilmez. 

Zayi 
933 senesinde Tire birinci 

okulundan aldığım 79-92 sayı 
ve 23-6-935 tarihli şahadetna· 
memi kaybettim. Yerine bir 
belge almak için müracaat et
tim. 

Tire Kurtuluş Kurt 
oğlu AJi 

Manisa sulh mahkemesinden: 
Manisanın baktaş sağır ma-

hallesinden Osman oğlu Os
man tarafından karısı aynı ma
halleden Gebzeli Ali kızı Ayşe 
aleyhine açtığı sulh teşebbüsü 
davasında müddeaaleyhin ika

metgahı meçhul kaldığından 

ilanen teoligat icrasına karar 
verilmiş muhakeme 30-9-935 
Pazatesi günü saat 14 de talik 
kılınmış olmakla muayyen vakit 
te Manisa sulh hukuk mahke
mesinde hazır bulunması ilan 
o!unar. 2968 (2090) 
~fT////Y~Z7////JJYV'ZT/.LLAU!lnl 

~ DOKTOR · 

l Ziya Gö~şin 
~ MERKEZ hastanesi 
~ KULAK, BOGAZ 
~ BURUN ŞEFİ 
~ ikinci beyler sokağı i: 

!Q Beyler hamamı karşısında ~ 
~ No. 41 ~ 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar~ 
TELEFON 3686 ~ 

~ 24-26 (924) N 
1 ~C'T//777777////7/7/7/77/"Th~A • 

eserret Oteli 
p>pg•a 1 s •> 

lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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 olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 

haricinde lwlaylıklar g0sterilmektedir. 
Otelimizde bir gece konuklamak her halcikatı öğrete- _ 

cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş· 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sulanmız meccanendir. 
Yatak fiatJarmda esaslı tenzilat vardır. 

ECZACl~AS 

Süleyman 

Ferit 
1 

Kolonya ., 

Esans 

\T e nıü:.;t<ıhzeratı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
Şifa ecza nesidir 

A VUSTURAL YA HATTI 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru 29 eylülde 
bekleniyor. Peninsular & Ori
cnt Line kumpanyasının BEN-
DICO v~pururuna Port-Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyamn bütün limanlarına 
mal alacaktır. 

rr--· _____ ... 

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 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon T elcfon No. 
' 2()07 - 2008 

O KAL Mi 

Bay Dr. Ali Vahli 
Çocuk gıdaları evi ANKARA 

Çocuk gıdalarının serisini tamamlamıştır 

f!Z/.//./LLZZ/Z~7.J87..7....ZZ7ZZZ/27hô 
BEZELYE UNU 
PiRiNÇ ,, 
MERCİMEK ,, 

" 
NiŞASTA 

lRMİK 
" ve bunların bilhassa, ETSUYU 

ile hazırlanmış 

ETSUYULU BEZELYE UNU 
ETSUYULU MERCiMEK UNU 
ETSUYULU iRMiK UNU 

ile 
Çocuklanmz• besleyiniz 
Her taraftan takdir mektupları aldığımız 

LAKT • 
1 N 

Bütün çocuk mamalannın en çok sevileni ve istenenidit· 
Her eczanede bulunur. 

Toptan satış mahalli 

Lütfi Kronı 
ECZA deposu 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı HaraçÇ• 
Kardeşler mohilyelerile siisleyiniz · • · 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

. ~~ 
Busenekı 9 Eyhil panayırında en lüks pavyon Haraççı . eli• 

deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görm~ğe şıııı 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 ~ 

Nasırdan şikayet ayıpdır 

Eczh.cı Kemal Aktaş 
VAR 

V A I~ 

Hil81 Eczanesi var ddl· 
Nasırol Kemal ( 3 ) i'ünde nasmı ı zı yok eder. 30 kurıJf 

-~ 
Devlet. d0em·~.yollarmda11:.1jt An]ele ıçı y zde 7 · tcnı~,eıııce~ 

15 Eylül 1935 tarihinden itibaren beş kişiden ıtl dabil '~ 
olmak veya beş kişi ücreti vermek şartile Aydın battı 1 rı lıd' IJ 
Erzurum-Sarıkamış, Bursa-Mudanya, Samsun- Sahil lr .. ~ ~jril'I e~ 
olmak üzere bitişik şebekedeki istasyonların her haugı edece 
diğerin~. iş bulmak veya işten dönmek üzere seyahat ""9 
amele ıçın yüzde 70 tenzilat yapılır. o"" 

B t ·1A tt . ·t d . . . buıuıı • ., ... h_,-
. u enzı a an ıstı a e etmek ısbyen amelenın 11 blP;ı, 

yerın en büyük mülkiye memurundan ve bu ıne01uru ·"
madığı yerlerde köy ihtiyar meclislerinden birer \'esı 
istasyonlara göstermeleri lazımdır. . 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmeliCÜI'.• 


