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20 llkteşrin Pazar 
Eakiden devletler ulus için değil uluslar 
devlet için kaidesi hakin iken, devletler 
aayıma önem verme:ı:lerdi.Kaziye tersine 
döndüğQ zamandan beri devletler sayım 
Fbi ulusa iyi hizmet yollarına gösteren 
itlere ba,vurm~a başlamışlardır. 

Bafvekllet 
letat~stlk Umum MUdUrlUQ!_ 

Cumhuriyelitı Ve Cumhuriyet Eserinin Bekyiai, Sa'ba'ltllwı Çtw ~ ~ Yeni Asır matbaasında basılmııbr. 

Türk 
Medeniyetine 
Işık serpenler -·-Türk devriminin en kurta
rıcı hamlelerinden biri de şüphe 
edilemez ki bize gerçek varlı-
ğımızı, kendi kendimizi bilmek 
ve tanımak kudretini vermiş 
olmasıdır. Eski rejimlerin şu-
ursuz ve anlayışsız yönetimleri 
altında dünyaya büyük mede
niyet veren bir ırkın evlatları 
olduğumuzu unutacak hale gel
mıştik. Tarihimizi o kadar kı-

saltmışlar, o im dar cılızlatmı ş· 
lardı lci o çerçeve içinde ulu
sal şcreflerimizin bile yaban
cısı kalmıştık. Yeryüzünde bü-
yük eserler bırakan ecdadı
mızın hatıraları önünde başımızı 
dimdik tutma k lazımgelirken 
bizi yalnız fütuhat arkasında 
koşmuş, fakat medeniyet ala
nında pek az, ve pek sönük 
eserler yaratmış bir millet ola
rak tavsif eden garazkar, fa-
natik bazı tarihçilere karşı is
yan edemiyor, sesimi:d yüksel
temiyorduk. En kötüsü, b'zi bu 
tanınmaz çehreyle tasv:r eden
leri teşci edecek yazılara , eski 
rejimin çürümüş kalemleri ve 
başlnrı arasında da rastgeli
ynrduk. 

Ulus o devir'erde herşeyden 
bıkmış, usanmış bir haldeydi. 
Yei in doğurduğu alakasızlık 
gözlerimiz önünde yaşayan ec-
dat abidelerini bile hakkıyla 
tanımağa, onlardan gurur duy
mağa engel oluyordu. 

Türk ulusunu bu öldürücü 
laknydiden kurtararak ona ır-
kının yaratıcı hayatiyetine iman 
etmek kuvvetini, sevincini ve
ren de onu yeniden yaratan 
Atatürk olmuştur. Atatürkün 
işaretile, ilhamıyla çalışan Türk 
Tarihi tedkik cemiyetinin ne 
kadar önemli başarılar elde 
ettiğini hergün duymaktayız. 
Bunlar uluorta bir incelemeden 
doğan şeyler değil, realiteye 
ve ilme payansız bir değer ve
ren tarihçi gözüle yapılan 

araştırmalarda medeniyet ale
minin a-özleri önüne reddedi
lemiyecek surette koyduğu ha
kil<atlardır. 

Biz bu hakikatlarm bütün 
Yurdumuza serptiği bol ışık 
altında şimdi kendimizi başka 
türlü J,?Örüyoruz.Benliğimize ka
vuşmakla kıvanç içindeyiz. 
Türk Tarih cemiyetinin ince
lemeleri kültür 6akımından fe
yizli sonuçlara uiaşmıştır ve 
ulaşmakta d evam edecektir. 
Artık Türkün medeniyet dün
yasına neler verdiğini' göğsü
müzü gere gere münakaşa 
edebiliriz. Batılı birçok tarih
çiler bile bu hakikatları red
dedemiyecek durumdadırlar. 

Türk Tarih Tedkik cemiye
tinin bu l<adar geniş olnn çn
lışma programını düşünürsek 
birkaç gündenberi şehrimizde 
ve Izmir bölgesindeki iJcelerde 
Tarihsel değerleri büyük olan 
es r ler üzerindeki incelemele
rini önemli görmemek im
l(Snsızdır.Cemiyetin bilgili üye· 
lcri Çanakknle bölgesinde, Tru
va harabelerindeki tedkiklerin
den sonra Efez, Didim, Sart, ha
rabelerini gezmiş, lzmirdeki 
kazıların sonuçlarını incelemiş 
bulunuyorlar. Bugün de Berga
ıoayı gezeceklerdir. Elbette ki 
bu incelemelerde de tarih ha-

Dün akşamki şölende 
Bayan Afet T. T. T. kurumunun 

önemli çalışmalarını aniath 
" Bu toprak1ar 

Yapmıştır. 

üzerinde bulunan hiitün eserleri Türk 
Bunları korumak bize horçtaı- " 

lzmir bölgesindeki tarihsel 
eserler üzerinde inceleme ya· 
pan " Türk tarihi tetkik ku
rumu " üyeleri şerefine dün 

~uf l I lN711JALAR.l/\t); ,., 

akşam Şehir gazinosunda ur:>j. j' 
adına bir şölen verilmiştır. 

Bu şölende başda tedkik 
kurumu ikinci başkanı bay:m 

1 
Afet olduğu halde bütün üye- ı 
Ier -.·c heyete refakat eden 
Trakyc genel enspektörü ge

- So!lu ailmrı sahifede 
==================================== -·--~ · ~ 

Bay 
__________ _,_.__,==...,,..----

c za 
"Bu teşeb üs ltalya için bir 
Olacakt r bütün me eniyetin 

areketi 
nıezarı o acak 

karşuaşacağnz, 

On 
Paris, 17 1 

(Ö.R) - "Ma- . 
tin,, gazetesi 

bugün Roma 
özel aylarının 

ltalya başba

kanı B. Musso

,, orkunç bir afe le 

lini ile yaptığı r..d~-%:?,~<::ıi 
<'c-Z::«:"1~;:,:·: .YC. 

bir görüşmeyi 

yazmaktadır . 
Bütün akşam 

gazeteleri, Ce
nevrede isted:-

ğini alamazsc 

Italyanın ufos 

lar sosyete- • • 
sinden çekile- ı labt•şte Bt.. uu11 tLafra11 isltlzk,ima!ı kaışısı ıdll lıa.ya11,ar kopni kuruyorlar 

ceğini gizlememiş olan B. Mus- şistliği küçük düşürm~k istedi- melde gccikmiyeceklerdir. Biz 
solininin bu çok önemli beya- ler. Fakat ancak onun coşkun- barışı sever ve isteriz. Harbı. 
nalını tefsir etmektedirler. luğunu. arttırmak sonucuna var- gelince, onu ancak, önüne r- -

B. Mussolini şunları söyle- dılar. ltalya dostluğa karşı has- çilmez bir zaruret olarak ~~·-
miştir: sas i!e de hakaretleri unuta- şılarız. 

- ltalynyı yaralamak ve fa- maz. Bu hakikatı takdir et- Sonu yedi11ci salii/cdi' · 
lllllallllllaı•ıııeaıı•ıl•llllleıııııeııaıallllllWllllllalelllllllllaaellll8llllllllllllll1111111118118•11111111111111111111181Gllll 

kımından değerli sonuçlara va- miyetinin sayın üyeleri Türk bir kat daha artacak, larihi-
nlacaktır. kliltürü için zengin bir hazine mizin şerefli sahifelerine birer 

lzmir bölgesi Arkeolojik teşkil eden bu varlıklardan is- mesned olan eserleri öz var-
bakımdan memleketin en zen- tifade yolunu elbette bulacaktır. hkları gibi koruyacaklardır. 
gin bölgelerinden sayılabil r. Öte yandan Türk tari? tetkik Heyete ara!brmalannd.a 
Bir çok yerlerde yeni kazılar cemiyeti üyelerinin kendı bölge- önemli baıarılar dıJer ve bmı-

k b ı kazıları )erindeki çalışmalannı yakından rio özyilrekten saygılanııu su-yapma ve aş anan 'k 

r r 
Pana~cır~~ Tetklkler: 
••••••ıaneoe•ı•••••••••••••••••••••• 

Yugoslav pavyonunda 
Grafiklerin if cideleri 

Dost Yugoslavya ile ekoııoınik ve kiiltürel 
Münasebetlerimi~ genişleınelidir 

Arsıulusal lzmir pa- ııo:<ıor__,,~" 
nayırında Yugoslav 
Pavyonu baştanbaşa 
grafikler ve tablolarla 
.tisleamişti. Pavyonda 
~ başka da bir 
feY oktu. Böyle iken 
panayırı gezenlerin 
hemen hepsi Yugoslav 
pavyonunu dn gez-
mekten zevk duydu
lar. Ot-eda büyük 
kral Aleksandrın ya
rattığı büyük do!t
lukl ra inanarak bağlı 
olan genç kralın 
por. · altında, Yu- ~ı~.;.llliftllU.i~-~~· 
~lavyanın arması 
ve ulusal renkleriyle 
kuc inşan şehirlerin 

lild rı önünde du-

Rcnlar kadar, grafilder mt~~~1~~~~~i~~,~-: 
önünde <iuranlar da 
çoktu. Rakamların ifa 

· de ettiği hakikatleri 
• Sonu 4 ü11rii sahifede ---...- '-/ugoslm•ya paı ~01111 

Bir Harp olursa 

M!sırın vaziyeti ne 
Olacağ! görüşü!d ·· ... 

L'":;kı bır ziya1C•I hatırası ; M/Slr Xra/i hwt ı•e A1ı~11 Bu~au "'' 
ltalyaıı Kualiçr.si ile bir anula 

Kahire, 16 (A.A) - Elci- malar sonunda lngiltere Mısı-
hlü gazetesinin yazdı&"ma göre rın haklarından hiçbirisin~ ~o-
Mıs r başbnltr.nı He lngiliz üs- kunmamayı taahhüt etmıştir. 
noma1 komie~r muavini arasın- lngiliz makamları evelce Mı· 
da harp hn;irıue Mısırın duru- sır hükümetinin muvafakatını 
mu hnkkındn vapılan konuş- - So1111 dördiiıır.ii salıi/ede -

•aE••• "1 r' 11Jll1 1. ., 1.a t.ıli •ı1•••1e)alelllll••Al••1a11•1a111a1111 a 1111ııııallll ıallllll• ' 

--·-···--------------

Fransa - foailterc • ltalya görüşürken Habeş idam kararını 
da ilerletmek ihtiyacı karfısan- gören yurddaıların anb c•er- narız. 
dayız.. Tlirk Tarih tedkik ce- Jere olan bajlanbaa tıe alAkua ••"V"k•'t: =-sıı~ bekliyor. Popu/er • Pari5 
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Hayat meselesi 
Bir kelime ile hal olu

nur : Vazife ! 

ŞEHİR HABERLERİ 
Yaşamak için. insamtı vazifesini 

bilmesi ve ona döıt el ile satılması 
lazımdır. Vazifesini bilmeyen ve yap
nııya11, yaşamak lıakkma malik de-
ğildir. . 

Hem maddi, Jmn maııevı hayatın 
temi11i için yapllaı:ak vazijel.er vardır. 
Bu!llardatı yaltuz biriRi yapan, öte
kinden mahıam llalır. 

Çalışmak bir vazifedir. Bu, mad
di haralın teminine yarar. Mesela 
fakirlere yardım etmek, eyilik yapmak .. 
Bunlarda ma!levl vazifelenmizdendir 
ve manevi hazımızı tenıirı eder. 

O zevki tatmıyanların, manevi 
vazifenin ne demek olduğuna bilme
diklerine şüphe yoktur. Fakat o zevki 
tatmamak, malvumlyetlerin bü;•likle
rindettdir. 

Mazi Om 
1 •• 

Bir tavzih 
Kredi işi etrafında 

Dllnkü sayımızda " Birkaç 
güdenberi milli b.~nkalar hariç 
olmak üzere yabancı bankala
rın krediyi kestikleri ve Türk
ofis'in teşebbüsll üzerine bu 
bankaların da eskisi gibi mu
ameleye başladıklan " hak
kındaki haberde " Hariç ol
mak üzere yabancı bankalann,, 
cümlesi dizi de atlanarak ek
sik çıkmış olduğundan yanlıı 
bir mini verilmesine sebeb 
olan bu eksikliği düzeltmek 
liizumunu duymaktayız. MiJlf 
bankaların krediyi kesmek 
şöyle dursun günden güne yeni 
kolaylıklarla genişlemeğe ça· 
hthkları meydanda iken bu 
yanlıtı okurlarımızan da kendi 
kendine düzeltmit olacaklannı 
ummaktayız. 

Kredi işi_ 
Yoluna girmiştir 

Milli Bankalardan gayri ban
kaların lzmirde bir kaç giln· 
denber kredi muamelesini kes
tiklerini ve Türkofisin teşeb
büsü ile bu bankalaran evvel
ki günden itibaren tekrar kre
di muamelesine bqladıklarını 
yazmıtbk. Ekonomi bakanlığı 
bu İfe btiytlk ehemmiyet ver
diği için bakanhtm vukubulan 
teıebbtiatl llzerine Merkez 
Ctimhuriyet bankam ıenel di-
rektörl6ğl Izmirdeki ıubeıine 
verdiği bir emirde mevsim do
layııile ttlccarlardan ihtiyacı 
olanlara btiyiik kredi açmuını 
emretmiıtir. Fakat Tnrkofiıin 
teşebbllıtl ile gayri millt ban
kalarda yine b6yük kredi mua
melesine bqladıklanndan ih
racat mevsiminde doğmuş olan 
darlık ortadan kalkmıştır. 

•••• 111 .,, 

Çocuk esirgeme 
Dispanserinde 

Çocuk esirgeme kurumunun 
dispanserinde her hafta cuma 
günleri ( tatil günleri hariç ) 
sabah saat ondan onikiye ka
dar hasta hamile bayanlann 
parasız muayene ve tedavi 
edileceklerdir. ................... 

Satılık 
Kurs Şevrole 
1934 Modeli, bir elde ve 

gayet itinalı olarak kullanıl
mış adeta yeni denilecek bir 
vaziyette Kurs bir Şevrole 

otomobili satılıktır. Hususi it 
sahiplerine ve bilhassa dok
torlara çok elverişlidir. 

Son ihtar ....... 
Sekiz ihracatçıya 
T ebliğat yapıldı 

Ekonomi bakanlığıDıD emri 
üzerine dün Türkofis tarafın
dan lzmirdeki sekiz ihracat
çıya tebliğat yapılmıştır. 

Bu ihracatçılar Türkofisçe 
tesbit edilen fiatlerden daha 
aşağı fiatle dış piyasalara satış 
yapmamae-ı taahhüt ettikleri 
halde sözlerini tutmıyarak daha 
aıağı fiatle satış yapmışlardar. 
Bu tebliğ kendilerine son bir 
ihtar mahiyetindedir. 

Bundan sonra yine aşağı fi
atle sahı yapan ihracatçılar 
olursa bunlann adları iç ve dış 
piyasalara yayılacaktır. 

B. lsmail Hakkı 
Bu günlerde lzmire gel

mesi beklenıyor 
Ziraat ve iş bankalarının bir 

buçuk milyon sermaye ile kur
duklan şirketin direktörlüğüne 
atanan B. lsmail Hakkının dün 
şehrimize geldiği hakkında bir 
haber yazılmıştı. Bay lsmail 
Hakkı dün şehrimize gelmemiş 
olup bugünlerde beklenmekte 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bay Hikmet tet
kiklerde bulundu 

Orta ve ilk mektepler duru
munu tetkik etmek üzere şeh
rimize gelmiş olan kültür ba
kanlığı terbiye kurulu üyesin
den eski maarif direktör& B. 
Hikmet Türk dün de maarif 
direktörlüğünde tetkikat ile 
meşgul olmuştur. 

Bay Hikmet Türk bugün, 
alınması gereken tedbirleri bir 
raporla tesbit ederek kültür 
bakanlığına gönderecektir. 

Hiç bir çocuğun mektepsiz 
ve açıkta bırakılmaması için 
icap eden tedbirler alınmrş
br. 

Hava gazı 
Beledlye adına lflemeije 

aa,ıadı 

Belediye ile Hava gazı sos
yeteıi arasında imza ediJen 
mukavele mucibince dünden 

itibaren bava gazı sosyetesi 
tesisatı belediye adına işleme
ğe batlamııtır. Bu sur«;tle iş· 
letme mukavelen n bakanlar 
kurulunca tasdikine kadar de
vam edecektir. 

işletme işlerini mürakabe 
için belediyece üç kiıilik bir 
mllrakabe heyeti atanmııtır. -
Belediyele~ 
Kongresinde 

24 ilk Teşrinde Ankara da 
toplanacak olan belediyeler 
kongresine gönderilmek üzere 

Şarbaylıkça şehrin önemli ih
tiyaçlarmı gösteren bir proje 
hazırlanmaktadır. Su, elektrik, 

lağım tesisatı ve saireye dair 
mühim paraya mütevakkıf olan 
şehir işleri için hazırlanan bu 
projeler kongrede tetkik edi-

lecektir. Yangın sahasının imarı 
işi de projeye dahil bulunmak
tadır. Şarbay doktor Behcet 
Uz kongrede bizzat buluna
caktır. 

•••••••••••• 

Hurda incir 
Görmek ve görüşmek isti-

yenlerin dolmada hükumet Hurda incir mübayeası için 
karşısında Jiro ve şürekası Aydın inhisarlar başdirektör-
ticarethanesinde bay [ Güvi- lüğüne bakanlıktan emir veril-
do Alyoti ) ye müracaatları. diği ve mübayeaya başlandığı 

Türk tarihi tetkik heyeti 

Bu gün Bergama' da 
Tetkiklerde bulunacak 

Dört gündenberi şehrimizde 
konuk bulunan Türk tarihi tet· 
kik heyeti dün saat 8 de hususi 
otokarla Ödemişe gitmiştir. 
Heyet Birgideki Türk izerlerini 
tetkikten sonra Gölçüğe gitmiş 
ve bir müddet istırahattan sonra 
saat 17 de ayni otokarla lzmire 
dönmüşlerdir. 

Heyetten bazı zeval lzmirde 
kalarak Pagos (Kadife kalesini) 
Antikite müzelerini ve eski iz-
mir kazısını gezmişlerdir. 

Bayan Afetle yanındaki ba
yan ve baylar da akşam av
detlerinde Kemer istasyonunda 
inerek müzelere gidip ıörmüş
lerdir. Bundan sonra da il
bayhkta ilbay Fazlı Güleçi, 
partide parti başkanı bay Av-

ni Doğanı, urayda as şarbay 

Suadı zivaret etmişlerdir. 
f 

Bugün Bergama harabele-
rini tetkik etmek üzere Ber
gamaya gideceklerdir. 

Orta okulaiarda 

Bakanlıktan llba ylığa 
Önemli bir emir geldi 

Hiç bir talebeyi açığa bırakmıyacak 
Surette tedbirler alınacaktır 

Orta okullara yazılacak ta
lebe hakkında dün kültür ba
kanlığından İJbayJığa bir emir 
gelmiştir. Bunda deniliyor ki: 

1 - Bu yıl orta okullara 
baş vuracakların ellerindeki şe-

hadetnamelerine göre en iyi ve 
iyilerinden başlıyarak boş sınıf 
ve sıra sayısınca alınması önce 
bildirilmişti. 

2 - Halbuki alınan haber 
lere göre bu usulün taptanması 

halinde ortd okula başvunıcak
larm bazı yerlerde en aşağı 
üçte ikisinin mektepsiz açıkta 

kalacağı anlaşılıyor. 

3 - Bu açıkta kalanların 

memlekette başvuracakları baş

ka okul ve erlik olmadığına 
göre Türk camiası içinde umut
suz ve sonunda zararlı unsur-

lar ha 'ine düşebilecekleri göz 
önüne alınarak bunJarın her 
halde okullara yerleştirilmeleri 
kararlaşmıştır. 

4 - Buuun için başta vali
ler olduğu halde kültür direk-

törü ve okul direktörlerinden 
gerekli görünenleri bir komis
yon halinde toplanarak; 

Birincisi - Her orta d~re
celi okulun bina istiap haddin
den, talebe almak yönünden, 
tek bir talebe yeri boş kalmı
yacak surette azami istifade 
olunması .. 

ikincisi - ilk oi(ullardan lü
zumu kadannın, orta okullar 

iıtiap haddinden arta kalan 
talebeyi alacak kadar şubele
rinin orta okul smıfı olarak 
kullanılmuı. 

Üçüncllsü - ilk okullardan 
bir veya birkaçının orta okul 
olurak tahsisi .. 

Dördüncüsü bunların taptan-

masına imkan olmadığı antaşı
lan yerlerde ve orta dereceli 
okuJJarda veya ilk okullardan 

2 ve 3 üncü maddelerde bil 
dirilen şekillerde faydalanmak 

üzere yarım gün tedrisat usu
lünün taptanması çarelerine 
her halde sırasile baş vurulma

sı suretile açıkta kalan tale
benin yerleştirilmesi tedbiri 
alınacaktır. 

5 - Bütçede ne sıra ve 
başka öğretim araçlarının ve 

ne de kira ve başka masraf
lara karşılık olmadığı için yu-

karıdaki maddelerin taptanma
smda işin masrafsız yürütül
mesi ve Orta okul öğretmen
lerinin azlığı ve bir çok ders-

lerin öğretmensiz olduğu göz 
önünde tutularak ilk okul öğ
retmenlerindenOrta koul birinci 

sınıf öğretmeni olarak azami 
faydalanmak çaresine başvuru
lacaktır. 

6 - Alınacak tedbirler er
geye uygun ve hiçbir talebeyi 

açıkta bırakmıyacak surette 

tedbirler taptanınca bu sonuç 
telle bakanlığa bildirilecektir. 

7 - Bu emir yalnız orta 
okullar içindir. Liselerin ikinci 

devreleri için ayrıca emir veri
lecektir. 

As öğretmenler 
ilk okullara bu yıl önemli 

miktarda as öğretmen alına

caktır. ilk tahsil çağındaki ço

cuklardan mekteplere fazla 
müracaat yapıldığı için bu yıl 
ilk sanıflann şubeleri fazla açı
lacaktır. 

Aı öğretmenler teırinievel 
birde işe başlıyacaklardır. 

ELHAMRA 1. 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

SON GÜNAH 
Büyük muvaffakıyetle devam etmektedir 

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

Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs vardır. 
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Gelecek proğram : 

ViY ANA BüLBüLü 
MARTA EGGERT 
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inhisarlar 
• •••• 

Şaraplık Üzüm 
Alıyor 

inhisarlar idaresi tarafından 
mevsim bidayetinden şimdiye 
diye kadar bağcılardan d<Srt 
yüz bin kilo şaraplık üzüm 
mllbayaa edilmiştir. Mübayaa 
edilen üzilmler Şehidlerdeki 
fabrikada şaraba tahvil edil
miıtir. Haber aldığımıza gö
re inhisarlar idaresi bağ
larda kalan önemsiz miktarda 
refeke tabir edilen üzümleri 
de satın almağa karar ver
miştir. . ...• 1.. • 

Ekmek 
Narkı 20 para 
"Arttırıldı •. 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra toplanarak 
fırıncıların nark talebini tetkik 
etmiştir. 

