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Milletimizin ileri ablmalarile dolu olan 
yaşama kudret ve hakkını dünyaya 
tanıtan bir devirde yaşıyoruz. lnkişaf
larım1zın ölçülmesi için içinde bulun
duğumuz, üzerinde ehemmiyetle dura· 
cağımız işlerden birisi de muhakkak ki: 

20 İlktefrln Pazar gUnU 
Yapılacak olan Genel Nüfus Sayımıdır. 

Başvekli/et 

İstati:;tik Umum Afüclürlüğü_ 

Cıwzlııo·iyetin Ve Cıonlrnriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyari Gaısetedir Yeni Asır matbaasında . basılmışbr. 

Üretmen davası 
Bir temel davadır 
Tü~ • .... 

k t . r ıye sınıfsız bir memle-
e tır P t' . . 1 ti d · ar mın ana pren •np e-

ek e hu fikir yaşar. Politik, 
sırı 0t0 rnik, kültürel cephelerde 
ar ~ sıılaşmayı idealleştiren bir 
Şı'ekt-

1'~ k,. ur karşısındayız. Yeni 
.. , •ye . .... nın temeli böyle atıl-

··•ı:.tır s· 
Ya • ır gün gelip tc bu 
so Pı tamam olunca bugünkü 
Ya sy~ farklardan eser kalmı
ta ca ' şehirlerle köyleri ayı-

n uç la k Utumlar yavaş yayaş do-
b·Cil lır. Ve ancak o zaman, 
lt re ı· k· a ıte olarak sınıfsız Tür-
ıy~d t 

S en bahsedilecektir. 
<h· •nıfsıılaşmadan bizim anla-

gırnıı 
Yük şey hayat seviyesini 
Şer ~~·ltrnektir; Türk ulusunu, 
llle~ 1

• tarihimizin kucakladığı 
Yal ::ı~eUere yaraşan bir sos· 
&er kl~ıyeye çıkmaktır; onun 

e ıkl · k 
1.. erıne avuşturmaktır. 

ltlud~r~iyede bugün sınıf yok 

t> 
Röreenıokrasimizin ana çizgisine 
\>ap bu soruya pozitif bir ce
di 1~ersek bile yer yer şahi-

o~uv 
haşk gtımuz durumlar bam-
lliırn adır. Bütün devlet meka
ltli ası, parti kurulları, devri
ai ,tu~ıa benimseyenlerin hep
b Yr~ ıkları ortadan kaldırma-
11 .. Ça şıyorlar. Üretmen dava· 

.. ın b' 
dand ır temel dava oluşu bun-
Ötel 

1~ He~ yurddaş emeğinin, 
d apasıtesinin verimlerin· 

en fa d 
~ktir Y alanmak hakkına ma-
aklın.d Bunu çok görmeyi kimse 

an . B 1 saygı geçırmez. öy ece 
Üret sınırları genişletilmelidir. 
eden mi f!~ kendi hakkına hürmet 
.. erın "k ı· . d C>vij11 d yu se ışın en nasıl 
eld .. ç uyarsa ömür tüketerek 

"' ettiv. 
te h gı Urünlerin dekaprisle-
n:ı::\'~ oyunlanna kurban edil-

'" .. •tsı · · n:ı d nı •ster. Onun d b"t'" e en· . a u un 
hakk 1 •nsanlar gibi ya.şamıya 
"ata ıd vardır. Hiç bir Türk 
'1gru:d:ıı •. bir kaç kişinin keyfi 
"esi d ' ınsel hayatın çerçe-
t; ışında kaim .. ·· 
~e lllabk· aya, surunme· 
kanun um edilemez. Buna ne 
· ne · d tırn g·· vıc an, ne de dev-

02 Yumar. 

l Devlet t f . 
ilrJa e ecılcrle, vurguncu-
aitındsavaş açtı. Böyle iken el 

an -1 Ciler ag arını kuran tefe-
tıak ' 'Vurguncular kendilerini 
f avt ol 
ecili'" ınuş saymadılar. Te-
Sirb·1~1~ şeklini degv İ•tirdiler 
b tını k y • 

tlerd ovalıvan acı tecrü
en 

tıld1• ....... sonra şu sonuca va
• 1 urk' ~osYal • ıyede sağlam bir 

"ardır sısteın kurmaya ihtiyaç 

Par~ini 
tarı b .0 Programında yer tu-
d u sıste · . aş t m ımtıyazlı yurd-

anunaz E v• . 8errna . · megın hakkı ıle 
fark ~~nın hakkı arasında 
birb· ~ozetnıe2. Bu iki varlık 

ırıni k 
tektir D oruyarak yürüye-
R~rer~k evlet Da7.ım rolünü 
tıın b bu sosyal ınüvazene-

ozulrn 
tektir. amasına dikkat ede-

lıir 
ler· Yandn memleket .. .. •ne . urun-
Çalııa ~~nış pazarlar bulmaya 
tlıernı:k ;acatçılar vardır. Çoğu 
ka~an e çocuklarıdır. Bunların 
..ı cında 
~en ö .. n, muvaffakıyetin-
Pek tavbu~ç. duymak isteriz. Bu 

llv d' g ır. Bir de bakarsı-
• - Sonu ikillci sahifede -

.,,.IE.e1. ı.ısı::n ' 

1 
Durum bir çıkmazdadır 

1 

lngiliz Deniz ve Kara kumandanları. 
Baldvinin evinde t pla dılar 
Korkunç~ bir harp tehlikesi dağılmamıştır 

İstanbul 24 (Özel) - ltalya
nın beşler komitesine mukabil 
tekliflerinin vaziyeti bir çık-

maza soktuğu Londradan 
bildiriliyor. Bugün lngiliz baş-
bakanı Baldvinin evinde topla
mın kara, deniz ve hava kuv
vetleri kumandanları vaziyeti 
gözden geçirdiler. 

Saldırırlarsa 
Londra, 24 ( Ö.D ) - lngi

liz gazeteleri durumu biraz 
daha nikbinlikle karşılaşmakta 
iseler de çarpışma tehlikesinin 
tamamen onune geçildiğini 

zannetmiyorlar. Italya yeni baş
lıyan müzakerelerin neticesini 
beklemeden Habeşistana karşı 
saldırışta bulunacak olursa du
rum yeni baştan en karanlık 
ve vahim bir şekle girecektir. 

Adis - Ababa çevrenlerinde 
ltalyan tecavüzüne en geç bu 
ay sonunda beklenmektedir. 
ltalyanlar aske.- günder-
m kte devam e ıyorlar 

Londra, 24 (A.A) - Kahire
den bildirildiğine göre İtalyan
lar Sibyada doğu afrikasın
da hizmet etmek üzere yerli 
asker toplamağa devam etmek
tedir. Her bölge hükumet em
rine belli sayıda sağlam adam 
vermek mecburiyetindedir. Ital-
yanlar bu suretle yirmi bin 
kişilik bir kuvvet topbyacağını 
umuyorlar. 

M ussolmi mcyda11 okuyor 

Londra 24 (A.A) - Portsait l 6035 ltalyan askeri 4221 ton 
den bildirildiğine göre 20 Ey- harb gercçi ve 8418 ton mah-
lülden beri Süveyş kanalından rukat geçmiştir. ======================= 

H eşistan se erb rd · r 
Bir milyondan fazla er toplanıyor 

Adua yakınında bir hadise 
ltalyanın toprak istemini 

olmuş - Necaşi 
reddediyor 

2): . 
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Habeş imparatoru ve lmparatorifası 
Paris, 24 (Ö.R) - Romadan 

bildiriliyor: Bugünkü bakanlar 
kurulu sonunda 8. Mussolini 
kurulun, durumun gelişimi üze· 
rine çıkabilecek bütün ihtimal
leri gözden geçirdiğini söyle
miş ve ltalyanın Cenevreye 
hiç bir karşılık teklifte bulun
madığını ilave eylemişti~. 

Paris 24 (Ö.R) - Fraosanın 
Roma ıefiri kont d6 Şambrön 

yıı.ba!lcı devletfe,in e/çikrıle bir arada 
ile Italyan dış işleri danışmanı 
B. Suviç arasında bugün yapı
lan görüşmeye büyük bir önem 
verilmektedir. 

Hebefler toprak vermiyor 
Londra, 24 (Ö.R) - Royter 

ajansının Adisababadan öğren
diğine göre Habeşistan Italya
nın ~ritrc ve Somali Sömilr
gelcrioin Habefistandan toprak 
Yerilmek ıurctile birbirine ek· 

lenmesi hakkındaki ltalyan 
talebini kabul edilemiyecek 
bir istem telakki etmektedir. 
Habeş çevrenleri Ne2'üs'ün 
kendisince hoş görülmiye
cek her danışmam reddet-
mek hususundaki hakkını 
kaydetmekte ve Habeşıstanın 
Beşler Komitesi tarafından tek
lif edilen kakıılıklı toprak ta
vizleri esası üzerinde her iki 
tarafı memnun edebilecek bir 
anlaşmaya varmak için görüı-
meğe hazır olduğu bildiril· 
ruektedir. 

lJmuml seferberllk 
Emirnamesi 

Londra, 24 (Ö.R.) - Roy· 
ter Ajansı Habeş imparatoru-
nun umumi seferberlik emir
namesini imza ettiğini bildiri-
yor. Habeş çevrenlerinde, bu 
seferberlik emrine uygun ola
rak bir milyondan fazla er 
toplanabileceği bildirilmek
tedir. 

Aduada Hadise 
Paris 24 (Ö.R)- Henüz te· 

eyyüd etmiyen bir habere göre 
Habet·ltalyan hududunda yeni 
bir hadise olmuştur. 

Romadan bildirildiğine göre 
de Adua yakınında bir ltalyao 
diplomatik karyesi hücuma 
uj'ramlfbr. 

v 

Nürenberg Toplantısında 

Bir buçuk mi]yon kişi 
Şehre akın etmişti •• .-
Nasyonal Sosyalist Partisinin 
Bir buçuk milyonluk ordusu .• 

Hitler hücum kıtalarınm gecidini seliimlarke11 
Nürenberg, 14 (Başyazıcımız- malum. Burada nasyonal sos" 

dan)- Günlerdenberi trenler, yalist partisinin kongresi top• 
Nürenberge hücum kıtaalarım, lanacak .. 
Hitler gençliğini, parti men- Benim de bu in~an akınına 
suplarını halkı taşıyor. Sebebi • - Sonu altmcı sahifede -

Asgari Fiat Meselesi 

u dan böyle asgari fiat 
tayini lüzu suz ur 
Zira Piyasanın Nazımı Vardır 

Ürünlerimizi işliye11ler 
Türkofis başkanı Bay Dok

tor Mecdetin lzmirde bulundu
ğu· sıralarda üzüm işlerini in
celemiş, lrnru meyve ihracat
çılar birliği ile de temas ederek 
dış ülkelerde üzümlerimiz için 
asgari bir satış haddi tayin 
edilmişti. Ekonomi bakanlığı 
bu asgari fiat tayininin dışarı 
piyasalardaki tesirini incele
mekte idi. 

Evvelki gün geç vakıt bor· 
sada bir toplantı yapan kuru 
meyva ihracatçılar birliği, dışarı 
piyasalardan gelen haberleri 
incelcyıuek asgari fiyat mes
elesinin zararlı bir iş oldu-

r.v neticesine varmıı ve bunun 
aldınlmaıı huıuaunda Tiirkofi· 

sin Ekonomi bakanlığı nezdin
de tevassutta bulunmasını rica 
etmiştir Türkofis direktörlüğü 
Bakanlığa Birliğın kararını bil
dirmiştir. 

Dün Ekonomi bakanlığından 
Türkofis yolile kuru meyva 
ihracatçılar birliğine gelen 
bir teJgrafda bundan böyle 
üzüm işlerinde asgari fiat ta
yin edilmemesinin münasib ola
cağı bildirilmiştir. Dün Ham
burg ve Liverpul üzerine lzmir 
ihracatçıları tarafından değişik 
fiatlerle mal teklifleri yapıl
mıştır. Bu şekil rekabet doğu
racağı için üzüm ihracatının 
artması üzerinde müessir ola
caktır. 



Her gün •••••••••••• 
•••••••••••• 

•····•··· Bir atalar sözü ••••••••• • 
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Istu·ap, en tuvana te-
. k emmül vasdasıdır 

Takir caizse, ıstırap, üısanlarm 

bitey taşıdır. l(abiliyetlcr ısltrabla 

bilenir, keskinleşir. ıstırap çekm(ven 
kimse kmdi kendisinin maltiyelilıi 

dalti ıanıamm liilemez. 
ıstırap insana üzün.ii öğretir PC 

iistatlik eder. 
Dü.eyanırr m meşhrzr şairi,. Dfll1;

te,, ql.u hayatmı biiyiik acılar içbz· 
de serseri ve dilenci gibi geçiTmeğe 
maltkum olmasaydı ve eğer sevgı/isi 

" Beatrice ,, in ıstırabını çekmesey•di, 
muhakkak ki o muazzam " ilahi 
komedi ,, sini meydana gdiTenzezdi. 

Lakin ıstırap, insanın doğuştaki 
kabiliyetine, sedyesine ve iri an sevi
yesine göre, o msbetlerde üstatlık 

eder. Bu vadide zayıf olanlaı, bir 
J'tkun şeklinde gelen, mütemadi bir 
felaket halinde göıüncn ıstırap kar
~"suula şaşırır, bunaltr, 

1 esadıifmii, kadermi, lıudretim yok 
f arktlemyize; 

Usandım doğrıısa derdibeladan, 
yesümatemden. 

Demir sandıkta o/samda gelip bul
mak mukarrerdir; 

Kazara bir kıvılcım sı(.Tamış olsa 
cehennemde.n. 

Dü•e feryada başlarlar. O kadar 
ki ıstırap arlık üstatlıktan çıkar, in
sanda bütün hayatiyet ve kabiliyeti 
ifna eden bir zebani olur. 

Mazlum 
••• 

Üretmen davası 
Bir temel davadır ·- .. - Baştarafı 1 nci sayfada -

nız ki bu işi eJJerine alanların 
önemli bir kısmı bayağı vur· 
pncular gibi hareket ediyorlar. 
Dış pazarlarda ürünlerimizin eyi 
fiatlarla satılması imkan dahi
linde iken spekülasyon hırsından, 
yersiz önürdeşmelerden sıyrıla
mıyarak fiatları kıran onlardır. 

Bu şuursuzluğu tecim serbesti
sile müdafaaya kalkışırlar. Ku
marda kaybedenler zararı baş-
kalarına yü\demezler. Halbuki 
spekülasyon oyununda bü
tün zararı zavallı üretmenin 
sırtına yüklemeğe çalışırlar.Bir 
kaç kişinin hırsı milyonla üret· 
mene kanlı göz yaşları döktü
rür. işte muvazenesizliğin en 
korkunç şekilde belirdiği yer ... 
ihracatçı piyasanın biricik ha
kimi oldukça bu anarşinin 

önüne geçilemezdi. 
Biz ekonomsal yapımızın kuv· 

vetlenmesine yardım eden her 
eli saygıyla sıkmak isteriz. El
bette ki üretmenin hakkını 
çiğnemekten çekinen ihracatçı 
da vardır. Böyleleri ne kadar 
bonvolonte sahibi olurlarsa ol
sunlar kundakçılar karşısında 
zaruretlere boyun eğmekten 
başka birşey yapamazlar. Bun
dan ötürüdür ki devletin nazım 
rolünü görmesi üretmen kadar 
namuslu, ıerefini bilen ihra
catçıyı da korumaktadır. 

Bizim bu müdahaleden bek
lediğimiz büyük sonuç üret
menin genit bir teşkilata bağ
lanmasıdır. Bu teşkilibn mu
vaffak olması için gereken 
kapital kendi sinesinde vardır. 
Ürünlerimizi karşıhk tutarak 
bu sermayeyi yaratmak devle
tin elindedir. 

Bu iş, Türkiyenin bugüne 
kadar yarattıiı eserlerin ba
şında yeralacak, en parlak z~
ferlere yol açacaktır. 

$•vk.e1; :Bi1,:;oi:n 

Parasız konser 
Saygı değer müşterileri

miz seans saatlarını bekler-
ken iyi bir vakıt geçirmek 
ve güzel şarkılarla radyo 
havadisleri dinlemek için 
idaremiz büyük fedakarlık
lar yaparak istirahat salo· 
nuna bir (T elefunken) mar
ka son sistem radyo gra
mofon vazettiğini müjdeler. 

Elhamra idaresi 
1- 2 

Karantinada feci bir cinayet 

Bir talebe • 
esı öğret

ay a ı vur u • 
enı 

Cani dt! düşerek öldü 
Dün akşam Karantinada çok 

feci ve tüyler ürpertici bir ci
nayet oldu. 

Sanat mektebi talebesinden 
sınıfta kalan şuursuz bir genç, 
mualliminin yolunu bekliyerek 
iki el kurşun sıkmış ve muaf· 
limi şakağından ağır surette 
yaralamıştır. Sonra işlediği 

ağır ve korkunç cinayetin te
siri altında kaçarken düşmüş 
ve kendisi de ağır surette ya
ralanmtşhr. 

Cinayet hakkında aldığımız 

tafsilatı aşağıya yazıyoruz: 

Sanat mektebinde leyli mec
cani olan talebelerden bir 
sene sınıfta kalanrın ley
li meccanilik hakkı bakan
lığın emri mucibince ref 

edilmişti. Mektepte bu yıl 
muhtelif derslerden on üç 
kişi sınıfta kalmışbr . Ya
pılan ikmal imtihanlarınde da 
muvaffak olmıyau bn gençlerin 
dün mekteptepte mecca
nilik alakaları kesilmiş, mem
leketlerine gitmek üzere 
kendilerine yol harçlığı veril
miştir. 

Bu meyanda resim dersinden 
ipka kalmış olan son sınıf ta-

lebcsinden Reşat ta verilen pa
rayı almıştır. 

Reşat delice bir düşünceye 
kapılarak bu para i'c cı gidip 
bir tabanca satın almış ve 
m lep civarındaki köprü üs
tünde resim muaflimi bay Hay
darın yolunu beklemeğe ko
yulmuştur. Cani öteden baş 

veren öğretmen bay Haydarın 
ağır ağır ge'mekte o!duğunu 

görünce yaklaşmasını beklemiş 
ve nihayet : 

- Al sana, diyerek iki el 
kurşun sıkmıştır. 

Çıkan kurşunlardan biri bny 
Haydarın alnına diğeri de şa

kağına isabetle kendisini çok 
ağır surette yaralamışbr. 
Reşad bundan sonra köprü 

altındaki lağımın içine kaçmak 
istemiş ve tam bu sırada ayağı 
kayarak düşmüş ve ağır su-
rette yaralanmışbr. Yaralılar 
Memleket hastanesine kaldırıl
mışlardır. 

Dün akşam geç vakte kadar 
her ikisinin de vaziyetleri 
ümidsiz görülüyordu. Son 
dakikada aldığımız habere 
göre katil çocuk ölmüştür. 

Savamanlıkça tahkikata devam 
edilmektedir. ........... 

Daireleri teftiş Son yoklamalar 
ilbay Fazlı Güleç dün iş sa

abnın başlama zamanı olan 
saat sekizde bütün daireleri 
teftiı etmiştir. 

••••••• 1 • 

Deıi sanayii için 
Deri sanayiinin korunması 

için memlekette büyük başlı 

hayvan yetiştirilinciye kadar 
bunların derilerinin serbest 
dövizle memleketimize ithaline 
müsaade edilmesi hakkında 
şehrimiz tecim odası tarafın
dan alakadarlarıu müracatlan 
üzerine bir rapor hazırlanarak 
Ekonomi bakanlığına gönde
rilmiştir. 

aı •••• 1 11 

Dede başında 
Sürek avı 

Dedebaşı Örnek köyü ihtiyar 
heyetinin başkanlığı altında 

toplanan 120 kişiJik bir avcı 
grubu bügün saat yedide sürek 
avına çıkmışlardır. 

Mahkum oldu 
Karşıyakada Hacı Hüseyin

lerde bakkal Şabanı bıçakla 
ensesinden yaralıyan bakkal 
Alinin ağırcezada duruşması 

bitmiş ve Ateh halile bu suçu 
iılediği anlaşıldığından bir sene 
ağır hapsine karar verilmiştir. 

llbayhk idare hey'eti asker
lik meclisi bugün toplanarak 
1931 doğumluların son yokla
malarını yapacaktır. 

• ....... 1 • 

ütecav:z 
Mahkiiırı oldu 

Menemende Hasan karısı 

Safinazm evine girerek zorla 
kirletmeğe teşebbüs eden Halil 
oğlu deveci Mebmed ağırceza 
hakyerinde önce yapılan duruş· 
masmda beraet etmişti. Temyiz 
mahkemesinin nakız kararı üze
rine tekrar muhakemesi yapıl
mış ve soçu sabit olduğundan 
bir yıl ağır hapsine karar ve
rilmiştir. 