Yapılan tetkikat Düz kırma 
unda yirmi beı kuruş kadar 
bir yükseklik olduğunu göster
diği için encümen ikinci nevi 
ekmeğin eski fiatte bırakılma
sına ve birinci nevi ekmeğin 
fiatine de yirmi para zammet
meğe karar vermiştir. . ·-·····--~ 

T ecirn Odası 
ofisle blrllkte çah,acak 

Ekonomi Bakanlığı tecim ve 
endüstri odası başkanlığına 

verdiği bir emirde üzüm fiat
Jarı meselesi ile üzüm satışı 

işile tecim odaınnın da Türko
fisle birlikte çalışmasını bil
dirmiştir. -·-Feci bir kaza 

Şehitlerde Kavalalı Hasanın 
tuğla ve kiremit fabrikasında 

amele Mehmed oğlu Ali silindir 

makinesi altında biriken ça
murları kazırken elini dişli çar
kaphrmıştır. Alinin sağ elinin 
üç parmağı kesilmiştir. 

•••••••••••• 

Buca' da 
Soysal bir kulub 

Buca' da soysal bir kulub 
açılmasına teşebbüs edilmiştir. 

Bu kulub için Buca belediye 
bütçesinde tahsisat kabul edil
miştir. 

1'1111 9FJ."J 

Öldürmek için 
Silah atmış 

Birinci kordonda gazete mü·· 
vezzii kürt Feyzullah, gazeteler 
genal bayii bay Hamdinin ya
mnda sekreter Hüınünün ar
kasından öldllrmek kastile bir 
el silah atmıştır. Kurşun Hüs
nünün caketini delip geçmiş 
ve vücuduna dokunmamıştır. 
Feyzullah tabancasını ikinci 
def ate~ edeceği sırada nokta 
polis memuru tarafından tutul
muştur. 

Vakanın sebebi şudur: 
Feyzullahın genel bayii ga

zete sahşından olan borcunu 
vennemit olması hasebilc ken
disine satmak için gazete ver
memesidir. 

llbayhk idare heyetinde 
llbaylık idare heyeti dün öğ

leden sonra toplanarak biriken 
işleri tetkik ve bazılarını so
nuçlandırmıştır. 

Şarbay dönüyor 
Vukubulan davet üzerine 

Selanik panayırını tedkik et
meğe gitmit olan şarbay dok
tor Uz'un yarın lzmire döne-

KÖŞEMDEN 

Blöf 
İngilizler çok korkunç 

ölüm şuaı bulmuşlar da bul 
sulh için büyük faydası do 
nacağını ileri sürüyorlar: Y

1 cihanı alenen tehdit edıyor 
Tayyareleri havadan dOşO 
müş, insanları mahved 
bu şuam rastladJiı makin• 
san ne olursa ols• ~ 
berbat olurmuş, şehirlerde 
gınla r, boğulmalar yapa 
mış da mış.. . 

Arab hekimlerinderı. i~nı la 
na'nın büyük şöhretını, 

zeminde gasterdikleri apa 
maharetiyle Acemler ebu 
Sina diye mafevkaJbeşer ha 
lerinde kulla1'mışlar, kırk 
de bir yerden çıkıb bir 
yer yüzünde kalarak nıe 
lanna derin ilimler öğreteD 
kütüphanede kaldığını, kell 
sini saklamağı, kaybolnıai1 
rendiğini uydurmuşlardı. , • 

Hayallerinin bütün vi15 ' 

çok geniş, çok harikalı şeY 
sahih kıldıktan lbnisina da, 
hayalin hakikatile sai 
bulunsaydı bundan qağ'I h 
göstermezdi. . 

Medeni cihanda eskı . 
yışın palavraları s&kd1 

heyhat! Kırarız, yıkarız, e 
kılarız diye gürzünü, bin rt• 
uzayan!Kılıçlarım ele alıp 0 

atılamıyorlar, göz korkutallll 
lar. Ve işte böyle biz bava~ • 
kası starosfer haline geti 
ışıkımızı bir çevirirsek ne 
kine bırakırız, ne insan, ae 
hir, yaklaşamayın yanınııza, d 
sa haliniz haraptır. Harpf;ı 
cek olursanız ordular, d 
dayanmaz bize.. Diye oıe 
bir gizlilik altında kuru 
bir: 

- Hail! yt!! Çekiyor!•~ 
Papuç takırtısına kula 

rip korkanlar varsa bu 
Blöfe inanır, korkarlar·. 

Isıracak köpek diti0• lı 
termez. Sanki bundan 
kup ta: IJŞ 

- Amanın mesele ..Jb 
imiş, harbı bırakalım, 1 

sun cihan! Diyecek ki.O' 
arıyorlar bunlar .. 

Varsınlar onlar ist • 
kadar göz korkutsunlar, 

1 

lerse kürklerini tersine ge 
- Ööö desinler 
Atı alan Üsküdarı 

Korkacak yok karşı~a~O; 
Tevfik Fikretin deci Ji e.J 
Ayni dilden tekelll1dl · 
milletler, insanlarla dolu kdll 

10 .. 
~ · ..... ......... 

Ehli hayvan ser 
. . bll 

Ehli hayvan serfl5\de 
beş ve altı T eşrinie""e 
lacaktır. Onun için alik• 
simdiden hazırlıklara ba 
tır. k 

Sergi için Ziraat ba 
2700 lira gönderaıiftİ'· b 
muamelesine şimdideD 
mı ıtır. 

Ölünı 
. t s' 

· Merkez CümhurıYe t ,_t-
kası Ankara muadleli~ 
dür muavini Bay A .~ 
kayın pederi ve l{eÇI, 
kükürt madenleri 111~ 
Bay Şahabın baba51 ı.a ot' 

""pte~ 
zade Bay Ethem nıu ~ 
duğu hastalıktan ku ·tfit· 
yarak dün vefat .. etJP~Jlefİ' 

Cenazesi bugun si11d" 
memleket hastahane ·st•°' 
kaldırılarak Asri kabl'I 

defnedilecektir. 3JOdt" 
YENİ ASIR: Bu acı duY,-

den büyilk teessOr aiJ"' 
. •. t veffaoıll ıı.ı. 

gazetemız mu e OJ ... 

si erkanına ve bilh•55;. ~ 
Bay Şahap ve d~'e • 
Adnana içten taııY 
sunar. 
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BAYAN 

Hobe~piyer 
.... Yere Seren Kadın 
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Lozo hayk ırdı: ağızdan 2 za dolaştı, Parisi 
- Reye geçelim! Reye ge- devretti, hapishanelere giderek 

çelimi mahbuslara iimit verdi. Bun-
Robespiyerin t evkifine ekse- larm yakınları ve dostları, tekrar 

riyctle karar ver Jdi ve meclis ortaya çıkmağa cesaret ederek, 
çığlıklarla çınladı: hapishanelere yaklaşmışlardı. 

- Yaşasın hüriyetl Yaşasın Pencerelerin parmaklıklarına 
Cumhuriyeti Müstebitler yok dayanmış olan mahkumJarın 
oldu! heyecanlı yüzleri dışarıdan ve-

Robespiyer alayla cevap rilen işaretlere göre ümide ka-
verdi: pılı yordu. 

- Cumhuriyet mahvolmuş- Terezya Talyenden şu tez-
tur, zira haydutlar zafer kaza- k~reyi almıştı : 
nıyorlar. " - Benim göstereceğim ce-

llk muvaffakıyetin verdiği saret kadar siz de ihtiyatlı 
Şevkle: olunuz ve başınızı teskin edi-

- Verdiğimiz karar, dedi. niz. Bayan. " 
iki Robespiyer kardeşlerle Sen Eski tiyatro artistlerinden 
Jüst ve Kutonun tevkifi içindir. iken hapishane kapılarında yi-

Freror tarafından saylav ce- yecek satmakla zengin olan 
setlerini tahta çıkmak için ba- Roz Lokomb bir parça ekmek 
samak gibi kullanmak istemekle içinde bu tezkereyi ona ulaş-
itham ecHlen zavaJh Kuton, te- brıoıştı. 
kerlekli koltuğu içinde götü- T erezya şüphe ve ümid ara-
rüm bacaklarını ,lÖstermekle sında çalkanmış gibi korkunç 
iktifa etti. dakikalar geçirdi. Ku1aklarına 

Sen Jüst kürsüye çıktığı an- gelen ilk şayialar onu titretti. 
danberi oradan ayrılmamıştı. Robesp;yeri ga lib, konvansiyo-
Uzun saçları altında sarsılmaz nu Komün tarafından maftlub 
alnile bu fırtınalı denize mey- ve Talyeni mahküm sandı. 
dan olrnyor gibiydi. Nutkunu Gerçek, o sırada Robespi-
hali elinde tutuyor ve ölüme yerci olan Komün Parisi ayak-
futursuzca bakarak bir söz lanmağa çağrıyor ve ısyan bay-
bile söylemiyordu. Yirmi yedi rağını açarak beş mahkumu 
yaşında idi. Kuton ve Ogüsten zındancıların elindt:n kurtarıyor 
Robespiyerle birlikte onun adı ve uray konağına yerleştiriyor-
da emirnameye katıldı. du. Robespiyerin sukutu meş'-

Pa - dö - Kale saylavı Filip um i·dam arabalarını durdur-
Löba onlara kendi uteğile muştu. Her gün yeni kur-
kabldı. hanların geçidini _görmek-

- Bu emirnamenin cehale- ten ynre1deri sız1lyan ve 
tine ortak olmak istemem.Ben insan llllsaplığı ile ortaya seri-
de tevkifimi istiyorum. len cesetlerin tefessühü yüzün-

Filip Löba yirmi dokuz ya- dtn hastalık tehlikesine maruz 
şında idi. Güzeldi, hararetli, bulunan Sent Antuan mahalle-
zeki ve doğru idi.. Bu istekli leri işçileri son mahkümları ge-
kurban karşısında meclis ayak- ri çevirmek istediler. Yarı sar-
landı. Acaba şu Robespiyerde boş olarak at üstünde Paris 
ne vardı. Nasıl içsel bir teshir sokaklarında koşan ve bir ta-
kuvveti, ne gibi bir inan ocağı kım alçaklann sadık saylavla-
onun şahsında parlıyordu ki ra işkence ettikleri, doğru 

gençlik, değer ve namus hep adamların tevkif edildiği ha-
onun uğruda kendini kurban berini yayan General Hanriyo 
ediyordu. arabalara rastgeldi, geri dön-
Beş mahkum hali mecliste melerine mani oldu ve yalın 

duruyorlardı. Meclis hademe- kılınç, bu son idamları da yap-
leri, Robespiyerin şahsından brdı. 
çekinerek, onları suçlular ye- Giyotinin hala işlediğini du-
rine sürüklemeğe cesaret ede- yunca, hapisanelerin pancere-
liyorlardı.. Talyen uyanıktı. leri alımda toplananlar hemen 
uşeye bir işaret yaptı. dağddılar. Terezya son bank-
Luşe : notunu vererek makineden ye-
- T evkiflerine karar veri- ni çıkmış bir gazete satın al-

)Jen şahıslar suçlu sırasına iner- dı. Burada " ihtilalci komün ,, 
er, dedi.. 

tarafından Kolo Derbua, Fre-
1 kBir çok sıralardan ayni çığ- ron, Fuşe ve Talyenin tevkifi 
1 koptu: 
. - Suçlu yerine! Suçlu ye- emri veriliyordu. 
rıne! imtiyaz yok! Terczya: 

Kolo Derbaa, sen-Jüstün 

Mısırda büyük hazırlık 

Cebeli·· tarıkın cenup 
apatılmıştır • 

ımanı 

lngiliz filosu avarin açıklarında 
Büyük Me rıevı·alar yapacaktır 

hıgilizlerin so!l sistem Scaiic11 ve Slıarf dem"za/lı grmilrri Akılmizıle 
lstanbul, 17 (Ö.D) - Lon- bildirmiştir. 

dradan bild iriliyor: Habeş me- Konsey Dışbakanla Sü işleri 
sele~inden doğan lngiliz-Ita lyan ba'kanının aynı mes•eıe üze-
gerginliği artmıştır. lngiliz 'i- rindeki raporunu da tet-
yasaJ çevrenlerinde durumun kik etmiştir. Bunda ltalyanın 
çok nazik olduğu saklanmıyor. Mısır sınırındaki askeri Sünu-
Ingiltere fevkalade bazı ted- silerin muht:Jmel bir kıyamına 
birlere daha karar vermiş bu- karşılık gösterdiği bildirilmekte 
lunuyor. K~vvetli .bir lngiliz idi. Süveyt kanalının kapatıl-
donanması NA V ARfN açıkla- masından doğacak durumu 
rında toplanıyor. Filo bu su- tedkike memur edilen Badui 
larda büyük manevralar yapa- paşa ise Mısırın Uluslar kuru-
caktır. Cebellütaııkın cenub muna dahil bulunmadığım, fa 
limanı kapatılmıştır. Bu tedbir- kat kellogg paktını kabul et-
le birlikte Maltada büyük ha- miş bulunduğuna göre Uluslar 
va manevralarına başlanmış ol- paktının on altıncı maddesi 
ması haberi Cenevrede endi- Süveyş kanalını idare eden 
şelerle karşılandı. şirkete de şamil bulunduğunu 

Mısırın hazırhkları söylemiştir. 
Berlin, 17 (Ô.R) - Kahire- Mısır sahillerinin bir çok 

den bildiriliyor: Başbakan Ne- noktalarında deniz ve bava 
simi paşanın başkanlığında üssülharekeleri tesis edilmiştir. 
toplanan bakanlar konseyi, lngllterenln lnancası 
Italyanların Tarablus sınırla- İskenderiye 17 (A.A) - ln-
rında askeri tedbirlere başvur- giliz hükümeti icap ettiği tak-
maları üzerine tahaddüs eden dirde arsıulusal durumun Mısırı 
vaziyeti görüşmüştür. Aynı yakından ilgilendirecek bütün 
zamanda Süveyşe aid muahe- gelişimleri hakkında malümat 
deleri tedkike memur edilen vereceğini ve bu hususta ken-
komisyon başkam da bakan- disi iJe danışmalarda buluna-
lar konseyine Süveyşin kapan- cakkında Mısır hükumetine 
ması hakkındaki mutaleasını inanca varmıştır. 

okumasına müsaade edilmiyen 
~uhtku -içinde kendisine karşı 
1.t ~nı unsurları bulunacağı 
iinııdile- meclis bürosuna bı
kakm~sını istedi. Sen-Jüst 
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endı ölüm hükmünü istih-
karla bıraktı. 

1 

Robespiyer nihayet suçlu 
Y~rinde idi. Jirondenleri, Ka
nııl Demulen ve Dantonu dü
şürdüğü mevkie kendisi de 
dü~müş oluyordu. 
Öğleden sonra saat dörttü. 

Bütün yüzler ter içinde kal
mıştı. Başkan elJerini siliyordu. 

Fasıla sız süreceği bildirilen 
celse, ihtiyatsızlıkla iki saat 
tatil edildi. 

Gece 
MUıtebidin suk~tu haberi 
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IL:EC PFtC>G R.A..ıv.ı: 

1- SOKAKLARDA ALTIN 
Albert Prejean, Daniel Darieux, Baron Filsin büyük şarkılı komedileri 

2 - AŞK ÇiÇEKLERi 
ı Baştanbaşa dans, mUzlk, gUzel ilk ve aşk tllml 11 Yüzlerce güzel kız ve mini minilerin revüleri 
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SEANS SAATLERi : Her~ün 15 te cumartesi, pazar ünleri 13 te başlar 

1

1Bir Fransız gazetecisini 
jddiasına göre 

Almanla:r Fransız kuvvet!eı·ile muka 
yese edilince çok iyi harp gereçine 

malik bulunmaktadırlar .. Fakat .• 
Paris, 17 (A.A) - Le Jur

nal gazetesi tarafından Nuren
berge gönderilmiş . olan özel 
aytar Almanyaya gezisinden 
önce Şampanyada yapılmış 
olan Fransız manevralarında 
hazır bulunmuş idi. Aytarın 
iddiasına göre Almanlar Fran
sız kuvvetleri ile mukayese 

edilince çok iyi harp gereçine 
malik bulunmaktadırlar. Fakat 
bu gereçin Fransız harp gere
çine üstün olduğu sanılmama
lıdır. Bununla !J~raber Alman
lar ellerindevi harp gereçle
rinden daha seri ve daha iyi 
bir surette istifade etmekte
Jirler. 

! Yunanlıların protestos 
, Yuna~ sularınd~ ltalyan harb gemis 

izinsiz geçen tayyareier 
lstanbul, 17 ( Telefon ) - Atinadaki ltalyan elçisi bugün 

Yunan başbakanını ziyaret ederek Yunan kara sularındaki ltal
yan harp gemisine ltalyan vapurları trafından s.!aZ verilmesine 
müsaade edilmesini istemiştir. Yunan hükumeti bu hareketi yol-

1 suz bulmaktadır. Beş ltalyan tayyarnsi i::ıinsiz olarak Yunan 
topraklan üzerinden s;?"eçmişdir. Yunanistanın Roma elçisi bu ha
diseyi de Italyan hükumeti nezdinde protesto için emir al
mıştır. 

Türk - Yunan Ticareti 
Mukavelenin imzası geriye kaldı 
lstanbul 17 (Telefon)- Türk-Yunan ticaret müzakeresi an

laşmasının yarın imzalanması bekleniyordu. Son dakikada baş
gösteren bazı zorluklardan dolayı mukavelenin imzası geri kal
mıştır. 

Üçüncü genel· müfettiş 
Bay Tahsin doğu illerine gitti 

lstanbul, 17 (Telefon)- Üçüncü genel müfettiş bay Tahsin 
akşam Güneysu vapurile ve Trabzon yolile doğu illerine hare
ket etti. Orada tetkiklerde bulunduktan sonra Ankaraya döne· 
cek tetkikatının neticesini bildirecektir. Bay Tahıinin refakatında 
finans ve idare uzmanlarile bir doktor vardır. 

Güreşçiler Gidiyor 
Bulgar atletleri bugün geliyor 

lstanbul 17 ( Telefon ) - Güreş federasyonu akşam Balkan 
güreşçileri şerefine bir ziyafet verdi. Güreşçiler yarın memleket
lerine dönüyorlar, Atletlerimizle müsabakalar yapmak için bek
lenen Bulgar atletleri yarın geliyor. 

Yunan donanması 
Selanikten sularımıza geliyorlar 
lstanbul, 17 (Telefon) - Istanbulu ziyaret edecek olan Yuııan 

filosu bugün Selanikten sularımıza hareket etmiştir. Filo Elli 
kruvazörü başta olmak üzere bir torpito muhribi, iki denizaltı 
gemisi ve yedi deniz tayyaresinden müteşekkildir. 

Türk - Yunan Tecim Anlaşması 
Bugün İmzalanacaktır 

İstanbul, 17 (Ö.D) - Atinada Türk mürahhasları ile Yunan 
hükumeti arasında devam eden Türk-Yunan tecim görüşmeleri 

muvaffakıyetle neticelendi. Hazırlanan andlaşmanın yarın (bugün) 
imzalanması muhtemeldir. 

On iki adada 
fstanbul, 17 (Telefon)- Ati

nadan gelen son haberlere gö
re ltalyanlar 12 adalardan Le
rus adasında mühim tahşidatta 
bulunuyorlar. Bu toplanan 
kuvvetleri Afrikaya göndere
ceklerdir. 

Yunanistanda 
Atina, 17 (A.A) - Liberal 

ve T erakkipuver fırkalar yö-
netkeleri ayrı aytı topJanarak 
Cumuriyetçi uyi'uJarını berkit
mişler ve plebisite karıımamaya 
karar vermiılerdir. 

Bey kozda 
Orman yangını 

lstanbul, 17 (Ö.D) - Beykoz 
orman yangını söndürüldü. 140 
bin dönüm orman ve Abbas 
bey çiftliği yandı. Yangın hak
kında adliyece tahkikat yapıl
maktadır. 

Amerikanın teslihah 
Paris, 18 (Ö.R) - Amerika 

hükümeti 15 torpido muhribi 
ve sekiz denizaltı gemiainin in
ıasına emretmiıtir. 

ANKARA BiRASI Orman çiftliğinde yetiştirilen hususi bir tip Arpa ile 
Huhlondan (Şerbetçi Otu) yapılmaktadır 
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Birgiyi 1 
ö ümle biten ve ti 
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·"H~;ir;~~kt~~ .... i'Şiu · ği şarkı s~~i~d~; .... k;~I~;~;~· .. ·· 
"Eyvah, herifler zevkediyor. Ey kör talih lanet sana,, 

kellelerimizi uçurur. Bunu yap· 
ınasa bile erler arasında bed· 
nam oluruz. Çakır: baksana; 
heriflerin arkasında şu kaya 
üzerinde birisi oturuyor; benim 
gözüm o kadar seçmez. Erke .. 
ğe biç benzediği yok. 

Çaktr dikkatle o tarafa ha· 
klnca general, kılıcını havale 
etti. Çakırı bac&ğmdan yara· 
Jadı. Bunu gören Çörek baba: 

- Kabahat bende seni söze 
tuttum. Kahbe herif bundan 
istifade etti. Arkama geç. Ya· 
ranı bağla fazla kan kaybet· 
miyesiıı. 

Çakır - Zararı yok baba· 
cağım. O gördüğün bir kadın. 

Baba - Laf dinle oğuli Ya· 
ram sar. 

Çörekbaba; Hu erenler di· 
yerek generala müthiş bir gü· 
lenk darbası indirdi. Herif ıol 
omuzuna isabet eden vuruş 
üzerine dana gibi böğürdü. Ve 
iki arkadaşının arkalanna çe
kildi 

Bağırıyordu. Vurun domuz· 
ları; Parçalayın hırsızları. 

Çörekbaba - Bu mei'un nedi
ye homurdanır. Külenği beynine 
savurmuştum. Omuzuna geldi. 
ŞGkretsin, bre çakır ne yap· 
bn ? Arkadan sıvış ; o ha· 
tunu incitmeden kucağına alıb 
biıim kızın J&mna getir. Bu 
da senin hakkın yavrum. Kim 
biJir bu uğriler ; kızcağw ne
reden aparmıilardır. General, 
omuzuna yediği darbe ile yere 
çökmüş inliyordu. 

Çörek baba ; ( Diğer Türk 
gencine ) - Bire Tuğrul, niye 
durursun. Karşındakinin hak
kını ver. Sabah oluyor. Ema· 
neti vaktinde iletmek gerektir. 

Tuğrul; bir kaplan gibi ile
riye abldı, Ôftünde kendisile 
uğraşan herifi bir harbi dar
besile yere serdi. 

Diğeri bunu görünce, ge• 
nerale: 

- Kumandan arkadaşımızın 
halini sı&r. Bu belayı ba~ımıza 
kendimiz davet- ettik. Ben sı
vışıyorum. Senin de halin kal
madı. Barı postlanmııa kur· 
taralım. 

Ceneral [etrafına bakarak] 
- Doğru, ,yavaş, yavaş ge· 

riliyetim. Kızı terkinıize alır ve 
gideriz. 