•••••••••••• 
Namus hırsızları 
Menemende Dereköyde meh

met kızı Naciyeyi zorla ve si· 
libla korkutmak soretile kaçı 

rarak kirleten Ömer oğlu Ö
mer ağırceza hak yerinde on 
yıl ve kendisine yardım eden 
arkadaşı Süleyman oğlu mus
tafa beş yıl ağır haps mahkum 
edilmişlerdir. ---Belediye daimi 

Encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra Dr. Bay Behçet 
Uzun başkanlığında toplan
mışhr. 

• • T ~/ ... ' ' .... •' • o• ~ ~, '~ !,. 
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MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

ViY ANA BüLBüLü 
Mümessili : Son çevirdiği çok güzel filimlerle beyaz per

denin lıakiki bülbülü ünvanını kazanan 

MARTA EGERT 
Mevsimin ilk büyük filmi 

Ayrıca PARAMUNT dUnya havadisleri 
Seans saatleri hergün 15, 17, 19, 21.15 de 
Cumartesi 13.15 talebe matinesi, pazar 13 de başlar. 

1 

Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay 
vardır. 

-ERi 
Açıkta talebe kalmıyacaktır 

•• 

Oğretmen okulundaki 
Ta bikat sınıfları 

··~· .... 
Orta mektep sınıtları olacaktır. ilk mek

tepler için 3000 fazla talebe vardır 
lzmir orta mekteplerine bi

rinci sınıf için kadrodan fazla 
müracaat eden talebe mikdarı 

dört yüzdür. Bu dört yüz ta
lebeyi lımir orta okullarının 

birinci sınıflarına alabilmek için 
şu tedbir düşünülmektedir : 

Erkek öğretmen okulunda beş 
sınıflık tatbikat kısmı vardır. Öğ
retmen okulnndaki talebenin 
tatbikat yapması için açılmış 
olan bu Hk kısımdaki talebenin 
lzmirde mevcut diğer ilk mek
teplere verilerek böylece beş 

sınıf elde edilmesi mümkün 
olacaktır. Daha geniş odalar 
te::nini suretile orta mektepler 
birinci sınıfları için müracaat 
eden dört yüz fazla talebeden 
üç yüzü bu beş sınıfa yerleştiri
lecektir. 

Geriye kalan yüz talebede 
lzmir merkezindeki orta okul· 
larda teşekkül edecek 17 şu• 
beye serpiştirilmek suretile hiç 
bir talebe açıkta bırakılmıya

caktır. 

lzmir merkezinde böylece 
arta okul meselesi tamamile 
haUedilmiş olmaktadır. Buca
daki yatılı orta okuldan yatılı 
olarak baş vuranlar da faz· 
Jadır. Onun için Bucada mek-
tebin karşısında bir bina daha 
kiralanarak fazla talebe buraya 
yerleştirilecektir Karşıyakada 

Kız öğretmen okuluna yapılan 
fazla müracaatları mektep ta· 
mamen kabul edebilecek "du-
rumdadır. 

Karşıyaka Orta okulu birinci 
sınıfı bir şube idi. ikinci sınıf 

(iiçük Haberler: 
IZZ.ZZZZ.zz7.z.TY~za:J 

İlbaylıkta 
İlbaylık idare heyeti dün og

leden sonra İlbay Fazlı Cüleç
in başkanlığında toplanmış ve 
önemli bazı işler görüşülmü

0

ştur. 
Hayvan ihracatı 

Türkiye - Bulgaristan bay
tari mukavelesi 10 Temmuz 
1935 den itibaren mer'iyete 
girmiş bulunmaktadır. 

Bu mukavele mucibince Bul
garistana ihraç edilecek hay
van ve hayvan maddelerine 
yeni şekilde şahadetname ve
rilecektir. 

-
Gümrükte 

Hamallar arasında 
Tasfiye yapıhyor 

Gümrük hamallan arasında 
tasfiye yapılmasına karar ve
rilmiştir. Gümrükteki hamal 
adedi 110 dan seksene indi-

• rilmittir. 
Açıkta kalacak olan otuz 

hamala esnaf ve işçiler birliği 
tarafından ellişer lira verile
cektir. Bu para işde kalacak 
olan seksen hamahn gibadelik
lerinden vereceklen yevmiye 
yırmışer kuruşla karplana
caktır. 

Yaralı evinde öldü 
Eylülün birinci günü Güzel 

yalıda Selamet sokağında otu
ran Alı Riza kızı ve telgraf 
muhabere memuru bay Fuadın 
karısı bayan Fatma pencereden 
düşerek yaralanmış ve hasta
haneye kaldınlmıştı, hastaha
neden alb gün evvel çıkarılan 
bayan Fatma dün yaralarmın 
tesirile evinde ölmüştür. 

talebeleri müsaid iki sınıfta 
toplanmak suretile açıkta kalan 
birinci sınıf talebelerine bir 
nıf daha temiıı edilebilecek e 
orada da talebeler yerleştiril

miş olacaktır. 

ilk okallarm durumuna ge
lince; birinci sınıflara bu yıl baş 
vuran ve kadrodan fazla görünen 
talebe miktarı üç bine yakın
dır. ilk mektebler talebesi için 
açılacak şubelerde veya kira 
ile tutulacak binalarda yerleş
tirilerek okumaları herhalde 
temin edilecektir. Bunun için 
dün Kültür direktörü Ali Riza 
yanında ilk tedrisat espektör
leri olduğu halde mektebleri 
dolaşmış ve fazla talebe hak· 
kında malfunat alnuştır. 

Bugün de tedkiklere devam 
edilecek ve ihtiyaç. kat'i şe· 
kilde tespit olunacakbr. Kül
tür direktörlüğü erkek öğret
men okulu arkasında 7 odalı 
ve geniş bahçeli bir bina ki
ralamıştır. Bu bina evvelce 
subyan mektebi olarak kulla
nılıyormuş. Bu yıl ilk mekteb 
olarak burada dört veya beş 

şul.e açılacaktır . 
Kültür işleri üzerinde tetkik

ler yaparak ihtiyacı tesbit eden 
ve lazımgelen tedbirleri alan 
Kültür bakanlığı terbiye kuru-
lu azasından Bay Hikmet Türk 
mektepler tamamen açılıp bü
tün öğretmenler atanıncıya ve 
işe başlayıncıya kadar şehri
mizde kalacak ve bütün ha
zırlıklar tamamlandıktan sora 
Ankaraya gidecektir. 

Av tüfengiyle 
Bir çocuğlİn eli parçalandı 

Bugün bocada bir av çifte
siuin kazaen patlaması yüzün
den Mehmed torunu 14 yaş
Jannda Muzafferin eli parça 
parça oldu. 

Vak'a şöyle cereyan etmiştir: 
Bir kaç arkadaş akşam 

üstü av yapmak hevesi 
ile ellerine geçirdikleri bir dol
ma tüfekle mezarlık civarına 
gitmişler. 

içlerinden Fazıl çavu' oğ
lu Muzaffar tüfeği pat-
latmak istemiş; tüfek ateş 
almayınca kibritle ateşle
meğe kaJkışmıJ. Neticede ateş 
alan' dolma silahın ağzından 
çıkan saçmalar Muzafferin elini 
parçalamıştır. Yaralı çocuk 
memleket hastanesine kaldml
mışbr. 

Tarım okulunda 
Bornova Tanın okuluma 

girmek için elli taJebe müra-
caat etmiş ve bunlardan ancak 
on sekizi almmışbr. 

Büyük bir teşkilab haiz bu
lunan bu müessesede senede 
on sekiz talebe okuması çok 
azdır. 

Kadıhları dövenler 
Cumaovası nahiyesinde köy 

muhtarı Hüseynin karısı Ayşe 
ile kardeşi İsmeti döven Halil 
lbrabim ve lbrahimiıı birer ay 
onbeşer gün hapislerine ağır 
cezada karar veri!miştir. 
izinsiz blçak taşıyanlar 

lsmetpaşa bulvarmda Hasan 
oğlu Ali Bekir, Hasan oğlu 
Saidin üzerlerinde birer biçak 
görülerek zabıtaca alınmıştır. 

i ek erini 
Bi dirdiler 

Manisa, 23 (Özel) - Bura· 
daki toplantıda üretmenin or· 
taya attığı dilekler şunlardır: 

1 - Üretmenlerin bu aylar 
da günleri gelmiş borçlan var· 
Tarını bankası bor 01110 

üzüm üretmenleriııin &orçları· 
om vadelerini eııdi · e ele~.~ 
edilen mümler karşılığında 1 

müddet daha uzatıyor. Bu k~ 
laylığı öteki bankaların aytı 

., ıaıı· 
şekilde yapmalarının sag 
ması. d 

2 - Girit malları üzerin e· 
• •• A • • • biras 

kı hukumet takyıtlerının tJe 
genişletilerek ve bu .sure I· 
biraz daha çok girecek ıııa 

11 
lara karşı üzüm çıkarılaıasıtıl 
kola ylaştınlması. . .11 

3 - Bağlar ve bağcılar 1~. 
lazım olan kükürt, göztaşı, P.bi 
tas, çuval ve tulumba ~ •. 

··-rUı> maddelere konulan guµ> 
resminin kaldırılması. fe 

4- Bağcılığı korumak e 
ilerlemesini sağlamak için ge;;, 
bağcılardan olmak üıer.e 
kurul meydana getirilıne5ı. ,$ 

5- Bağların tahriri, aıel 1· 
mallardan alınan bağlarda 0 ~ 
duğu gibi yapılmışbr. Met~. 
mallar bağları ise bir çok: ı' 
beblerle değerlerinden P.,ek ~ 
la Hatlarla satılmış olduğUP tJJJ' 
bu ölçünün bırakılara~ ı-Jı' 
~eğeri gösterir yeni bıt Jde~İ 
rır yapılması ve yahut e d b• 
tahrir kıymetlerinin biraı ıs 
indirilmesi. 

Manisa da 
Yıldırım Spo~,,1 

Aydın Demlryolu tak•"' 
1·3 yendi d rııı' 

Manisa 23 (Özel}- Yıl ~e 
Spor kulübünün daveti ilZf ~r 
22/9/935 Pazar günü f~fl 
Aydın demiryolu sporc~ııde 
otuz kişilik bir kafile h~·ft1' 
otobüslerle Manisaya gel :ıııı' 
Samimiğ bir surette ka~~1ecfi' 
dılar. IstirahatJanna tahsil ııı6' 
len Halkevinde istirabatı ıı~' 
teakip öğleden .sonra spor~
nında hakem eski ldnıaıı \,de 
lu Bay Tahsinin idare~' tıO' 

· Sr 
oyuna başlanıldı. izOJU' pe• 
runda iyi bir mevkii ola:·r o· 
miryolu takımı Altaydao 

1 ~e 
yuncu Altınordu santerf.0'01,~
Göztepeden bir oyuactl ıle sııtl' 
v. ye edilerek esas ka~roşe~il 
dan daha kuvvetli bıttceıııiıı 
de alana çıkmıştı. ffa ısııdı. 
düdüğüyle oyuna baş '!'' 
h "k" k . h- uınJar er ı J ta ım sen uc Jlljryo' 
pıyor. Zaman zaman De Jıırı111 

lunun ve Yıldırımın akıfllcı"''' 
görüyoruz. Fakat bu d ı.e· 
her iki takım müdafaasın ıı ve· 
siliyordu. 15 inci dakika yııPtı· 
miryolu seri bir akı~ )ıor1'ef 
Korner o!du. Güzel b_ır olıı g'' 
abşL.. Gol 1 - O DemitY cıırııs': 
lip vaziyette. Bu gol ~eSiri91 

ldar üzerinde beaıell . 1J· 
.. d' E "ik e ser• .:ıo· goster ı. nerJ v .;t p 

dırım muhacimleri Şeref. ·elite' 
seyinin güzel ve yeri?dtl ı tesi' 
leri albnda hakiınıye . . ~-
ederek Demiryolu ka!es:ı~ ~ı' 
yıka başladılar. DeaıırY t'21dıJ· 

tıı ~· lesi şut yağmuruna 
1 

dire. 
Çekilen şutlar gah ka e ıecitıiıl 
l O Ah kil ve' reme çarpıyor, ga 

0 
kucağında eriyordu. o~~ref.'~ 
miryolu nısıf sahasınd~doğii ~, 
ederken hakemin ~u ... ·ııi bJ 
rinci haftaymın bıttığl 
d. d" ~-ır ı. ıdıtJJY 

İkinci baftayımda yı b'~ 
on bir enerjik oyun.cus;it o1~ 
nihayete kadar hakUS··JeYOl',,, 
dan sonra Şeref ve u 1' 1 ~
ayağiyle üç iol Y~~ara etııl 
Demiryolunu magluP 
lerdir. ı id"'o~ 

··ıe 
Hakem oyunu gu ırıJI sP 

etti. Galip gelen Yıld 
ru tebrik ederiz. 
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BAYAN TAL YEN 

Robesplyerı 
Yere Seren Kadın 
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- Ne demiştiniz ? kurdela ile bağlı hafif bir ta-

d' - Falcıların yalan söyle~e- ban. ' 
ıklerini ve sizin kıraliçe ola- · Güneş ince kumaştan içeri 

~~~ızı ! İşte Paris üzerinde gir~yor ve güzel vücud, bir su 
kukurnet sürüyorsunuz. Fransayı kaynağı içinde gibi, gözükü· 
"Urtardınız. Halk sizi alkışlıyor. yordu. 
Kurtarıcı,, , "can verici,, gibi Jezefin bir takdir sayhası 

~nlı unvanlar kazandınız. Şim- fırlattı: 
de Termidor meleği diyorlar. - Benzeriniz yok! 

k .. - Teşekkür ederim. T eşek- - Sözünüzü tutuyorum. Kra-
l~ur ederim. Bu mubalağaları vatları gözlerine kadar çıkan 
utufkarlığınıza ve dostluğunu- beylere misketçiler dendiği gibi 
~a Vererek kabul ediyorum. haydi biz de benzersizler 
d ~kat falcıhkların yalan çıkma- olalım! 
;gı doğru ise, kendinize ait Her ikisi de koket, lükse, 

~.anın gerçek olması için de aşka, israfa meclup, her ka-
ıraz yardım ediniz. yıttan azade hakim olmak hır-
Jozefin: sile dolu olan bu iki kadın, T e-O Oh, d~di, ben... rezya ve Jozefin anlaşmak için 

k midi kırılmış gibi elini sar- yaradılmışlardı. 
d •lıverdi ve narin yüzünde ke· Jozefin sordu: 
er belirdi. - Daha bir dakika durabi-
- Ne oluyor ya? lir miyim? Nasıl kurtarıldığı-
- Ne olsun işte! Artık inan- mızı sizin ağzınızdan dinlemek 

111
'Y0 rum. Çok betbehtlık ge- isterim. 

~rdını. Bir gün hapishanede T ermidor Meleği gözlerini 
d:harne adını_n çoğınldığım kapadı. Biraz kendini topla-
d/du?1· ~ayan Degiyora ve- mak istiyordu. Zira bu tarihsel 

ettirn, iki çocuğumu ona gün üzerinde şimdiden bir 
;nıanet ederek ilerledim.Kocam hurafe doğ~uştu. T erezyanın 
1 
e karşılaştım.Onu orduda sanı- hareketini ayıplanmaktan kurtar 

~o~dunı. Halbuki bir gün evvel mak ve Talyenin izzeti nefsini 
a alanarak o da hapse atıl- korumak için, parmakla göste-
~~· Bekçi " Boharne! ,, diye rilen iki aşık şimdi bu hurafe-
.~ drar Çağırdı. Kocam "bir defa yi zihinlere sokmağa mecbur 
ız en .. d 'd'l T td' . once geçmeme müsaa e ı ı er. erezya : 
ınız!,, dedi ve ölüme gitti. . · - ~ir akşam, dedi, sanki 

a ~ Jozefin ağlıyordu. Terezya da mucize gibi, hapishane avlısına 
glıyordu. inmeğe müsaade almıştım. 

d' - Fakat ben sizi kederlen- Geceydi. Ayak ucume bir taş 
ır~:ğe gelmemiştim.Affediniz. düştü. Bunu yakaladım. Taşa 

oz yaşlarını sildi. bir tazkere sarılı idi. Talyen 
j • - Burada yerleşmekle çok o yakınlarda bir evde beni 
Yı düşu .. n " " .. Ş D .. tl k · · k' 1 d v b' 
t muşsunuz. ose an- goze eme ıçın ıra a ıgı ır 

en e d · f F k fU n mo a mahaJledır. Hele odadan bunu ırlatmıştı. a at 
tezyinat... Robespiyerin casusları uyanıktı. 

ed -. Bunları bırakınız, rica Karanlık içinde bile etrafı gö-
nu erırn. Eğer ben sizio dostu- rüyorlardı. Bir ikinci defa 

zsam .. 1 k d h 1 • k oJın k 1 gozyaş arınıza orta a a av ıya ınmem yasa 
neı a hakkımdır. Biz hepimiz edildi. Fakat Talyen zındancıyı 
tıid:r çektik ! Fakat hayat ye- ele geçirdi, 

n başlıyor. T erezya, nihayet belki ken· 
Jozefin itiraf etti : disinin de inanmağa başladığı 
- Ben otuz yaşındayım, bu masala devam ediyordu. cu;- Susunuz, yüzce ve vü- Talyenin kendini nasıl yal-

ği) ~8. henden daha yaşlı de- nız bıraktığım, kendisi-
sınız M ' 1 B . d d b ber · es ut o acağız. era- nın e zın ancıyı ne a-

h ce çıkacak, dans edecek, hasına kandırdığını unutmuş 
lll~: Şeyi Unutacağız. Yaşadığı- ğibi idi. Kendi masalına ken-
hun u~anık kabustan sonra disi de girmişti. Nihayet, teva-

u kını bize çok görebilir.? zu ile, bu tabloya en güzel bir sa; Hala hoşa gidebileceğimi hat ilave ederek : 
Çİr~~~~rsunuz? Hapisanede ge· - işte, dedi, 8 sene Rivor-

ıgını günler... da, muhakeme edilmek üzere -s· 
61,. ız en sevimli bir kadın- iken, Talyene bir hançer gön-

••tz s· o" 
k·1 • ızden daha cazibeli derdim... tesini biliyorsunuz. 

ltlse · Yı tanımam - Sonu Var -
- Hem d b · - • -Yillli .. e unu bana siz, 

lüYor g.~zt) İğin ta kendisi söy- Menemende 
nar· oy e mi?Zozefin el kadar k 
ola~n \'e elmas kadar parlak parla pir tören 

çıplak ayaklara dokundu. 
- J-J • h silen b"a~ıs anede saçları ke-

1' ı_ utuu kadınlar sizin gibi 
l{Urban 

VorJa F saçı " yapmak isti-
tıı ;· akat hepsinin başı ay
aynı ~recede nefis ve boynu 
'y old erec~de güzel değildir. 
llıod ~ karJkatür denebilecek 

1' e fer görd. m. 
erezya: 

bit~ Ben neye karar verdim, 

Ş or musunuz? 

k effaf e t · .• . 
elktı: n arısı ıçınde ayağa 

ay~k~Jeykellerdeki elbise ve 
dinı B arını kabule karar ver
M · u sade gömlekle bacağa 

Menemen, 24 (Özel) - Dün 
Menemen'de Cumurluk alanın-
da Menemenlilerin büyük kur
tarıc •ya ve onun Türk gençli
ğine vediası olan inkılaba kar
şı Şükran borcu olarak Uray 
tarafından dikilmesi mukarrer 
Atatürk bü~tünün temelatma 
Töreni Alay komutanı ve mai· 
yeti ile kalabalık bir halkın 
iştirakiyle parlak bir surette 
yapılmıştır. 

Şarbay idris Tınaz, Parti 
Başkanı M. KemaJ Oskay, Kül-
tür lşyarı Kemal Önder taraf
larından söylevler söylendi. 
Bütün kasaba ve çarşı bayrak
larla süslenmiştir. 

Doğu illeri -

7 alism (Jzcr 
Trabzon, 23 (A.A) - Doğu 

meri üçüncü genel enspektörü 
Tahsin Uzer beraberinde da
nışmanlarla birlikte şehrimize 
gelmiş, törenle karşılanmış ve 
parti tarafından onuruna bir 
şölen verilmiştir. 

Tahsin Uzer şölende başba
kanın Trabzon ve hinterlanclı
nın ekonomik işlerinin dirimine 
birden yetecek olan ana ted
birlerden liman transiti ve 
gübre fab~ikası işleri üzerin
deki kesin kararlarından bah
setmesi halkı derin sevinçler 
içinde bırakmıştır. 

Tahsin Uzer işyar ileri ge
lenlerini çağırarak temas!ar 
yapmakta, genel işler hakkında 
izahat almaktadır. 

Genel enspektör yarın Er
zuruma gidecektir. 

Düğüncüler 
Yangını hakkında 

tafsilat 
Balıkesir, 23 (A.A) - Sın

dırgı ilçesinin Çorum kamunu
na bağlı düğüncüler köyü bü
yük bir yangın felaketi geçir
miştir. Köyde 99 ev, 35 zahire 
anbarı, 19 samanlık yanmıştır. 

Köyün yanan kısmından ay· 
rı bulunan 12 ev kurtulabil· 
miştir. Felaket gören köylüle
rimize yardım için ilbaylık An· 
kara Kızılay merkezi ve şeh· 
rimiz şubesi derhal faaliyete 
geçmişler, açıkta kalan köy· 
lüyü barındıracak kadar çadır 
gönderdikleri gibi Kızılay mer· 
kezi ilk olarak beş yüz, Ba
lıkesir şubesi de üç yüz lira 
yardımda bulunmuşlardır. 

ilbay yangın yerine gider_ek 
köylünün vazıyetile yakından 
ilgilenmişttr. 

lngiliz Filosunun 
Masrafı 

Londra, 23 ( A.A ) - Ayrı· 
şıkların Pazar günü çıkmakta 
olan Peoflo gazetesi başbakan 
Baldvinin 4 Birinciteşrinde Bo· 
urnemouth da toplanacak olan 
muhafazakar parti konferansına 
lngiiiz filosunun silahlanmasına 
aid tafsilat vereceğini yazmak
tadır. 

Bu silahlanmanın masrafları 
200 milyon lngiliz lirasını bul
maktadır. Altı sene içinde 6 
diretnot 36 kruvazör, 100 tor
pido ve 30 denizaltı 2emisi 
ya pılacak.tır. 

lngiliz filosunun Akdenizde 
toplanması devam etmektedir 

Paris, 24 (Ö.R) - lngiliz filosunun Akdenizde 
toplanması devam etmektedir. Diğer taraftan 
Italyanlar da Habeşistana asker göndermeğe 

devam odiyorlar. Bugün içinde 2000 asker olan 
bir vapur Napoliden Masavvaya hareket et-

Çemberlayn, bir somurgt anlaşmazlığının bir 
Avrupa harbına dönmemesi için elinden gelen 
he ı şeyi yapmak gerekdiğini bildirmiştir. Bu
nunla beraber bütün kabin" ürkünlerinin bu 
mutaleaya iştirak etmeleri şüphelidir. 

Londra, 24 ( Ö.R ) - lngiltere hükumetinin 
Akdenizdeki denize) toplantılar hakkında Roma 
sefiri vasıtasile B. Süviş nezdinde yaptığı te
şebbüsü B. Mussolini nezdinde de tekrar et
mesi lngiliz - ltalyan gerginliğini azaltmağa 

miştir. Bundan başka ltalyanların Tarablusd11 
hummalı bir seferberlik faaliyetine giriştjkleri 

bildirilmektedir. 
Paris, 24 ( Ö.R ) - Londradan bildiriliyor: 

Alınan haberlere göre, bu akşam yapılan çok 
önemli bn!canlar kurulunda, Finans bakanı B. yardım etmiştir. 

Türk- Yunan donanmaları Perapalasta 
ES?ede müşterek deniz 8jr şölen 
, anevraları yapacakmış lstanbul, 23;.(AA}- Istan-

Istanbul 24 (Ö. O)- İki gün
denberi şehrimizde misafir bu
lunan Yunan tayyareleri bugün 
memlektlerine döndüler Tay
yarelerimiz Yunan uçaklarını 

uğurladılar. 

lstanbul 24 (Ô.D)- Bir Al
man radyosu Türk-Yunan do
nanmalarının müşterek deniz 
manevraları yapacaklarını bil
diriyor. 

Atina, 24 ( A.A ) - Ulusal 

On iki 

müdafaa yüksek kurulu son 
günlerde müteaddid defa top-
lanmış ve toplantılara sü, deniz, 
hava, finans ve dış işleri ba· 
kanlarile üç kolordunua kur· 
mayları iştirak etmiştir. 

Kurul gizli tutulan bir çok 
kararlar vermiştir. Haber alın
dığına göre. mevcut kuvvetlerin 
yeni silahlarla bezenmesi, 75 
uçak ve bir kaç destroyer ve 
denizaltı gemisi alınması karar
laştırılmıştır. 

adada 
32 ağır bombardıman tayyaresi 

lstanbuJ, 24 (Ö.D) - Star gazetesi ltalyanın on iki adaya 
32 ağır bombardıman tayyaresi, Rodos adasına da bir kaç bin 
kişilik kuvvet gönderdiğini yazıyor. 

Kamutayın açılması için Hazır-
lıklar Devam ediyor 

Ankara, 24 (Ö.D) - K~mutayın açılması için hazırlıklar devam 
ediyor. Kamutay binasında ufak tefek değişiklikler yapımaktadır. 
Kamutaya verilecek önemli kanunlar arasında doğu illerine aid 
kanunlarla birlikte noterlikler, avukatlar, ceza evleri, iş, telefon 
kanunları da vardır. Memleketin hususi vaziyetine göre bir iş 
kanunu çıkarılması için etüdler yapılmıştır. 

Irana gidecek Tarım Bakanı 
Fransız süel heyeti Giresonda 

Istanbul, 24 (Ö.D) - Irana 
gidecek olan Fransız süel he
yeti başkanı sabah şehrimize 
geldi. Heyet yarın Tahrana 
hareket edecektir. 

· Romanyada 
Bir Deniz Uçağı 

Parçalandı 
Bükreş 24 ( A.A ) - Kös

tence yanında bir göle inmek-
te olan bir süel deniz uçağı 
parçalanmış ve uçakta bulunan 
üç kişi ölmüştür. 

• 

Gireson, 24 (A.A) - Tarım 

Bakanı B. Muhlis Erkmen ya
nında Ziraat Bankası genel di
rektörü Kemal Zaim ve müte· 
hassıslar olduğu halde bu sa-
bah Karadeniz vapuriyle şeh
rimize gelmişlerdir. 

Yaz dönüşü 
lstanbul, 24 (Ö.D) - Yazı 

burada geçiren aileler Anka
raya dönüyorlar. Trenler çok 
kalabalıktır. 

bul hava kurumu tarafından 
bu akşam Perapulasta lstan
bulda bulunmakta olan Yunan 
uçmanları onuruna bir akşam 
şöleni verilmiştiro 

Yunan filosu amiralı ile ıü· 
bayları bu şölende bulundular. 
Şöleni büyük bir suvare ta
kıbetmiştir. 

Uçak yUkenl 
Çankırı, 23 (A.A) - Çankırı 

ilçesinde uçak yükeni şimdiye 
kadar üçbin beşyüz lirayı bul· 
muştur. Halk üye yazılmaya 
istekle devam ediyor. 

Yatı okulları 
Çankırı, 23 (A.A) - Çerkes 

ilçesinin Eskipazar komununda 
bir ilk yatı okulu açılmıştır. . 

EKONOMi 
BakanhAında değl,lklik 

Yoktur 
Ankara 23 (A.A) - Istan

bulda çıkan sabah gazetelerin· 
den birinin 19 Eylül 1935 ta· 

rihli sayısında ekonomi bakan
lığında değişiklikler olacağına 

dair vermiş olduğu haberin 
aslı olmadığını bildirmek ve bu 
haberi yalanlamak için Ana
doly ajansına izin verilmiştir. 

Uşak Halk evi 
Uşak 24 (A.A) - Halkevi 

yönetim kurulu çalışmaJarına 

hız vermiştir. Edebinat, tarih, 
müze ve sergi şubelerinin de 
açılması kararlaştırılmıştır. Böy· 
lece halkevimiz bütün şubele

rini açmış olacaktır. Her şu

benin kendi alanındaki çalış

ması gelişim göstermektedir. 
28 Eylül günü bütün komite
lerin katılmasile önemli bir 
toplantı yapılacak ve Halkevi 
çalışması üzerinde görüşüle

cektir. 

Telefon 
3151 TAYYARE SiNEMASI 3151 

C7J..JZLZ7L7TL7(.L;ZZZ7Tfl/.ZZZZ7./.Z..77.7'J.7L7.72ZJ?1Y'h7...7J<.7/§..7ZXA:Z7..Z7Z7Z/LL/./.XZL/:ZY.llYL7.7.:/.LLZZ, 

BUGUN : iki Büyük Filimle 
IL~ PR.C>GR.A.ıvı: 

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

2 - AŞK ÇiÇEKLERi 
Baştanbaşa dans, mUzlk, gUzelllk ve aşk fllml 

Yüzlerce güzel kız ve mini minilerin revüleri 
DIKKA T · Fiatlerde tenzilat yapılmıştır.. Birinci 30 Balkon 40 hususi 50 kuruştur ......•••............ ~ ............................................•........•.........•...........•.•.....•..................•. 

SEANS SAATLERi : Her ün 15 te cumartesi, pazar ünleri 13 te başlar 

ANKARA BiRASI Uzviyeti besleyici sulu bir gıdadır. 
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Avdın oğl .. Bay Mehm•d ile Prenses Sofiya arasında bir macera 

Bırg·yi 
Beşlerin önergeleri 

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

··ı··mıe 

ebeşis anda yapılması istenilen 
Islahat n esaslarını taşıyor ... 

~ak1..ki "tarihi. :ron.ıa.:n. 
······················~······················ 

-37- -Y-nza:ıı; :F>cs--rv1.rı ~ema1 
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Biz canımızdan korkmayız ölüm haktır o hakikat şarabını 
Her halde içeceğiz benim düşündüğüm bu güzel kızlardır 

Önergelerin sonunda İtalyanın Özel ııtıenfaatlerind~ 
Bahsedilmekte yapılacak tavizat işaret olunmaktad 

Prenses Sofiya - Latifele
rinde bile bir hikmet var Çö
rek baba.. Ne güzel söylüyor
sun, gönüllere aşkın ödünü ya
kıyorsun. Ruhundaki derinliğe 

hayran oluyorum . Büyük bir 
orduda emreden yaşh, hala 
dinç ve çevik bir kahraman 

(gibi; gençlere bir kartal gibi 
bakışın, hakimane fakat tatlı 

ve okşayıcı bir bakışın var ki; 
Çörek baba - iltifatınıza 

çok teşekkür ederim; evet gü
zel kızım~ (istikbal ha.yab avu
tan ümid hazinesidir.Fakat asıl 
mazidir ki artık elde edilemi-

İ yecek o!an en tatlı anları mu
hayyelemizde yaşatarak ruba 
hasret ile vecdden memzuc en 
leziz gıdayı verir) işte yetmiş 
seneJik geçmiş ve göçmüş bir 
maz.inin huretile söyleniyorum. 
Hayatta binbir acı, tatlı tecrü
beler gördüm. Gülmek gibi 
ağlamasını da biHrim. Günler 
biri.irine hiç benzemez. Zaten 
(iki günü birbirine benzeyen 
kimse hayatta aldanmıştır) öm
rüm çok dağdağalı geçmiştir. 
Vücudumda kargı yaralarından 
yaşım kadar çizik vardır. Bu 
harici hayatımızın seyri; gönül 
işinde de epiyce savaşlar ge
çirdim. Bu kavgaJann en bıkı· 
cısıdır. Çakınn dediği gibi ya
rası hiç geçmez. 

Çörek baba - Çok doğru 
demişler; bir kadın aşık ml? .. 
Ondan iıer şey beklenir. Aşk 
her türlü fedakarhğl öder. Bay 
Sarı bizi bekler. Müsaade eder
seniz dönelim. 

Prenses Sofiya - Müsaade 
ediniz; Aydın oğlu prens Meh
med beye bir mektup yazdım. 
Viyolet de Bay Sarıya ... 

julyeti de götürünüz, Hanri
yet bakalım ne diyecek. 

Hanriyet ve Çakır ; karşıki 

odada uzun uzadıya konuştular 
ve geri döndüler. 

Hanriyet - Prenses hazret
leri; Çakır' dan müsaade aldım. 
Beni evveli teyzeme götüre
cek, burdaki ayleme de malu
mat verilme~i için emredersi
niz. Teyzem çok iyi kalpli bir 
kadındır. Saadetimi an:u eder, 
çok bahtiyarım efendim. 

Çörek baba - Rober ; hiç 
sesin çıkmıyor, daJgın dalgın 

ne düşünüyorsun. Herkes gön
lünün sultanını buldu. Yalnız 
benim ihtiyar kalbim kaldı. 
Ona da kimsecikler iltifat et
miyor. lhtiyarlamamağa çahşm 
çocuklar. Hepiniz çifte ; tek 
kalan benim evi aradım tara
dım. Hiçbir hatun kişi bulama
dım ki ; derdimi yanayım. in
şallah hepiniz benim gibi ibti
yarlarsınız. Kalbimi kırdınız. 

Bedduam budur sizlere, torun 
sahibi olunuz. Hepsi kahla, ka
tıla gülüyorlardı. 

Rober - Büyük kalpli ba
bamız ; mütahassir kalplerin 

biri~mesi beni çok mütahassis 
eder. Bu güzel tabloyu seyir 
ile kalbim iyilik~e doldu. Gü
zellik karşısında sükut ile iba
det edifü. 

Aziz Prenses; bana da müsa• 
ade ediniı. Viyoletteli izin al
dım. Ben de teb\.~iü kıyafet 

ederim. Bay Sarıya kaclar dost
larımızla gitmeği münasib gö
rüyorum. O canavar herif, in· 
tikam için behemehal kendi 
gibi serserileri toplıyacak yo!u 
kesecektir. Yanıma itimad 
ettiğim arkadaşlanmdan on 
kişi alacağım. 

Pren~es Sofiya - Çok iyi 
düşündün. Gerçi babamız bine 

bedeldir. Lakin onun yorulma
sını gönlümüz istemıyor. H 1n

riyeti elinden kaçıran o mel' -
un herif kudunnuştur. Haydi 
Rober; bu gece yola çıkacak· 

sınız. Misafirl~rimiz kalmak 
istemiyorlar. Bizi sevmedi ba
bamız; 

Çörekbaba- Roher biz ca

nımızdan korkmayız. Ö!üm 

bir haktır. O hakikat şarabı
nı her halde içeceğiz. Benim 
düşündüğüm bu güzel kızlar-

dır. Bize bir bal olursa o za
limin eline düşerler. 

Aziz prenses başımıza kaya 
fırlatsanız bize nimet ve şefkat 
getirir. Ebediyen güneş yüzü-
nüzü seyretmek bize hayat 
verir. Size ezelden gönül ver
mişiz. Ne çare ki; gitmek ge
rektir. Ey güzeller güzeli... 

-Sor.r, Var-

Bir zamanlar ben de sevdim 
ve sevildim. Vuslat ve hicra
nın taciını bilirim. Bu hususta 
gençlere çok acırım ve onları 
bu felaketten korumak isterim. 
Aile bağının kopmaz zenciri 
mütekabil aşktır. Zira ( Aile Seba melikesinin hazineleri 