Çörek baba - Tuğrul; be· 
rifle kaçmağa karar verdiler 
gibi; şu arkadaki birıeyler 
söyleniyor. Anlamadım ama 
sezdim. Er meydanında gel~n· 
den kaçılmaz. Fakat kaçan da 
kovalanmaz. Kahramanlık ıanı 
budur. Öldüresiye vurma; bırak 
herlfciklerl; biz Türkler bütün 

insanları severiz, acını. Üzeri
mize gelmeyenlerle ınsanca 
dostuz. 

Çakır mücadele sıralarında, 
topalJıyamk kayaya kapanmış, 
ağlıyan kıza yaklaştı: 

- Korkma, bu heriflerle 
beraber gitmek ister misin? 
Yoksa seni ellerinden kurta· 
ralırn mı? Sen bunların nesisin, 
seni anana, babana götüre
lim mi? 

H nriye namında bu çok 
genç kızcağız: 

- Allah aşkına beni bu za
limlerin elinden kurtarınız. Biz 
Birgiliyiz, büyük valdem hasta; 
nineciğimle ( Gerçekli ) k'5· 

yünde bulunan teyzemin bah
çelerine: tebdili havaya git· 
miştik. Bu akşam beni zorla 
kaçırdılar ... 
Çakır- Öyle ise korkma; 

haydi gel; kurtuldun. Diyerek 
korkudan zangır, zangır titri· 
yen kızcağu:ı kucağına alarak 
Jülyetin yanına getirdi. Bütün 
bu geliş, gidişle, herifler can· 
larını kurtarmak kaygusile kı· 
zın alındığının farkında bile 
olmadılar. 

General ve arkadaşı arka, 
arka çekilerek; kayaya kadar 
gelebildiler. 

ma, bu canın yüreğini çal
mak gerektir Canlar taşmalı, 
gönüller birleşmelidir. Gönül 
işinde cenklerde olduğu gibi 
pala para etmez. Gönüle ak
masını bilmeli, nice kahramno
lur sevki meydanında ser ver
mişler, sır vermemişl r. Bak 
sana bir nefes okuyayım evlat; 

Aşık oldur kim kılar tanın feda 
en nail 

Meyli canan etmiyen lıcr kim ki 
kıymaz canına 

Canını cananma vermeklir kemali 
8şıkm 

Vermiyen can itiraf etmek. gerr.k 
noksamna 

General eyvah, kız da kaç
mıı. Bu akşam işlerimiz hep 
tersine gidiyor. Hemen döne· 
lim. Sen koşar bizim adamlar· Çörek babanın bağdaı ku-

rarak yanık bir sesle okuduğu 
dan on kişi alıp crelirsin. Yıl· 

& nefes, dağlaran, ormanların as-
dırım gibi; vallahi derini yüze- sazlığında akisler h&stl ediyordu. 
rim. Heriflerden intikamımızı General, uzaktan işittiği bu 
almalıyn:. Al şu albnları; o şarkı sesinden kudurarak 
havdutlara verirsin. - Eyvah; herifler zevk edi-

Çörek baba - Çocuklar, yor; ey kör tali, lanet sana; 
tuh, maşalfah; erenler nazardan Prenses, intikamım çok ağır 
ıaklaıın. Beş olduk. Daha bir olacakbr. 
kaç savaş yaparsak, doğrula, Diye söyleniyor; omuzunun 
bahusus bana da canlı bir ar- ağrısından mütemadiyen küfür 
magan düşecek; çakır, tur· savuruyordu. • 
nayı gozünden vurdun am· -· $onu var -

····························································••••&••···················· 
Panayırda Yetki ler : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yugoslav pavyonunda 
Grafikler· n i adeleri 

-·--·· Dost Yugoslavya ile ekoııoınik ve kültiirel 
Münasebetlerimiz gen ·şlemelidir 

- 'Baştarafı I inci say/ ada -
hayranlıkla okuyanlat, sıkı 
dostluk münasebetlerile bağlı 

bulunduğumuz bu memleketin 
her alanda, tarım ve endüstri 
alanlan kadar kliltür alamnda 
da nekadar değerli bir durum
da olduğunu görmüşlerdir. 
Hakkmda derin bir sempati 
beslediğimiz Yugoslav ulusu
nun hayatiyet kudretine böy
foce nilfuz etlebilmek imkan· 
larının bu güzel pavyonda 
m\imklin olduğu kadar meyda· 
na koymuş olmaıı şüphe edil· 
mez ki, her iki memleket için 
faydalı bir hizmet olmuştur. 
B\lhassa tanın hareketlerini 
canlandıran grafiklerde büyük 
ilerleme farkları belirmekte 
idi. 

Yugoslav pavyonunda ~a· 
fikten ve tablolardan başka bir 
şey olmadığı halde 'panayınn 
kapılDdığı gUne kadar bu f)av• 
yonun hiç durmadan dolup bo• 
salması 'karşılıklı menfaatlarla 
örillen dostluğumuzun bütün 
halk tabakalarınca iyi kavran· 
mış, anlaşılmış olduğunu gos
termiştir. Yalnız bu müşahede 
bile ~ujoslayyanın İzmir pa
nayırına iştirakindeki isabeti 
anlatmağa yeter.Fakat biıim 
dileğimiı odur ki gelecek yıl 
Yugoslav dostlarımız daha mad
diğ bir şekilde panayırımızda 
yer al!nnlnr. Aramızdaki dost
luk duyguları geniş ekonomik 
ve tecimsel münasebetlere yol 
açmalıdır. Bugün mevcut olan 
münasebetlerimiz bir kat daha 
gelişmelidir. Ud dost memle· 
ketin birbirinden bu tabiiğ in-
kişafı beklemesi kadar doğru 
ve önemli birşey olama%. 

Yugoslavların çeşitli branş· 
!ardaki ilerleme adımlarını 
grafiklerde gördüğümüz kadar 
mallannı 26zlerimlzle de sr6re-

rek değerlemek isteriz. En 
sağlam dostlukların bile eko· 
nomik alanlardaki bu tanışma
lara, yakınlığa ihtiyacı vardır. 
Dostluklar bu münasebetlerden 
kuvvet alırlar. 

Burada Yugoslav dostlarımı· 
.ıın Arsıulusal İzmir panayirin
de yer almak için atbkları a· 
dımın üzerimizde bıraktığı iyi 
ve sevinçli tesirleri bir kez da· 
ha belirtirken gelecek yıl dile
ğimizin hakikat olacağına inan
mış bulunuyoruz. 

Balkan antantının mesud so
nuçları gözlerimiz önündedir. 
Dostlarımızla ekonomik, Turis
tik ve kültürek kaynaşmaların 
çoğalinasmdan elde edilecek ka
unçların da siyasal sonuçlar 
derecesinde parlak olacağını 
ummaktayız. 

ş.a. 

·---·····-··~·-· ..... ---
Bir harp olursa 

- Baştarafı I nci sayfada -
almadan Mısır da hiçbir özel 
tedbir almıyacakbr. 

Mllssollnl Uç haftahk 
Bir harp yapacakmı' 

Londra, 16 (A.A) - Bu pa· 
ıar günkü lngiliz basını B. 
M:.ıssolininin uluslar sosyetesine 
verdiği cevabın uluslar soıye· 

tesi tarafandan yapılacak her 
türlü uzlaşma tekliflerini 
kesin olarak reddedic:i mahi· 
yette görmektedir. Bununla 
beraber Sunday Times Cenevre 
Aytarından alarak bastığı ya· 
zısında şöyle diyor: 

Burada sanıldığına göre B. 
Mussolini Adua'da harelciitın 
başlangıcından en fazla üç hafta 
sonra kazanmayı tahmin ettiği 
bir gösteriş kabiliyetiyle iktifa 
edecek ve galibiyet üzerine 
ltalya onurunun korunmasından 
sonra uluslar sosyetesi tarafın· 
dan barışı yeniden korumak 
için yapılacak gayretlerin boşa 
çıkmasına çalışmıvacakbr. 

. ~= if<J: •• - • .._. -~ .... 

~I~.A.: 

an ordusu ikı 
a 1 

ondilisin Ulizaklaştırdıgı general 
arkadaşlarınca tutuluy r 

Atina, 17 ( Ô.D ) - Meclis 
koridorlarında Atina kolordusu 
komutanı general Panayotako· 
sun yaralanmasile neticelenen 
kanlı hadiseler dolayısile Yu· 
nan ordusu iki tarafa ayrılmı~ 
gibidir. Generallerin bir kısmı 
Sü bakanı general Kondilise 
bağlı kalmakla beraber bir ço
ğu da bhind kolordu komu
tanlığınıJan 1İzakfaşrwlan ge· 
ncral Pa~y~takostan yana ol· 
maktadır. 

Böylece general Mazarakis, 
ordu müfettişleri general Ka· 
teniyoti, Petriti ile kendi adı
na başbakana bir mektub gön· 
dererek geçen pazartesi gün· 
kü vak'aların orduda disiplini 
sarsacak durumda olduğunu ve 
bunun için başbakanın hemen 
bu işe dikkat etmesi lüzumunu 
bildirmiştir. Başbakanın bu is-
tikamette alacağı ted· 
birleri generaller bü -
tün kuvvetlerile tutacaklarını 
bildirmiılerdir. Başbakan, ken· 
disine sorulanlara cevap ola
rak, bu mektubun disiplin hu
dudunu geçmediğini bildirmiş
tir. General Mazarakisin mek
tubunda sü hakanı general Kon
dilisin uzaklaıtırılmasından bah · 
sedildiği doğru değildir. Gene
ral Kondilis sü bakanı sıfatile, 

orduya aid olan bu mektubun, 
gereken tedbirleri almak lizere 
kendisine gönderilmesini baş
bakandan istemiştir. 

Pazare•tesi günkü hadise· 
lerden ileı·i gelen süel mese· 
lenin haHi için kaynaşmalar 
devam etmektedir. Sü bakanı 
diğer bakanlardan Bay Dus
manir.., Nikolaidis, Pezmaz· 
oğlu ve Bay Ralis ile ge
nerallerden Papagos, Pakopu
los ve Repas ziyaret etmişler
dir. B. Kondilis General Pa .. 
nayotakosun tekrar birinci ko· 

lordu kumandanlığına geçiril· 
mesini mnmkün sanmadığını, 
fakat ordu müfettişliklerinden 
birina tetfiine itiraz ehniyece· 
ğini bildirmiştir. General Pa
nayotakos ise bu hadisenin 

halli için ordu müfettişlerinden 
birinin kendine feda edilmesini 
kabul etmiyeceğini v.c tekrar 
kolordu kumandanlığu1ı.ı geçi
rilmesinden başka hiç bir su· 
retle tatmin edilmiş olmıyaca-

ğını bildirmiştir. Bu cevab 

rını,, gazetesi 
lığı alhndaki 
yor ki: 

Bir general küçOk 
bir sUbay tarafından 
edilir ve ilniformalan 

Başbakanla Sü bakanına bil-
1 
razı olmalıdır .. , 

dirilmiştir. General kendisi lçin Atina, 19 ( Ö.D) -
dördüncii bir ordu ·müfettişliği başkanı 8. Zaimis'ia 
ihdası teklif edilmiı ise de meaelec1 kapanmışbr• U. 
bunu da reddetmiştir. imis 9lebisitin neticelİ 

Atin~ l!t (Ö.D) - "Katime.. madan '!1ce istifa ehil..,.. _...,... 
~~~_.... ................. ..._ ______ .... ,~~ ... ~~~·~ .. t-t9:: ....... __ ..... ________ •. .._. __ _ 

Amerikan Uçakları 
Bir yılda 90 mUyon kilometre yol 
yorvebirayda 75000 yolcutaşıyorl 

, . . . ,, 
Nev-York, EyliU... radyoya memurdur. Uçuı esna- l zim adilmcmiıti. 

1934 de Amerika hilkiimeti sında herikisi de gelip yolcula.'1'\ f Şimdi her 10-15 ı.aı.-.~ 
iç hava hailarının kurumlanması 1 k v ı h •---Lo a onuçmaga on ara ava uçuf·.. hazan daha sık o_.. 
için 300 milyon liraya yakın ları hakkında malumat Te em• yanar fenerler, dö-
para sarfetrniştir. Şimdi Ame- · x. b ~ 

k d 2 3 nıyet vermex e mec urdurlar. v~ degıv ·ezik renkli feııera-. 
ri a a , 53 uçak alanı vardır Y ... w 
k. b 1 693 Amerikan tecim tayyareleri• lectirllmlcztir. Sivil bir pa"";:: ı un arm ü bütün gece Y Y 

aydınlıktır. işleyen malzeme nin asıl listilnlilğil gece uçuş- uçuşuna çıktığı zalb .. 
758 uç2ktar. Bunların yUzde 751 larındadır. Beş sene önceye ceği hava limanında 
yeni yapılmıştır. kadar ıece uçusu yalnız poıta işlemekte olduğundd 

1933 te tecim hatları havada nakliyabna mabıuıtu. Zira fe- B&ylece pllot çok 
90 milyon kilometrelik seyahat nerler henilı iyi kurumlanma• yolunu v~ lstikametlal 
yapmışlardır. 1935 yılının ilk mııh ve radyo ıervislerl taıı• eder. 

yarısında 40 milyon kilometre 
yol alınmış ve 319.454 yolcu 
taşınmıştır. Yalnız Haziran Tokatta 
ayında 73.896 yolcu taşınmıı- Bir şarap fabrikası Afrika istik 
tır ki bir rekordur. 

Şimdi uçakla seyabet Ame• 
rikada herkes için idet ol· 
mnıtur. Trene biner gibi uça· 
ğa binerler. Los Anjelos'dan 
N evyorka gitmek için trenle 
bet gUn ve dört gece lbım· 
dır. Modern uçaklarla buiün 
akşnm saat beşte Loos Anje·· 
losta11 kalkar ve yarın sabah 
saat 9 da Nevyorka varırsınız. 

Amerikada mesafeler çok 
bUyUktür. Hava elverişli olmaz
sa uçaklar ara istasyonlara 
inerler. Zaten her yarım sa
atte bir her uçak radyo ile 
hava raporunu alırler. Yol eh· 
likeJi ise, kumpanya yolcula
rını ayni bilelle trene bindirir 
ve uçakların emniyetle ucabi· 
leceği en yakın hava istnsyo· 
nuna gönderir. 

Her uçakta iki pilot v~ ho
tes denilen bir kadın vardır. 
Bu kadın yolcuların manevi 
emniyeti ile de ilgilenir. ilk 
pilot en az 4000 saat uçmuı 
olmahdır. Ayda. 110 saattan 
fazla uçuş yapamaz. ikinci pilot 

Tokat 16 (A.A)- Şehrimiz
de bir şarap fabrik~Cl kurmak 
yolundaki te~ebbüder ilerle
mektedir. Bol üzüm yetiştiren 
Tokat için böyle bir fabrika· 
nın kurulmasına büyük bir 
ihtiyaç vardır. 

Yatı okulları 
Tokat 16 (A.A)- Tokat'a 

bağlı altı kamun merkeıinde 
yeni yaptırılan ya~ okullarının 
birinci katları tamamlanmıştn\ 
Dökmetepe kamun merkeziııoo 
30 evin yapı işleri bitmiştir. 

Elelttrlk fabrikası 
Tokat 16 (A.A) - Elektrik 

santralı bınası tamamlanmıştı1. 
Makimt aksamı Samsundan ge· 
tirilmektedir. Cumuriyet bay• 
ramına kadar tesisatın bitiril· 
mesine çalışılmaktadır. 
~·~··· ..................................•. 

Kira ık Ev 
Şehir gazinosu karşısında 6 

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

2-5 (6 5 S.) 



_ ıa EylOlt 9311 --

alk llarında • •• 
s Abide ___ _ 

''Türk ulusu 
Mal 

medeniyet azın 
etmek istiyen 

çalışan 
büyük 

medeniyeti ~endisine 
bir varlıktir,, 

.. BUYUN VARLIGIMIZ USTUNDE DlJRAN NURLU BiR MEDENiYET "BU iŞLERE ÖNEM VEREN BiR ZAT YARDIR. BU ZAT BAŞINDA 
BULUNDUÖU HÜK0METI MUYAFFAKiYET TEN MUVAFFAKIYETE YARDIR. BiZ ONUN ADINA ATATURK DiYORUZ. 

ATATURK TURK MiLLETİNİN KALBiDiR. ,, GÖTÜREN iSMET iNÖNUDUR. ,, 

Kayseri, 16 (A.A)-Anadolu 
ajansının özel aytarı bildiriyor: 

j Ka)'leri bez fabrikuı bugün 
bliyDk t&renlerle açılmı,tır. Is· 
tanbuldan, Ankaradan gelenler 

aaat 18-15 te istasyona varmış, 

baıta ilbay olmak üzere Halk 
1 ~artisi erkanı, şarbay, vilayet 
ışyarları ve çok kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşı
lanmıştır. Tren istasyonda ya
tını saat kadar durduktan son
ra Kayseriden binenleri de ala
rak fabrikaya gelmiş ve yol
cularını çıkarmışhr. Törene iş· 
tirak etmek üzere Kayseriye 
gelen er arasında Sovyet ko
nuklarımız, Sovyet büyük elçisi 
Karahan, Ekonomi bakanı Ce
lil Bayar, Tüze bakanı Saraç 
oğlu, Sıhhiye bakanı Refik 
Saydam, birçok saylav!ar, bü
yük hükumet memurları, An· 
kara ve lstanbul gazetecileri 
~e birçok çağırılı bulunmakta 
•di. 

Tören yeni haı.ır:anmış olan 
8 Por alanında yapılacaktı. Fut
bol sahasında muntazam mavi 
elbiseleriyle işçiler yer almış, 
Yekünu on bine yakın tahmin 
edilen bir halk kütlesi de ala
nın dört bir tarafına diz.ilmiştL 
Saat tam onda fabrika adına 
bir işçi aşağıdaki güzel söz erle 
töreni açmış oldu. 
. Şanlı Cumuriyetimizin ve

r fl'\ l~ "''· ,..·~"!\ dııvanarak ül-

Söylevin büyük öndere temas 
eden kısmı dakikalarca alkış· 
landı. ismet lnöoüne, sanayi 
proğramına, U!tibsalitm artması 
lüzumuna ait kısımlan balkın 
derinden gelen bravo sesleriyle 
kar~ılandı. 

Söylevden sonra davetliler 
iki saat kadar fabrikanın muh-

telif taraflannı gezdiler. Umu
mi intiba cumuriyet hükumeti-

nin sanayi alanında atbğı bu 
ilk adımın ne kadar sağ' am 
esaslara dayandığı merkezin· 
deydi. 

Fabrika hakikatan iftihar 
edilecek bir müessese oJmuş-

1 

tur. Çağnhlar saat 14 - de 
fabrika kanbnında öğle yeme
ğini yidiler. Saat 15 - spor 
hareketleri vardır. Akşam ve
rilecek olan ziyafetten sonra 
tren gece saat 24 de Ank ra
ya hareket edecektir. 

Ekonomi Bs kaının 
söylevi 

Ekonomi Bakam Celal Ba
yann bugün Kayseri dokuma 
fabrikasının açılış töreninde 
verdiği sövlev şudur: 

Sayın lrnnuklarımız, 

dostlarımız, aziz ve 
büyük 
sevgili 

• yurddaşlarım. f 
Hükumetimizin birinci beş yı!- l 

hk programında önemli yeri j 
olan bu fabrikanın açılış töre
nini yapmakla sizinle beraber 1 
büyük zevk duyuyor•ım. Endüs- 1 
trileşme programımız u:usal 
ekonomimizi kül halindt! kav- 1 
ramış ve benimsemiştir. Endils- 1 
trileşme programımızın esas 
prensibi muhtelif vesilelerle, 
muhtelif fırsatlarla izah edil
miştir. Ben bu konu üzerinde 
yeniden durmak istemiyorum. 
Bilinen bir hakika'ı burada 
tekrar etmek zamanımızı israf 
etmektir. Endüstrileşme pro
gramımız memleketin umumi 
varlığını kül halinde ifade 
eden ve ulusumuza refah ver-

1 mek için atılan esaslı bir 

it . . . . l);J 1 

Cınıı.ı ekonomik alanda yük-
9"1tnıek yolundaki endüstri 
anı~ını bugün burada açmakla 
~:v·.oç duyuyoruz. Bu büyük 

k 
erın kısa bir zamanda ne 
•"·n 'i sog-ugv una ne de yazın 

sıc -agına bakmıyarak canin başla 
~erdana getirilmesi için çalışan 
~ı er bugünden sonra da daha 

ngır ödevleri başarabilmek su-
tetife ·ı· . . . r • sevgı 1 cumurıyehmıze 
nyılr işçiler olduğumurn isbat 

ctrn ~ ege her zaman hazırız. 
r; ll~n~ şehir namına avuk~t 

llcı nın canlı söylevi tnkıb 
t tr 
1 

' · Muallim Şaban heyecanlı 
t'' hitabede bulundu. Fabri-
~da çalışan Sovyet işçileri 

1 • ::nına mühendis Kordiyef 
v!daş Rusça bir söylev ver

l ı< ten, kız işçiler namına Ba· 
• 11 Şükriye temiz bir sesle 
r '-lel bir şiir okuduktan son
ı'1, Ekonomi bakam Celal Ba
Y~r hafif bir sesle başladığı 
toyJevini gittikçe artan ve his· 
ııcdilcn bir heyecanla iradedi· 
Yordu. Evveli uzaklarda duran 

1 
nh:ıli şimdi tribünün etrafım 
sarınıı bakaam aözlerini can 
i<ulatı ile dialivordu. 

adımdır. 
Endüstrileşme programımız 

memlekette iş hacmini art ra
cağı gibi tarım sahasında da 
iptidai maddelerimizin kıymet
lenmesinde mühim rolü ofa-
cakhr. 

Yurtdaşlar, sadece tarım sa
hasında çah§an memleketlerin 
akıbetlerini görüyoruz. Şu veya 
bu nazariyeye bağlanarak ham 
maddeci kalmak liium mıdır? 
Değil midir? Münakaşasına gir
mek benim nazarımda ahmak
lığın ta kendisidir. ( Alkışlar ) 
TUrk ulusu medeniyeti 
Kendl:alue mal etmek ls
tlyen bUyUk bir ulustur 

Bizden öncel<iler bu yolda 
hayli çene çaldılar. Fakat dü
şünmelidir ki yaloız ham mad· 
deci olmakla iktifa eden mem
leketlerin akıbetleri çok feci
dir ve çok feci olmuştur. Bun· 
dan önceki hatiplerden bir ar
kadaşımız, Türk alusu cesur, • 
cengaver, kudretli kahraman 
olduğu kadar medeniyet az
miyle de çalışmak ve mede
niyeti kendisine mal etmek is
tiyen büyük bir V'!rlıktır, dedi. 
Ben bunda kendisiyle tama
men bir fikirdeyim. ( AJkıtlar ) 

BUyUk bir tekAınUI 
göea.rea•llz 
~ .... ~ 

tanmla beraber ahenkli olarak 
yürütmek suretile medeni sa
bada büyük bir tekamül gös
tereceğiz. (Şiddetli alkışlar) 

Endüstri proğramımız bizi 
bu kemal haline götürecek 

olacağını müjdelemekle bahti
yarım. (Şiddetli alkışlar) 

Fabrika 483 gUnde 
kuruldu 

Bu fabrikanın temeli abldı· 
ğı gilnden dört yüz ıeben ilç 

:············································································ • . . . 
• . .. 
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tek yo~dur ve rnem!eketimızde 

ahenkli bir ekonominin tek 
ifadesidir. Endüstrileşme proğ
rnmımızda pamuklu kısmı önem
li bir yer nlmnlctadır. Me mle
ketimizin ulusal gcJıri 1 mi.y.::r 

200 milyon hesap r.dHmek tc
dir. Bu ralrnmda dokuma ! O 
milyon lirnlık yer nlmaktadır. 

İstatistiklerimiz tetkik edilirse 
görülür ki Türkiyeye ithal 
olunan yabancı maddelerin ba
şında en kabarık rakam oJarak 
dokuma gelir. Bunun manası 
şudur ki arkadaşlar, memle· 
ketin maddelerini yok pahası
na satar ve mamullerini de 
o nisbette pahalıya satın ahr. 
Amelesi işsiz, çiftçisi de me} us 
kalırdı. Bugün görüyoruz ki işçi
mizin adedi artıyor, ihti vca 
kufi gelmiyor. Çiftiçimiz ipti
dai maddeleri satmaktan tdeta 
mustağni bir vaziyet nlıyor. 
Bugün iptidai madde!cı-:mizin 
fiyatlarınm arsıulusal piyasa 
fiyatları üstünde olduğunu bil
nıek arzettiğim manayı anla
mak içın kifidir. 

Kayseri kombinasının 
Ehemmi yeli 

Proğramımıtda dahil olan 
Bakırköy bez fabrikasmı ge· 
çen yıl açtık. ikinci olarak 
Kayseri kombinasını açıyoruz. 
Bir kaç ay sonra Ereğli kom
binası işlemeye hazır bir halde 
bulunacaktır. 1937 yıh iptida
smda Nazilli basma kombinası 
bitecektir. ( Bravo sesleri, al· 
kışlar) 

Faknt arzularımız bunu(Jla 
bitmiş olmuyor. Memleketin 
istihlak ettiği miktara mutlaka 
memlekette istihsal etmek az· 
mindeyiz. Bunun içindir ki 
Mafatyada da büyük bir kom
bina kuracağız. (Şiddetli alkış
lar) 

Bu fabrikanın açılması mü
nasebetile münhasıran pa
muklu kısımlardan balıaediyo
rum. Diierlerine temas etmi
yecejim. Y abıu tekerde oldu
ju sibi pamuklu mNeleaiDiD de 
bir~ yal apnde halledilmia 

gün geçmiştir. T :ım 483 gün 
önce şefim ve hülcfımet reisim 
büyük ismet İnönü burada te
mel atınn nutkunu söylerken 
iyi hatırlıyorum demiştir ki: 
Türk Sovyet dostluğu

nun bir fii?§desi 
SovyetJer:n bu fabrikalan 

kurmak için kendi memle-
ketlerinde yapılan bir işten 

dahn ziyade dikkatli ve temiz 
oldul< 'arını görmek bizi cidden 
memnun ve mütehassis etmek
tedir. Burada, Kayseride bir 
sene sonra hepimizin mJ!mnu
niyetini bir kat daha arttıra
cak ve hariçten gelip bunu 
seyredenlerin gözlerini kamaştı
racak büyük eser hem, Türk 

Kayser/dm 

Sovyet dostluğunun bir abidesi 
hem de yeni kurulan Ye bOtfin 
dfınyanın hayntiai celbedea 
bOyOk Sovyet •anayİİ•İll -
parlak bir ..uali olacakbr. 

Arlladaflar. fti.u.ia Clediii 
tahakkuk etti. Abide wicud& 

geldi. Bugün canlı bir eaer 

ı 
olarak yaşıyor. Fakat aynı za· 
manda çoktanberi kalbinizde 
yaşayan Sovyet doıtluğunu da 
temıil ediyor. ( Şiddetli alkıı-

lar, bravo sesleri ). 
O dostluktur ki arkadaşlar, 

henüz bilirsiniz arizi olarak 
meydana gelmiştir. Her iki 
memleket ulusal mukadderat
larma hakim olmak için dava· 
farını, gayelerini tahakkuk et
tirmek için yüksek mücadele· 
ye atıldıkları zaman birbirlerini 
iş başında bulmuılar ve birbir· 
lerine ellerini uzatmışlardır. 

( Bravo sesleri, alkışlar ). 
sovyet dostlufiu gUn 

geçtikçe arllyor 
Bir dost eli daima sıktak ve 

sıkmakta devam edeceğiz. (Al
kışlar) 

Sovyet dostluğu gün geçtik
çe kıymetini artmyor. (Alkışlar) 

Bilirsiniz yurtdaşlarım, bu 
dostluğun menbaı asildir, te
mizdir, saftar. Bunun menbaı 

' her iki memleketin büyük ga
yesi olan cihan sulbuna hizmet 
etmektir. Dostluğumuzun ve 
arnmııdaki kolaborasyonu mes
ut bir tecellisi olarak aramızda 
bulunan dostlarımızı sevgi ile 
selamlarım. (Şiddetli alkışlar) 

Bu işte çahşmış olan Sovyet 
teknisiyen ve Sovyet ışçılen 
tamamen kazanmışlardır. Ka
niim ki onlar memleketimizde 
çalışırken kendi memleketle
rindeki güzel gayretlerinin bize 
daha parlak bir örneğini ver
mişlerdir. (Alkışlar) 

Kendilerine teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

Endüstri proğramımızı başar· 
mak için en önce düşünelecek, 
ele alınacak bir mevzu vardır. 
Bu proğramı layik olduğu em· 
niyetle kavrayarak tatbik et
mek ve en kısa bir zamanda 
icra sahasına koymak. 

Proğramımız SUmer 
banka bir vediadır 

Arkadaşlar, proğramımızı 

Sümerbanka bir vedia olarak 

bir manzara 

bıraktık. Bunun yanı bat1nda 
difer ulnal lcurumlanmız da 
yardır. it bankHı, Zira"t ban
kası gibi. Sllmerbank bOlcCimet 
oraanı olmak itiLarile bittabi 
endüıtrileıme proirammmcla 

daha fada pay almak mecbu
riyetinde idi. Ve bittabi ba 
pay kendiaine emanet edildi. 

Görüyorsunuz ki sin hitap 
ederken kat'i ve kuvvetli ko
nu,uyoruz. MeseJa diyoruz ki 
falanca gün, falan yerdeki 
fabrikanm temelini ataca· 
ğız. Aradan 483 iÜD geç
tikten sonra küşat reımını 
yapacağız. Randevillü hareket 
ediyoruz. Bunun hususı miniıı 
sizin de takdir ettiğinizden 
eminim. Vazife bilinerek ve 
zamanmda yapılıyor. ( Şiddetli 
alkışlar ). 

Yurddaşl.anm, size tavsiye 
ederim. Bu büyük devlet ku· 
rumunu seviniz. Bunun başın· 
da bulunan ve çalışanlan tak
dir ediniz. ( Alkışlar ). 

Çünkü kendileri memleket 
namına takdir edilmeğe layık· 
tırlar. Aldıkları direktifle fab· 
rikayı kurmak hususunda gös
terdikleri faaliyetten dolayı 

başlarında fabrika direktörli 
Bay Şevket Turgut olduğu 
halde Türk miihendis ve işçi· 
lerini anmağı vazife bilirim. 

( Alkışlar ). 
Vazifemiz ,ımdlden 

sonra bafhyor 
Ancak bilirsiniz ki vazifem iz 

bitmemiştir. Asıl şimdiden son
ra başlıyor. Bu fabrika ve 
benzerleri üz.erlerine aldık-
ları vazifeler bakımın -
dan bundan 80nrakilere 
örnek olmak mecburiyetinde· 
dirler. Bunlar memleketin tek
nik eleman menbaı olacaktır. 
ihtiyacımız olan endüstriyi ku· 
rarkcn sizlere istinat edeceğiz, 
Bunu da emin olarak bekliyo· 
ruz. (Alkışlar) 

Sadece para bulmak, sadece 
bol para vererek güzel ruakina 
celbetll' ek bizim nazarımızda 
maksadı temin etmez. Kurulan 
fabrikaları ulusal ihtiyaca göre 
rasyonal bir şekilde ve modern 
tekniğe istinat ederek işlet
mektir ki nazarımızda muvaf• 
fakıyet marifettir, ve kuvvettir. 
işte sizden istediğimiz budur. 
Bunu yapacağınızı bekliyoruz. 
(Hayhay, söz veriyoruz, sesleri) 

Fabrikada 4&00 

lfçl çahfacak 
Fabrikamıza üç ekip çahf• 

mak şartile 4500 amele işlete
cektir. Yılda otuz milyon metre 

paumklu bez verecektir. Bu
günkü kıymeti besaplann tam 

arkası alınmamakla beraber 
4.500.000 liradır, denilebilir. 
Yılda kullanacağı pamuk bal
yasının adedi 127.000 dir. 

PamukculuAumuz 
lnklfaf edecek 

Arkadaşlar, bu 127 bin ra· 
kamı üzerinde biraz rlurmak 
istiyorum. Yakın zamanda çok 
uzakta değil, üç dört yıl önce 
Türkiyenin bütün rekoltesi 80 -
90 bin arasında görüliiyordu. 
Bunun mikyas olarak ele alır
sak 127 bin balyanın pamuk 
istihsalindeki ehemmiyeti he
man tebarüz eder. FabrikaJa
rımız kurulab pamuk piyasa• 
sına girdikten sonra vaziyet 
tamamen değ-itmiştir. Adanada 
80 bin haJya istihsal eden 
rençberJerimiz bu sene bize 
140 bin balya veriyorlar. 
Son zamanlarda lzmirde idim. 

- Sonu 7 iMi savJlu/4 -
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Çok gerilmiŞ kaoçuk 
Fransızlar, Almanlar eline geçen bir 

köprüyü uçurmak istiyorlardı 
Alman ordusu Şarleruvada 

Fransız ordusunu bozguna uğ
raştıktan sonra Ile-De·France 
kıyılarına çekilmeğe mecbur 
etmişti. Bu bozgun perişan 

bir ricata mı çevrilecekti? Al
man akını karşısında Fransız
ların mukavemet edebilecek
lerini gösteren bir alamet 
yoktu. Parise doğru bir yeis 
dalgası uzanmakta Fakat asıl 
garibi Almanlar da zaferleri
nin genişliğinden şaşkın bir 
hale gelmişler, ellerindeki mu
azzam jmkanlardan istifadeyi 
düşünmiyorlardı. General Von 
Klukun orduları gizli bir pu
sudan korkuyormuşçasına ilk 
hedef Jerinden döndüler. Belki 
de Napolyonun şehirleri alma
dan önce düşman ordusunu 
mahvetmelidir sözünü hatırlı
yarak kararsızlığa düşmüşlerdi. 
Böylece Kluk ordusu Moux 
ovasına sarkmıştı. Bayraklarını 
zafer neşesile süsliyerek cebri 
bir yürüyüşl~ ilerlemekte idiler 
Fakat bu gidiş cenahları koru
yamıyacak bir şekildeydi. Ne 
de fütuhat tarihlerinde eşi gö
rülmemiş iaşe ve mühimmat 
kolJarını temin edememiş bir 
haldeydiler. Alman ordusunu 
bu bilhassa topçusunun şid
detle muhtaç bulunduğu leva
zım kolları zorlukla takip edi
yordu. Y oUar bir yandan iler
i.iyen askeriğ kuvvetler. öte 
yandan müstevliler önünde 
köylerini, kasabalarını bıraka

rak kaçan göçmenlerle dolu 
idi: Fransız ordusu başdöndü
rücü bir hızla vukubulan ric'at 
hareketinde demiryollarını ve 
körüleri tahrip etmemişti. Hal
buki bunlar tahrip edilmiş ol
saydı Almanların ileri hareketi 
bu kadar hızlı olamıyacaktı. 
Bu netice kar.şısında bile Al
man ordusu tereddüd içinde 
idi. 

Alman generallerinden Von 
Marvitc büyük karargaha gön
derdiği raporunda "Brüksel -
Kambre - Peron,, daki Alman 
cephesini çok gerilmiş kopma
ğa amade bir kauçuğa benze
tiyordu. 

Bu kauçuğun en hassas nok
talarından biri Valansiyen ya
kininde Pruvi - Tiyan köprüsü 
idi. Fransızlar bu köprüyü de 
berhava etmeyi ihmal etmiş
lerdi. 

işte Marviçin yukarda yaz
dığımız raporundan onbeş gün 
sonra, 15 eylülde istihkam yüz 
başılarından Mariks bu işe memur 
edildi. Mariksin kumandasında 
dinamitle dolu üç otomobil 
Pruviye hareket ettiler . ., Ora
ya kadar hiç bir engele de ras
lamadı Fakat biraz ileride bir 

· kolla karşılaştılar. Bu kol de
miryolunu muhafza etmekteydi. 
Derhal müsademe başladı. Ma
riks ne olursa olsun aldığı işi 
görmek istiyordu. Fakat yarım 
saatlık bir müsademeden sonra 
işin sarpa sardığını, Almanların 
üstünlüklerini anlamakta ge.{ 
cikmedi. Kendini yenilmiş sa
yıyordu. Daha fazla mukavemet 
edemiyecekti. Koprüyü uçur
maktan vazieçerek rica etti. 

Bu muvaffakıyetsizlik Fran
sız. kararbahında hoşnutsuzluk 
uyandırdı. ikinci büro bu iş 
kendilerine tevdi,~edilseydi bir 
casus vaıutasıyla muvaffak ol-

mak kabildi, diyordu. Şimdi 
iş işten geçmiş, Alman kuman
panlığı da ihtiyat tedbirlerini 
almıştı. Bu sefer Fransız er
kanı harbiyesi yeni. bir tedbir 

düşündü. Dünkerek müdafaa 
kuvvetlerine mensup bulunan 
General Plantey'in kumanda
sında müstakil bir kuvvet t e ş
kil edilerek seri bir harekette 