cemiyetin o kudsi mabedidir 

ki, aşk denilen ilahi bir nefha Habeşı·standa altın ve 
ile birleşmiş iki kalbin en de-
runi, en ruhani zemzemelerini • 

harimiode uçuşan melekler te- Petrol arayanlar çoktur 
rennüm eder ). Aksi takdirde 
bu fani ömür bir cehennem 

Cenevre, 23 (A.A) - Uluslar 
sosyetesi genel sekreterliği bu 
akşam beşler komitesi tarafın
dan yapılmış otan önergelerin 
tam metnini neşretmiştir. Ko
mitenin notasında deniJiyor ki: 

Yalnız Habeş ulusunun du· 
ruır.unu yeğirtmek için defjil, 
aynı zamanda Haebşistanın ta
bii kaynaklarını açmak için 
zaruri olan çalışmalara başla

ması hususund2 Hebeş hüku• 
metine uluslar sosyetesi tara
fından teşriki mesai ve yardım 
önergesinde bulunulması, bu 
sosyetenin ödevleri cümlesin
den bulunmaktadır. 

Böylece Habeş imparatorlu
j'unun komşuları ile iyi mü
nasebetlerde bulunması imkanı 
da hasıl olacaktır. 

Uluslar sosy~tesinin bütün 
üyeleri için sosyetenin diğer 
üyesinin erkinliğine riayet et
mek bir ödevdir. Bu sebebten 
dolayı hertürlü yardım planına 
Habeş hükumetinin muvafakat 
göstermesi icabeder. 

idari ıslahata gelince; Habe
şistana yabancı mütehassıs]ar 
gönderilecek ve bunlar bir 
polis ve jandarma kuvveti vü
cuda getireceklerdir. Bu kuv
vet herşeyden evvel aşağıdaki 
hizmetleri görecektir: 

1 - Esaret yasak edilecek 
ve esir tecimi ile uğraşanlar 
cezalandmlacak. 

2 - Orduya ve polise men
sub olmıyan kimselerin silah 
taşımaları sıkı bir kontrole tabi 
tutulacaktır. 

Tensik edilecek polis ecue-

bilerin yerleşmiş oldukları mem 
Ieketlerin, yani Adis-Ababa, 
Diredana ve Harrarın himaye
sini sağlıyacaktır. Polis, ayni 
zamanda yabancıların daha ka
labalık bir halde yaşamakta 

oldukları tarım bölgelerh~de de 
bunların himayesini sağlıya
caktır. 

Bundan başka sınırlarda em
niyeti sağlamak ve esirciliğe 
ve kaçakçılığa engel olmak 
için icap eden tedbirler alına
caktır. 

Memleketin ekonomik geliş
mesi için de noktalar derpiş 
edilmiştir : 

Yabancılar memleketin eko
nomik gelişmesi işine i~tirak 
edebileceklerdir. 

Dış tecime gelince; müteka
biliyet esasına uygun olarak 
müsavata riayet olunacaktır. 

Bundan sonra bayındırlık iş· 
!erine girişilecek ve yollar ya
pılacaktır. 

Habeşistanda modem posta, 
telgraf ve telefon teşkilatı VÜ• 

cuda getirilecektir. 
Finansal alanda asri bir büt

çe ve finans sistemi vücuda 
getirilmesi derpiş olunmakta 
ve bunun için bir devlet mo
nopolu ihdası düşünülmektedir. 

Bundan sonra memleketin 
gelişmini ve düşünülen yeğri· 
timlerin tatbiki için zaruri olan 
bir istikrazm akdi imklnlan 
tetkik edilecektir. 

Yabancı mütehassısların ida
ri bir takım imtiyazlara malik 
olmaları veyahut onlara Habeş 
memurlarımn teıriki mesaile• 

rinin temin edilmesi deı 
olunmaktadır. 

Merkezi bir organ ihdas E 

lecek ve dört başlıca müşa 
yani polis şefi, jand~rma Ş 

ve finansal ve ekonomik iş 
şefi bu organa merbut < 
caktır. 

Yabancı işyarlar uluslar s 
yetesi ile necaşi arasında i 
hasıl olduktan sonra tayin 
lecektir. 

Y apılmıt olan tecrübe! 
nazan itibare alınılıp alının 
cağı anlaşılmak üzere plan 
sene sonra uluslar sosye 
tarafından yeniden tetkike 
tutulacaktır. 

Betler komitesinin öne 
leri sonunda ltalyanın hu 
menfaatlarından bahset 
tedir. 

Notada lngiltere ve Fra 
nın komiteye bazı arazi 
zatı ile meselenin musl' 
bir surette halline medar 
mıya amade olduklarını bi 
dikleri beyan edilmektedir 

Bu arazi taviz.ah biJh 
Somali sahillerinde yapıla 
br. lngiliı: ve Fransız mu 
haıları bundan başka k 
hükumetlerinin Habeşist 
ekonomik inkişafı meselesi 
Italyaya hususi bir takım 
faatler teminine amad~ ol 
}arını da bildirmişlerdir 

Y aJnız her iki tarafça 1 
liz ve Fransız tebaasının 
cut haklarına ve muahede( 
Fransa ve lngiltere lehine 
bit edilmiş olan haklara ri 
edilmesi şartını ileri sür 
lerdir. 

Uzlaşma Kapısı Açıktır 
------=------t-=-......--------------- -----------------------------

lngiltere Ve Fransa da T opra 
Tevziatına Hazır Bulunuyorlar 

olur. Tek aşka iman eden bir Esrarengiz bir Amerikan yatı 
kadın yeryüzünde AUahın ve B l K • • B• R D h H J insanlığın, timsalidir. ( Hercai ~ , . , eş er OllllleSI lf apO! a a azır ıyor 
kadınlar sık sık yatağını değiş- Cenevre 23 (A.A) - Habe- ınasına ve bunun iç~ Necasinin cevabını ve düşüncelerini i 
tiren sellere benzerler. Temiz şistan tarafından kabul ve Ital- uluslar sosyetesi ile mutabık lediğini ve elinde bulunan 
hislerle dolu bir kadın kalbi, ya tarafından reddedilmiş olan kalarak bir takım ecnebi mü- sikalarla muhtelif haberler 
bir mabeddir. Erkekler göoüJ.. beşler komitesi önergelerinin tehassısları tayin etmesine dair çıkan durum hakkında bir 
lerini orada tasfiye ederler ve metni neşredi'miştir. Komite 18 bir protokol vücuda getirilme- por yazmak kararında old 
saadet surına erişirler. Bilirsi- tarihli notasında durumu tarif • sini derpiı etmektedir. nu bildirmiştir. 
niz ki, yüksek kalbli presesim, etm•ş ve sonuç olarak uluslar Bu p!an beı sene sonra tek- B. De Madariaga bugün 
( Cenabıhak kadının dehasını sosyetesinin arsıulusaJ esasa rar gözden geçirilebilecektir. leden sonra ltalyaıı ve ti 
kalbine koymuştur ). Çünkü dayanarak Habeşistana bir teş- Cenevre 23 ( A.A ) - Fran- delegeleriyle görüşecektir. 
kaclin dehasının bütün eserleri riki mesai ve yardım teklifjnde sa :ve Ingiltere, ltalya için Ha- Cenevre 23 (A.A) - Be 
aşk eserleridir. Aşk da kaina- bulunulmasının ödevleri cümle- beıJİstanda ve icabeylediği tak- komitesi uluslar sosyetesi 
tın, insanlığm, iyiliğin, güzelli- sinden olduğunu bildirmiştir:. dirde Somali sahilinde arazi seyine verilecek raporu ta 
ğin esasıdır. Kadının beyaz ve Bu nota Habeşistan tarafın- tadilatı yapmaya hazır olduk- etmek üzere yarın bir toP 
güzel eli olmasaydı tabiatı ve dan kabul edilmiş olan ve Ha4 larını beyan etmektedirler. h yapacaktır. Konsey d 
şefkatı ve Allahın azametini beşistanın finansal ve idari iş- Ingiltete ve Fransa kendi mun bütünü hakkında maili 

haklarına \'e menfaatlarına ria-
kabil değil öğrenemiyecekdik. !erinin yeni baştan tensik edil- almak üzere yarın ve Y 

Prenses Sofiya - Bana kuv- mesine ve ekonomik bakımdan yet ve hürmet edilmek şartiy- öbürgüo içtimaa çağrılaca 
vet, iman verdiniz. Halimi bi· bu memleketten istifada olun- le ltalyanın Habeşistanın geli- Beşler komitesi ItalyaP 

1 k h 
.................. ........................ şiminde özel bir ilgisi olduğu- Habeş hükumetlerinin ve 

iyorsunuz; büyük aşı ; ru um- Iikesinin haznelerinden daha nu kabule amade bulunmak- oldukları cevaplar karşısı 
da yanan sevginin azametini zengin hazneleri var: Modern tadırlar. f 
bilmiyenler hakiki aşkın şerbe- ve işte angaje olan ıneıı 

Servet arayanlardan biti 11ıe.şflllr (Ridd) altın; yani petrol. Ben ve arka- Roma, 23 ( A.A) - Royter ların bu'"yu"'k o"nemı· dola 
tini içmiyenJer bana ne kadar G d F d .. ı A 'k d bu k eçenler e ransanın Havr nereye gittigv ini öğrenebilmiş- a.,.arım merı a a üç çu ajansının bir aytarı ile Cenev- d ·ye 
1 d ki d. F k t vazifesine devam e eınJ 
evme ece er ır. a a zararı limanından akşam üzeri Ame- tir. Bu uıt gazeteciye şunları milyon dolarlık bir şirket kur- redeki durum hakkında bir al 

yok. Ben ~üyük aşkın kanunu· k b k d k A k daşl ve konseyden yeniden ~. ri a irleşi devletleri bandra- söylemiştir: . u , r a arım savaşta konuşma yapan yetkili bir hü- yet alması lazım gelecegı 
na ram oldum. ( Hakiki bir aş- smı taşıyan büyük bir yat ses- (Trenora) ismini taşıyan bu lazım olacak tıbbiğ ilaçlar, kümet adamı demiştir ki: k d 
k ·ı b' b k talaasında bulunma ta ır. 
ın sevı en ır ço an ızına sizce hareket etmiştir. Maki- Amerikan yatı geçen sene Ha- cerrahiğ aletleri ve hastabakı- Uzlaşma kapısı henüz açık- v-/x;rY/./T/.//J'/L///X////// 

karşı telkin ettiği hürmet, dün- naları elektrikle işliyen bu beşistan kıyılarında idi. Mavi cıları da yanlanna alarak 60 tır. Uluslar sosyetesinden as-
yanın en muhteşem prensesine bliyük yatm içinde kimler ve Nilin kaynaklarında Seba me- kişilik bir kızılhaç grupn ha- gari bir görüşme esası teşkil ~ Kİ talık hail 
asaletin verdiği hürmetten da- neler olduğunu hiç kimse an· likcsi Belkis ile firavunların Jinde hareket ettiler. Çünkü edebilecek yeni teklifler bek-
ha büyüktür.) Aşkta maddi bir 1ıyamamıştır. Rıhtımda bir aşağı haznelerini araıuağa giden bir biz biray sonra savaşın başla- !emekteyiz. Mukabil tekliflerde 
asaletin servetin yeri yoktur. bir yukarı dolaşan ve ufukta kurulu oraya bırakmıştı. Bu yacağını zannediyoruz. Gaye- bulunmadık. 
Böyle olmakla beraber benim kaybolmağa b:ı ... lı1an yatı göz- defa başka bir kurulu gene yemiz savaş olursa Habeşlilere Cenevre, 25 ( A.A ) - Kı-
aşkım kahramanlar sultanına- !erile takib eden uzun boylu H:ıbeşistan kıyılarına, İngiliz insani ödevimizi yapmak ve sa bir toplantıdan sonra yap-
dır. Çok bahtiyarım sevgili ba- bir lngiJiz dikkati çekiyordu. Bu somalisi sahillerine başka bir aynı zamanda modem hazne- tığı bir bildirikte beşler komi-
ba;.. Ona karşı kalbim, haya- adama yaklaşan bir gazeteci u- hazne aramak için götürmek· nin nerelerde ve ne kadar ol- teıi Habeşistanın müsbet ce-

L-~~~tı~ı....:.:fe~~ul~ıM-~~~~~~.L.....ı"-Y..!.L.!ıl.J~:.!l.Lını..ıJ.l..5"..w;J~WMJ;J;l.ı.ıaMh~nL-.!._tJJauı.-CJLill.ltı:.:i.ı.:iliiWlll-.Di:.UU~nc:=..._Jc-ı:ıLWıJ1DlLanıLaDıaıı~:..-..~~~~_!_-YCUllDLKa.llC1etı~·y~·llll· veltalvanın 

Birinci kordonda 'f ayY 
sineması yakininde çok l< 

· lanışlı ve konforu haiı 
~ ev kiralıktır. Talipleri~ l~i 
~ borsasında bay F ehını 
~ saroğluna müracaatları. 

5
• 

~ Telefon: 3039 2-10 (S. 
~~r,z7zzzzzzzzz7zzz;! 
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Casuslar Avı 

:Cephe gerisinin esrarı= . . 
: lk:l:n e l. ~ısını E 

-62-

F ransız ikinci bürosu 
f.larp için 

Obüs 
Almanlara mermi 
yetiştiriyordu 

Casuslar avı başlığı altındaki 
Y~ıılanınızın birinci kısmı bitti. f ltndi "Cephe gerisinin esrarı,, 
h aşlığı altında gizli harbin da
b \ heyecaniı bir kısmından 
.. ~ sedeceğiz. Bu kısımda : 

ransız casusluk teşkilatının 
~erkezi olan ikinci büronun 

ahrp içinde Almanlara nasıl 
o -

l 
Us, lllermi ve silah tedarik 

e w· d~ ~ı, Fransayı çok heyecana 

huşuren ikinci Dreyfüs vak'ası, 
arp .. 

r 
1 

ıçınde Mason localarının 
• 
1
° ü, BoJo Paşanın Puvankare 

ı e nı-
r t .unasebetleri, Rusya impa-

al orıçesinin itilaf devletleri 
a eyb· 
t ınde nasıl çalıştığını gös-
her~n heyecanlı vak'alardan 
a solunacaktır 

İkincı hür~ Alman 

41 
Müteahhidi 

bert Ballın intihar mı 
li Etml,tl? 

nı •rp içinde ikinci büroya 
lab~aup bulunan eski Fransız 
191 itlerinden Jozef Grozye 
ıid] tllenesinde, harbin bütün 
Ilı e e devam ettiği bir :za-
ni:n:a Hamburg-Aınerika Li
A.l umpanyasmın direktörü ve 
nıatnan teslihabnın belli başlı 
Ba~Y~larından sayılan Albert 
hulun le k sıkı münasebetlerde 
ler llma ta idi. Bu münasebet· 
doa~ tadar hayret verici bir 
çiy u ve yakınlık içinde ge-
nıa:rdu ki .J?zef Grozye Al
hile Ybyj gıdıp gelme imkAnını 

8 .. u al>ilmekte idi. 
hür oyle iken bu adam ikinci 
hitı onun en çok güvendiği :za· 
ten erden biri idi. Grozye harp
RİJ:l sonr~ bile münasebetlerini 
A.th:~eBış,. hatta bir mecliste 
nett •llın'in kendisine min· 

arlık h t togr f a ıraıını taşıyan fo-
ler ~ ını göstermişti. Oradaki· 
caauı:nak şaşmışlardı. Fransız 
ııa11 endi üzerinde topla-
cak ' 6

Phe bulutlarını dağıta
llledilYzahatı vermekte gecik-
nü a~:u meraklı işin iç yüzü
gü .. 1 • ınak için harbin son 

"'erınd k· göz ge d~ 1 bazı hadiselere 
1918 z 1rıne~ lazımdır : 

dokuzu Senesı ikinci teşrininin 
keden 11.c~ günü, yani mütare-~ 
ha..... ıkı iün evvel Alman 

... •ana .. · 
nıa11 Ynnın en kudretli si· 
'•taren °.1an Albert Ballin 
llluıt gız bir surette kaybol
l'k u. On ı ed sene ona sekreter-
bu ~n Berbard Huldermann 
Ya-tnunasebet)e şu satırları 

-uııtı . .. 1 . 
~ra~~:';:atorluk için o kadar 
•ki .... · çarpan bu kalp 9 
1 .. "1 te . d 
ilcet }ıg~rın e. 71ğın yığın fe-

•st ..-erlerının uyandırdığı 
d lraplara d u.,, ayanamıyarak dur• 

ı · A.Jnıan •nin i gazeteleri Albert Bal-
dığını •tenel olarak ölüme abl-
ettiğinf~h:ıJar. Böylece intihar 

Baıı· ~ as etmek istediler. 
· ının 
•1ayran la yaratıcı zekasına 
Bülot"d 0 nlardan biri de prens 
11ııy0rd u. U bu intihara inan-
~Ünde~· b~knunla beraber ölü-
ert Bau· ır aç gün evvel Al

bir •nden yeisini ifade eden 
burg .. Aınekt~p almıştı. Ham-
d' tnerıka t· ·· ' . •rekt" ınıe nın genel 
biYetiforü Almanyanın mağhi-

e Alma t• nun ve b' n ıcaret filosu-
l'llunu ılhassa Harpag kuru
nuy0,~ çökeceğine kani bulu-

u. 
b· Albert B il' lfe A ~ ın harp içinde 
tuftu ~glofıl hissiyatile ma-
"•tı i~in ık j'k bir uzlaşma ba-
8il1at4rii ça ışmakta idi. Alman 
haberleri 0Aİ faaliyetine ait 
~~ man gazetelerinde 

1 Y•ıak etmişti. 

Harptan önce dünyanın her 
köşesinde en geniş münase
betlerde bulunması sayesinde 
harp içinde yapılan en önemli 
bir barış teşebbüsünün başın
da da o görünüyordu. Ameri· 
kanın daha barba girmediği 
günlerde idı. Ballin Kayseri 
ziyaret ederek bir uzlaş-
ma sulhuna zemin hazır-

lamak istedi. Fakat Kayser 
ve askeri çevrenler bu teşeb-
büsü reddettiler. Fazla olarak 
denizaltı harbine karar vermek 
suretile de Almanyanın mağ

lubiyetini tecil ettiler. Zira 
denizaltı harbı genişletilmemiş 

olsaydı Birleşik Amerika cu
muriyetleri barba girmiyecek
lerdi. 

Fransız siyasal çevrenleri de 
Albert Ballini teveccühle gör
mekte idiler, Avusturya impa
ratoru Fransova jozefin ölümü 
ve genç imparator Birinci Şar
Jın tahta çıkması üzerine 
barış ümitleri yeniden kuv-
vetlenmişti. Ke Dorseyde 
Prens Siks dö Burbon 
ile Jül Kambon arasında 

gizli bir mülakat olmuştu. 
Avusturya ile ayrıca banş ya
pıJması düşünülüyordu. Fransız 
Dış bakanı memnundu. Prens 
Sikt dö Burbona şunları ıöy

liyordu: 
- Nihayet en mühim bir 

hidise karşısında bulunuyoruz. 
Kayınbiraderiniz nezdinde nü
fuzunuzu kullanarak Avusturya 
ile barış yolunu açmağa ç&lı

şınız. Bence harptan şahsan 
mes'ul olan imparator Giyom
dur. Süel parti ve Prüsya asıl
zadeleri imparatoru harba sü
rüklemişlerdir. Yalnız Albert 
Ballini bunlardan istisna ede
biliriz. 

Fransızların Albert Balline 
ne kadar teveccüh beseldikleri 
bu sözlerden de anlaşılabilirdi. 

Yine bu Albert Ballinin ismi 
etrafında mütareke günlerinde 
bir skandal baş göstermişti. 

Harp içinde Aristid Briand'ın 
özel memuriyetle gönderdiği 

Grunebaum Ballin banş konfe
ransında Fransız teknik dele-
geleri arasında yer almış bulu
nuyordu. Bu adam Aristid Bri
and'ın harp içinde memuriyeti 
mahsusa ile Makedonya cephe
sine gönderdiği bir mütehas-
hassısb. Gazetelerde koskoca 
bir ıkandal yaratıldı: 

- Bir Alman sulh kongre
sinde Fransız delegesi oluyor 
feryatlar koparıldı. 

Grunebaum Ballin yazılan
lan yalanladı: 

- Hepsi uydurmadır diyor
du. Benim Albert Balline ne 
uzaktan ne de yakından hiç 
bir münasebetim yoktur. Adım 
Grnnebaum'dur. Bir Fransız 
ismi olan Ballin'i sonradan al• 
dım. 

Bu rezaleti çıkaranlar Com
pagnie Generale Transatlan
tique'di. Bunlar Grunebaum'un 
eline önemli hir dosya geçirdi
ğini biliyorlardı. Bu dosya muh
teviyatına göre Hamburg·Ame
rika Linie ile Fransız transat· 
latik kumpanyası arasında 
harp içinde bile devam eden 
bir çalışma beraberliği vardı. 
Bundan ötürü Alman denizalb 
gemileri Genel trauatlantik 
kumpanyasının hiç bir Yapuru• 
nu torpillemeıoiılerdi. 

- Sonu Var -

BUyUk MUzlsıenlerden: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paganini 
••••• 

Eşsiz kemancı sinirli, 
Kumarı seven artisti 

Bütün müzik tarihlerine bir 
göz attığımız zaman kemancılar 
arasında ( en iyi kemancı ) diye 
anılan (Nicolo Paganini) yi gö
rürüz. 

Gine bu adamın sinirlerine 
bakim olmıyan ve kuman çok, 
hem pek çok seven biri oldu
ğunu o yapraklar arasında rast
larız ... 

Boyu oldukça uzun, ince ya
pılı, sarı benizli, omuzlarına 

kadar sarkan uzun saçlı bu ar
tist, 1784 yılında Cenova ka
sabasında dünyaya geldi .. Da
ha küçük yaşta müziğe pek 
meraklı olan Paganinin babası, 
oğlunun bu isteğine göz yum
mıyarak, ona bir keman aldı .. 
Zaten kendisi de bir müzik 
mağzasnıa sahipti... 

Dileğinin yerine getirildiğin
den kıvanç duyan küçük mü
zisyen yorulmak ve bıkmak 

bilmiyerek hiç durmadan ekzer
sisler yapıp duruyordu. Kısa 