bulunmağa memur edildi. Fa
kat bu kuvvet te derme çat
ma toplanmıştı. Hepsinden fada 
ric'at halinde llünkerek'e çe
kilmesi emredilmişti. Plantey, 
piyade, topçu ve suvari kuv
vetlerile birlikte harekete geçti. 
iki Ingiliz tayyaresi keşif va
zifesini yapıyordu. Plantey 
önünde pek az mukavemete 
rastlıyarak Lil ve Due şehir

lerıni Almanlardan istirdad 
etti. Ayın 23 ünde Alman!ar 
çeteleri barındırarak Alman 
askerleri üzerine ateş ettikleri 
için çarşıyı yaktılar. Plantey 
ordusunun münferid hareketin
den az sonra Almanlar Pruvi 
Tiaıı yolunu kestiler. Plantey 
yeni talimat istedi. Bu müsta
kil orduya Valansiyen istika
metinde çekilmekte olan Bel
çika ordusu ile birleşmesi 
emri verildi. 

27 eylülde Almanlar Due ile 
Tbrne arasıoda tecavüze geç
tiler. Zira kurulan tuzağı ön
ceden anhyarak yeni kuvvetler 
getirtmişlerdi. Bu acele indi
rilen kuvvetler Planteye yolu 
büsbütün tıkadılar. Sıkışık bir 
vaziyete düşen Fransız kuvve
tinin kumandanı yardım kuv
veti istedi. Bu isteğe de cevap 
verilmedi Almanlar kendile
rini yeniden toplıyarak Dueyi 
ve Lili tekrar ellerine geçirdi
ler. Plantey alelacele Dükerk 
üzerine ric'ata başladı. Yolda 
kuvvetinin yarısını kaybetti. 

Fransızların o kadar çok 
ehemmiyet' verdikleri bu ha
reket te böylece suya düş
müştü. 

- Sonu var -
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Küçiik Ilaberler: 
Mallyede kalörller 

Maliye merkez binasına ka
Jörifer tesisatı yaptırılması ka
rarlaştırılmıştır. Yakında mü
hendisine keşfi yaptırılacak ve 
İcab eden tahsisat istenecektir. 
Kalb durmasından öldU 

Burnovanın Naldöken kö
yünde Veli oğlu Hüseyin misa
firliğe gittiği bir evde kalb 
sektesinden ölmüştür. 

Tabanca bıçak ta~uyanlar 
Keçecilerde marangoz Meh

medde bir tabanca, İkiçeşme
likte Latifte bir bıçak, Ke
merde Rüstem oğlu Hüseyin, 
Yaşar oğlu İbrahim ve Seyid 
oğlu Mehmedde birer bıçak 
bulunarak alınmıştır. 

Arabayı çarpbrmı' 
Başdurak'ta arabacı Bucalı 

Fevzi, idare ettiği arabayı yol
dan geçen Ali kızı Nebileye 
çarptırmış ve yaralaumasına 

sebebiyet vermiştir. 
Kardeşler arasında 

Karataşta 9 EyJfıl sokağında 
izzet oğlu AhmetJe öveyi kar
deşi Hüsameddin arasında 
kavga çıkmış, Hüsameddin Ah
medi iterek yere düşürmüş ve 
yüzünden yaralanmasına sebep 
olmuştur. 

Dün akşamki şölende 
Bayan Afet T. T. T. kurumunun 

önemli çalışmalarını anlattı 
" Bu toprak1ar 

Yapmıştır. 

üzerinde bulunan bütün eserleri Türk 
Bunları korumak bize borçtur " 

- Baştarafı I 11d sayjada -
neral Ka~ım Dirik ile İlbay 
Fzlı Güleç, Parti başkanı 

B. Avni Doğan, Yarşarbay 
Suad, Müstahkem mevki komu-
tanı general Rasım lzmirin 
tanınmış tarihçileri mülki ve 

askeri erkan, gazeteciler da
vetli olarak hazır bulunuyor
lardı. 

Samimi bir hava içinde ge
çen şölenden sonra Yarşarbay 
Suad aşağıdaki söylevi ver
miştir: 

Sayın konuklarımız Bayan
lar, Baylar; 

Her şeyden evvel bu ak
şamki şölenimize onur verdi
ğinizden dolayı size teşekkür 
etmek isterim. 

Bir kaç gündenberi bölge
mizin ayrı ayrı yerlerinde bir 
çok zahmet alarak incelemeler 
yapan yüksek heyetiniz lzmi
rimize bir bayram yüzü verdi 
ve bizi de bu incelemelerin 
zevkine ortak etti. 

lmpa~atorluk tarihçis\ ulu
sal tarihimizi bir kabile haya
tından başlatıyor ve Türk ulu
sunu sadece 400 çadırlık bir 
aşiretten üretiyordu. Gençlik, 
bir kaç muharebeden toplan
mış mahdut bilgilerle yetiştiri
liyor ve ulusa hiç bir öğünme 
payı bırakılmıyordu. 

Siz, Atatürk devriminin ta
rihçileri, ulusal varlığımızın 

dayandığı göğüslerimizi kabar 
tan eski eserleri meydana çı· 
karıyorsunuz. Kokmuş saltanat 
zihniyetinin ve o devrin 
malum bir vasfı olan muhtelif 
taassupların saklamağa çalıştığı 

kendi varlığımızın en lüzumlu 
ve öğrenmeğe değer parçala
rını birer birer önümüze seri
yorsunuz. 

Bunları gördükçe Türk ulusu 
tarihsel hakıki benliğini kav
rayor ve heyecandan, kıvançtan · 
kabımıza sığamıyoruz. 

Ege bölgesinde yaptığınız 
bu son incelemeler, Atatürk 
tarihinin yürüdüğü ulusal he
defe doğru daha önemli adım
lara başlangıç olacağına inani
yoruz. 

lzmirde ve Egenin sröğsün
de gömülü atalarımızın elile 
vücud bulmuş) tarihsel büyük 
medeniyetleri, baha biçilmez 
hazineleri bulup çıkarmanız ve 
bunlar üzerinde geniş bir iha
ta ile yaptığınız incelemeler 

Türk ulusunun şerefini yükselt
tiği kadar her bakımdan lzıİıi
rimizin şerefini de arttırıyor. 

Yüksek heyetinize bu büyük 
ödevi veren eşsiz önderimiz 
Atatürkc ve başta as başkan 
bayan Afet olmak üzere bütün 

ŞÖLEN IN7İBALARINDAN 

heyet azasına lzmirliJer namına 
daha canlı bir lisanla teşekkür 
etmek üzere kıymetli Şarbayı
anmn burada bulunmasını çok 
isterdim. 

lstanbula dönüşünüzde UJu 
şefimize ilmi incelemelerinizi 
anlatırken, lzmirlilerin yaşıyan 
ve her zaman yaşıyacak büvük 
sevgi ve saygılarını da ulaştır

manızı bilhassa rica ederim. 
Bundan sonra Bayan Afet 

ayağa kalkarak kurum adına 
bir söylev vermiştir. Çok açık 
bir dille verilen bu söylevin 
önemli parçalarını yazıyoruz. 

Bize bu akşam burada lzmir
lilerle bir arada bulunmak fır
satını veren şarbaylıga bütün 
heyetimiz namına teşekkürleri
mi sunarım. lzmir bizi çok can
dan keırşıladı.Bütün lzmirlilerden 
ve bilhassa gezdiğimiz yerler
de bütün köylülerimizden ve 
herkesten gördüğümüz canlı 
sevgi bizi çok heyecanlandırdı. 

Bütün resmi ve özel kurum
lardan gördüğümüz kolaylık
lara burada teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Bu şükranıma daha birşey 
ilave edeceğim:Kıymetli GenE:
ral genel enspektör Kazım Di
rik'in Ege bölgesinde yaptığımız 
tetkikatta bize bilgileri ile de
lalet etmeleri çok büyük isti
fadeler temin etmiştir. 

Kendileri birçok yerleri ya
kından tanıyorlar, bilhassa ta
rihsel eserlerde etüd yapmak 
fırsatını bulmuşlardır. Kendi
lerinin en önemli bir vazifede 
bulundukları zamanda birkaç 
günlerini bize hasrettikJerinden 
dolayı teşekkürlerimi sunmak 
isterim. 

Bizim üzerimize aldığımız va
zife bilhassa tarih üzerindedir. 
Tarih demek herşey demektir 
tarihin içinden hiç bir şey ka~ 
çamaz. Herşey onun içindedir. 
Biz bugün bu sahada yaptı-
ğımız tetkikler arasında gezer
ken bugünün tarihini de tet
kikle meşgul olduk. 

Tetkiklerimize ilk başladığı
mız Anafartalar oldu. Anafar
talar bu Gelibolu yarım ada· 
sındaki 20 senelik tarih hatı-

raları belki çok yakındır fakat 

en esaslı bir taribtır. O kadar 
bugünkü varlığımızın bir de-

hasıdır ki kıymetli Generali
mızın oradaki izahatı bizi 
çok heyecanlandırdı. Yirmi 
senelik tarihi orada yaşa-

dık orada duyduk. Ve o 
hızla binlerce senelik tarihe, 
Truvaya indik. Truva eski 
medeniyetlerin bir bağlantı 
noktasıdır. 

Orada bir çok safhalar geç· 
miştir. Bir çoklarının eser
leri bulunmaktadır. Bu böl
gede ve lzmirde yaptığımız 
daha etraflı gezintiler bize 
daha esaslı, daha topln mede
niyet eserlerini göstermiş ol
du. Bütün medeniyetleri gö
rürken hatırımda., şunlar ge
çiyor: Hangi zamanda olursa 
olsun bütün bunlar bugün üze
rinde yaşıyan biz Türklerin 
eserleridir. Anadolu o ka
dar Tarih belgeleri ile 
doludur ki dünyanın hiç bir 
noktasında bu kadar bol 
Tarih eserleri ile dolu bir 
kıt'a daha yoktur diyebili 

rim. işte biz böyle zengin bir 
yurdun üzerindeyiz. Her taba
kasında dünyada geçmiş olan 
medeniyetlerin bakiyeleri var
dır. 

Biz bugün bnnları buluyor, 
bunları çıkarıyoruz. O eserleri 
meydana çıkaamağa mecburuz. 
Bunları yapmış olanlara gerek 
Yunan elenistik veya Roma, her 
ne denilise denilsin buradaki 
bütün eserler bu topraklarda 
yaşamış olan Türk ırkı tara
fından yapılmıştır. 

O isim değişiklikleri -bir nevi 
siyasi haki-:uiyetin geçmiş bir 
devresidir. Bizim de ırkımız, 

bir çok yerlerde maalesef 
kendi ismini taşımamış, gezdiği 
yerlerde adını tamamen bırak
mamıştır. Hangi neviden olursa 
olsun bu eserler Türkün \!se
ridir. Onları Türk yapmıştır. 

Evet bunları Türk yapmıştır 
fakat bunları korumak ta her 
Türke vazifedir. 

Büyük önderin; en büyüğü
müzün direktifleri ile bir kurul 
halinde çalışıyoruz. Bu hususta 
çok uzmanlara yardımlara ihti
yacımız vardır. Şunu da söyle
mek isterim ki tarih cemiyeti
mizin üyeleri canla başla çalı
şıyorlar. Asil Türk tarihinin 
ana hatlarına ve kültüre hizmet 
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Genel sa -. -
İstatistik yardi 
törü konfercı 

veriyor 
Ankara, 16 ( A.A ) -' 

veriler. malumata göre 
nüfus sayımında çahP 
yım ve kontrol melll 
bu işi idare edecek idat' 
lerint: ve halka izahat .,. . 
f erans vermek üzere 
genel direktör mua~İD~lr
Aykut Kütahya, Bıle~ 
Bursada konferanslar 
Çanakkaleye gitmiştir. 

Sayım hakkında halka 
jçin mekteblerin açılın.
teakip muallirnlerin sa 
nüne kadar talebeye 
etrafında malümat ve 
içın kültür bakanlığıoc& 
bir proğram hazlrlaolll 

Genel kurmay başk . 
milli müdafaa veka~e~ cl'
edi!en .zümreler harıciD 
tün ordu mensublarıoıD 
ve kontrol memurluğU 
sinde çalışmaları lazıdl eJllİlf 
ğini bütün teşkilata 

tamim eylcmiştır. 
1 Yunan kıra 1 

2 Teşrinde YunaO 
tana geiiyorırıııf 

·ı Londra - Dail Maı 
kral Jod 
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Ne demek istiyorsun. 
Beni bütün bütün şaşırttın. Bı
rak da azıcık aklım başıma 
gelsin Katil şatonun içindedi~ 
diyorsun. . . Şu halde benı 
11ut laka öldürecekler. . Öyle
mi? Ah Magacığım! Gel şu· 
raya o ur... Eğer sağ salim 
Roma'ya dönersem seni zengin 
edeceğim. Evvelce hayatımı 
kurtarmıştın, şimdi de kurtar
mak istiyorsunt varol Maga!.. 
Ah! seni nekadar seviyorum 
bilsen. Dünyada senden başka 
kimseye inanım yok. Bana 
hepsini anlat, herşeyi söylt! ... 

Papa perişan ve düşünmeden 
bile acizdi. Korkusundan ne 
yapacağım şaşırmıştı. Maga ar
tık her istediğini yaptırabilirdi. 
dediki: 

- Hayatınızı bu defa tehli
keden kurtarmrk isterim. Kont 
Almanın kızı Beatrisi kurtara
caktınız bana yemin verdiniz. 
Sizden başka bu işi yapacak 
adam yoktur. isterseniz şimdi 
de bıraktıra bilirsiniz. 

- Evet, Papa yemin ettiği 
şeyi herhalde yapar. Lakin 
söyJe! Beni bu şatoda kim ol-
dürecek.. ı 
Mağa hiç cevap vermeksizin 

ihtiyar Borjiyanın elinden tuttu. 
iki kupanın bulunduğu dolabın 
önüne "ötürdü. Papa dolabın 

o 

halini görünce: 
- Ay açık! Bunu kim açtı? 
Diye bağırdı. 
- Rahip Anjelo açtı ! 
- Anjelo mı? Ah yılan he-

rif ah l Bu kadar ona jnanmak
lığım hata ... Vay alçak vay ... 
Şarapları zehirledi öyle m!? 

- Kupalara bakın bakalım. 
_.. Gördüm; nlbn kupaya el 

sürülmiiş; yerinde değil l Gü
müş kupaya dokunulmamış. 

Bunların yerlerini pek iyi bili
rim. Demin yanımdan giderken 
benzi sapsarı idi. Şimdi sebe
bini anladım. 

Papa bu sözleri söylerken tı
ril tiril titriyordu. Maga sözü
ne devamla: 

- Evet Efendim. Altın ku
pa yerinden oynamış. Rahip 
Anjelo bu gece yahut yarın 
altın kupa ile şarap içecekleri
ni sanmıştır da bu kupaya ze• 
hir koymuştur. 

ihtiyar Borjiya soğuktan don
muş gibi zangır zangır titriyor, 
dişleri birbirine vuruyordu. 
Dedi ki : 

- Şarap içmek için bu iki 
kupanın hangisi elime geçerse 
onu alırım. Kullanırım. 

- Orasını bilmem 1 Benim 
bildiğim birşey varsa o da al
tın kupanın zehirli olmasıd r. 
Bu kupa ile her kim içecek 
olursa zebirlenecği şüphesiz ... 

- Aman ! Aman ! İnsanla
nn kalbine bu kadar kötülük 
girmesi kabil mi ? Ne kadar 
fena kalbli bir adammış .. 

Papa birdenbire ihtiyar Ma
ganın kolunu yakaladıt dişleri
ni gıcırdatarak sordu : 
-Eminmisin?Şarabı yahut ta 

kupaların ikisini de zehirleme-
miş olduğunu iyice biliyormu
sun Söyle! iyice gördün mü? 
Maga gülümsedi. Gümüş ku
payı aldı. Şarap şişelerinin bi
rini yakaladı. Kupayı yarıdan 
yukarı şarap ile doldurdu. 
Ağır ağır içti. Borjıya sihirbaz 
lrnrının herhalini dikkatle sü
i'Üyordu Maga yine gülümse
y rek dedi ki: 

- Gordünüz ya efendim? 
arap zehirli değildir. Anjelo 

' nlnız altın kupaya zehir 
ürdü! 

Papa sihirbaz karının içmiş 

olduğu şarap şişesini aldı. Ma· 
anın üzerine koydu. Yanına 

da iki kupayı... Ması;anın yiizll· 

ne baktı. Alaylı bir duruşla 
dedi ki: 

- Şimdi bak ne yapacağım 
Magal göreceksin. Bizim genç 
papasa ne oyun oynıyacağım. 

Sen öteki odaya git saklan. 
Maga ayaklarının ucuna ba

sarak küçük odaya çekildi. 
Papa çıngrağı çaldı. Gelen hiz
metçiye rahip Anjeloyu çağır
masını söyledi. Bir müddet 
sonra Anjelo Papanın odasına 
geldi. ihtiyar Borjiya hiç telaş 
göstermeksizin ge~ç . papasa 
doğru dönerek dedı kı: . 

_ Anjelo evladım! Benımle 
beraber şu şaraptan içmekliğin 
için seni çağırdım. 

Başı dönmeğe, gözleri karar
mağa başlıyan genç papas: 

- Aman kutsal Papa haz-

retleri.. .. 
Sözlerini güçlükle 

bildi. Papa sözüne 
ederek: 

- Ne o evladım? 

söyliye
devam 

Ne olu-

yorsun? Sana şarap verece
ğim. Bunda telaş edecek ne 
var. Şu altın kupayı al baka
lım. Onunla sen içeceksin, 
gümüş kupa ile de ben içe
ceğim. 

Genç papas: 
_ Ne ... Ne... Ben ölecek 

miyim? 
Diye kendi kendıne mırıl

dandı. Genç papas Maganın 
papaya :oıöyl'yerek kendisine 
hainlik ettiğini· sanıyordu. Papa 
iki kadehe de şarap koydu. 
Altın kupayı kendisi aldı: 

- İçi .. 
Diye buyuruğunu verdi. Ra-

hip diz çökerek: 
- Aman.. Aman ... Papa 
diye yalvarmağa başladL 
- Deli mi oluyorsun Anjelo? 
- Aman efendim. Gençili-

ğime acıyınız. Bu yaşta nasıl 

öleyim. 
- Ölmek mi bu nasıl söz, 

sana kim öleceksin diyor. in
san biraz şarap içmekle ölür 
mü imiş? işte bak! Ben nasıl 
içiyorum? 

ihtiyar Borjiya gümüş kupa-

yı kaldırdı. Nefis şarabı pek 
güzel bulmuş gibi şapırdatarak 

yudum yudum içtit kupada bir 
şey bırakmadı. Genç papa-

zın kulağında top gibi patlıyan 
bir ses ile dedi ki: 

- iç .. iç diyorum sana! 
Anjelo altın kupadaki şara-

bı gözlerini kapayarak içti. 

Papa da bir kahkaha kopardı. 

Genç rahibin elini tutarak 
dedi ki: 

- Ey Anjelo! Nasılsın ba

kalım? Düşündüğün cinayet 
nasılmış? Bana ihanet edecek-

tin değil mı? Şimdi memnun 

kaldın mı? ... Geber alçak herif, 

zehirden ben ölmiycceğim, sen 

öleceksin! 
_ Hayır 0 ö!miyecekl Sen 

gebereceksin! 
Papa birdenbire bu dehşetli 

söz karşısında afalladı. He
men arkasına döndü. Maganın 

kendisine korkunç bir durumla 
baktığım gördü. Aklı başından 

gitti. Sonra canavar bir se~le 
Maganın üzerine atılarak ba
ğırdı : 

- Ne dedin bakayım cehen
nemlik c::ıdı .. Söyle bakayım l 

Maga pek derin bir kıvanç 
içinde şu sözleri söyledi : 

- Ne mi dedim? Bu genç 
papas ölmiyecek .. Onun yerine 
Rodrik Borjiya alçağı gebere
cek.Albn kupa zehirli değil;gü
müş kupa şiddetli bir zehirle 
bulaşık idi .. Anladın mı?AJçak 
herif f 
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Dostluğun~~ abidesidir Rus Futbolcuları 
- Başlarafı beşinci savfada - önünde hakikatlaşacaktır. 

lzmir pamuk müstahsilleriyle (Şiddetli alkışlar) 
temas ettim. Onların bir ideali Aziz yurddaşlarımt sözümü 
vardı. Daima bir mesele hak- bitirirken Atatürk'ün bize ve· 
kır.da iyidir veya fenadır diye dia olarak bıraktığını söyle-
hüküm verebilmek için mik- diği Cumuriyete ebedi bağlı-
yasları harpten önceki ölçü ve lığımızı bir daha tekrar etmek 
mikyashr. Ben biliyorum ki isterim. 
İzmir yakın zamana kadar, ( Şiddetli alkışlar ) Yaşasın 
daha doğrusu bir iki yıl önceye Türk ulusu ( Alkışlar, yaşasın 
kada 15-20 bin balya ara- sesleri ) Yaşasın Cumuriyet. 
sında pamuk istihsal edi- (Alkışlar, yaşasın sesleri) Ya-
yordu. Bana bu defa dediler şasın büyük önder (şiddetli ve 
kit bu yılki rekoltemiz 50 sürekli alkışlar). 
bine çıkacaktır. Bu büyük harp- 8. Molotof'la teati edllen 
tan önceki rekoltenin üstünde- telgraflar 
dir. O ıaman rekolte 43 bin Ankarat 16 ( A.A) - Kay-
balya idi. Yani şimdi normal seri kombinasının açılması do-
devirde alman ist,hsalin üstü- layısile başbakanımız ismet in-
ne çıkmıştır. Bu cesaret nere- önü ile Sovyet başbakanı Bay 
den geliyor? Bu cesaret istih- Molotof arasında şu telgraflar 
salimizin memleket içinde pi- teati edilmiş•ir: 
yasa bulmasından ileri geliyo. S. E. ismet lnönü 
Satamamak endişesi kalma- Bakanlar kurulu başkanı 
mıştır. Kayseride dokuma fabrika-

KöylUyU kurtarıyoruz smın açılışı dolayisile en içtem 
Burada izahı uzun olur. Dış tebriklerimi ve Türk endüstri-

ticaretimizde aldığımız tedbir- sinin bayındırlığı ve memle-
ler dolayısile köylünün malının ketlerimiz arasında siyasal ve 
normal fiyatlarla satılması im- ekonomik alandaki çalışma 
kanı hasıl olmasının da bunda · birliğinin sürekli gelişmesi hu-
tesiri vardır. Morahn bu yük- susundaki dileklerimin kabu-
selişidirki istihsalimizi müte- lünü rica ederim. 
madiyen artırıyor. Şu halde 
müstahsillerimize hitap ederek 
diyebilirim ki; mallarınızı kuv
vetli tutmakta devam ediniz. 
Size vereceğimiz parola şudur, 
istihsalden çekinmeyiniz. İyi ve 
çok mal çıkarmağa çalışınız. 
En ucuza mal etmeğe bakınız. 
Bu teminat ta gösterir ki en
düstrileşme programımız ama
ca doğru yürümektedir. Elbet
te yürüyecektir. Ve muvaffak 
olacaktır. ( Bravo sesleri şid
detli alkışlar. ) 

En bUyUk hedefler 
Bizi bu kadar emniyetle he

defe götüren kuvvetler neler
dir? Bu işlere önem veren bir 
zat vardır. Bu zat lnönünde 
ve Sakaryada cephe kuman
danı olarak büyük bir asker 
ve kahraman bir Türk evJadl 
olduğunu isbat etmiştir. (Şid
detli alkışlar) 

Bu zat başında bulu
0

nduğu 
hükümeti idari tedbirlerle ve 
yüksek alaka ile muvaffakiyet
ten muvaffakiyete götürmekte
dir. (Şiddetli alkışlar) 

Kimden bahsediyorum? Ta
bii anladınız. Hükumet reisi, 
benim şefim İsmet lnönü. (Şid
detli alkışlar) 

Bütün varhğımızm Us
tUnde duran nurlu bir 
mevcudiyet vardır. Biz 
onun ismine Atatürk di
yoruz. (Şlddetll ve sü
rekli alkı,ıaa) 

Atatürk TUrk mllletlnln 
kalbldlr 

Böyle bir içtimada hissiya
tımı ifade ederken kendisi için 
Türk milletinin kalbidir demiş
tim. Ve hatırlıyorum ki gene 
böyle bir içtimada Atatürkü 
sevmek bizim için ibadettir 
demiştim. ( Yaşa sesleri, şid
detli ve sürekli alkışlar) 

Arkadaşlart sevgili ve büyük 
önderimiz hakkında sizin gös
terdiğiniz bu coşkon bağlılık 
tezahürlerine karşı duydukla
rimı ifade edecek kelime bu
lamıyorum. (Alkışlar) 

Onu sizlerde duyduğunuz ve 
~ördüğünüz gibi seviniz. Mem
lekete yaptığı büyük işlerle 
ölçerek seviniz. (Şiddetli alkış
for) 

O başımızda durdukça halle
demiyeceğimiz hiç bir dava 
yoktur. (Bravo sesleri, ıiddeUi 
alkışlar) 

Onun büyük rehberliği altın
da birinci, ikinci ekonomik 
planlarımız ulusumuzun 2özil· 

Molotof 
S. E. Molotof 
Sovyet Rusya halk komi

serleri kurulu başkanıt 
Moskova 

Dokuma fabrikasının açılışı 
dolayisile tebrik ve dilekleri
nizi göndermekte kullandığınız 
dostça sözlere issiyle teşek
kür ederim. Bütün alanlarda 
hükümetlerimizin gerçekleştir· 
meği bildikleri verimli ve sıkı 
çalışma birliğile Kayseride 
tüket bir aıııt yükselttik. De
ğerli as komiser Piatokof'un 
ve bütün Sovyet salgıtının Kay
seride bulunuşu bu çalışma 
birliğinin bir belgesidir ki bu 
belgeye karşı derin duygular 
beslemekteyiz. Bu münasebetle 
size ve Sovyet Rusya büküme
tine cumurluk hükumetinin 
sarsılmaz dostlugunun ve be
nim içtem duygularımın inan
cısını yenilemekle bahtiyarım. 

ismet inönU 

Cürüııı isnad eden 
Mahkuın oldu 

Rakabet yüzünden komşusu 
bulunan Hisarönünde kahveci 
ihsanın kahvehanesine cürüm 
isnad etmek için esrar attıran 
ayni yerde kahveci Kazım 
hakkında ihtısas mahkeme
sinde devam etmekte olan 
muhakeme dün bitmiştir. Ka
zımın cürmü sabit olmuş ve üç 
ay hapsine karar verilerek 
derhal tevkif olunmuştur. 

Piyer Benuva 
Fransız - Alman yaklaş

masına çalışıyor 
Almanların Ufa stüdyosu 

yaptığı bir çok esaslı Alman 
filmleri yanında senede 10 -15 
Fransızca film de yapmaktadır. 
Büyük muvaffakıyet kazanan 
işin azami mikyasta inkişafı 
için şöhretli Fransız ediplerin
den bir kaçı çekilecek filmle
rin mevzuunut senaryosunu ha
zırlamak maksadiyle angaje 
edilmiştir. Bu meyanda Piycr 
Benuva'da Bcrline gelmiş bu
lunuyor. Ufa müessesi Fransız 
edibi şerefine bir şölen ver
miştir. FranG:z elçisi M. Fran· 
suva Poncet bu şölende hazır 
bulunmuştur. Atlantid ve Kö
nigsmark filimlerile Almanyada 
büyük şöhret kazanan edip, 
Simdi Fransa - Almanya arasın 
da yakınlık yaratabilecek kud-
retJerden biri sayılıyor. B. Be
nuva, Ufa stüdyosu hesabına 
" La vHle Anatol ,, fiJminin se
naryosunu hazırlıyacak ve bu 
film Ufanın en çok muvaffa
kıyet kazanacak filmlerinden 
biri olacaktır 

lzmir muhtelitinin kampa çekilmesi 
Meselesi etrafında verilen cevap 

Türk sporcularının geçen se
neki ziyaretlerine mukabele 
etmek için 12 T eşrinievvelde 
Türkiyede bulunacak olan Rus 
sporcularının lstanbuldaki te
maslardan sonra lzmire uğrı

yacakları malümdur. 
lstanbul - Ankara ve lzmir 

karışık futbol takımlarile iki
şer maç yapacak olan Rus 
karışık futbol takımının bu 
karşılaşmaları memleketimizin 
bertarafında şimdiden merak 
ile beklenmektedir. Rus spor
cularının Türkiye'yi ziyareti epi 
oldu. Ondan sonra birbir arkası 
Türk sporcuları ikisene Rusya ya 
gittiler. Ve büyük dost mem
leketin gençliği ile mühim kar
şılaşmalar yaptılar. Bunların 

güreş kısmında iyi neticeler 
aldık. Fakat futbol, atletizm ve 
yüzmelerde ekseriya dostları
mız kazandılar.Bu sene Türkiye 

ye gelecek olan kafilenin futöol 
güre şve ıskrımcılardan teşekkül 
edeceği söyleniyor. lskırım ol-

madığı için lzmirimize futbolcu
larla güreşçiler gelecektir. Gür
eşçilerimizin bu sene salon ol-

mamasından birinciliklerini bile 
yapamadıklarını ve b~ yüzden 
bu sporunda hayli zayif bu

lunduğunu göz önüne getirirsek 
geriye bizim için yalnız futbol 
kalmış oluyor. 

Rus karışık takımının ( milli 
takım da diyebiliriz ) çok kuv
vetli olacağı muhakkaktır. Bu
nu bilen Futbol federasyonu 
temas olacak bu üç mıntaka 

karışık takımlarının iyi bir ne
tice almalarını temin için fut
bolcularımızı biray evvelinden 
kampa çekmek suretiyle hazır-

• Jamağı düşünmüştür. lstanbul 
ve Ankara bu hususta faaliye
te geçmiştir. Evvelki gün bura 
Futbol heyetine gelen telgrafta 
kampa girebilecek futbolcular
dan kimlere izin almak lazım 
geldiği sorulmuştur. 

Futbol heyeti dün verdiği 
cevapta başka bir gün isimle
rini yazacnğımiz on altı futbol
cunun isimlerini ve çahşbkları 
vazifeleri ve izin hakkındaki fik
rini bildirmiştir. Heyetin kamp 
hakkındaki düşünceleri şu 
merkezde toplanmaktadır. Bi· 
rcr ay vazifeleri başından 
ayrılmanın müşkülatı karşısında: 

A - Haftanın muayyen iki 
gününde öğleden sonraları 
kampın kurulacağı Amerikan 
kolleji sahasında futbol egzer
sizlerinin temini. 

B - Futbolcular Kollejde 
yatacakları için sabah ve ak
şamları muntazaman kültür 

fizik. 
C _ Hep bir yerde yemek 

yenecek. 
D - Icab ederse son hafta 

tam bir mezuniyet devresi te

min edilerek . bu esnada tam 
hır çalışma, 

E _ Ve takımın formllnü 

bulur bulmaz Yunanistandan 
kuvvetli bir muhtelit takım 
getirilerek takımın denenmesi. 

lstanbul karışık takımile kar
şılaşmak imkanını bulamıyan 
lzmirin güveni karışık futbol 
takımının lstanbul ve Ankara
dan daha iyi sonuçlar alabil
mesi için .şimdiden tertibat al
mak ve federasyondan tahsi
sat gelir gelmez işe başlamak 

lazım geli~ 

B. Mussolini diyor ki: 
Ceza tatbikine kalkışılırsa .. 

-- /Jaştara/ı 1 11ci say/ada -
Ceza tatbikine 

tetebbüs edlllrse 
11ltalya her vakit Büyük Bri

tanyanın sadık dostu oldu. 
Iıte bunun içindir ki bugün 
Inıilizlerin durumunu bir kat 
daha havsalaya sığmazt acaip 
bir durum olarak görüyoruz. 
Bizim tarafımızdan hiç bir 
memlekete karşı hiç bir za
man bir husumet hareketi ya
pılmıyacaktır; fakat bize karşı 
ceza tatbikine teşebbüs ede
cek olurlarsat bu bizim için 
bir harp hareketi olacaktır. 

Korkunç bir Afet 
Milyonlarca insanın canına 

kıyarak genci bir savaş baha
sına, bizim düşündüğümüz 
alelade müstemleke zabıta işi
ni yapmaktan bizi menetmek , 

istiyorlar. Bir evde yangın 

çıktı vesilesile bütün şehri yak
mak istiyen bu adamların man
talitesini doğrusu anlamıyorum. 
Eğer bu mantalite ü tün çı
karsa çok geçmeden, bütün 
medniyetin mezarı olacak kor
kunç bir afetle karşılaşacağız. 

Açhktan ölmemek için 
Müstemleke lstlyorlarmıf 

"Biz istemlerimizi samimi
yetle ve açıkça ortaya dökdük. 
MUstenıf ekeJerimizin güvenli
ğini korumak ve şimdiye ka
dar kendi memleketinde eki
lebilecek her karış toprağı 

ektikten sonra, açlıktan ölme
mek için yeni topraklar arayan 
doğurgan ulusumuza yayılma 

imkAnları yaratmak istiyoruz. 
Afrikada 250 bin ltalvan silahı 

400 bin Habeş silihının kar· 
ıısındadır. Güneşteki yerimizi 

fethedeceiiı. 
On milyonluk ordu 

yapacaklarm•• 
"Eğer yaşamak hakkımm 

inkar etmek isterlersP., eğer 
bize karşı ceza tatbikine kal
kışırlarse, oyunumuzun en kuv
vetli kartını oymyacağız. ilk 
işaretim üzerine Italyanın yaşa
mak hakkını korumak için on 
milyon adam doğrulacakbr. 
On milyon asker. Fabrikalarda 
celşanlar ve faşist kudretinin 
diğer unsurlarını teşkil eden
ler de başka. Eğer bizi tahrik 
cdcrlcrset neler yapmağa muk
tedir olduğumuzu görecekler
dir.,. 

---4-il9··---
Adapazarı 

Maçları 
Adapazarı, 16 (A.A)- Hava 

kurum menf aatına yapılan fut· 
bol maçları sona erdi. ilk oyun 
Y eniay - Sakarya spor takım
ları arasında yapıldı. Birinci 
devre 2 - 1 Sakarya sporun 
üstünlüiü ile bitti. İkinci dev
renin başlangıcına rüzgarın 
altına düşen Y eniay oyuncuları 
yargıç'ın ıdarcsine müdahale 
ettiklerinden oyun yargıç tara
fından tatil edildi. 

lkinici maç ldmanyurdu -
Gençlcrbirliği takımları arasın
da yapıldı. Birinci devre 1 - 1 
berabere, ikinci devre de genç
ler bir goJ daha yaparak oyunu 
kazandılar. Alanda kalabalık 
seyirci vardı ve oyunu heye
canla se.vreltiler. 
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sağlamlaştırmak için Ulusal bankalarca 
beklenmektedir ev e faaliyete geçmesi 

....,on hafta incir piyasası gt çe ı rıa .. ta a11 pek çok hararetli geçmiştir. Bununla beraber fiatlerde oir 
Değiş~klik yoktur - Satışlara geçen ~eneden daha erken niha}et verileceği zannediliyor 

1~9-93S tarihinden 16-9-935 
tarihine kadar b:mir ticaret ve 
zahire: bor5a da sablmtş olan 
b a ihracat eşyastD haftalık 
piyasa el.ur !:irile ayni m~ 
lamı geçen balta ve geçen ys
)m bu baftıısındaki durımsLırını 
ilgili s yın okuyucu:arımıza aşa
ğıda gösteriyoruz: 

Arpa 
Şehrim· z borsasınca netıedil

miş o'an bc.rsa işlerini göste
ren b~:tenlere göre ıon hafta 
içinde borsada yerli nevinden 
3184 çuval arpa satışı olmuş 
ve bu miktar arpa. 3,825 ile 
3,875 kuruş arasında fiatlarla 
sablaw;tır. Bundan. wr hafta 
evvel ise 3172 çuval arpa 3,675 
ile 3,.875 kuruş arasında sabl
mıştı • . Geçen yılın bu haftasın
daki arpa muameleleri ise muh
telif nevi erden 3570 çuval ola
rak hesaplanmış ve kilosu 3 ile 
3,375 koruş arasında satılmış 

tr. Yalmz susi şa.ı:t1arla sa
blmq olan 1500 ç val Uşak 
malı 21375 k ruş fiatla sabl
mıştr. 

ArpaD son haftaya aid pi-
Yua vaziyetine geçen hafta
kinin ayaı gözile bakılmakta 

olup ihracat evleri ta afından 
ufak tefek bazı muameleler ya
ptlmış ol.ma·ı Jolayısile piya
sada biraz faaliyet görülmüştür. 
Böyle o!makla beraber iz.mir 
piyasası eski durumunu henüz 
bulamamış ve borsa bir kaç 
sene evvelki arpa sabşlarına 
sahne o!amamakta bulunmuş
tur. Bu hususta evvelce etraflı 
malumat verilmiş olduğundan 
bu meselenin tekrarlDl zait te
lakki etmekteyiz. 

Bakla 
Son hatta içinde Borsada 

1355 çuval bakla ıabşı yapıl-
dığı borsa bültenlerinden an
laşılmıştır. Bu baklaların beher 
kilosu 4,625 - 4,8125 kuruş ara
sında satılmıştır. Geçen hafta 
ise 4,8125 - 4,875 kuruş ara
sında fiatlerle 1798 çuval ha
zrr ve 4,875 kuruştan 728 çu
val vadeli bakla sahşı olmuştu. 

Geçen yıTm bu haftasında 
Borsada 4,625 kuruştan 105 
çuval baZIJ' mal bakla sahşı 
ohnaş ve yine bu hafta içinde 
eski satı~ olmak üzere kilosu 
4,62S kuruştan 200 çunlhk bir 
harti muamelesi de borsadan 
geçirilmişti. 

Bütün ümit ve tahminleıe 
rağmen bakla işlerinde son 
hafta içinde gevşeklik hisse
dilmiı fiatlerde ilerleme kay
dedilememiştir. 

Haber aldığımıza göre bakla 
isleri için önemli siparişier vaki 
olmakta isede takas meseleleri 
ka.rşısmda m .:ımeleler inkişaf 

ed memekte ve bu yüzden 
bakla alış verişlerinde durgun
luk görüldüğü gibi fiatlerde de 
kırçük bir gerileme göriilmek
tedir. Mamafih mesele ne olur
sa olsun rekoltenin en mühim 
kısmı elden çıkarılmış olması 
dolayasile baklalarımızın ilerisi 
için endişe edilmemekte ve er
geç malın tamamen ve yine 
müsait denilebilecek fiatlerle 
elden ~ıkanlabileceği kuvYetle 
umurmaktadır. 
·- --

Bagün: İçİll bakla p1ya.s~ 
normalden aşağı ol.arak kabul 
ediliyor. 

Pamuk 
Borsa l:ıültenlerine g-0 e soıı: 

b:afta içinde borsada 45·46 
kuruştan 170 çuval prese bi
riııci hazu ve 44,5-46 kuruş
tan 839 balya vadelİ ve 46 
kw:u,taıı. 10 harar kaba birinci 
haıır pamuk satılmıştır. 

Bundan bir haf.ta evvel ıse. 
borsada hazır ma!la.r üzerin~ 
muamele yapılmamı_ş ve vadeli 
olarak 44.-46 kuruştan 689 
barya prese birinci mal ıab~ı 
olmuştu. 

Geçen yılın bu haftasında da 
38 kuruştan 30 ba ya prese 
birinci, ve 29 kuruştan 9 bal
ya prese üçüncü maf satılmıştı. 

Son hafta içinde borsada 
yapılmış oJan pamuk muame
leleri lcamilen hazır mallar 
üzerine cereyan etmiştir. Esa
sen piyasada eski sene malı 
},almamış olduğundan bumlan 
sonra muameleler hep yeni 
mallar üzerine yapılacakbr. 

Y, ~ni mallarm piyasaya fazlaca 
anına başlanmıştır. Şi dilik 
yerli mensucat bbt-ikalanndan 
başka piyasada a!ıa yoktnr. 
Bu münasebetle fazla arz kar
şısında sonı haf ta içinde hazır 
mallarda bir kuruş kadar bir 
düşkünlük lmyded "!mi~r. Av
r pa fiatlaf'ınm b·zim fiatlar
dan geri olması ve ihracat iş
lerine henüz faaliyet gelme
miş bulunması dolayısile fiatler 
de biraz gerileme hasıl olacağı 
esasen tahmin edilmekte idi. 
Mamafih geçe senenin bu 
haftası pamuk fiatlerine nıs
betle bugünkü fiatler de mem
nuniyeti c:af ib bir yükseklik 
göriifmektedir. 

ihracat işlerine başlanıldığı 
takdirde fiatlerin famamife ta
vazzuh edeceği kanaaft umu
midir. Şimdilik piyasa normal
dir. 

Palamut 
Son haf ta içinde ilonıtda 

kentali 410 kuruştan 14 ken
tal brııak, 260-270 knn1ştan 

126 keııtal kaba ve 330 ku
ruştan 10 keotaJ kaba işlen
mı, palamut muamelesi ol
mıqtıır. 

B dan bir hafta evvel 410 
kuruştan 198 kentaf tuuak, 
260-345 kuruştarı 403 k'ntal 
kak palamut şatışı o muş ve 
geçen yıhn. bu haftasında ken
tal 203,75 kuruştan 103 ken
tal kaba ve 185,25 kuruştan 
58 kental rofoz hala ut sabşı 

Palamutun pıyasa vaziyeti 
geçen haftaki neşriyabmııda 

bildirdiğimizin ayni gibidir. Re
kolte azlığı dolayısile gerek 
istihsal edilecek mahsalün ge
rek elde mevc.ut stokların 

fazla Hatlarla satılacağµıa kuv
vetle kanaat getirmiş olan 
Anadoluciaki tüccar i e pala
mut müstahsilleri piyasaya 
maJ arzetmemekte ve lzmire 
de sevkiyat yapmamaktadırlar. 
Bu yüzden lzmirde bugün için 
bir palamut piyasası mevcut 
değµ gibidir. Gerçi yuka.nda 
arzeylediiimiz: bazı afak tefek 

muame!e!er o'reakta ise de şu 
mev.!Iİme göre f)Un!arın piyasa 
teşkil etmiyeceği tabiidir. 
· Binaenaleyh mevs m füraz 

d'aha i erley;p te har:çten ta
lef1'er teva i cyfodrği hkdirde 
psrfamut fiatlanmn ,-f...Jh-e.'eceği 

her h.z!ae kat'ıdir. <: mdı1ık 

yazılrr.ağ'a de{!er b~.Ji-zca bir 
şey } oktur. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde horsaya 

yazdınhmş o an ıeytinyağı 1111!· 

amelesi 1000 kilo SJra mahn
dan ibaret olup beher kifosu 
27,75 kuruş an satılmıştır. Ge
çen hafta ve geçen yılın. bu 
haftasında borsaya zeytinyağı 
satışı yazdınlDL11mışh. 
Yağmur yağmamakta olması 

dolayısi!e zeytinryağı piyasa91n
da ~ sıralaıda fazfaca sıkıfı k 
vardır~ Mahsulün bu sene pek 
a:r olacağı oranlanmakta oldu
ğundan ıabcıhr pek nazlı ha
reket etmekte ve hatla pera
kende işlerde bile fiat!ar lier 
gün biraz daha yüksehnektedir. 

lb.racat için wuamele ol.aıa

makla bera.her piyasada ka
rarsızlık görülmektedir. ilk 
mahsul yağfarın T eşrinievvelde 
piyasaya anedilebileceği söy
lendiğine g-Ore fiatlerin o :ıa

mana kadar bugünkü şekli mu· 
hafaza ede~ği ve ondan son
ra da duramım açılacağı: aşı

kirdır. Şimdib1' yazılmağa de
ğer bir şey öğrenifememiştir. 

Afyqn 
Son ve geçen hafta ire ge

çen senenin bu haftasında bor
sada af yon üzerine iş olmamış
tır. Esasen Izmirde aylardan
beri inhisara mübayaat yapıl
mamış clduğundan piyasa hak
kında alakadarlar tarafından 

hiçbir fikir ve mütalaa ortaya 
atılamamakta ve piyasaya çok 
durgun gözü!e bakı" maktadır. 

incir 
1935 Senesi ıncır mahsulü

n pıyasaya gelib satılmağa 

başladığı günden 16-~935 ak
şamına kadar lmıir oorsasma 
yazdmlmış ofan incir satışının 

çuval itibariyle yekimu 8TI61 
çuval olarak hesaplanmıştır. 

Ayrı ayrı nevilerdeu olan bu 
mikdarda 15 ile 18 kuruş ara
sında muamele görmüştür. 

Geçen yıl mahsulünden 1934 
senesinin bu tarihine kadarki 
satış yekfınu ise 35135 çuval 
olarak bufunmu.ştu. Fiatlerde S 
iJe 13,5 kuruş arasında dolaştL 

Son hafta iç.inde gbndelik 
itibariyle satıhmş olan mcır 

mikdan aşağıda işaretlidir : 
Tarih Çuval 

10-9-935 9089 
11 " " 4181 
12 " ,, 1728 
13 " " 4623 
14 " " 1457 
16 " " 6587 
Yekün 28565 
Yukarıda gösterilen haftalık 

incir satış yek\ınü nevi itibarile 
asağıda gösterilmekte olup 
fiatJarı da karşılarında işaret

lenmiş ve geçen hafta satışları 
da aynı IUl"etle hiıalannda 
gösterilmiilir: 

Son hafta sab,ları 
Flaat 

Nevi 
Süzme 
Elleme 
Paçal 
Hurda 
vade.i 
Naturel 

Çuval 
2263 

19541 
8545 
1216 

Y ekim 28565 

az çok 
10 16 

1 11 
5 1,55 
4,50 4,625 

Geçen hafta fiatları 
Süzme 1941 9 18 
Elleme 12998 1 10 
Paçal 5514. 5 7,075 
Horda 2l84 4,50 4,65 
vadeli 
Naturel 44 5 6 
Yeldin 22701 

Geçen yılın &u haftesı satış
tan ise aşağıdaki surette ol
muştm: 

Süzme 
Elleme 
Paçal 
Naturel 
Hurda 
'fekün 

695 
4938 
4567 
288 

9 
10498 

8,50 13 
6, 10 
4,50 7!50 
4.50 5, 
4 4 

Son hafta incir piyasası ge
çen haftadan pekçok hararetli 
ve faaliyetli geçmiştir. Fiat
larda işe yazlhnağa değer bir 
değişiklik olmamış, piyasa ge
çen haffaki durumunu olduğu 

gibi saklamıştır. 
Ihracatçılar heçcn haftaki 

neşriyabrnızda da arzettiğimiz 
r:?bi işJenmeğe ve ihraca elve
ri~li iyi ve orta nevi malrarı 
fazla istekle mübayea etmek
l<;dirler. 

Söylendiğine göre, bu sene 
mahsulün kısmen hastahkJı bu
lan ası itibari!e h rda milt.tarı 
100 bin çuvala baliğ olabile
cektir. Bu noktadan piyasada 
şimdiden bazı hurda i~!erine 
ra }3n ağa başlamış ise de 
bunlar da vadeli olarak cere
yan etmektedir. 

inhisar idaresinin gqen se
ne'.erde olduğu gibi bu ıene de 
hcrda mübayea edeceği tabii 
görülmekte ise de şilDdiye ka
diye kadar faaliyete geçildi
ğine dair mevsuk hır haber 
arınamamışlu. Maamafih inhi
sann ay nihayetlerine doğru 
mübayeata başltyacağı umul
maktadır. 

lzmir piyasasında bugiin için 
incir sahşları sair senelerden 
daha çok hararetli devam et
mektedır. Bu hareket trrzına 
göre, sah~lara geçen seneler
den daha erken nihayet veri
leceği tahmin ediliyor. 

Çekirdeksiz üzüm 
1935 senesi ilk çekirdeksiz 

üz.fun mahsulünün lzmir borsa
sında pıyasaya çıkarıldığı ta
rihten 15-9-935 akşamma ka-
dar sablmış olan miktan 
154162 çuval ve 756 torba 
o'.up ayrı ayn numaralardan 
teşekkül eden bu yekün 5 ile 
20 kuruş arasında muhtelif 
fiatlarla muamele görmüştür. 

1934 sen.esi mahsulünün ge
çen senenin bu tarihlerine ka
darki sabş miktarı ise 93382 
çuval ve 310 torbaya baliğ ol
muş ve bunlar da buseneki 
fiatlar gibi 5 ile 20 kuruş ara
ıında sablmıştı. 
Şu rakamlara göre basene 

•ataş miktan ~ -.eye 

n~tle çok fazla olup fiatlu 
da ayni raddecle göriibekte 
ise de fiat işleri yalmı: asgari 
ve azami •oktada birlik: gis
termekte olup asıt fiatlaP lJa... 
sene geçen seneye nazaran 
düşkiinGur. 

Son hafta isiede gündelik 
itibarile borsada aşağıda gös
terilen .üzüm satışı olmuştur. 

Tari Çun! Torba 
10-9-935 9983 278 
11 .. .. 4348 
12 u .. 5046 59 
13 " " 7483 
14 ~ u 445'4 12 
16 M • 7358 15 
Yekun 38677 364 

Haftalık yeklınu bu suretle 
tesbit ettikten sonra bu yeku
nun nev; Te fiyat noktaların· 
dan tasnifi aşağıda gösteril
mekte •e geçen haftanın sa
tışları da karşıfannda gö9fCTil-

. mektedir. 
Geçen hafla sah,ıan 

No. Torba Çuval az çok 

Kara 00 00 00 00 
Buca 
N. 5 406 00 500 5.75 
6 6211 ~ 6,815 
7 9470 6,50 7,25 
8 9448 7,00 7,625 
9 16635 7,50 10,75 

10 1784 10,00 13,25 
11 820 13,00 15,75 
22 80 16,00 18,00 
Yekim 45854 

Son batta satı,laFı 

Kara 00 73 4,625 5.00 
Buca 
N. 5 
6 
7 
6 
9 12 

10 140 
11 212 
12 
Ye. 364 

245 
2890 
8553 
9864 

16859 
223iJ 
1860 

86 
38678 

5.50 
6.00 
6.75 
1.125 
7.50 
10.50 
13 
16 

5.75 
6,875 
7.25 

7.625 
10.50 
13.25 
13.50 

19 

Geçen yılın bu haftası işleri 
aşağıda işaretlidir: 

Fiyat 
No. ÇuYal Torba Az Çok 

5 289 1 7 8 50 
6 1984 9 8 50 11 50 
7 2653 9 50 12 75 
8 5293 2 11 25 13 50 
9 6819 12 25 14 25 

10 5541 28 13 50 16 
11 1372 139 15 50 18 
12 493 17 50 21 
Y. 26444 

Son hafta içinde üzüm piya
sası fiyatlarında görülen deği
şikliklerin iyice anlaşılması için 
belli başlı piyaso temevvücatı 
aşağıda işaretlenmiştir: 

No 10-9-935 fiatlan 

6 
7 
8 
6 

10 
11 
12 
No 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
No 

6 

Az 
600 
700 
7,375 
7,75 

1100 
1350 
1600 

11-9-935 
~Az 

600 
675 

7,125 
750 

10,50 
13 
16 
16-9-935 

Az 
575 

çok 
675 
725 
750 
825 

1150 
1450 

17 

fiatlan 
Ço'c 

650 
700 
725 
775 
11,50 
1400 
17 
fiatlan 
Çok 
625 

1: 650 7GO 
8 1,125 750 
9 750 77S 

10 1050 ll 
11 13 13ı 

12 16 17 -
Bu rakamlanu tet:kikiııdd 