bir zamanda pek çok ileri vardı, 
hocaları şaşıp kalmışlardı ... 
Adı gittikçe her yana bir 

kuş hızı ile yayılıyordu ... Ona 
ders verenler arasında: 

Kosta, Ralla, Paer gibi ar
tistlerde vardı .. 

Paganini nihayet birinci de
rece kemancılar arasında gire
bilmişti .. 

* • • 
Olur olmaz şeylere pek ça-

bık kızrdı. Hatta Eskudie (ha
tıratım) adındaki kitabında 
Paganini için şöyle bir şey 
anlatıyor: 

" - Onun dişleri pek erken
den çürümüştü. Önüne etli ye
mekler koydukları zaman yi
yemez ve bu yüzden kızar, 
bağırıp çağınrdı. 

Nihayet arkadaşlarının Mkış
tırmaları üzerine ağzı için bir 

takma diş ısmarladı. Dişçı 
çırağı elinde (1000) franhk 
bir borç kaadı ile geldiği 
zamanki beliren garip ve gü

lünç sahneyi ömrüm oldukça 
unutamam .. 

Pagan~ni banyodan daha ye

ni çıkmıştı. Kendine uzatılan 

borç liıtesioi okuyunca gözleri 

fal taşı gibi açıldı. Sonra ka
ğıdı buruşturdu, parçaladı ve 
yere attı .• 

Çok kızmıştı. Boyuna : "Hır

sızlık,,, "Dolandırıcılık,,, "Soy
gunculuk,, diye söylenip du-

ruyordu. Çırak karşılık verecek 

oldu: Paganini bu kez çileden 
çıktı ve adamın gırtlağına sa
rıldı .. 

Boğazını, yüzünü morartın· 
caya kadar sıktı. Ben onları 
ayırmak istiyordum. Eşsiz ke-

mancı deli gibi olmuştu. Bağı· 
rıp çağırıyordu. Birdenbire 
durdu. Kapanmadan açılıp ka
lan ağzından kan boşanmağa 
başlamışb... Dişçinin adamı 
boş bularak kaçtı .• 

Paganini konuşmaz oldu. Biz 
ona nüzül indi sandık. Halbuki 
öyle değilmiş .. 
Ağzındaki takma dişler oy

namı yayı kınlmış ve ağzında 
terıine dönmüş ... 
Ağzından kan hiç durmadan 

akıyordu. Zavallı bize derdini 
dökmek için çırpınıp duruyor. 
Zorlukla ağzını bu fena vazi
yetten kurtarabildik. iş mah
kemeye düştü. O bin franktan 
başka bir de mahkeme masra
fını verdi. Dayak atbğı çocu
cuğun gönlünü almak için bir 
de ona hediye almağı unut
madı ... .. 

" " Kumara da pek d8tkllndtı. •• 
Bayan Mebrure Sami (Garp 
muıikieinde bnyük adamlar ) 

' ' ltauri '' 
deki Cinayet 

Caninin sorgusu yapıldıktan sonra 
kaptan ve dört şahid dinlendi 

-------------------Evvelki akşam limanda de- rak kendisini gidip bizim ka- J 
mirli Alman bandıralı ltauri maraya çağırdım kamaradaki 
vapurunda hir cinayet olduğu- arkadaşlarımın hepsinin o aı-
nu ve tayfadan birinin diğeri- rada orada bulunup bulunma-
ni bira sişesi ile yaralıyarak dıklarını bilmiyorum. Zanne-
öldürdüğünll yazmıştık. Dün dersem Vayka ve Emil vardı. 
ağırceza hakyerinde bu muha- Ben çok sarhoıtum Daha 6n-
kemenin yapılmasına beşlan- ce dört şişe bira ile bir ka-
mışbr. deh şarap içmiştim. Sonra 

Suçlu türkçe bilmediği için üç arkadaş kamarada daha iki 
SelanikJi bay lbrahim tecüman büyük şişe bira içtik. 
atandı ze yamin ettirildi. Suçlu 
sorulan sorulara verdiği ce
vaplarda adım, Hatem Kafer
dir. Gemici ve ateşçiyim. ·Sa
bıkam yoktur. Münihte doğdum 
bekarım, dedi. 

Hakyeri başkan vekili bay 
sabit dediki: 

- Kanuni tebliğattan sonra 
suçlunun sekiz günlük itiraz 
hakkı vardır. Şahitler vapur
la İzmirden ayrılacakları için 
bügün onları dinlemek isti
yoruz . Eğer sekiz günlük 
itiraz hakkından vazgeçerse 
derhal duruşmasına başlıycağız 
Vazgeçmezse sekiz gün itiraz 
müddeti bekledikten sonra 
muhakemeye başlamak lazım
gelecektir. 

itiraz hakkından vazgeçiyor
musunuz, vazgçmiyor musunuz. 

Suçlu • biraz düşündükten 
sonra: 

- Vazgeçiyorum, muhakeme 
başlasın, dedi. 

Başkan - Kanun 6nllnde 
sarhoş ve ayık arasında ıuç 
işliyenler için ceza birdir, lhu
nu ğözönünde tutarak ceTab 
ver. Evvelce maktulle kavga 
ettiniz mi? 

- Hayır. 
- Ohalde başkasının hak-

kını neden ihkaka kalkıştın. 
Vapurdaki amirine şiklyet 
edib cezasını verdirebilirdin. 

- Maksadım kendisine ar
kadaşça nasihat etmekti. B6yle 
şeyler yapmamasını ona söyle
mekti. 
Başkan .....: Doğru söylemiyor

sun, böyle düşünmüş olsa idin 

daha evvel Bira şişes!ni kınp 
sapına mendil sarmaz ve hazır
lık yapmazdın. 

Suçlu - Ben böyle bir ha
zılık yapmadım. Bir · şişe mi 
yoksa şişe parçası mı eyi ha
tırlamıorum masa üzerinde du
ruyordu. Ben F okeye böyle 
şeyler yapma dediğim vakit 
başı ile göğsume ve ciğerime 
vurdu. Tekme ile başka yer
lerime de vuracaktı. Kendimi 
kurtarmak için masanın fizerin
de bulunan şişeyi kaptım ve 

vurdum. Bu şişe belki müca-

dele sırasında parçalanmıştır. 
Çünkü Foke birdenbire boğa
zima saılmışhr. 

Başkan - Sen ona ne de
din de bu kadar çok kızdı ve 
boğazına sanldı. 

- Çirkin birşey söylemedim 
fakat mevkilerimiz birdi. •Sen 
kim oluyorsun" diyerek boğa
zıma sanldı. 

Başkan - Şişeyi kırarak bez• 
le sarmışıın bunu arkadatları / 

nın yanında yapmışsın. 

- Hayır böyle bir şey yap 
madım ve slS ylemedim. 

Bundan ıo nra suçlunun ıa• 
bıtaya verdiği ifadesi okund 

Burada şişeyi evvelden kırarall 
hazırladığı yazılı idi. Suçluyi 
bu cihet tekrar soruldu . 

- Ben böyle bir şey ılSyle·' 
medim, dedi. 

Başkan - Şunu bil ki adli} 

ye zabıtası söylenmiyen bir 
şeyi yazmaz. 

Suçlu - Kırık şiıenin nasıl 

olduğunu habrhyamadığını ıöy• 

ledi. i 
Bundan sonra rapor ve zabıt 

1 

varakası okundu ve suçlu bun-

lara karşı bir diyeceği olmadı4 
ğını söyledi. 

Daha sonra vak'anın şabidf 
olan vapur kaptanı ile müret 

tebatından dört kişi dinlendi. ~ 
iddianın bildirilmesi için mu• 

hakame bugüne bırakıldı. 
Şahitler dinlendikten sonra 

vapura avdet etmişlerdir. Va
pur dün akşam limanımızdan 
hareket etmiştir. 

Bunun üzerine istintak karar
namesi okundu. Bunda maktul 
Fok enin kuvvetine güvenerek 
vapurda bulunanları dövdüğü, 
hatta. en nazik yerlerine tek
me ile vurduğu, suçlunun ar· 
kadaşı Vanikayı da dövdüğü, 
suçlunun buna kızdığı zikredi
liyor ve sonra cinayetin şişe 
pa rçasile nasıl işlendigi izah 

··y~·~r··bi; .... ~ç;·k"''Bi;·;~;tf bi;~Ç~ğ, 
yapmışlar düşürmüş 

/ 
ediliyordu. 

Genel savamanlık suçlu hak· 
kında Türk ceza kanununun 
448 iıici maddesinin tatbikini 
istediği halde müstantiklik suç
ta kasd görmediğini bildirmek
te ve öldürmek kastı olmadan 
yaralıyarak ölümüne sebebiyet 
vermek suçundan muhakeme
si11in yapılmasını istiyordu. 

Kararname hulasaten tercü
me ettirilerek maali suçluya 
anlatıldı. Bunun üzerine suçlu: 

lsviçre gazeteleri, lngiliz 
donanmasının yeni bir uçak 
denecinden bahsediyorlar. Bu 
uçak oto jir denilen ve gemi 
giderken, bulunduğu yemon 
yükselmekte ve gene aynı yere 
dik olarak inmekte olan uçak
hr. • Donanma kumandanlığı 
bütün gemilerde bu uçaklardan 
bir veya birkaç tane bulundu
rulmasına karar vermiştir. 

Rusyada 
Madenler 

- Evet öldürmek kasdile 
vurmadım. Yaralamak istiyor
dum. Daha doğrusu maksadı-
mı ban de bilmiyorum sarhoş- Nikelli bakır madenlerinin 

itletmek üzere Murmansk'ta 
tum. Vurc\uğumun bile far- kurulmakla olan iki fabrikanın 
kında değilim, dedi. ifadesi işçileri işçileri için biribiriııe 37 
okundu suçlu dedi ki: kilometrelik bir demiryolu ile 

- Beş kişilik bir kamarada bağlı Mançegorsk ve Ôlenya 
yatıyorduk F oke kendi kama• adında, birincisi 50 bin ve ikin· 
rasıoda idi, arkadaşım Vayka- ciıi 25 bin nüfusluk iki ıehir 
yı dövdüğünden müteessir ola- kurulmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
eserinde töyle entresan birıey Kaatil Baiz onun için demif 
Blllabyor: ki : 

- Paganini pek de kumar- - Bileği koluna 6yle çatlak 
bazdı. Hatta bir gün (Livourne) mafsallarla tutturulmuftu ki, 
di kemanına vanncaya kadar insan onu ancak bir değnek 
oynadı. Aksiliğe bakın kt ona ucuna asılı ve mütemadiyen 
da kaybetti. Halbuki o akşam her yana uçan bir mendile 
bir konsni vardı... benzetebilir. " 

Bereket versin eyi bir ke- Çalacağı bir parçayı çahna-
manı olan musiki amatörlerin- dan önce zihnen tekrarlardı. 

den bir Fransız tüccarını sağ- Kendine bu çok üstün ma-
lak verdiler. Paganioi bu adama haretleri nasıl, hangi metotlar-
koştu, ve bir akıam için la elde ettiğini ıordukları za-
kemanını istedi. man : 

Fil karıncadan, uçak da 
kuşlardan korkar. Gcçenlerd ~ 
lskoçya kıyılannda uçmakt ı 
olan bir lnıriliz uçağı bir martl 
ile çarpışmış, pervanesi parça ~ 
lanmış. Bereket versin, hadis 
çok yüksekte olmuşta, p 
kayarak uçağını denize indire 
bilmiştir. 

Meksika 
Meb'usanında 

Geçenlerde Meksika parla
mentosunda saylavlar tabanca•' 
larmı çekmişler, birbirleri~} 
eateş açmışlardı. Bu patırhd 
bir saylav iSlınüş, iki kiti de av 
yaralanmışb. Bunun üzeril 
Meksika parlamentosunun tari 
hihinde ilk defa olmak ü:zer 
bundan sonra saylavlann top~ 
lantiya ırirmeden tabancalannı 
gardropta bırkmalarına kara! 
verilmiıtir. ~ 

Havacılık Sergisi\ 
12 İlkteşrinde Milino'da açı .. ~ 

lacak olan havacılık sergisine' 
Sovyetler de gireceklerdir. B~~ 
serıri, daha çok aerodiiıamik'in 
ilerleyiılerini gösterecektir~ 
Sovyetler ıergide bir hava yol
culuğu, bir turizm, bir hava 
cambazlığı ve bir de kutup 
denizlerinde uçmağa mahsus 

uçak bulunduracaklardır. 

Kiralık Yalı 
Konserden sonra sahibine _ Bu benim sırnmdır. Onu Karşıyakada Salih Paşa 

malını götürdü. Fakat biraz söyliyemem. Diye karıılık ve- caddesinde klüp hizasında 
önce dinlediği eşsiz şeyler:n rirdi. denize karşı önü ve arkası 
sibirind k d" · k t bahçeli son derecede kon-en en ını ur aramayan . . . . • • • • • • • 
san'at qıkı ona: " Parmakla- On iki sonat ve keman için forJü bir Yalı ( 73) elektrik 
rınızın deidiği tellere elimi sil- bir çok etütler yazdı. ve telefon tertibatım havi 
remem.. Bu b6ylk bir btlrmet- Bu bOyilk artiat nihayet her- olduğu halde ehven fiatla ki-
aizlik olar. O keman arbk ai- kea gibi (1840) yıhncla dbya- ı raya verilecektir. 

clir 
lstiyeolerio ve görmek ar-

zin · . " Dedi. mn gllzeJ bir bucağı olan Nis- [ ] 
te bayata g6zlerini yumarak zu edenlerin 5164 numa-

Çok uzun kolları ve parmak- kara topraklara kavuıtu... · J raya Telefonla müracaatları. 
ları vardı. ,.~ F. a·Aralp ---(•1-1•5•)•3•1•5•3-s .• s.--6~ 
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'' 
iman ulusunun şefine ·nanı vardır. O ne derse o olur. Delegeler buraya 

Vicdanlarını yeni ima direktiflerle kuvvetlendirmeğe geldiler ,, 
Nasyonal Sosyalist partisini 1 24 saa ta seferber e i ecek bir buçuk milyonluk Bir ordusu vardır 

- Baştara/ı 1 inci saı1/ ada 
katılmak aklımdan geçti. Fa
kat yer bulmak mesele oldu
ğundan matbuat müdürlüğünün 
yardımına başvurdum. Uk ver
dikleri cevap şu oldu: 

- imkanı yoktur. Çünkü 
bütün yerler üç ay evelden 
tutulmuştur. 

Bunun böyle olmasını ben 
de tabii buldum. Çünkü umu
mi nüfusu ancak iki yüz bin 
olan bir şehirde bir buçuk 
milyon insan toplanıyordu. 

Aradan bir hafta geçti. Mat
buat müdürlüğü müşkülatla ve 
yalnız üç gece için bana bir 
aile nezdinde bir oda temin 
edebildiğini bildirdi. 

Ben de bu insan seli arasına 
katılmak fırsabnı elde etmiştim 

Nürenberg garına vardığım 

zaman hemen istasyonun kar
şısındaki matbüat bürosuna 
başvurdum. Adımı söyleyince 
elime kapalı bir zarf tutuştur
dular. içinde kongreye ve ya
pılacak nümayişlere iştirak 
hakkını veren bir gazeteci 
karb, bir program ve bir de 
kalacağım evin adresi ile ödi
yeceğim paranın miktarı içinde 
yazıla idi. 

İki yüz bin kişilik bir kasa
bada bir buçuk milyon insanın 
toplanmasına rağmen şehrin 

in ~.zamına en küçük bir halel 
gelmemesinin sebebini ilk kar
şılaştığım şu manzara ile anla
dım. Kurulmuş olan teşkilat 
o kadar muntazam ki gazeteci
ler için oldugu gibi bütün ziya
retçiler İçin açılan bürolar halkı 
yerleştirmek, hiç bir kimseyi 
açıkta bırakmamak işini oto
ma tik bir makine gibi idare 
ediyorlar. Tabiiğ her kesi çatı 
altına almak mümkün olamaya
cağından yüzbinlerce insan ça
dırlara yerleştirilmiş bulunuyor· 
du. Nürenbergi görebilmek için 
çadırda değil sokakta yatmağa 
göğüs verenler pek çoktu.Fakat 
sokakta hiç bir kimse bırakıl
mamış hatta şehrin umumi ha
yatında en küçük bir değişik
lik yapılmasına meydan veril
memiş sıkı bir kontrolla, ıyı 
bir organizasyonla herkes ra
hat ettirilmiş yalnız şehir on 
gün devamlı bir heyecan içinde 
çalkanmıştır. Bu heyecanın 
azametini ifade etmeğe imkan 
yoktur. Sokakları dolduran, 
hatta başdöndüren kalabalık 

arasında bile istenilen bir nok
tadan diğer bir noktaya git
melde asla müşkilat yoktur. 
Çünkü kolkola giren hücum 
kıtaları bir zencir gibi şebtin 
sokaklarinı çevirmiş, gidiş ge
liş emniyetini de muhafazaya 
koymuş bulunuyorlardı. 

Dediğim gibi herşeyden önce 
bu izdiham içinde hiç bir es
nafın f ırsatcıhk yapmaması, in
tizama en küçük bir halel gel
memesi beni şaşkınlık içinde 
bırakan bir hadise oldu. 

* • • 
Nasyonal sosyalizm partisinin 

içtimalarında bulunmak ıçın 

sabırsızlanıyordum. Bütün mu
kadderatını yalnız Führerin 
(M. Hitlerin) iki dudaiı arasına 
bırakan Alman milletinin, Nu
renbergde toplanmış olan mü· 
rahhaslarının neler konuşacak
larını, hangi meseleler üzerine 

ne gibi münakaşalar yapacakla- J 

rını, yeni ne kararlar alacaklarını 
görmek ve öğrenmek istiyordum. 

nırlarımmn dışına attık. Al
man ulusunun büyük şefıne 

sonsuz in anı vardır. O ne der
se o olur. Delege!er burayn Hemen itiraf edeyim ki bi

bizim bildiğimiz manada bir 
p31rti kongresile karşılaşmaktan 
çok uzakta bulunduğumu an
lamakta gecikmedim. 

ı Hkir dermeyanın ı de~il vicdan· 

Elimdeki programa tevfikan 
stadyumun yolunu tuttum. 

Burada kongre toplantı-
sile karşılaşacağımı sanırken 

heyecanlı bir futbol maçı sey· 
rettim. Üç dört yüz bin kişi 
tribünleri doldurmuş maç sey
rediyorlar. Maçın sonunda 
gençler müzika ile spor hare
ketleri yaptılar. 

(Zeplin Vays) denilen mey
dana geçdim. Burada da yarım 
milyona yakın insan atlı sporla, 
muhtelif eylencelerle, elliye ya-

kin bandoların etrafında vakıt 
geçiriyorlardı. Ortalık karar
mağa ba_şlaymca projektörler, 
bol elektrik ziyaları parladı. 
Yarım milyon insanı alan alanı 
yine gündüze çevirdi. İlümü
nasyon cidden görülecek bir 
manzara idi. 

Kongre salonunda 
Benim aradığım kongre sa

lonu idi. Nihayet onu da bul
dum. Aşağı yukarı üç dört bin 
kişiyi istiab edecek büyük 
muhteşem salon... Baştan başa 
kongre azaları ile dolu .. Yalnız 
müzakereler münakaşalı değil. 
Evvelceden yazılmış nutuklarını 
parti merkezine vermiş olan 
hatipler kongre azalarına parti 
ikinci başkam Hees tarafından 
takdim edilerek kürsiye geli
yorlar. 

Ve hazır nutuktlarını oku
yorlar. Mevzular tabiiğ hep 
ayrı ayrı.. Nasyonal sosyaliz
min matbuat hakkında düştin
cesi •• Nasyonal soslizmin iş ve 
işçi programı. Partinin sosyal 
yardım hakkında tedbirleri ve
saire gibi muhtelif mevzular 
üzerinde konferanslar. Bu kon
feranslara itirar. memnu. Mü
nakaşa asla yok .. Karar mevzu 
bahs değil.. Azalr dinlemeğe 

memur. Demek ki nasyonal 
sosyalist partisinin kongresin-

Niirenberg 
den maksad gelen delegeleri 
tenvir etmek, yapılan ve yapı
lacak olan işleri anlatmak, on-

lara parti faaliyeti etrafında 

yeni bir heyecan verm~ktir. 
Matbuat locasında yanıma 

düşen bir Alman meslektaştan, 
ileri sürülen fikirlere bu bin
lerce delege arasında hiç itiraz 
eden bulunmaz mı diye sordum. 

Güldü ve dedi ki: 
- Biz parlamenterizmin yıp

r abcı dedikodularını coktan sı-

)arını yeni iman ve yeni direk
tiflerle kuvvetlendirmeğe gel
mişlerdir. Yoksa m;.innkaşaya 

değil.. . 
Cevabı b·raz rr· rib bu~dtı,ı. 

Garib buldum amma liifcr 
A!manyasınm da ileride ) nza-

cağım biiyük muvaffokiyet'c
rini düşünerek mcs'ekdaşıma 
itiraz etmek kuvvetini de nef
simde bu~amadım. 

Hatibler kürsüden indikçe, 
değiştikçe salonda yer alan 
filarmonik orkestra da dinle-

mekten yorulan kafaları din
lendirmek için nefis parçalar 
çalıyordu. 

Milyonluk insan kitleleri so
kaklarda, meydanlarda coşkun 
nümayişler ve eğlenc~ler içinde 
çalkanırken, parti idarecileri 
de burada herakşam bu lı on
feransları dinliyorlardı işte Nas
yonal Sosyalizm partisinin yıl
lık kongresi.. 

J>arti şefini ko11gm salonwıda 

Lintmandır. Tribünler mütema
diyen tezahürat yapıyor. Ar
kasından hava nazın General 
Göring g~ldi. Yaşa sadaları 
ile karşılendı. Zabitler, ataşe

militerler büyük üniformalarını 
giymişler .. Bütün gözler Füh
reri bekliyor. On iki.. Yaşa 

avazeleri etrafı çınlattı. Hitler 
şoförünün yanında ve ayakta 
halkı şelamlıyarak m~ydana 
geldi. Hay, hay seslerinin sonu 

dır. Biz bu ordunun yüzelli bi
nını önümüzden geçerken 
gördük. 

Hitlerin otomobilin arka çamur 
Juğunun önünde hücum kıtaları 
umumi kumandanı Lütse ön 
çamurluğunun önünde de Gö
ring duruyordu. Her kitanın 
kumandanı hücumcuların ba
şında geçtikten sonra eğilip 
Hitleri selamhyor,Führer bunla
rın elini sıkarak yanında kendi
lerine yer gösteriyor. Kıtasının 
geçidi bitince o kumandan çe
kiliyor yenisi a-eliyordu. 

H ücum kılalamım ge(idi11de11 bir ifıltba 

Bavyeralılar kısa deriden 
futbol donuna benzeyen panta
lon giymişlerdi. Önlerinde gene
ral ( Epp ) vardı. Göringin de 
partide kaydı Munihte olduğu 
için o da bunların önüne geçe
rek geçide iştirakladı. Bavye
ralıların geyiniş tarzları, ve fır
kanın Munibte tesis edilmi ş bu
lunması bunlar hakkında husu
si tezahürata vesile verdi. 
Uzun ve hararetli alkışlar top
ladılar. Büyük bir intizam için
de gecit resmi beş buçuk sa
at sürdü. NOrenberg ts EylOI 

Saat 11, bütün caddeler yine 
insan yığınları ile dolmuş. iz· 
diham sanki nefes almağı dar
laştmyor. Sarı gömlekliler, kol
kola girerek bir şerid halinde 
intizamı muhafazaya çalışıyor

lar. Arka yollardan dolaşarak 
Hitler meydanına geldim. Bu
rada hücum kıt' alarmın geçit 

şehri 

resmi yapılacak. Meydana bü
yük tribünler inşa edilmiş, orta 

kısmı kongre azalarına, solu 
kordiplomatiğe, ataşemiliter

lere, gazetecilere, sağı da 
devlet adamlarına ayrılmış, 

ortası boş. Burada otomobil 

içinde aksaçh bir ihtiyarla ka
rısı yer almış. Propaganda na
zırı doktor Göbels çamurluğa 
dayanmış bunlarla görüşüyor. 

Bu aksaçlı ihtiyar hücum kıta
larmın ilk kumandanı General 

gelmiyor. 
Hitler de otomobilinden ine

rek aksaçlı mütekait general 
Lintmanın yanma gitti. Onlarla 
beş on dakika konuştu. Sonra 
tribünlerin önünden geçerek 
davetlileri selamladı. Tekrar 
otomobiline binerek ayakta 
önünden geçeu parti arkadaş
larını selamlamağa koyuldu. 
Hücum kıtalarının geçit resmi 
başlamıştı. Nasyonal sosyalist 
partisinin Almanyada otuz iki 
merkezi vardır. Her biri üç 
binden altı bine kadar mevcut 
ile yani hücum kıtalarının yüz
de on, on beşi ile geçit res
mine iştirak ey1emiştir. Her 
mıntakanın bayrakları önde 
geçmekte her bay1ak yüz elli 
mevcudu ifade etmekte idi. Bu 
suretle takım kolJarı ile geçen 
hücumcuların mevcudu 150 bini 
aşıyordu.Ve her teşekkülün iki 
muzikası vardı. Parti azaları 

olan bu hücumcular gerçi si
lahsızdılar. Fakat geçit resmi 
en mükemmel terbiye edilmiş 
bir ordudan daha mükemmel 
idi. Arkasında çantaları sefer
ber levazımı hepsi tamamdı. 
Yalnız noksan olan silahtı. Fa
kat istenildiği gün bunuda on
lara yarım saat içinde vermek 
işten bile değildi. binaenaleyh 
Almanyada nasyonal sosyalist 
partisinin bir milyon ile bir 
buçuk milyon arasında 24 saat 
içinde seferber edilecek (S.A) 
(S.S) (NSKK) rümüzleri ile anı
lan mükemmel bir ordusu var-

Geçit resminde en çok ~1-
kışlananlar da Avusturyalılar 
oldu. Avusturyada nasyonal 
sosyalistlere indirilen darbeden 
sonra birçok Avusturyalılar Al
manyaya iltica eylemişler, hü
cum kıt'alarında yer almışlar
dır. Bunların da adedi yalnız 
geçit resminde on binden faz
la idi. 

Geçişlerinin hararetli teza
hürata vesile vermesi Avustur
ya ile birleşme arzularının kuv
vetini ifade ediyordu. Tayyare 
grubundan 1600 kişi geÇti. Mo
tör kıtaları çok mükemmeldi. 

Hücum kıtalarının diğer bir 
kısmını teşkil eden ( S.S ) ler 
silahlı ve süngü tak vaziyetin
de geçtiler. Silahlanmış hücum
cular, Almanlar arasında ayrı 

bir sevinç, daha canlı bir te
zahüre vesile verdi. 

Alman ulusunun askeri ter
bıyesinin ne kadar yüksek ol
duğu malum bulunduğundan 

bu geçid resminin intizam ve 
haşmetini okurlar kendilerinden 
takdir edeeekleri için bu hu
susta fazla yazı yazmağı lü
zumsuz görürüm .. 

İki gün evvel de seksen bin 
mecburi hizmet erbab. ola:..ı 

gençler ellerinde küreklerle bir 
geçit resmi yapmışlar, Alman 
milletine başka bir heyecan 
vermişlerdi. Nurenberg parti 
kongresi bir heyecan kaynağı 

sayılabilir. Başlıca hedeflerin
den biri de bu olsa S?"erektir. 

Ulusu daimi bir hareket ve 
heyecan içinde bulundurınaktır. 
Bunda da muvaffak oldukla· 
rında şüphe yoktur. 

Bir yandan geçit resmi devanı 
ederken diğer yandan da ağıı· 
dan ağıza şu haber yayıldı: 

- Bu akşam Rayiştağ Nu· 
renbergde fevkalade bir içtilll~ 
yapacak!.. 

iki yüze yakın gazeteci bil· 
hassa Fransa ve Holanda gn· 
zetecileri geçit resmini ynrıdıı 
bırakarak bu siyasi mevzu e~
rafında haber toplamak faah· 
yetine g eçtiler .. 

topAcaba Rayıhştag nıçın 

lanacaktı? . 
Almanya yeni bir emri "akı 

mi yapacaktı. Genel duruıntJ~ 
kargaşalığından istifadeye pli 

kalkışacaktı? Bütün zihinlerde 
yer alan sual bu idi. 

Fakat hiç te böyle oJınad_'· 
Rayıhştag'da Hitler kısa ~·~ 
nutuk söyledi. Hatta baricıg 
siyasa üzerinde durmadı bilC·· 
Y elnız Alman milletinin sul~· 
severliğini bir kaç cümle İ e 
ifade ederek geçti. İç siya~ll 
üzerinde biraz dordu. En bil' 
yük kararı da eski siyah be· 
yaz kırmızı, Alman bayrağ•111: 
kaldırılması oldu. Buna sebe 
olarak parti ile devletin knr 
naşması gösterilmekte ise ~ 
hakikatte reaksiyonerlere ynıı• 
Kayserin avdetini umanlarll 
kat'iğ bir cevap olmaktan baş
ka bir şey değildi. ıJ 

Halk heyecanla bu nut~ .. 
her sokak başma kona~ rndİ· 
yolar, hoparlörlerle dınle 
Bu gün de böyle geçti. )'arııı 
askeri manevralar var. 

ıo;..J"' 
~a.kk.ı <:>cakof'.111•' ........ , ........................... . 
Zabıta Haherlerı: 

Hırsızhk t 
Geçmişi bozuklardan va;:r 

oğlu Ahmet. Taşçılarda J ri 
Hüseyin Avninin Ziraat alet~
mağazasından pulluk biçakl9 

nı çalarken yakalanmıştır. 
Battanya çalmış . de 

Aalil Rifatpaşa cadd~sırırıi" 
oturan Sami karısı şükrıye dl 
evinde bulunmadığı bir ~ır:9t, 
giren hırsız tarafından hır 
tanya çalınmıştır. 

DOkkAna hücum 
Etmişler d sar-

Peştemalcılar başın an ıı-

ho~ olarak geçmekte olao ~ıı
bıkalılardan Ahmed ve a~iilc' 
dası Esat aşcı Mustafaoın a1' 
kanına hücum ederek b•f 11, ... 
çektiklerinden yakalan1111ş 
dır. 

Elektrlkll hırsız: Jcs.' 
Karataşta Şebi Keınal 50 ı,~ . . ar~ 

ğtnda 40 sayılı Rehuıının. bir 
kısmında hüviyeti b~lird~)g.Ş' 
adamın elektrik fenerıle ;,çe 

H . · bab • 
tığı ve şekerci azunın .. ştOr· 
dıvarından kaçtığı görülınll 

10 lira uçmu• oilıJ 
Gazi bulvarında Yuvan hple' 

hanında Mehmsd oğlu A dtJğ'J 
din gece uykuda bulun bir 

· ell bir sırada odasına gır r.ll' 

1. Si T 
hırsız tarafından 10 ıra 
lınmıştır. 

Bir Kc-za pıır" 
Çorakkapıda FaikpaŞB95aıt 

kında Mehmed oğlu d0Ş" 
adındaki çocuk oynarken ysrll' 
müş ve sağ ayağından ıeıcet 
lanmıştır. Yaralı, Me~ır· 
hastahanesine kaldırılınıs 



Italya 
ngiltere -

Harb 

rmadıkça 

ı 

rasında · 
yoktu 

bir 

Fakat Italya saldır rs Büyük Britanya yeni 
Doğan ltalyan l<.udretini mahvedecek ir 

Cenevrede <lüşiinülen yalnız Ekonomsal 
Sanksiyon la rdır . . . Ve bunlar da yeter! 

Genevre, 20 EylOI (P.S) nomsal zecri tedbirlere karar Zaten ona teklif edilen, 
l Geçirdiğimiz günler her mem- verebilir. Bunlar da, gitgide işin kısası, yine Habeşistandır. 
eket için acıklıdır ve öyle çok etkili olur ve ltalyanın Yalnız uluslar sosyetesi bunu 
sanılıyor ki, hıncını gazetelerde ekonomi alanında mahvolması başka biçimde veremezdi. 
Yapan diktatörle Cebelüttarık demek olur. Bir esas 
~e Süveyş arasında 150 ye ya- Fakat bütün zecri tedbirle- Beşlerin teklifi yalnız bir 
ın harp gemisini temsil ettiği rin en kuvvetlisi, · Habeşlerin esastır, Fakat ltalyanlarm bun

bü Ü ~1ussoluu ı·e dmiz genel kun~ıayı bir harp gemı~i11.de . . 
Y k Brıtanya imparatorluğu bır toprak çevresını kendı ıs-

:r:~•nda dramlı maceralar uzak tekleriyle ltalyanlara bırakarak 
e~ıldir. yükse~ yaylaları üzerine ~ekil-

ruıı ~k!1t, kartların arkası gö- melerı ve ltalyanlarla kendı ara-
b dugü için, en az endişe larında çöl ve dağ bölgelerini 

eslenen bir yer varsa, orası da bırakmaları olur. O vakıt, bu 
llıuhakk k C b h a enevredir. Bu sa-
e~· ~_Yaptığım bir ankette elde 
k ~gırn etkileri, elden geldiği 
e: ar objektif olarak hulasa 

ıtıek isterim 
ltk" . 

at in o~ce, Cenevrcdeki kana-
h· gıltere ile ltalya arasında 
ğ:~ bir harp tehlikesi olmadı
ol ır. Bunun sebebi çok sade 

arak ş d k" h .. bu h u ur ı erıkı memleket 
sin akrpten aynı derecede tik

oıe tedirler. 

dan çıkarabilecek:eri asığlara 

bakınız! 
Negüsün yanında işliyecek 

ve çok geçmeden hakiki hü
kumet yerine geçecek bir kon
seyde, ltalya başlıca daireleri, 
yani hakikatta memleketin 
idare kumandalarını eline aia
bilir. Diğer dairelerde ise ne 
İngiliz. ne Fransızlar gözük
miyecek, sadece küçük dev
letlerin mümessilleri olacaktır. 

Finans, ulusal ekonomi, po
lisi böyjece, .ırsıulusal bir kad
ro hayali altında, Romanın 
elinde bulunacaktır. Az senede 
ItaJya memlekete hakim ola
bilir ve harp tehdidi o:-tadan 
kaldırıldıktan sonra, itibarı ye
niden yerleşerek ekonomsal 
durumu sağlam ve normal ola
bilir. 

Eger ltalya hiç bir fişenk 
kaybetmeden bu asığları ka
zana':>ilirse bunu yine ulusunun 
disiplinine ve ruh kuvvetine 
borçlu olacağından bu işden 
güçülmüş olarak çıktığını kim-

•• 
Urpertici bir faaliyet 

Akdenize geçen lngiliz Ana 
Donanmasının kudreti benzersizdir 

Cebe!üttarık ve Maltanın hava hücumlarına 

Dayanamıyacağı hiç ispat edilmemiştir 
,. Cebelitarıkı görmek için iki ~ 
yol vardır: Garptan şarka ve
ya şarktan garba, yani Atlan
tike doğru. Birinci yolda, Tan
ca ve Sen V ensan 'da 
ölen Okyanus'un soğuk 
ve bulanık yüzüne kar
şı Akdenizin teşkil et
tiği büyük gölün mute
dil ıklimi içine dalan 
gezgin şaşkınlığa düş-

mez. 
Fakat öteki istika-

mette, dört yüz metre 
kadar yükseklikte dar 
ve yalçın bir kaya şid
detle göze batar. lbe
rik yarım adasından 

ayrılmış gibi gözüken 
bu çorak yığın göz 
önünde soğuk, meş'um 
bir etgi bırakır. Bir vol
kan karaterinde apan
sız bir zından ve bir 
kale gözükmüş gibi. 

zabet, Bar ham, Valyant, W ors
pit, Malaya, üç harp kruvazö
rü : Hud, Repuls ve Renovn, 
sekiz hafif kruvazör, bir uçak 

Cebelitarıkı sevmek ~~~~:. 
mümkün degildir. Fakat 
onun oyuk oyuk ve ka
palı yüzüne bakarken 
bir kudret ve kuvvet 
duygusu insanın ıçıne Maltadan bir manzara - iç sokaklar 

siner. Bu dağın kendine mah- gemisi, her biri sekiz torpido-
sus gizlilikleri ve tuzakları ol- luk üç flotila, bir torpido ve 
duğu, topları, torpilleri, ağları bir yardımcı gemiyle birlikte 
ve manilerile dünvanın gidişini filotila teşkil eden altı denizalti 
durdurabileceği akla gelir. gemisi, fazla olarak da bGyük 

Ürpertici bir faaliyet 
Gerçek, bir .zamandanberi 

dünyanın gözleri Cebelüttarıka 
dönmUştür. Orada neler oluyor? 
lngiiiz filosunun orada toplan
dığı söylendi. Aynı filonun 
Malta, Abukir, Süveyşte, hu
lasa bütün Akdenizde ö:ıemli 

hareketleri bildirildi. 
Bu fevkalade deniz faaliye

tinde şimdiki hadiselerin mü
him bir rolü olduğundan kimate 
şüphe etmiyor. Bütün bu gezi-

lerin önemini küçültmek doğru 

rilen rakamlarda mübalağa var
sa da hafif filonun büyük bir 
kısmının Akdenize geçtiği mu
hakkaktır. 

Altı gemiden ibaret olan 
harp fırkacıı tamamlanmamış· 
tır. Filhakika Barhau,Risoluşon 
Revenc ve Valyent zırhlılarile 

Hud ve Rinovn harp kruva
zörlerinden ibarettir. Halbuki 
normal olarak bu fırkada sekiz 
gemi bulunacaktır. Buna karşı, 
bir uçak gemisi olacak yerde 
Kuracus ve Gloryus adlı iki 
uçak gemisi, bir sıra hafif 
torpitolar Akdenizde bulunuyor. 
Nihayet torpido ve denizaltı 
fifotillaları Akdenizin gerek 
şarkında, gerekse garbında 
bir çok gemilerle muhakkak 
takviye edilmiştir. 

Dünyanın birincisi 
Şimdi bu kocaman malz& 

menin hakikiğ kıymetini göz
den geçirelm: 
Şu son senelerde lngiliz do· 

nanması bir az geride kalmış· 
Filolarının gençleştirilmesine 
otomatik olarak girişmemiştir. 
Buna rağmen haJa dünyanın 
birinci ve en korkunç donan· 
masıdır. Bir anlaşmazlık halin· 
de 1914 te olduğu gibi yinedf 
kuvvetler muvazenesinde onun 
ağırlığı çok büyük rol oynı· 
yacaktır. . 

BuiÜn Akdenizdeki zırhlıla
rın yanına yanaşabilecek başka 

zırhlı bu denizde yoktur. ltal· 
yanın bu cinsten yalnız iki ge-

oı!u halde, geçmişde benzeri 
top?an bu denizsel kuvvet 

antısı niçin ? 

olmamakla beraber, bu mev- İngiliz hava filoları 
Adis _ Ababa sokaklarında gösteriler simde lngiliz filosunun daima kıymeti olmıyan bir ihtiyat filo- misi vardır. iki uçak gemisi 

d l dd d k 
bir degy iştirme halinde oldu- su bu kuvveti tamamlar. Hepsi yüzden fazla uçaklık seyyar 

Bana d. 
tek ıyorlar ki ; bunun bir 

seb b· aşı .. e 1 vardır:Italya hadden 
şı rı soylenmiştir. Maltaya kar-
•nu Yapılabilecek hava hücu-

na aid k l rine e . ma a eleri gazetele-
bir kg Çırnıiş, Mısır hududunda 

"elvetf. f~rkanın foplandığını 
tir Be 1 hır şekilde bildirmiş-

. un) 
atın ar, Londranın kana-

ca hem ı·· taha .. uzumsuz, hem de 
ve lrn~~l edilmez tahriklerdir, 

ngılız · tijin· imparatorluğu pres-
bu ı' tehlikeye atmaksızın 
f. nara tahamm··1 d . y. 
ıkr· d . u e emıyecegı 

ın edır 
Fazla ·l 

oku 0 arak, bu meydan 
Yuşu f·ı· ihtinı . . 11 ıyatın takib etmesi 

1 alını de .. .. .. d b 
\lhd gozonun e u-.. Urm • 

aga mecburdur. 
ı b Deniz gösterllerl 

ter! Itu l raddeye gelirse, lngil-

1 a Yanın yeni dogy makta 
o an k 
acıklı ~~retini mahvetmek gibi 
ğını .. zaruretle kar~ılaşaca
Bö l &oMtermek zaruretindedir. 
vi Y .. ece, lngiliz filolarının öde-

suel - . 
değildir. zecrı tedbırler almak 

Zecri ·· 1 
suretle sue tedbirler hiçbir 
tiin uluslar konseyinin bn-

oylara d 
rın 1 t 2ıyanan bir kara-
Ulusl oplayamaz. Ingiltere ise, 
olrn tr sosyetesinin mandası 
liye~ 51.~ın, yalnız başına mes'u
iild· Yuklenmek niyetinde de-

ır. 

Arnrna, ltalya hücum 
lJt ederse •• 

uslar sosyetesi ancak eko-

kocaman gayretler en ve e e se i ia e emiyece tir. b d hava kuvvetini temsil etmekte· 
geçirilecek toprakların değerile Cenevrede düşünülen ve ko- ğunu ve Akdenizdeki mevcu- ir en 60 kadar gemidir. dir. Kruvazör ve torpitolar, 
mütenasip olmıyan bu çok ağır nuşulan budur. dunun daha yüksek bir nisbet Halbuki şimdi Akdenizde ltalyan kruvazör ve torpito-
masraflardan İtalyanın elde G .. ili.. k. b .. 1 t hrl aldığını unutmamak gerektir. 144 İngiliz harp gemisinin bu- !arından daha az hızlı olmakla 
edeceği fayda ne olacaktır? . or uyor 1 oy ece a. 1 Tasrih edelim: lngiliz donan- lunduğu bildiriliyor. Aradaki beraber, çok artırılabilecek 

_ Su halde Mussolini kendi- edılen durum son derce vahım ması ikinci filosunda veya Ak- fark çok büyüktür. Her ne ka- yeknesak filolardır. Nihayet 
sine yapılan teklifi irgeç ka- kalmakla beraber, acıklı bir deniz filosunda mutad olarak dar İngiliz harp gemilerini say- denizaltı filotillası lngiliz do-
bul ederse daha iyi edecektir. sonuca ermesi mecburi değildir. beş zırhlı bulundurur, Kuin Eli- mak güçse de ve herne kadar ve- nanmasının en iyi ve en mo-
111•••••••••••••••••••••••••••••••11111•••••••••••1•11•••••1•••••••••1•11•1••1•••••••1111•••••1••••••••1••••••••1••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••••••••••••••••••1•••••• clern g-eı:nileridir. 

K.··cük 
~ 

Isviçre koca Almanyayı yendi 
........... llClill .............................. ~..x. 

Yahudi gazeteci 
f UHRER GAZETECİYi 

Jakob 
Bal, 20 EylUi 

Aylarca t'l!uyor, Bertold Ja
kob adlı bir Alman - Yahudi 
gazetecisi lsviçreden kaçırılmış 
ve Almanyada hapse atılmıştı. 
lsviçre hükumeti Hitlercilerin 
kendi topraklarındaki bu faa
liyetlerini protesto ederek 
jakobuh geri verilmesini istedi 
ve Almanya aleyhinde bir dos
ya açtı. Uzun süren müzake
relerden sonra, koca Almanya 
küçük lsv:çre karşısında boyun 
eğmiş ve Yahudi gazeteciyi 
geri vermiştir. 

Jakob şimdilik Lohnhof' daki 
hücresindedir ve oradan ne 
vakıt çıkacağını kimse bilmiyor. 
Anlaşılan, lsviçre hükümeti 
gazetecinin geçen sene lsviçre
ye girdiği Sen - Lui hududun
dan kendisini yine Fransaya 
sürmek niyetindedir. Fransa 
hükumeti Jakoba sığınmak hak
kını verdiğini bildirdiğinden, 
bu ge&.:e huduttan geçirilmesi 
beklenivor. 

KAÇIRAN MEMURUN 
Jakob Bale nasll geldi 

Jakobun Berlin - Bal seya
hati oldukça meraklı olmuştur. 
Jakob Pazar - Pazartesi gecesi 
Moabit hapishanesindeki hüc· 
resinden çıkarılmıştır. Kendi· 
sine hiç bir izahat verilmemiş. 
sadece trene bindirileceği bil
dirilmiştir. 

Mahbus hiç bir mukavemet
te bulunmamış ve Anhalt istas-
yonuna götürecek otomobile 
hiç bir korkuya düşmeksizin 

binmiştir. Ancak tren Berlin
den hareket ettikten sonradır 