anlaşılacağı üzere hafta ~ 
5 nwnaradan 11 numaray~ ~ 
dar olan üzüm fiatlanııda ~ 
olan düşkünlük miktarı:. 

No Az Çok 
6 0,25 0,50 
7 ~25 0,50 
s o,2s o,25 
9 0,25 o,se 

10 0,50 0,5'> 
11 o,so o,50 

Derecesinde olup 12 __. .. 
rada bir değişiklik olmaaotl"'" 

Haftalık piyasa 
vaziyetine gelin_c~ 

Son hafta bidayetlerııa4 
alışveriş işlerinde geç9 ha~" 
ya nisbetle biraz gevşeklik go" 
rülmüştür. Fiatlerde her gtııı 
değişiklikler görülmüş piy.,.. 
ela istikrar görülememiştir .. eti 

Piyasaya mal anı keyfıY 
9
e 

günden güne fazlalaşmış ~ 
bu vaziyet karşısında fiatler .. 
düşkünlükler görülmüştür. G:. 
çi inhiur idaresi e.ylülün .Jı 
rioci gününde piyasaya ~ıkar ôe 
müba1aata başlamış ıse .. 
mübayaabnı adedi nevi iiz~ 
lere münhasır kalması ve ıı:; 
bayaat aıikdarlannın esas sa ~ 
yekiinlanna nisbetle pek aı ;. 
ması inhisar mübayaab~ yi 
istenilen ve beklenen netı'• 
verememiştir. .ıP 

Borsada inhisar uıübaY _.-

bidayetten itibaren tarih_~. 
siyle fiatleriyle maan ~
t osterilmektedir : 

Tarih Çuval 
G-9-935 365 

1 J " " 465 
12 " " S58 
14 " " 527 

fi 
Az ~ 
515 7 -
600 1 

625 1~ 
'25 '1 

Yekiin 1911 .. . 
0 

1"' 
Sabş yekimu umum~ olllJlll 

elli beş bin çuvala baliğ aıtd' 
bulunduğuna göre yuk 

1111
a

ya.zıh 1911 çuvallık iahisal' JDiıı" 
bayaab piyasa üeriade 
sir olamamaktadır. _ ...... 

Kaldı ki sırf ürinı piy•~ 
tutmak ve sağlaml~ak .-

1_:.ı ve•• 
u:usal bankalarca teŞIPI . ti"' 
· ed"ldi- · bildi "len yeflJ SiS ı gı n &al·yete 

ketin bir a11 evvel 
1 

geçmesi beklemnektedit· . r• 
Alakadarlar nexdinde ıcpİ" .. ,e 

eylediğimiz tahkikata go fsı:la 
yasada miktar itibar le .. baf" 

1 .... ocu 
mal satışının eylü uçu d "'aflJ 
tası nihayetine ka~ar ti eynlr 
edeceği ve eylül nıhaye sa" 
leme şartile yapılmış ola~un•" 
tışlarm İlmam edilaıİŞ bul cıık' 

· 1 • aıa a cağma göre ış erın bll 
zannedilmektedir. Esasen ,ıııııŞ 
sene şimdiye kadar Y~~.rniPi 

"bı.......--olan ihracatın kısmı ınu etile 
1. k • yon sur • a ıvre onsmvas .. cıer•" 

müstehlik piyasalara go:ıe ~ 
len üzümler teşkH etıne at" 

siparişlerin hemen h1~::' 0 )d0' 
kası alınmış gibi te 

maktadır. 1 tof" 
Bundan bir hafta e.,.,C 

1."11111 olu ihraca~ 



nradan Gö m ler ... 
Esasında fakir insanlardı. kostüm, her gün bir iskarpin 

Babaları ölünce büsbütün pe- alıp da değişe değişe giyeıni-
ri an olmuşlardı. Anneleri yal- yorlardJ . 
ız kendini kartannağı düşün- Küçük hanım da iste buna 

nıUş, evlenmi ti. Ne evi, ne taham ül edememeğe başla-
parası vardı. Yeni kocası ço- mıştı: 
~ukları istemiyordu. Binaena- - Sen de kocamısın sanki, 

leyb hiç düşünmeden onları diyordu, herkesin erkeğini gör-
lkap dışarı etmişti. miyor musun! Karılanna, ço-

Oç çocuklar, bir akşam el cuklarma nasıl bakıyorlar. 
•le verip, ölen babalarının an- Beri tarafta büyük kız, al-
IMsine iltica etmişlerdi. Kadın- mış, yürümüştü. Mektepten 
tağaz; ihtiyardı, )Ok&bldu. Fa- çıkalıdan beri maaşını yemiye-
~t sabık i'elinioin gösterdiği rek biriktirmiş, çünkü hocalı-
taş yüreklilik karşısında içi ğını da mektebte yatıp kalka· 
illtlamışb. Yavr1ılan yanına rak, yiyıp içerek geçirmişti. 
almakta tereddüt gösterme- Şöyle dört, beş bin lira kadar 
-.işti. bir parası toplanmış olmalıydı. 

En büyüğü on bir yaşında işte bunun içindir ki kendisine 
idi, kızdı. Ortancalan dokuz bir azamet gelmişti, kabuğunu 
Japnda ve erkekti. Küçükleri betenmiycn kestaneye dön-
1~disine yeni baamış bir kn- müıtü. Herkesin kendisini doğ-
cağazdı. du doğah zengin bilmesi için 

Baba anneleri, öteye beriye elinden geleni yapıyordu. Eski 
başvurmuş, bir iltimas bulmuş, aşinalarla konuşmıyordu. Bilen-
l>Uyük kızı leyli mektebe yer- lere de babasının zengin oldu-
leştirmişti. Oya örerek, bekar ğunu, fakat soysuz anasının 
dıkişi dikerek ötekileri bilyüt- onu yıyip bitirdikten sonra 
lllef e çalışıyordu. Bu arada ölümüne sebep olduğunu, ka-

rkek çocuk ölmüş, iki kız lan altınları kimseye gösterme• 
kardeş kalmışlardı. diiini ve herkesin ikinci ko· 

Aradan seneler geçmiıti. Bli· casından kaldığını sattığı evi 
flik kız, hoca olmuıtu. Küçü- bu para ile aldığını söyleyordu. 
iti iblrini aevmif, onunla ev- Küçük Fatihde ablaiımn zen-
lemişti. Artık baba amıeleri- ainliğinden ce~aret alarak ha-
nin rahat etmeai •aıımdı. Fa• valanmıftı zaten .... Önüne ge• 
icat hayır, bunlar onu çabucak lene kocasını çekiştiriyor: 
unutmuşlar, hatta tanımıyanla- - Ben de zengindim, fakat 
ra karşı baba annelerini inkar bu herif yidi bitirdi, diyordu, 
etmişlerdi. aklı olan fakir kocaya varma• 

Annelerinin yeni kocası da sın.. Dört çocuğa bakmak, bir 
&lmü§, ona bir ev bırakmışb. evi geçindirmek kolay mı? Kü-
lki kı:z, bilmiyenlere karşı ken- çlicük bir memurun harcı mı 
dilerim kimsesiz gösteriyorlar, bul Amma ben ne bileyim ..• 
annelerini de tanımıyorlardı. Bana kendini zengin tanıttır-
Yalnız, o köhne evin mirasın- mıştı. Yoksa o çıplağa varn-
dan mahrum kalmamak için mıydım ben? Şimdi ne elimde, 
olacak, ara sıra anbelerine gi- ne avucumda kaldı, a dostlar 
diyorlar, fakat ona yardım et- halim ne olacak böyle benim! 
meği • belki bunda haklan da Kocası, arkasından söylenl-
vardı .. akıllarından geçirmi· len bu lafları işidiyor, fakat 
Yorlardı. "Jlhavle,, diyerek duymamış 

Baba anneleri, kendisine ba- gibi hareket ediyordu Lakin 
kamıyacak kadar çökmllştü. yavaş yavaş çocukları da boş 
Zavallı kadıncağızı mahalleli boj'aıhğa başlamıılardı. 
darülacezeye kaldırdılar, bu iyi - Senin hiç bir şeyin yok· 
kalpli ihtiyar orada can \'erdi. muı bu evde 6yle mi baba? 

Küçüğüniln kocası, az maaş- Hepsini annem getirmiş.. Senin 
lı bir katipti. D&rt çocu§ıı var- annen, baban çok fakirmiş. 
dı. Zengin olmadığı için bun· onlara bile annemizin parasını 
ları ve karısını tam bir refah sarfederek bakmışsın. Şimdi 
içinde Y•ıatamıyordu. Mamafih annemizin de parası kalma· 
ne açtılar, ne susuzdular. Sa· mııta onun için hergOn sine-
~ece otomobille geıemiyorlar, maya gidemiyormuşuz,otomobile 
s~nemaya, tiyatroya ayda, yılda binomiyurmuşuı.: Öyle mi ba-

.~~~. gidebiliyorlar, her ılln bir ba? Diye abuk sabuk söyle-
v. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ın~e TOrkofisçe tesbit edilip neıdiode teşebbüsatta bulunul-
ugun de fü:erinde yüriinmekte muş değildir. 

olan fiatlerle vaai mikyasta iş Piyasa buiUn için kararsız-
Yaprnak imklnıız olduğu ileri lık içinde bulunmakta ve fiat-
~Ur?l.mUş i e de fiatlerin biraz lerde sağlamlık g6rülmemek-
ındırılrucai hususunda hükumet tndir. 

1 
Bor.ada neşredilmiş olan en son haftalık bültene göre hafta

ık b.orsa satışları aşağıda g6sterilmiştir: 
Haftalık fiat 

Eş}•a isimleri Satılan miktarı az çak 
Muhtelif buğday 16337 çuval 4 75 6 625 
Yerli arpa 3184 '' 3 8122 3 875 
Bakla 1311 " 4 48125 4 81'.lS 
l<omdarı 36 " 6 50 7 
Akdarı 60 " 3 75 3 75 
Çavdar 88 " 3 75 3 75 
Pamuk prese biriaci 137 balye 46 46 

11 
" " vadeli 708 " 44 46 

" kaba " 1 O hnrar 46 46 
Palnmut tırnak 14 kental 410 410 

1 kaba 126 11 460 470 
" i lenmiş 10 " 330 330 

Çckird ksiz üzüm T 
muhtelif 349 31319 çuvnl 4 625 18 
incir muhtelif 21978 " 4 50 16 
Zeytin yağı 10000 kilo 27 75 27 75 

Umumi piyasa vaziyetı•. Zehair, hububat pi-
• yasaları durumunda 

geçen haftnya nisbetle bir değişiklik yoldur. Esasen piyasada 
son hafta içinde buğday, arpa ve bak!adan baıka zchair ve hu
bubat üzerine önemli işler olmamıştır. 

Şehitlerde lsmailin kahvesi 
önünde kunduracı Mehmet oğlu 
Sabrı Iaıla sarhoş olarak yol
dan geçen Ali oğlu Hakkıyı 
bıçakla bebsiz olarak hafif 
su ette yaralamıştır. 

Kocası yanmda 
sarkıntıhk 

Kemeraltı caddeninde Nafi 
kızı b ıy Münevver, ko

cası bay Cemalle bir manav 

dü Anın n kavu alırken 
muakkip Hasan oğlu Mehmet 
sarkıntılık ettiği için tutul
muştur. 

Şakalaşcrken 

Alsancak iplik fabrikasında 
amele Ali oğlu Hasan ile lbra-

bim oğlu Yusuf şakalaşırken 
aralarında kavga çıkmış, Yusuf 
su testisi ile Hasam başından 

yaralamıştır. 

Uç lira1.n is emel< için 
Basmahane istasyonu önün

de Osmnn kızı GülsUm iki 
arkadaşıle kahveden kalkıp 
evine giderken Ali oğlu Mii-
min önüne geçmiş ve önceden 
borç olarak verdiği üç lirayı 
istemek babanesile kendisini 
kolundan tutarak göturmek 
istediğinden zabıtaca yaka
lanmı~tır. 

Sarhoşluk yUzUnden 
Karşıyakada sahil şehir ga

zinosunda lskender oğlu F etbi 

sarhoş olarak gazinoda yüksek 
sesle monoloğ Mazlüma bağı
rıp kOfür etmiş ve müşterilerin 
rahatını kaçırmıştır. 

Kadını dövmUt 

Borsa Haberleı·i 
DUn Borsada 

Vaptlan Seti 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
374 Ş Riza Halef 6 75 13 50 
370 H z Ahmet 6 25 ıs 25 
354 M J Taranto 5 75 9 50 
331 D Arditi 6 75 10 50 
307 T D~bas 7 62 13 50 
290 H Alyoti 7 75 12 
ı78 K A Kazım 7 25 8 50 
233 J Taranto M 7 11 
231 Alyoti bi. 5 50 13 
186 H Şeşbeş 7 · 7 75 
165 S Süleymano 6 25 13 
112 S Gomel 6 50 6 75 
107 F Emin 6 75 8 
103 Koo ittihat 7 75 8 

91 H ve Cevdet 6 25 
67 Şınlak Z bi 7 25 
60 Çolak O Nuri 7 50 
53 S Emin 7 25 
55 lbrahim Rasih 7 25 
58 Manisa B Koo 8 50 
29 B S Ala:ıraki 8 25 
29 Beşikçi Z bi. 13 
20 J Kohen 6 75 
14 S Celardin 7 50 
12 L Reciyo 13 50 
10 F Z Abdullah 8 25 

6 Ş Z Galip 1 O 50 
3935 Yekün 

incir 

10 
7 75 
7 50 

12 50 
8 25 

14 50 
1 25 
7 50 

16 
8 25 

11 

Çu. Ahcı 
22~6 Muhtelif 

Fiat 
6 12 14 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 

1184 Buğday S 50 
298 Arpa 3 75 

75 Nohut 3 87 
115 balyc pamuk 45 

50 ton P. çekir. 2 45 

6 62 
3 75 
4 87 

45 
2 45 

Kemerde Sürmeli sokağında 
garson Şefik öteden beri dostu 

bulunan Kürt Nuriyenin evinde Para Piyasası 
lsmail kızı Emineyi kendisine 17-9-1935 
yüz vermediğinden tekme ve Alış Satı~ 
tokatla dövmüştür. Garson ya- Mark 50 25 50 75 
kalanmıştır. İsterlin 619 624 

Bir kızı yaraladllar Fr. Frangı 8 28 8 30 
Kemer caddesinde Afyonlu Dolar 80 79 40 

Ali kızı Zelihayı Mahmut oğlu Belga 21 20 21 50 
Mustafa sopa ile başınoan ya- İtalyan lireti 10 20 10 30 
rnlamıştır. Mustafa polis me- İsviçre Fran. 40 75 41 
murunu da tahkir etti{ inden Florin 84 75 85 05 
sullıceza hak yerince utevkif Kr. Çckoslo. 5 24 5 27 
olunmuştur. Avstr. Şilini 23 50 24 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
niyorlardı. selamet birbirimizden kurtu-

' 
Artık vaziyet muvaıenesini luruz •. 

kaybetmek üzere idi. Adam- Bu Ultimatom üzerine boşao-
cağız kaç defa küçük hanıma: rnışlardı. 

- Yahu! dedi, sen delirdin Mahalledeki dedikoduya göre 
galiba. Fakat aklını başına al, ablası küçUk hanımı şimdi bir 
çocuklar bana neler söylüyor- hizmetçi sribi kullanıyormuş ve 
lar. Ayıp deyil mi b6yle şeyler! güçUk hanımın aklı başına 
Hiç insan çocuğunu böyle ye- gelmişmiş. Hatti çocuklarının 
tiştirir mi, söyledikleri yalan babasına: 
olmasa, doğru olsabile kocası- - Yaptıklarıma peşimanım. 
nın aleyhinde bulunup onun Deliliğime ver de beni tekrar al, 
evlAtları nezdindeki itibannı deye mektup yazdığı bile söy-
azaltır m? Aklını başına al hanım, yok- leniyor. Amma bakalım eski 
sa yuvamız dağılacak, sana kocası onu tekrar alacak mı? 
bunu şimdiden haber veririm! Bu çok şüpheli, zira: 

Fakat küçük hanım işi azıt· - Çocukları da berbad ede-
mııtı: cek o kadın. Övey anne elin· 

- bağıhrsa dağılsın, diyor- de yetişip büyümeleri her hal-
du, kardeşimin sayesinde ben de daha hayırlı olacak diyor-
daha iyi koca bulurum! Ço- muş. 
coldannı alırsın, sen sağ, ben 

TİLKİLİK 

BIÇKI YURDU 
MUesslsl : Zehra Hasan 

. Hiç dikiş bilmiyen bayanlar birinci şubeye kabul edilir. 
Bır senede biçki dikiş öğretilir ve maariften musaddak 
şahadetname verilir. 

ikinci şube tatbikat sınıfına, terziliğin en ince noktalarını 
ö?retmek üzere, birinci şube mezunları ile o derecede dikiş 
bılen, makas ve biçkiyi ilerletmek istiyen bnyan1ara dokuz 
ay zarfmdn pratik makas, kadın ve erkek elbiseleri biçil
mesi ve dikilmesi öğretilir makasdar yetiştirilir ve diploma 
verilir. 

Biçki ve dikLı arzu eden bayanlara - hususi olarak - üç 
dört oyda göstcrme'k suretile talebeler de kabul edilir. 
Taşradan gelen tafebcler leyH olarak kabul ediffrler. 
Yurdu• ateJyesinde cibaE talmaı. karyola ta&u.u. perdeler 

i§l .. ir, iMi' süa sipariş kabul ediJİı'. 

Dr. Tahsin Kuri?'an 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye n1ütehassısı 
ADRES: 

civarında Müftü sokak 

DAIMON 
YILDIRIM MARKA 

Pil ve Elektrik lambaları 

lzmir ve Havalisi Umumi 
Deposu 

Suluhan civarınıla ANADOLU .. . ı ., . ~ '• ' 

. ' . . -~ . : --:- ; . 

Hurdavat mağazası Ödemişli 

Hüseyin Hüsnü 
TiCARETHANESi 

. . 
. ~ . , .. : .. ~ :· .. • .. -~ .1:., . • r... ' 

lzmir Ziraat mektebi Müdür-
lüğünden: 
Takım Nevi Muhammen 

Bedeli 
Lr. K. 

45-50 takım Yerli lacivert harici elbise 22 00 
45-50 çift " Vidala siyah iskarpin 5 50 
45-50 adet. Mektep kasketi 5 50 

Yüzde 7 buçuk 
iğreti teminatı 

Lr. K. 
82 so 
20 62 
9 37 

23 Takım iş tulumu "Yerli keten,, 5 00 8 ~2 

121 11 
Okulnmız talebeleri için yukarıda yazılı elbise, ayakkabı ve 

kasket 18/9/935 gününden itibaren on beş gün müddetle açık 
eksiltmiye konulmuştur. isteklilerin yüzde yedi buçuk iğreti 
teminatım lzmir malsandığına teslim ile eksitlme günü olan 
3/10/935 Perşembe günü saat on beşte mektep alım komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

Bu işlere Ugili şartnameleri görmek iıtiyenlerin hergün 
öğleden sonra okula DirektörJDğüne baş vurmaları. 

18-22-27-2 2101 (2982) 

lzmir üçüncü nol~rliğinden: 
Türkiye Ziraat bankası lzm!r şubesinin hamili bulunduğu 11 

Haziran 1935 tarihli ve her biri (100) yüı Tnrk lirasını havi 
emre muharrer iki kıt'a senetlerile botç!u aıfatile imza eden 
lzmirde Şehitlerde Hücum sokağında 11 no.lu evi ikametgah 
göstermiş olan Şoför Islanbullu Ali oğlu Hulfıli ile kefili ayni 
mevkide ileri sokağında 27 No.lu evde oturduğu gösterilen 
Mu.stafa oğlu arabacı Faik namına yazılan 29 Temmuz 935 
tarıh ye 6398 ve 22 Ağustos 1935 tarih ve 7171 No.fu ademi 
tediye protesto varakaları tebliğe memurla mahalle miimessili 
tarafından verilen ilmühaberJere nazaran ikamet yerleri meçhul 
kaldığından bahsile ilanen tebliğat icrası istenilmiş olmakla 
hukuk usul muhakemeleri kanununun mevaddı mabsusası muci-
bince tebliğ makamına kaim olmak bere birer ntishasının talik 
olunduğu ilin olunur. 

lzmir birinci icra memurlu
iundan: 

Şuyuun izalesine karar veri
len Iımirde dolaplı kuyu ma
kara sokağında 64/1 sayılı ve 
\lç oda ve bahçeyi havi bir 
katlı maamüştemilat bir bap 
hane 400 lira kıymeti mubam
meneli olup 18-10-935 tarihine 
müsadif Cuma günü saat l lde 
açık artırma suretile ilk artır
ması yapılacaktır. 

l - Şartname 1-10·935 den 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıkbr. 

2 - Birinci artırma muham
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmazsa artırması on 
beş gün daha uzatılarak ikinci 
artırması 2 • 11 - 935 tarihine 
müsadif Cumartesi günü ayni 
saatta yapılncaktır, 

3 - Taliblerin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu getirmeleri Ja
zınıdır. 

-4 - Gayri menkuJ üzerinde 
bir hak iddia ecienlcrin tarihi 
ilandan itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelcrile birlikte 
müracaatları ak•i halde hakları 
tapu siciJilc sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalacaklar
dll'. Fada malllmat almak isti
yenlerin 935-5537 sayı ile dai
reye müracaatları ilan olunur. 

(2100) (2992) 

2888 (2103) 

iz.mir ikinci icra Memurlu
ğundan: 

Gayri menkul satış iünı 
lsmail Hakkı ile Emine ve 

Cemile müşterek gayri kabili 
taksim olduğundan sahlmasanı 

karar verilen tapunun 55 nu· 
marasında ve 735 adada Ka· 
rantina iskele yokuıunda Me
cidiye sokağında 8 numaralı 
ev 2400 lira kiymetle muhnm
mendir. Evvelce müzayedeye 

konularak hissedarlardan Ce
mile üzerinde 1100 lira bedel 
ile kalmış, bedeli de kanuni 

müddet zarfında verilmediğin· 
den dolayı ihalesi feshedilmiş 

olmakla tekrar 15 gün müd
detle açık arttmwya ııkarıl
mıştır. Arttırması 4-10·935 ta· 
rihine tesadüf eden Cuma gü· 
nn saat 11 de i . ci icra oda· 
sanda yapılacağı n talib olan 
lnr açık arttırma şartnamesini 
dclJalda görebilir. Taliblcrden 
kiymetin ıı., 1,5 ni•petinde pey 
akçesi alınır ve ~2.S deJJaliy( 
ve tapu harcı mOştcriye aid 
olduğu ve fa%1a malumat almak 
istiycnfer 935.933 sayılı dos· 
yaya müracaatları ilan olunur. 

(2102) (2986) 



Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

1 Evi Ka.antina tramt"ay cad
ı desi No. 599 Tel. 2545 

7 .. 

Bugüne kadar piya"'aya çı· 
karılan traı bıçaklarının 
en eyiıi 

KIR iZi AY 
bıça~ı olduğu herkesin tec
rübesile anlaşılmııbr. Rahat 
ve ferahlıkla traı olmak iı

tiyenler 
İzmir Kuıu oilu A 

çarşısı 29 numarada n-
1 ı S •t hırdavat ta ya ı aı mağaza-

sına müracaat etsinler. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Re•tken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa . . 

RA c;;ITIK çocuklara Ultra -
Viol~ tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
T clefon: 2542 

H 3. (182) 

rrz7Z7ZT.L7.7.77.LLLZJ'/////////;n 

Mua.lim Doktor 

A~met Hulüsi 
ALATAŞ 

iç hastalıkları doktoru 
Kemeraltı Şamlı sokak No.20 

rrc/XZ7T//J..7..T"/..7Yn'/Z7/.7 77Z77.Z.1 

E O fif'-
Göz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

'Z'IY.:X/..7.?..7./J/ ./. LL.'h!7-7 / 7LL7-77.;"' 

Az işitenlere mahsus ~ 

Kulak aletleri ~ 
Yeni model ~ 

Yeni çeşit N 
Kulaktan geçme küçük ~ 

düğmeli model N 

TiLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

U:Z7.7.7.7.LLZ7..T/J~~f/////7/7h 

ozEL Yusuf Riza An~ v~ ilk okufü .direktörlüğünden: 
Binası yeniden ve noksans.ız bir surette yapllmı' olan mekteblmlzln 

kısınllarına talebe kayıt ve kabulü eylOIUn ikisinde ba,ıar .. 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
rz7.z7z77zzLLi'L/.LL/.77A en son usu~lcre göre hazırlanmıştır. . 

Kayit işi : için her gün.saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni binanın 
rz//7XX/L/L4/.4J03 KESTELLi CADDESı üzerindeki kapısından 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
6-26 (2001) 

... 
l 

• . ..r '" ' ' " 

lzmir emlak ve eytam bankasından: 
C.No. Mevkii No.Eski yenı 

45-45-1 
Cinsi 

1 Gaziler M.Kemer S. Ev, dükkan 
dükkan 3 K.Tuhafiyeciler Ç.13 No.Adada 46 

45 
12 

4 " " " " 11 " 
5 ikinci Süleymaniye M. Hakkı B.S. 6 ev 

ev 6 Karşıyaka Alaybey M.Hayal S. 4 10 
7 K.Tuhafiyeciler Ç.13 No.Adada 18 

3-5 
dükkan 

9 ikinci Süleymaniye M. Ruhi baba 2-4 ev 

10 
11 
12 
16 
17 
18 
20 
22 
24 
25 
36 
40 
41 
47 
48 
49 
50 
53 
63 
72 
73 
77 
79 
82 

83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
91-1 
92 
93 
95 
96 

14 
15 
27 
29 
32 
33 
46 
59 
59-1 
60 
60-1 
60-2 
60-3 
60-4 
69 
70 
71 
78 