ki yanındaki iki polis kendisini 
Bale götürüp Isviçre hükume
tine teslime memur olduklarını 
bildirmişlerdir. Jakob şu cevabı 
vermiştir: 

- Bale döneceğimi hep bi
liyordum. Sadece bir vakit 
meselesiydi. 

Filhakika 23 Martta, yani 
tevkifinden beş giin sonra, 
Berlinc\e Habse atılan jokob 
kaçmlmasının dünyada kopar-
dığı velveleden haberdar ol· 
muştu. Gardiyanlarından birisi 

" 

lsviçreye geri verildi 
CEZALANDIRILACAGINI RADYODA 

bunu kendisine bildirmekten 
sakı namamıştı. 

İki Alman plisi, Bale gelince 
hiç bir vakıt bu kadar itaatlı 
bir mahpus götürmediklerini 
söyliyerek: 

- Bu hasta vücutta ateşli 
bir ruh var! Demişlerdir. 

lsvlçreye geu, 
Bale gelmezden takriben iki 

saat önce, Jakob yoldaşlarına: 
- Baylar, yakında ayrılaca

ğız. Bal istasyonuna varınca 
üzerimde hiçbir hakkınız kal-
mıyacağını size bildiririm, de
miştir. 

Bu da gösteriyor ki hapiste 
geçirdiği uzun aylar Jakobun 
mücadeleciliğini kırmamıştır. 

Hududda lsviçre ve Alman 
memurları arasında bir rapor 
yapılmış ve Jakob lsviçre po
lislerine teslim edilmiştir. 

ŞARTLAR 
jakobu lsviçreye vermek için 

Almanyanın koştuğu şartlar 
şunlardır: 

l - jakobun lsviçreye av
deti ancak mahpus Bale varın· 

BiLDiRDi 
ca matbuata biJdirilecektir. 

2 - Jakobu kaçıranların 
suç ortağı · olarak yakalanan 
Vezeman dosyesinde ve ittiham
namesinden Alman hükumetinın 
mesuliyntine aid olan kısımlar 
kaldırılacaktır. Sade Rihter 
adlı bir memurun kendi başına 
hareket ederek ve amirlerine 
bir şey sormıyarak Jako?u ka
çırdığı ve bundan dolayı ceza
landırıldığı biJdirilecektir. 

Zaten dün akşam radyoda 
Almanya Adliye bakanı B. 
Frankın bir diyevi okunmuştur. 
Bunda Isviçreye karşı bir hak
sızlık işlenmiş olduğundan şim
di tamir edildiği ve Hitlerin, 
istikbalde, küçük memurların 
devlet işlerine karışmalarına 
müsaade etmiyeceği bildiril
mekte idi. 

Balde dö• en bir rivayete 
bakılırsa, lsviçrenin böylece 
memnun edilmesinden istifade 
ederek Almanya lsviçrede 15 
20 milyonluk bir istikraz yap
mağa çalışacakmış. 

Bu deniz kuvvetlerinin top
lanışını daimi dikkatle takibe
den Itaiya da, uçak ve deniz· 
altı tehlikesi yüzünden zırhlı 
ve harb kruvazörü itibarı 
ile lngiliz üstünlüğünün oldukça 
azolduğu iddia edilmiştir. Ta
mnmiyle doiru olmasa gerektir. 

!ngiltere, dritnotları saye
sinde, bazı limanları abluka 
edebilecek ve büyük harpte 
Avusturya filosu gibi, düşman 
filolarını hareketsizliğe mah
kum edebilecek biricik deniz 
kuvvetidir. Şunu da unutmı
yalım ki bu dritnotların 
bomba ve torpillere karşı 
himayesi son yılJarda artmıştır 
ve bunların ateş kesafeti ezi
cidir. 

Nihayet, ! Malta ve Cebelüt
tarıkın uçak hücumları altında 
ezileceği veya bataryaları sus
turacak kuvvette o!mıyan ge
milerin boğazdan geçebileceği 
hiç de isbat edilmiş değildir. 
Zaten böyle bir neticeye varmaz
dan evvel, hasmın yalnız akdeniz 
fiJosuna değil, ayni zamanda 
ana }'Urd filosuna, Nelson ve 
Rodney gibi dritnotların 406 
milimetrelik toplarına, bir kaç 
torpilden hiç zarar görmiye-
cek ve hava bombalarını da 
fütursuzca sineye çekebilecek 
olan 40 santimlik zırhlarına 
hesap vermesi lazım gelecektir. 
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ihtiyar Borjiyaya aspazmoz 
ge!di. Köpek gibi can çekişi
yordu. Vücudu soğudu, ağzın
dan kanlı köpükler geliyordu, 
bir hmlh daha işitildi. Canı 

çıktı. Şimdi Borjiya mosmor 
kesilmiş vücudu ile ağzını aç
mış sırıtmış bir halde kütük 
gibi yanıyordu. Papa altıncı 
Aleksandrın canı da bu suretle 
cehenneme gitmişti. 

" ,, " 
Maga bir kaç saniye Rodrik 

Borjjyanın l~i üzerine gözlerini 
dikerek durdu. Beyni altüst 
oluyordu. Kendi bendine heze
yanlar savuruyordu. 

- Rodrik ölmüş diye kim 
söyliyor? Benim Rodrikim öl
memiştir. Sen benim kalbimde 
yaşıyorsun heni bekle.. Ben de 
geliyorum! 

Maga odadan çıkb. Etrafı 
duman sarmıştı. AJevler içinden 
güçlükle merdivenden indi. Bu 
esnada yangın etrafı kuşatı

yordu. Şatodan çıktı. Deniz ke
narmdaki kayalıklardan kum
sala indi, denize doğru yürüdü. 
Roza Vanozzo denizin dalga
ları arasında çırpınmakta iken 
Lükresin şatosu alevler içeri
sinde yanıyordu. Maia hem bu 
tteşe, hem de gözlerini Ra
gastanı sevgilisile beraber gö· 
türen yelkenlerini açmış gemiye 
bakıyordu. Bu esnada dalgalar 
baımdao aşıyor, biçare kadıo: 

- Beni dinle Rodrik, sev
gili Rodrik, ben de gel yorum, 
sevgilim, dedi.. Dalgalar ara
ııoda kayboldu. 

" 
" " Monteforte bahçeleri 

Kont Alma slllalesi sarayının 
geniş ve müzeyyen bahçeleri 
yaz mevsiminin güzel akşam
lanna sahne olmuştur. 

Bir yaz akşamı güneş gurup 
ederken büyük Söğüd ağacının 
altında toplanmış insan gümesi 
vardı. Saray kAhyası Yakomo, 

şerbet ~etirmekte olan hizmet
çilere nezaret edıyor, saray 
muhafızı Sinyor lspada Kappa 
da kılmcına dayanarak bu gü
zel levhayı seyrediyordu. 

Primver ile Rozita kanepe 
üzerine otu muşlar, on metre 
önde Rafail Sanço, resim seh
pasanın ba~ında bu manzarayı 
tesbit ediyordu. Henüz bir ya
şında nur topu gibi çocuk Prim
verin ayakları dibinde emekli
yordu. Bu sev mli yavru Ragas
tan ile Primverin çocuğu idi. 

Diğer tarafta Monteforte 
sinyoru olup Kont Alma unva
nını kazanan Şövalye dö Ra
gastan ile dostu Makiyavel 
vardı. Birbirlerile konuşurken 
Makiy:ıvel dedi ki: 

- Öyle muvaffakıyetler ka· 
zandımz ve öyle harikalar gös
terdiniz ki bütün acun hay
rette kaldı, azizim Rasrastan!. 

Şövalye yalnız gülüyordu. 
Makiyavel sözüne devam ede
rek: 

- Altıncı Aleksandrın pa
palığını mahvettiniz, Borjiya
ların kökünü kuruttunuz .. Şimdi 
Lükres, (Frera) dükası ile ev
lenmek çaresini anyor, Roma
lılardan zorla gırtlaklarına ba
sarak topladığı milyonlan israf 
etmek istiyor. Sefil Sezar Bor
jiya sınır komşularile dalaşıyor, 
o da aldığı yaranın tesirile ya
vaş yavaş canı cehenneme gi
der zannederim. Şimdi memle-
ketimizde endüstri, fen bilgisi 
yeniden canlaoacak!. Ulus gen
liğe (refaha) kavuştu, demektir. 

Sözlerile dört yana sevincini 
göstermek istiyordu. 

Ragastan küçücük yavrusunu 
kucakladı, Primvere doğru yü
rüdü: 

- Bundan sonra veni dir'm, 
yeni çığır üzerinde yürüyeceğiz, 
dedi. 

- SON-
••••• 

Memel işi de çok Genel sayım 
K Ankara, 23 (A.A)- Milleti-

J ZIŞl Y Or mizin ileri adımlarile do:u olan 
Londra 24 (Ö.R) - lngilte- yaşama kudret ve hakkını 

renin BerJin büyük elçisi B. dünyaya tanıtan bir devirde 
Erik Filips lngiliz hükumetinin yaşıyoruz. lnkişaflanmızın öl-
Memel ltakkında Litvanya hü- çülmesi için içinde bulunduğu-
kümeti tarafından verilen iza- muz, üzerinde ehemmiyetle du-
hab kafi bulduğunu bildirmiştir. racağımız işlerden birisi de 

Alman gazeteleri bu diyevi muhakkak ki 20 İlkteşrin Pa-
tefsirden sakınmakta ve Lit- zar günü yapılacak olan genel 

nüfus sayımıdır. 
vanyaya karşı çok ateşli ve 
hırslı yauıJar yazmağa devam Romen köylüleri 
etmektedir. 

Cenevre 24 (Ô.R) -Uluslar 
Konseyinde Litvanya delegesi 
gazeteler, radyo vasıtasile ve 
banka tazyiklerile Litvanyanın 
iç işlerine karışmağa çalışan 
Almanyanın durumunu pro· 
testo etmi,tir. 

Kızıl orduda 
Süel rütbeler 

Moskova 23 (A.A) - Mer
kezi icra komitesi ve halle ko-
miserleri meclisi bir kararname 
i1e kızıl orduda şahsi silel rüt-

beler kabw edildiğini bildir
mekte, ordunun kumanda heye• 
tinin statülerini neşretmektedir. 

İtalya' da gazetelerin 
boylan küçüldü 

Roma, 23 (A.A) - Yeni bir· 
kararname özel tabileri yasak 
etmekte ve gazetelerin boyla
rını küçültmektedir. 

Cebelüttarıkta meçhul 
Bir tayyare 

Cebelüttank 23 ( A.A ) -
Mabelladan gelen bir habere 
giSre tabiiyeti meçhul bir tay
yare denize düşmüştür-

Alman gazetelerine Bükreş
ten bildirildiğine, Romen ulu
sal köylü partisi, gelecek bi
rinci teşrinde 200,000 köylü i!e 
hükumet merkezine ge!meğe 
ve gösteride bulunmağa karar 
vermiştir. 

Tolestoy g·:nü 
Önümüzdeki ikinci teşrinde 

T olstoy'un ölümünün 25 inci 
yıldönümüdür. Bu münasebetle 
Moskova' da ki T olstoy müze
sinde bir sergi açılacak ve bu 
iÜne kadar yabancı dillere 
çevrilmiş ne kadar eseri varsa 
halka gösterilecektir. Tolsto
yun eserleri 32 dile çevrilmi~
tir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• :····· 1 

Muhasebede 
Kuvvetli bir genç 

Aranıyor 
Fransızça veya lngilizçe li

sanlanndan birine aşina ve mu
hasebece de malumat sahibi 
Türk tabiiyetinde bir genç 
aranmaktadır. lzmir 171 No. lu 
posta kutusuna müracaat o)un
ması. 
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Egemenlik 
takdirde ltalya 
ayırabilecektir 

Cebelüttarıkın kayalardan meydana getirilmiş istihkamı müte· 
kasit bir topç11 ateşine çok güçlükle mukavemet edebilecekmiş. 

Malta'da Akdeniz lngiliz /ilosunda!l bir parça 
Pe,ter luoyd yazayor: patladığı takdirde Italya Ak- dan Akdenizle dışarısı arasın-
Italyanın, coğrafi durumu denizin doğunn ile batısını bir daki irtibab kesmek için lazım· 

bakımından Akdenizde çok birinden ayırabilecektir. Fakat gelen vasıtalara malikdirler. 
hakim bir mevki aldığından buna mukabil lngiltere bütün Fakat ltalya, aç1k ve müda-
dolayı "Akdeniz devleti,, adını Akdenizi isole etmek kabiliye- faasız duran limanlarımn bom-
kazanması lazım geldiğinde tindedir her iki hükumet te bu bardıman edilruesinden kork-
şüphe yoktur. Adriyatik deni· ihtimali bir hakikata çevirmek tuğu gibi Habeşistanla harbe 
zile Adalar denizi, tamamile için lizımgelen vasıtalara ma- giriştiği takdirde Süveyş ka-
ltalyanın egemenliği altındadır. liktirler. nalının kapatılmasından endişe 
Sicilyanın batı güney noktasile İtatyanın bugiln takr\ben 72 etmektedir. Bu takdirde Afri-
( Marsala ) Tunus körfezinin denizalb gemisi,1000 den fazla kada çarpışan askerlerine tak-
doğu kuzay noktası (Kap Bon uçağı, birçok küçük balonları, viye kuvvetleri göndermek için 
yahud Ras adalar ) arasında 60 muhribi, 45 torpidosu ve an_cak hava yoluna baş vurabi-
75 deniz mili yahud 140 kilo- 45 motörü vardır. Sade bu lir ki, bunun de doğu Afrika-
metrelik bir mesafe olduğuna kuvvetler, yukarıda bahsi ge- daki orduların ihtiyacını tama-
göre, ltalya, deniz kuvvetleri çen barikadı yapmağa kiifidir. men kapatmağa kafi geleceği 
vasıtasile Akdenizi ikiye böl- Ancak Habeşistanla harbedil- şüphelidir. Esasen daha bugün 
mek kudretine maliktir. Hatta diği takdirde uç.aklann en bü- bile Mısınn üzerinde uçmak 
ltalyaya aid olan PantelJeria yük kısmı oradaki cephelere yasak edilmiştir. 
adası, hem denizaltı gemileri ta!ısis edilecektir. Bundan baş- Buna mukabil lngiltere de 
ve uçaklar için eyi bir istinad ka ltalyanın · biraz eski - dört Akdenizdeki hakim mevkiinin 
noktasıdır, hem de K:ap Born- dritootu, hır uçak gemisi, 13 kaybolmasından çekiniyor. Mal-
dan ancak 45 deniz mili uzak- hafif ve 19 ağır krovazörü \".:: ta, kuvvetli uçak hücumlan 
lığındadır. Şu halde bugünün kafi mikdarda refakat eden karşısında büyük zararlara uğ• 
modern savaş vasıtalariyle yu- levazım gemileri de vardır. rayacağı gibi cebelüttarikın ka-
karıda adı geçen yolu kapa- lnıPJterenin filosu, Franşa ve yalardan meydana getirilmiş, 
mak ve Cebelüttarık boğazile ltalyaya nisbet edildiği zaman istihkamı, mütekasif bir ağır 
Malta adası arasındaki bütün şu sonuç elde edilir. 3 : 3 : 5 topçu ateşine, ancak çok güç-
bağları koparmak pek kolay- yani büyük Britanyanın deniz lükle uzun müddet mukavemet 
dır. kuvveti ayrı ayn her bir mem- edebilir. 

lngiltere, Akdenizde üç ön- Jekete nisbetle bir misli fazla işte her iki devlet de bütün 
emli ve hakim mevkiye sahip· ve takriben ikisinin mecmuuna kuvvetlerine rağmen, bir iki 
tir. Cebelüttarık, Malta, Port- müsavidir. Bundan başka lngil· zayıf noktaJarile birbirlerine 
sait yahut lskenderiye, daha terenin lehine olarak Cebelüt- karşı korku dolu bir durum 
sonra tamamiyle doğuda bulu- tarık ve Malta, üssü bahrilerini, almışlardır. Fakat eğer başka 
nan Kıbrıs adası ve nihayet a ı1anevi denizciJik.lerini, mü- bir Akdeniz devleti İtalyaya 
Filistinde sonazamanlarda vü- cadeleci ruhlarım ve artık ta- iltihak edecek olursa, o zaman 
cuda getirilen limanlarının en rihe karışmış sebatlarını zik- ltalyanıo çok daha hakim bir 
belli başlısı o!an Haifa, lngil- rt:tmek kabildir. Buyük Britan- vaziyet alacağında şüphe 
tere, yüzlerce yıllardanberi, ile- ya bundan başka Akdenizdeki yoktur. 
ri gören siyasasiyle bütün ön- egemenliği tamamen eline al- Hava kuvvetlerine gelince, 
emli deniz tecimi yollarım, masma yarayan Avrupamn iki umumiyetle bunlardan beklenen 
kendi eline ve kendi hakimi- en büyük savaş gemisine ma- muvaffakıyetin pek fazla mü-
yeti altına amıya çalışmıştır. Jiktir; bunlar da "Nelson,, ve baJiğalı olduğu muhakkakbr. 
lngilterenin, bütün limanlara .. Rodney,, ıbitoatlarıdır. Bu Zehirli gazlar yasakbr. Fakat 
- ve hatta diyebiliriz ki - bü- gemiler hiç bir düşmandan bu yasağın herkes tarafından 
tün eski dünyaya malik olmak korkmıyacak kadar muazzam tutulup tutulmıyacağı da belli 
suretiyle dünya tecimi üzerin- oJduldarı gibi aynı zamanda değildir. Evvelce Avusturya-
deki hakim durumunu hatta teşıdıkları isme de şeref ver- Macaristana aid oJan Pola limanı 
büyük savaş bile değiştireme- mektedirler. Gemide 40,6 san· büyük savaş esnasında, ekseri-
miştir. timetrelik 9 top, torpida müda- yetle ağır kalibrede (50 Kg.) 

Bu yüzden bütün Akdeniz faası için 15,2 santimetrelik 12 2000 bomba ile bombardıman 
memleketlerinin lngiltereyi bir top ve uçak müdafaası için edilmişti. Fakat hakikatte el-
mütecaviz zannederek onun de 6,11 santimetrelik bir çok de edilen zararın değeri sıfıra 
tazyikinden kurtulmak istedik- makinalı toplar vardır. Mevcut müsavidi. Hava silahının o za-
leri kolayca anlaşılır. Çünkü makinalar 50,000 beygir kuv- mandanberi inkişaf ettiği mu-
Büyük Britanya, bugün bile vetindedir ve geminin saatta hakkaktır; netekim isabet im-
Cebelüttarık ve Portsaidi (Sü- 23,5 deniz mili almasını temin kanı fazlalaşmış, bombaların 
veyş kanalı) kapatarak, bütün eder, gemi, alınan hususi terti- tahrip ve infilak kuvveti önemli 
Akdeniz memleketlerinin gemi- bat sayesinde gerek torpito bir miktarda artmışbr. Fakat 
l~rini Atlas veya Hint de- ve gerek uçak hücumlarına buna mukabil müdafaa tedbir-
nizlerine çlkmaklan menede- karşı muvaffakiyetle göğüs leri de ilerletilmiş ve bu yüz-
bilir. logiltere bu esnada Hin- gerebilir . Hiç bir Akde- den düşman uçakları ancak 
distl?n yolunu emniyet altına niz devleti, bu muazzam 2500 - 4000 metreden hücum 
alan ve artık tarihi bir mahiyet savaş gemilerile boy ölçüşebi- etmeğe mecbur olmuşlardır. 
kesbeden bir ananeye dayan- lecek bir gemi çıkaramaz. Bununla beraber çok şiddetli 
maktadır. Demek ki her iki .. devlet de, çarpışmalar olacakhr. Ancak 

Yukarıda verilen izahattan bir yandan Akdenizdeki mü- gazlı bombalar, rüzgarların 
da anlaşıldığına göre, harp nakaleyi durdurmak, diğer yan- hiç dinmediği kış mevsiminde, .. , __ ., __ ...,_................. ... 

.es EylOI •e'9• 

Yeni Asır'ın 
Lafonteni 

isyan 
~ ı 

Masal bıt ya! Kadınlar bir guı 
top/anmzŞ 

Demişler ki: Tabiatta var rok yanlış 
Hele bizler doğurur, ağrı çekeriz 
Ammzdarı eıkeklerde yok bir iz 
Varalım da yalvaralım biz Allalıa 
Elbet insaf eder çektiğimiz aha 
Kapanırlar secdeye bin ah, niyazla 
Yalvarıp ta derler ki hep bir ôvazf~: 
Ağrı çekell biziz, doğuıan da bizıZ 
Acımızdan erkekte görünmez bir iZ 
Biz doğarsak; bari eıkek çekse acı 
Hepimiz bu dilekle se11de11 duacı ., . 

• • 
" KabUl olur duaları her nasılsa 

Ve değişir tabiattaki hu yasa 
Doğum vakfı gelince eıkekle sant'"' 

o Çekmez kadın doğururken bir acı 
Böyf,e devam eder bu hüküm bir zaman 

1. Çeke dmswı trk(k/er ııarsın: Ahı 
aman 

Tanrı bir güıı kti/i lıöıür, bir de'! 
. yetil 

fl/Jöyle bir kaç doğum sane1sız beliti! 
"fJEıkek şüphe eder doğandan, kadındatı 
Kavga ile iz kalmaz yuva tadıntlilfl 
Dirliksizlüc çoğallr, artar ortada 

;ı- Yalvarırlar: Döner yin~ iş mu/ada 
Kısadan hisse 

Tabiatın kanunu asla bozulmaz 
Bozulursa dünyada düzen de ka/maJ. 
isyan eden yüklenir isyan günallı 

1 Yine isyan ettiği yerdir penahı . ..,;\,." ... 
J • 

••• 
Ha beşte 

Suların çek;lmesini 
Bekliyecekler . 

· Stampa gazetesine göre Adıs 
Ababadan bildirildiğine gare 
yağmur mevsimi daha ğeçıne'" 
miştir. Sağnak halinde yağall 
yağmurlann arkası kesilmeıııit'" 
tir. Bu yağmurların 22 eylu~e 
kadar süreceği sanılıyor. Yaır 
murun arkası kesilmiş bi1e ol'" 