23 

S. "Sırrı bey sokağı,, 
Hasan hoca M.B.Tuhafiyeciler çarşısı 8 No.Adada 
K. Tuhafiyeciler Ç.13 N o. adada 
Karşıyaka AlaybeyM.Han Günaydın sokağı 21 
Memduhiye M.Kireçli kava S. 

" " 
" il " 

Hasan hoca M.K.Tuhafiyeciler çarşısı 13 N.adada 

82 mağaza 
6 dükkan 

19 ev 
6 ev 
8 ev 

10 ev 
20 dükkan 
40 ev Karşıyaka Bostanlı köyünde 

ikinci Süleymaniye M.Kamil P .C. 138 148 ev 
" " M.3ncü Nezaket sokağı 24-2 24-1-24 2,4,5 üç ev 

B.Tuhafiyeciler Ç.8 No. Adada 43-1, 43 dükkan 
Üçüncü Karataş M.Halil Rifat paşa caddesi 
ikinci Süleymaniye M.Hüseyin ef. sokağı 
Memduhiye C. B. TuhafiyecilerÇ.8No. adada 

233, 235 ev 
12 12 ev 

105 mağaza 
" " 68 " 

Memduhiye C.B. Tuhafiyeciler çarşısı 8No. adada 60 
Hamidiye M.Tire kapısı S. 40-42 54 
Memdubiye M.K. tuhafiyeciler Ç.13No. adada 61 42-27 
Ahmet ağa M.Yemiş Ç.Sağır S. 25 23-24 
Kestelli M.Başturak ikinci ı-~estelli çıkmazı 91-1 101 
Karş•yaka Alaybey M.Han ve Günaydın S. 23-1-23 
Karşıyaka Osman zade M.Reşadiye S. 25 21 
Memduhiye M.K.tuhafiyeciler Ç. 51 
Memduhiye M.Eski Bahk pazarı S. 37 
B. tuhafiyeciler çarşısı 
Kestelli M.Başturak ikinci Kestelli çıkmazı 97-77 
Akdeniz M.B. tuhafiyec ler çarşısı Gazi bulvarı 

" " " " " 4-4, 1 
Ahmet ağa M. Yemiş çarşısı 
Ahmet ağa M. Meyveter gümrüğü 
Kadiriye M.Aşureci sokağı 
Hacı Mahmut M.Hacı Mahmut S. 
Akdeniz M.B. tuhafiyeciler Ç. 

" 
,, 

3 
16 

42 

Dördüncü Sülhmiye M.Hacı Mevlüt çukuru sokağı 
Akdeniz M.B.tuhafiyeciler Ç. 

99-79 
9 
4-4-1 
5 

36 
5 

52 
90 
91 
14 
81 

B.Tuhafiyeciler Ç.8. No. Adada 
Reşadiye M. Tramvay C. 985 

111 
1021 M. 

~x ANISA 
Manisa çaprazı kebir "Zafer., M. Balık pazarıC. 121-121-1 
Manisa Alay:,ey M.Hendek kahve fırın sokağı 12 
M.Alaybey M.Tramvay C Hüsrev ağa camii karşısı 56 
Manisa Saray M. üzüm pazarı 5 

" Hüsrev ağa M. belediye S. 57 
" Saray M. Uzunyol C. 38,38-1 
" Yarhasanlar m. kara mızrak S. 25,25-1 
" Mimar Sinan m. hastane C. 2 
" u u u 2-1 
u Saray m.Lise sokağı 29 
" " " " 31 
" Devciyan m. Saraçhane, kurşunlu mektep C. 4 
" " " " u 6 
" " " " u 8 
" ismet paşa m. çay ferah B. 7 
" Alaybey m. Hendek kahve S. 21 
" Saray mahallesi banka S. 8-10 
" Hüsrev ağa m. Hamam S. 8 

AYDIN 

mağraza 

" 
dükkan 
mağaza 

ev 
iki ev 
ev 
mağaza 

" 

ev ve ahır 
mağaza 

" 
" 
" 

ev 
ev 
mağaza 

" 
ev 
mağaza 

lk'İ mağaza 
ev 

ev, dükkan 
ev 
ev 
mağaza 

ev 
ev ve dükkan 
" " 

ev 
ev 
ev 
ev 
dükkan 

" 
" 

ev 
ev 
ev 
ev 

Aydın Hisar m. Belediyenin 142 No. adanın 838-839 No lu arsalan 
üzerine yapılmış Ev 

Depozitosu 
400 
100 
100 
200 
300 
100 
700 

300 
100 
300 
160 
160 
160 
100 
300 
140 
360 
200 
400 
360 
300 
200 
200 
240 

60 
500 
500 
600 
520 
100 
400 

1100 
760 
800 
600 
240 

70 
900 
240 
240 
160 
300 
600 
900 

500 
500 
500 
400 
800 

1000 
300 
800 
800 
800 
800 
300 
400 
300 
600 
240 
400 
400 

700 

[~DOKTOR=z:a N :: 

NZe~ai T aratçı~ ı~~ 
Aydın Balcılar m. Belediyenin 240 adasının 4437-1 No.lu arsası 

üzerine yapılmış Ev 
Aydın Kurtuluş m.Gazi bulvarı üzerinde 158 No. lu adada 236 Taj No. Ev. 

300 
200 
200 
180 
100 

Aydın Hasan efendi M. Gazi Bulvarı üzerinde 98 Taj No. ev 
Aydın Ramazan paşa m. mimar Sinan S. 77 No. dükkan 
Aydın Mes'udiye m.Balcılar belediyenin 237 No. lu arsasında Ev 

İÇ HASTALIKLARI~ 
mütahassısı N 

KASABA 
ikinci Beyler sokağı Türk S 38 Turgutlu kasabası Yenice M. eski Kilise yeni Cumhuriyet C. 94,94-A Taj No. Ev 500 

müzayede salonu bitişiğinde ~ Yukarıda mevki ve numaraları yazılı emlik peşin para ile veya ödenmiyen taksitler % 9.5 
No. 45 k d 

Öğleden sonra 15-18 kadar faize tabi olmak şartile senelik taksitlerle ödenmek üzere 19.9.935 perşembe günii saat ona a ar 
hastalarını kabul eder pazarlıkla arbrmaya konulmupır. istekli olanlann depozitosunu yabnrak ihale zamaDuida pazar· 

.... liii2iiSOll)ı..~~T~elliıefllio~n!l3806--• .... ~i•Jttirlk etmek lize~tıracaatlan. ....,. _ . ______ 2983 (2~_, -~ "•h"V-<=t...ı. .... ~-
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ve Mamulat 
Şirketi 

Türkiye Yağ 
Sanayii Ltd. .......................... 

TURYAG 
................................... 

Saygın yurddaşların mamulatı bak· 
kında ötedenheri gösterdiği rağbet 
ve teveccühün minnettarı olan 

TURAN 
Yağ ve sabun fabrikaları 

Bu kerre çıkarmağa muvaffak old~i" 
nebati tereyağını lezzet bilir müşterilerıne 
büyük bir sevinç ve onörle takdim eder, 

-TURYAG 
lsmlhl verdiğimiz ı,bu " Yemek yafiı ,, ";: 

cins yağlardan iste nen bUtUn ,eraltl h• 
ideal bir " Matbah ,, yağıdır. 

'bİ 
Bununla her tü~lü leziz yemekler haz!r!andığı g•

1 
.. 

enfes börekler, pılavlar, pastalar, hamur ışı tatlılar Y 
pılmasında büyük muvaffakiyetle kullanılmaktadır. . .. 

Yağlarımız fenni ve sıhhi şeraitin en yüksek teınııı:., 
tına malik oldukları gibi bittabi temizlik hususun~• al 
ince ve küçük noktaları bile kat'iyen ıbJll 
edilmemektedir. ,. . et 

Bundan dolayı vücutlarile onörlendiğimiz sala~tY )1 
sahibi doktorlarımız hazım cihazları zayıf olan art. 

•ı" hastalar için hazırlanacak yemeklerin bu Y . 
!arımızla yapılmasını kat'iyetle tavsiye etıneletl 

"TURYAG,, 
hakkında tam birfikir verebilecek mahiyettedir. Bu haptı 
daha sarih malumat alabilmek için Turandaki oıüe5•~ 
semiz her zaman için şükran borcu ile dolu olduğuİet• 
saygıJı halkımızın emirlerine amade olduğunu arzeY 

• <-'!. ....... L .. ıa.·· 1 '· • • ,,_ 'rr: c~l .. ~· ' . •?.-""' " "i . - ' ' " ~ • ~ ı 
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Kanzuk eczaneıı müstahzaratından 

Balsamin Eksiri ynıdeııit, 
Cildin daimi yumuşaklığını ve tazeliğini artırır. Tır•ftall ttiY't 

leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. eferle 1 

ra cilde latif bir tazelik ve serinlik •erir. EczaD 
mağazalarında bulunur. iJ•• -

Q,.. > edt 1'!1<~ •• 111 
lzmir ithalat günırüğu 

dürlüğünden: . NU· 
. K. G Eşyanın cinsi Tesb~~6 't• 

5000 Kimyevi gübre !t. 18at ~ ...... 
Y k ' ÜDU • iP""' u anda yazıh eşya 30-9-935 inci pazartesı g I~ 

açık artbrma suretile harice sablacağından işine g~ ot• 
· lit gümrüğü sabf- komisyonuna mtiracaatlan ilin ;;. 

18-28 • r 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

n.anamızda olup 14 eylülde An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 23 eylGl
den 30 eylille kadar Anvers, 
Rotterdam, Amaterclam ve 
Hanaburg bmanlan için yilk 
alacaktır. 

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

HERMES vapuru 21 teşrini 
evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, .A.mster
dam ve Hamburg linlanları için 
yük alacakbr. 

HERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükünü tahhyeden 
sonra Burgas, Vama ve Kös
tence limanlarına hareket ede
cektir. 

HERMES vapuru 4 teşrini
evvelde gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna ve . 
Köstence limanlanna hareket 

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

Zee & Co. 
Deutche Levante Linie 

CHIOS vapuru 16 eylülde 
beklen~yor. Hamburg, ve Bre
menden yük çıkaracakhr. 

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

WlNFRIED vapuru 1 birinci 
tepinde bekleniyor. S birinci 
tepine kadar Anvers, Rotter
dam, Hambarg Ye Bremen için 
yük alacakbr. 

W ASGEN\V ALD vapana 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci tepine kadar Anvers, 

Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 
SORA motörii 31 birinci tq

rinde bekleniyor. 4 ikinci ter 
rine kada:- Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için ynk
liyecektir. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
'1eşrine

0 

kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
edecektir. 

GANYMEDES vapuru 19 Hamburg 
t_eşrini evvelde gelip yükiinü tab- 1 TROYBURG vapura halen 
lıy d lil'T'anmmda olup Anvera, Rot• 

e en sonra Burgas, Vama 
ve K·· dam ve Hamburg için yük ostence liman•anna hare-
k t d alıyor. ·e e ecektir. 

SVENSKA ORıENT LıNEtN NORBURG vapuru 8 birinci 
H tqrinde bekleniyor. Anvers, 

EMLAND motörii limanı- Rotterdam ve Hamburg için 
~ızda o!up yükünü tahliye et· yük alacaktır. 
ıkten sonra Rotterdam, Ham- DEN NOR~E E Middelhavs 
~urg, Dantzig, Gdynia, Gote- Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

urg, Oslo ve lskandinavya SARDINIA motörü 27 ey-
lirnanlarına hareket edecektir. l ld b ki · H D 

V 
ü e e emyor. avre, ippe 

INGLAND motörü 2 teşri ve Norveç limanlarına yük 
nievveJde gelip yükünü boşalt- alacakbr. 
~iL sonra Rotterdam, Hamr SAN AblDR,E!I, motörü 23 

L D•tzig., ~~ G.lıe- birma ...... bekleniJ'IJ" .. 
11..i, o..l'o v~ l!llaudfony.r If'.- • Dippe- v~ Norveç Hmanla11mr 
-....ıa.ma hareket edecektir. yük alacakbr. 

V ASLAN O motörü 15 teş- Arment Deppe - Anveu 
~.inievvelde gelip yükünü tah- EGYPTE vapurw 12 birinci 
•yeden sonra Rotterdam,Ham- teşrinde bekleniyor.Anvers Di-
~~rx. Daatzig, Gdy_aia, iskan- cekt içm ylk alacaktır. 
ınavya limanlarına hareket The Export S/S corporation 

edecektir. Neuyork 

. ~ORDLAND motörü 2 teı· Şimali Amerikaya doğru ıe-

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıR[NCİ 

KORDON TEL1 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey· 

lülde Liverpool ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bulunacakbr. 

DJDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 
F ABIAN vapuru halen Jima

nımız.da olup 17 eylüle kadar 
Londra ve Hull için yiik ala
caktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lillde Londra Hull ve Anvers-
ten R"elip tahliyede bulunacak 
Ye ayni zamanda 6 teşriniev
Yel~ kadar Londra ve HülJ için 
yük alacaktır. 

Tlıe General Steam Vavi-
. ,:ration co. Ltd. 
STORK vapuru 27 eylüle 

kadar Londra için yük ala
cakbr. 
DEUTSCHE LEVANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamborg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

Not: Vapur tarihleri Ye va
p.ur~arın isimleri merine deği
şı~lıklerden mesuliy~t kabul 
edılmez. 

lzmir Belediyesinden: 
Hava gazı müessesesi ıçın 

beher tonu on lira yetmiş ku
rU'f bedeli mubammenli (3200) 
ton Zero dis lave Zonguldak 
kömlrii uıay ba...Uderlğin
deki llU'bramesıi dairesinde ka
pali zad 111ulile ,.apılac:ak ek
sifme ile al'nMcaktır. 

Bu işin muvakkat teminah 
2568 liradır. 

Eksiltme 20 eylül 935 cuma 
günü saat onda yapılacaktır. 

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 iıe 
ait olduğu yazılarak mühürlü 
bir vaziyette eksiltme yapılma
dan bir saat evveline kadar 
prbaya verilecektir. 

S-10-14-18 2829 (2017) 

DOKTOR 

Ziya Götsin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı kal'fUlıDda 
No. 41 

Sut 3,S dan saat 6 ya ka 
TELEFON 3686 
24-26 (924) 

Wa .. 111DCZ•l&Z*~~~~'Z7:XYZ2'Zılrvl.DJJ!ral 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik Vfl istika
metile ll8mı kazananı etelimizde bu defa .. ı. tamirat ya
,...., ve ,eniden etelcillğe ait le.vazımalf teduik ... 
tşıif eleıek olan ~ müşt.imizin hu 611 iltirahade 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konukJanmıza iimidin 
haricinde kofayhklar gesterilmektedir. 

O~elimizde bir gece konuklamak her hakikati öğrete
cektar. Aktamlan temiz bava almak için taraçalarımız mü.t
terilerimize açıktır .. 
Aşlama Alarımız: •ec13'19 ..... 
Yatak fiatlannda e-saslı fellzftR vardır. 

rının -1z .,M • ., ... , L •• 

~:~ • .. •
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1

, ECZACIBA~I 
Da~ ~ ~-· OW~•ı•sJI ,n• ~ 
k ~· Cl;aa1 O..""'~ &elfenıyor. s••ı alandınavya limanları için yük ABOUKIR vapuru 20 ey- u eyman 

St:-acaktır. liilde gelip 30 eyltllde Birleşik 
c.RVICE MARlTtM ROUMAİN Amerika için aldıiı mallan Is- F 

ALSA JUL y A ••punt 30 ke.Geriyede EXETER tnnsat- erit 
e~lülde gelip 1 teşrinievvelde lanb"k npurana aktarma ede-
Pıre, M-....._ Napoli r-_ ecektir. 
P.ıt tUUI, , '-'CllOY & 
ıvıarsily B 1 Service Direct Danubien 
Yük 

a ve arse.ona için 
"'I k Tana hattı 
"4 aca tar 

ni SUÇEAV A vapwu 27 teıri- ALISA motörü 10 eylülde 
evvelde gelip 28 teıriniev- bekleniyor. Belgrad, Novisaad 

Mide Pire, Napoli, Cenova, Komarrao, Badapeşte, Bratis- . 
:ıakrsilya ve Baı selona için lava, V~yana Ye Linz için yük 1 

y.,. alacakbr. alacalrtır. 

1

. 
Zegluga POLSKA S. A. TISZA motörü 25 eylülde 

bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 
• s-yuı Kamamo, Budapeşte, Bratis-

. LEW ANT motörü 15 teşri- lııln, Viyana ve Linz için yük f 
~ıevvelcle Anwers ve Gdyzia alacalıbr. f 
1111•nlan için yük alacakbr. BUDAPEST motörü 18 eylülde 
k' •lindaki hareket tarihlerinde bekleniyor. Belgrad, Novisaad 

Kolonya 

Esans 

Ve müstahzeratı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
.. :! değitikJiJderdea acelda __. Kommno. Badapeşte, Bratisla-
""Yet kal.U efmn. v-. Viyaaa ve Linz için yük ş•f • 

F alacaktır. 1 8 eCZ8D1'Sldİr 
do ~ t-&i'et içilt ikinci ı-.. n.._ Tahmil &..a..ı:.. ~ AVUS"IURALYA HATTI 
ilk Te-.7e u- l 
t=lı=~~=::~.,:a~ B~;ıe v:;~u:mı~; lzmi• ithalat gÜmrÜğÜ mÜdiir• 
olunur. iN nca bekleniyor. Peninsular & Ori- ıu··g\J u"nden: 

ent Line kumpanyasının BEN-
DICO vapururuna Port-Saitte Tesbit defteri: 146 ._ ....dm 4'a s• 

Dl• tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sahalı 

._at dokuzdan bathyıwak 
BeJier - Numan zade S. 21 
•urnralı muayeaebaaelıerillde 
lıabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cama ve .U l._ 18 a 

kadar memleket haıtaneainde 

akt.wa edilmek &zae A...- E şyanın cinsi Kilo "'ram 
turalyanm bütüıı limaa&anna Kö'-e otomobil demic par•alan 3678 C> 

... afacalatır. y k T 
ABOUKlR vapuru aynı za:. d u arıda yazılı eşya 18-~-935 inci Çarşamba günü saaat 14 

e aiJk arbrma IUl'etüe barice satılacaiından işine gelealerin 
...da Port·Sait aktarması ola- lthafif gümrüğü satış komisyonuna mfiracaat etmeleri ilin olunur. 
rak .ffindistan, Aksayı şark ve 9-18 2811 (2050) 

..,.iri Afrika11111 lt8tln limanla- ı•----------------m;_~---· 
naa mal atacaktır. D l d 

V....t tBihleri ve yapwfann ev et e İryollaTmdan: 
iaimleri llzerine meauliyet ka- Evvelce ilin edilen tam vagon bamuleli miyank6k0 naldiyabna 
bul edilmez. aid tenzilli tarifeden bqka 15 EylOI 935 tarihinden itibaren Ay-

N. V. W. F. Hanri Van Der dm fıatflmlr lle.rllaaıf ti fıduJon• lll'alllda perakende •metile 
Z.. A Co. taflb••l: "-'-f' ftJll ... ......_.. m ınkftrwflıiD tlaefi tfe 

Bfrfacf IConfm T...,_ Mr. toD ve kilometre h-pne 5,25 k........ lacllrilmfttir. 
:JoQ1 • 2008 Fala tahiJAt iatuyonJarclan almabilir. 13--15-18 2904 (2064) 

Bay Dr. A.ll Vahlı 
Ç~uk gıdaları evi ANKARA 

Çocuk gufalarının serisini tamamlamıştır 

~~ il 1 1 
BEZELYE UNU 
PiRiNÇ ,, 
MERCiMEK " 
NiŞASTA 
iRMİK " ,, 

i 11 l 1 •JllllWJ 

ve bunlann bilhassa, ETSUYU 
ile hazırlanmış 

ETSUYULU BEZELYE UNU 
ETSUYULU MERCiMEK UNU 
ETSUYULU İRMiK UNU 

ile 
Çoculdannız• besleyiniz 

Her taraftan takdir mektupları aldığımız 

LAKT • 
1 N 

Bütün çocuk mamalarmın en çok sevileni ve iatenenidir. 
Her eczanede bulunur. 

Toptan aabı mahalli 

Lütfi Krom 
ECZA deposu 

NİÇİN 
Herkesin difleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çiinktı : 

Dif)erin beyaz olmua '9'1l 
...... . .. 
~l 5 ıncı şart : .. . •••••• 

RADYOLiN KULLANMAK , .... , 
;2i inci .art ta ı ...... y-

Aizı yalnız sabahlan değil, laer yemekten sonra, mtlmklln 
olmazsa akıam, sabah mutlaka temizlemektir. 

.-····u·······ı····~·,r········\~·\···1·'·'·\················~··············· ......... ] : upaen ıtibaren aıııennızı Du prtlara rıayet 
S ederek temizle · izl . ........................................................................ ~ ......... . 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK ucuz 

TEMiZ 
YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resim evi 

....................................................................... 

! KÜBİK i 
s VAPURDUMANI! . . 
j q~·~z;x ,tT~ 1 
: Şim~iyf a\r g6rftlmemit de:C~arif i 
: ve ucuz bir ~zlOk almak iaterseaiz BA~K i 
! HAMDI NUZHET ı 

İ Sıhhat Eczanesi I 
1 • 
: ne uJ.raVJam : .................................... , .............................. ... 
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~ ... 
ŞEVROLE ... Dünyanın en büyük otomobil 
fabrikası size ucuz ve lüks iki seri otomobil 
takdim ediyor : Biri fevkalade güzel 
" l\1aster de lüks ,, ,.,~ diğeri f!ayet idareli 
~tandard modeUeridır. u 

'C v • 

Umum Hastaların ~ azan Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastahklan neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
içiu korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 1 O ili 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 • 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

..... · - ::·'"~-,"'-.~~- ~. 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASJNA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i il AS 

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

lzmirliJer lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda ristol otelinde 
- ı:w.;: sa asa: 

~irkecideQ an· ye ~:.P.~d: 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

!n~aatınıl'. ı"ııı atııhııuııııı)aı;ııuıııızı pek ucuz ı ıyallarla 

t.,ının etmek ısterrie1111: Halım a~a c;ar::ıısında 

Kavaıaıı Hasan Nurı 
tı<.·art'llıaı10141n~ nıiiracaat et!ıoız 

ÇiMENTO 
Çubuk de•I• ve ller ne'i ! çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhi}'eden /avhalar ve bunlafln 
te/etfüatı envaı banyolar ve teımo~ııonıaı ve heı cins 
musluklaı ve kanalızasyon ıpn demlf dökme borular 
ve Jngllız künkleri ve bunlaıuı te/euuatı vesaire .•. 

Fıyatlaı rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BlltUn ••rkalar 

En MUaa•t Şeraitte 
Mağezame•d• S•tıhr h 3 

' - . .: .. ~ 
Salon, yemek ve yatak odalarınız~Haraççı 
Kardeşler mobilyf:;lerile siisleyioiz ••• 

Merkez: 
lzmir 

lkinci Beylet 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

fF=•,. .Cı.. 

.. 
Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 EyhiJ panayırında en liiks pavyon Haraççı Kar
deıler pavyonu olacaktır. Modem mobilyelerimiz.i g6rmeeğe şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

-- -·---

"k Kuvvetli akselerasyon aerodinaJJl' 
hatlar, yekpare çelikten tepe, a: 
masrafla fazla randeman, diz tertibat 1 

sustalarla çok tatlı bir konfor yalıııı 
ŞEVROLE'DE bulabilirsiniz. 

Bi ·ne o.rdon 
Nasırdan şikayet ayıpdıt 

Ecze:..cı Kemal Akt• 
VAR 

VAR 
Hilil Ecza ~ıesi 91st 

Nasırol Kemal ( 3 ) günde nasırı: zı yok eder. 30 

Türkiye Mensucat Fabri~alstl 
Türk Limitet Şirketı 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& ızmlr r ~_,.. 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, ~~~~~ ' 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çetı 

FIA TLARIMIZI iSTEYiNiZ 