sa bataklık halini almış "' 
lan memleketin yolları süel ta'" 
şıtlara elverişli oluncaya kadar 
daha bir ay beklemek Iaııdl 
gelecektir. 

T ajikistanda . 
Tajikistan cumurluğu eski 

Arab harflerini bırakmış •e 
bütün kurullarında, gazeteleriıı
de ve okullarında Latincedell 
çevrilme yeni harfler kabul el'" 
miştir. , •• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••''..u 
rüzgarların çok sakin oJdui 
yaz mevsiminden çok daha aı 
tehlikelidir. 

Bu gün İtalya, Akdeniz ~a
valarına hakimdir, lngiltere ıse 
ancak tayyare gemileri ••; 
sı :asile avcı ve bombardııll' 
tıçaklarım getirebilir. Busj: 
1 :Jl uçağı taşıyabilecek . 
büyük uçak gemisine malikiJtır~ 
~ade en büyük uçak geııı e 
r:,den olan "Glorisus,, ve ••CO: 
urageous,, elli ikişer uçak t• 
şıyabilirler. 

Cebelüttank ve Malta'd• 
bugün 10 ve 15 uçaklı iki \I~ 
ya üç filo vardır. Bazı geJJJl 
lerde uçaklann inmes~ !el; 
hareket etmesine elverişli t 
şekilde hazırlanmışbr. Fa~•; 
bunJar bombaların isabet1J: .. 
tahkik etmek üzere kullanıl 
j'ı için savaş kuvvetlerine da: 
bil değildirler. Sıyasal bakıJJJ 
dan çok gergin olan şu '°~ 
günlerde ve en biiyük devle

0 adamlarının sanksiyonlard• 
açıkça bahsettikleri bir sırad•• 

• O" insanın aklına, bu sanksı.Y0 • 

larin nasıl bir şekil alabilece~ 
suali geliyor. Evveli kiıllre; .. 
maddeler, gaz maskeleri, k0 

, .. 

serve, kömür gibi sava~a Y , .. 
rayacak bütün maddelerıD 5 ıı· 
tışt durdurulacak, sönra rka t
nın başında adı geçen barı • 
lar yapılacaktır. b'' • • 1 

Fakat Italya, herbangı iı" 
sanksiyona başvurulduğu t~ İJS 
dirde bunun harbetmek ~~ 
bir sebep telakki olunacai 
bildirmiştir. ·ı-

Bunun için yukarıda . den~ e 
cilik bakımından izah edılıJJe~ .. 
çalışılan bu meselenin en da., .. 
tüel tarafı, mevzuu bahs eb• 
}etlerin, hangi noktadan d• 
kolayca zaif düşürülebi}ect'" 

• ğidir. 



un 
E ~7 Eylul 935 tarihinden 23 

.Y ül 935 tarihine kadar şeh· 
tıın· . t ız bcaret ve zahire borsası 
arafından neşredilmiş olan boı-

•a bülteni · .. ·· ·· t . erme gore sozu geçen 
. a.rıhlerin teşkil eylediği hafta 
IÇtnd b ola e orsada alımp satılmış 
c' il toprak mahsullerimizin 
ıns n · 'k b f al k t ' evı, mı tar ve a t ı 

~ nd çok ve en az fiatleri aşa
gı ak· 

ı surette toplanmıştır: 
c· Satılmış olan örünlerin 

•ns ve nevi Miktarı Az Çok 
U çuval 
.ı:ak huğ- 720 6,125 6,625 
U Yı Y\lnıu~ak 
d fak huğ- 622 6,25 6,50 
,_/"il ıert 

trli buğday 272 5,50 6,50 
Yumuşak 

~e~U.buğday240 5,75 5,75 

El direk 80 
Mersin 1293 

5,75 5,75 

Yerli arpa 298 
Balda 

44 

4,875 5,5675 
3,75 3,75 

l<,undan 
4,625 4,875 

beyaz 261 
" sarı 15 

Ak higara 23 
dırı 85 

Burç.ak 25 
Nohut 14 

Pa bal ye 

6,00 
5,00 
5,00 
3,25 
4,875 
5,75 

b. ?1°k prese 
ırınci 65 45 00 

ilanı k ' u prese 
\tad ı· 

e 1 101 45,00 

Pamuk 
kilo 

ıtakirdeği 100000 2,45 
ıtıuk 

Çekirdev. 
\' gı 

Teadtleli 32,500 2,45 
ı ba-

de11ı • • 
ati b ıçdı 1955 52,00 

a ern içi 275 42,SO 

0 ~ 1 adet 
g ak derisi 8400 43,00 

Çc'-· d . çuval 
"ır ksız 

\lz" 

7,00 
5,00 
5,25 
3,75 
4,875 
5,75 

40,00 

45,00 

2,45 

2,45 

52,00 
42,50 

43,00 

R_ Uın 35689 
1 a~alu ilzüoı 14 

5,75 16,50 

tıcır 23954 
7,50 8 
4,50 16,00 

Zcytin
Yağı 

kilo 
l15,12s 26,2s 29,50 

liaftal k b 
karıda ~ orsa satışları yu-
dıkt ışaretli surette topla-
sınd:nb 80?ra bu ürünler ara
deJ-..11· . ellı başla ihracat cıad-

.... nı t k'l sa eş ı edenlerinin bor-
nes · 

lık ın rıyatı noktasından hafta-
ların uaınelatı ile borsa fiyat

ı ve · tahkik pıyasada yaptığımız 
R'ını ata ve ilgililerden aldı-

ız rn IA 
Yasa du: umata mü,steniden pi-
ayrı Utnlarını aşağıda ayrı 
2edi}soayın okuyucularımıza ar-

ruz. 

s Arpa 
aldı;~ hafta içinde borsadan 
aldı" ız yevmi bültenlerden 
d gırnız net' .. a sat 1 ıceye gore borsa-
nev'j ~ ınış olan arpalar yerli 
tıda n. en olmak üzere yuka
Çuv ldışaretlediğimiz gibi 298 
1 a an 'b osu 3 75 

1 aret olup beher ki-
görnıü' t" kuruştan muamele 
tıi nev~dur. Geçen hafta ise ay
sada 3 ?Sn 448 cuval arpa bor
da rn ' • 3,875 kurus arasın-

uarnele - .. .. G Senenin b gormuştu. eçen 
za b u haftasında ise ke-

orsada 1 olan a ınıp satılmış 

b arpalar ne . f' . . a ·ı vı ve ıat ıti-rı e be h' . rveç ı atı bulunmuştu. 

Nev" Fi 
Otak Miktan Az Çok 

" a!f'a 3316 3,125 3,3475 
2000 3,00 2.00 

eski satış 
Yerli arpa 2455 3,25 3,40 
Ye':eiin 7771 

Anadolu dahili arpa piyasa
sile lzmir piyasası arasında 

fazla bir fark görülmemekte 
olması ötedenberi vaki neşri
yatımızda arzeylediğimiz gibi 
külliyetli miktarda arpa alış 

verişleri olmasına mani teşkil 
eylemekte ve yalnız dahilde 
teşkilatlan olmıyan bazı ihra
catçılarla lzmir zahire ve de
ğirmencilerinin arasıra piyadan 
vaki mubayaalarından başka 

işlere rastlanmamaktadır. Ge
çen ve daha evvelki haftalar 
içinde :ıahire ihracat şirketi 

tarafından lzmir piyasında bir 
kaç parti mal alınmış ise de ~J 
bunun arkası gelmemış ve bu 
hareket alakadarlar tarafından f 
bir piyasa sınası olarak telak
ki edilmişti. 

Bu itibarla son haftanın ar
pa piyasasına geçen ve daha 

evvelki haftadan ayni gözle 
bakilmaktadır. 

Bakla 
Son haftanın bütün bakla 

muamelesi yukarıdaki icmalde 
de arzeylediğimiz gibi yalnız 

44 çuvala munhasır kalmış ve 
üunların da beher kilosu 4,625 
ile 4,875 kuruş arasında sa
tılmışhr. 

Geçen hafta ise 1355 çuval 
bakla satılmış ve beher kilosu 
borsaya 4,625 ile 4,8125 kuruş 
arasında yazdırılmıştı:-. 

Geçen senenin aynı hafta
sında da kilosu 4,5 kuruştan 
1399 çuval bakla satışı borsaya 
yazdırılmıştı. 

Son hafta içinde bakla işle
rinde hiç te uranlanmıyan ve 
beklenmiyen bir durgunluk 
görülmüştUr. Alıcılar pek nazlı 
hareket ile azami olarak 4,5 
kuruş teklif etmişlerse de sa• 
tıcılar vaziyeti takdir ve bakla 
piyasasının geçen haftaki neş· 
riyatımız gibi atisine emin göz
lerle bakıldıği için bu fiatle 
mal vermeğe yanaşmamışlar ve 
bunun için .de piyasada dur
gunluk görülmüştür. 

z 
Nevi Mile tar Fiat 

balye az 
Prs. 1 ·ci hazır 65 45 

" " vadeli 101 45 
Yelcfın 166 

çok 
45 
45 

Geçen hafta ise '15 - 46 ku
ruştan 235 balye prese lıaı1r 
birinci, 44 • 45 kuruştan 460 
bal ye pre :e vadeli birinci ve 
46 kurustan 10 harar kaba 
birinci pamuk muamelesi ol
muştu. 

Geçen senenin ayni hafta
sında da 38 kuruştan 305 bal
ye prese birinci, 31 ~ 33 ku
ruştan 220 balye prese üçün
cü pamuk satışı olmuştu. 

Geçen haftaki neşriyatımız· 

da da arzeylediğimiz gibi yeni 
mahsul pamukların piyasaya 
fazlaca arzedilmesi ve Liver
pol ve Nevyork pamuk fiat· 
!erinde tenezzüller görülmekte 
olması piyasada hissedilecek 
derecede durgunluk husule ge
tirmiş ve fiatlerde geçen haf· 
taya nisbetle bir kuruşluk da
ha tenezzül görülmekte bulun
muştur. 

Bidayette fazla miktarda mü
bayeata girişmiş olan İzmir 
mensucat fabrikaları son hafta 
içinde gevşek hareket etmişler 
ve hafta muamelatı gayet 
ehemmiyetsiz bir yekuna düş
müştür. 

Bu münasebetle son harta 
piyasasına durgun ve gevşek 

gözile bakılmaktadır. 
Bu sene rekoltesi hakkında 

salahiyettar zevattan yaptığı
mız tahkikat neticesinde bu 
sene elli, elli beş bin balya 
raddesinde uranlanan pamuk 
iirününün kuraklık dolayısile 

hayli miktarda azaldığı anla
şılmıştır. Pamuk kozaları lus
men kuraklıktan temamile 
neşvünüma bulmadığı gibi bir 
kısım mahsul de kalite nokta
sından düşmüştür. Bu yüzden 
bu sene rekoltesinin 45 bin 
balyaya düştüğü söylenmekte
dir. 

Buna rağmen fiatlerde şim
dilik görülen düşkünlük piya
sada bilhassa ihracat için aiıcı 

bulunmamasına atfedilmektedir. 
Geçen sene pamuk fiatlerinin 
kuvvetli bir müşterimiz olan 
Almsnyaya karşı yükseltilmiş 

olması bu sene ihracat işlerini 
sekteye uğratmış gibi görül· 
mektedir. 

Maamafih geçen senenin bu 
sıralarında fiatlerin 38 kuruşta 

Alakadarların ifade ve tah
minlerine göre bu sene istihsal 
edilmiş olan bakla ürünümüzün 
dörtte üçü satılmış ve memle
ketten de çıkarılmıştır. Halen 
elde kalmış olan miktarın ise 
kuvvetli müstahsil ve tüccar 
elinde bulunması ve istihlak 
piyasalarından ihracatçılara her 
gün yeni siparişler gelmekte 
olması hasebile bakla piyasası 
için endişe edilmemektedir. 
Şu kadar var ki iş mevsimin

de bulunulması hasebile takas 
işlerinde görülen ufak tefek 
zorluklar zail olur olmaz bakla 
işlerinin yeniden canlanacagı 
ve elde bulundurulmakta olan 
miktarın bugünkünden daha 

müsait ve elverişli olacağı kuv · 
vetle umulaıakta ve bu müna
sebetle ellerinde mal bulundu
ran satıcılar çok uyanık dav
ranmaktadırlar. 

olması ve halen 45-46 kuruşta 
I bulunması şimdilik pamuk iş

lerini normalin üzerinde gös
termekte ise de ati• için fikir 
ve mütalea dermiyan edileme· 
mektedir. 

Baklanın piyasa vaziyetinin 
önümüzdeki ha~alar içinde an
laşılacagı kuvvetle umılluyor. 

Pamuk 
Son hafta içinde boruda 

satılmış olan pamuklar aşağı
daki aurette toplan••ıw: 

lzmir piyasasında bugün için 
beşyüz balyadan fazla mal bu· 
lunduğu ve her gün de yeni 

' yeni partiler geldiği söyleniyor. 
Hafta içinde ihracatçılar tara
fından mal mübayaasma baş
landığı takdirde fiatlerin ala
cağı nihai şeklin anlaşılacağı 

muhakkak telakki edilmekte 
aksi halde piyasanın bugünkü 
durgunluk durumunu saklaya
cağı urnnlanmaktadır. 

Palamut 
Borsa bültenlerine göre, son 

hafta içinde boraaya palamut 
üzerine muamele yazdırılma

Jlllfbr. 

e satılmış bulunacak . züm 
•• • 

yasası uzerın tes · i-ini gösterdi • 

Geçen hafta içinde ise bor
saya kentalı 410 kuruştan 14 
kental tırnak, 270 kuruştan 17 
kental kaba ve 330 kuruştan 
10 kental işlenmiş kaba pala
mut satışı kaydettirilmişti. 

Geçen senenin ayni haftası 
içinde 390 - 430 kuruştan 100 
kental tırnak, 297 kuruştan 
197 kental tırnaklı, 224,25-273 
k••ruştan 423 kental kaba, 
204, 7 5 kuruştan 26 kental ro
foz, 224,25 kuruştan 8 kental 
kamatina palamut satısı bor
saya kaydettirilmiştr. 

1935 sened palamut mahsu· 
lünün idrakine başlandığı ve 
geçen sene bu sıralarda piya
samızda palamut üzerine önemli 
muameleler yapılmış olmasına 

karşı bu sene piyasada görü
len işsiz!ik hakkında alakadar· 
lar nezdinde yaptımız tahki
kattan elde ettiğimiz neticeyi 
aşağıda hulasa ediyoruz: 

935 senesi palamut rekol
tesi 1934 senesi rekoltesinden 
yüzde elli derecesinde noksan
dır. Bu münasebetle palamut 
fiatleri yükselmek istidadını 
açıkça göstermektedir. Bunun 
için de palamut mustahsilleri 
ve pulamut tacirleri ellerindeki 
malları kuvvetle saklamakta
dırlar. 

lzmir ihracatçıları bundan 
birkaçgün evvel lzmirde bir 
içtima yapmışlar ve palamut 
fiatleri hakkında göri.işmUş)er 
ise de kat'i bir netice elde 
edememişlerdir. 

Bunun için ikinci bir içtima 

kilosu 27,375 - 29,50 kuruştan 
56025 kilo yemeklik, 27 ,25 -
28,25 kuruştan 24100 kilo sa
bunluk ve 26,25 kuruştan 3500 
kilo sıra malı zeytinyağı satışı 
ya:zdmlmışhr. 

Geçen hafta ise 27 ,25 ku-

ruştan 10000 kilo sıra malı 

zeytinyağ muamelesi olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 

borsada zeytinyağı üzerine iş 

olmamıştı. Aylardunberi lzmir 

zeytinyağı piyasasında görül

müş olan durgunluk geçen ve 
son haftalar içinde kısmen zail 

olmuş gibidir. Hafta muamele

leri yilksek bir yekUna balii 

olmamakta bulunmakla beraber 
bu mevsim için mühimce te
lekki ediliyor · 

Zeytinyağı işleri halen gerçi 

ihracat için yapılmamaktadu'. 

F alcat geçen haftaki neşriyatı

mızda arzettiğimiz gibi bu se

ne rekoltenin pek noksan tah

min edilmekte olması sehebile 

spekülasyon yapılmaktadır ve 

bunun için de son hafta içinde 

yukarıda gösterilen işler ya• 
pılmıştır. 

Rekolte hakkında kat'i tah-
minler yapılır yapılmaz vadeli 

işlere geniş mıktarda başlana

cağı muhakkak olarak görül
mektedir. 

Perakende işlerde fiatler her 

gün bir az daha tereffu gÖs• 

termekte olup piyasada bil-
yapılması ve buna Yunanista- hassa sabunluk mallar aran· 
nın palamut ve deri işlerinde 

kuvvetli bir amil olup en bü
yük palamut fabrikası sahibi 
bulunan ve memleketimizden 
vasi mikyasta palamut müha
yaatında bulunan Surlanga'nın 

da davet edilmesi kararlaştırıl
mış ve mumaileyhin bu davete 
icabet edeceği de anlaşılmıştır. 

Bugün için valeks fiatlerinin 
bir lngiliz lirası kadar yüksek
lik ızöstermekte olmasına karşı 
müstehlik piyasada ihracatçı
larımız tarafından oferte yapıl
mamakta ve sipariş teklifleri 
reddedilmektedir. 

lzmirde mevcut valeks fab
rikaları mevsim başı olmak do· 
layısiyle tamirat ile ve yeni 

kadrolarını tanzim ile uğraş
makta olup henüz işe başlamış 
def-illerdir. 

Maamafih palamut mevsimi-

makta ve fiatler her gün biraz 

daha yükseklik göstermektedir. 

Bu sene mahsullerinin idra

kinden evvel zeytin yaği piya· 

sasında kuvvetli tohavvüller 
olacağı tahmin edilmektedir. 

incir 
1935 senesinde inci mabsu

lünün piyasaya arzı gününden 
23-9-936 aksamına kadar izmir 

borsasına 105132 çuval muhte
lif incir satışı yazdırılmıştır.Sa-

tılan bu incirler nev'ine göre 
S ile 18 arasında muamele 

görmüştür. Hurda fiyatları 4 
-4,625 guruş arasında bulun
maktadır. 

Geçen sene ise bu tarihe 
kadar 63149 çuval muhtelif in-

cir satıldığına göre bu sene 
fazla satış yekiınli kırk üç bin 
çuval raddesinde demektir, ! nin iyiden iyiye yanaşmış ve 

hatta gelmiş olduğuna göre 
vaziyetin daha fazla intizara Ya:z.ılarıza esas olan tarihle-
t.ahammUlü olmadığı aşikar rin teşkil eylediği son hafta 

olup ergeç muamelata başla- içinde gündelik itibarile borsa-
nacağı tabii olarak görülmek· ya yazdırılmış olan incir satış-
tedir. ları aşağıda gösterimmektedir: 

1 
Bugün için ise lzmirde ve Tarihi Satş miktarı 

Anadolu dahilinde palamutla- 17-9·935 2246 
rın hiçbir nevi için muayyen 18 " " 2939 

ki b f k 19 " .. 8399 ve müsta 'r ir iat yo tur. 
1 . b 1 20 " " 1861 zmır orsasının pa amut sa· 

lonu son hafta içinde kuvvetli 21 " '' 3426 
b. . l h ı 23 il il 5083 ır sessız iğe sa ne o muş ve 
hiçbir muamele olmadığı gibi Yekun 23954 
palamut işleriyle alakadar si· Geçen haftaki İncir satış ye-
malar da borsada görülmemiş- kfınu ise 20920 çu\•ala ufaş-
tir. 1 mıştı. Son hafta incir fiyatlan 

Vaziyetin önümüzdeki hafta f borsa bültenlerine göre aşağı
içinde anlafılacağı tahmin edi- , dal<~ surette buluumuşt.~r. 
Jiyor. Nevı Fıatı 

Z • Az Çok 
eytınyağl Süzme 9 75 16 

f Son hafta içinde borsaya Elleme 7 10 

Paçal 
Vadeli hurda 

4 25 
4 50 

7,50 
4,75 

Geçen hafta fiyatları da ay· 
nı şekilde bulunmuı ise de va
deli hurda şabş fıatlan bir haf .. 
ta evelkine nisbetle birkaç ıa
atlık bir yükselme g6stermiştir. 

incir piyasasında son hafta 
içinde geçen ve daha evvelki 

haftalarda olduğu gibi hararet 
ve faaliyet glSrülmüştür. Mua

melatın bugünkü şekline göre 
incir mahsulünün senelerdenbe-

ri görülmemiş kısa bir zaman 

içinde tamamen satılacağına 

muhakkak naı:arile bakılmak
tadır. 

Mevsim bidayetinden bugü-

ne kadar incir piyasasının gös· 
terdiği durum bilhassa renç• 

ber ve müstahsil için memnu
niyete değer bir mahiyet gös-

termektedir. Piyasa normahn 
fevkinde ve sıcaktır. 

Çekirdeksiz üziim 
Bu sene çekirdesiz üzüm 

mevsimi başından 23 • 9 - 935 
akşamına kadar lzmir borsa-

sında satılmış olan mal mikta
rı 189851 çuval ve 962 torba-

ya ulaşmış ve miktar nevine 
göre beş ile yirmi bir kuruş 

arasında sablmıştır. 

Geçen senenin aynı tarihine 

kadarki satış yekünu 137337 

çuval ve 359 torbaya baliğ ol· 
muş ve bunlar da yine nev'ine 

göre 5 ile 21,5 kuruş arasında 

piyasadan çekilmişti. Son hafta 

içinde borsada satılmış olan 

çekirdeksiz üzüm miktarı gün

delik itibarile aşağıda göste-

rilmektedir: 
Tarihi satılan miktar 

Torba çuval 

17-9-935 3935 
18 " il 27 7935 
19 " il 6 7259 
20 il " 132 5011 
21 " il 4333 

23 " .. 41 7214 
206 35689 

Geçen haftaki satış yekfınu 
ise bu miktara baliğ olama-
mıştı. 

Not: Borsamız tarafından 
neşredilmekte olan 

gündelik satış bültenlerinde 
bundan evvel haftalık satışlar 
gündelik itibarile numara üze· 

rinden tasnif edilmekte iken 
bu sene mahsullerinin nevi nok· 
tasından gösterdiği tehalüf do· 

layısile her nevi fiatında görü
len fazlaca farklardan dolayı 

bir yanlışlığa mahal ve meydan 
verilmemesi için bültenlerinde 
bu şeyil tasniften sarfınazar 
etmiş ve yalnız nevi ficıtlarını 

göstermekle iktifa eylemiştir. 

Fiat hususunda pek hassas 
davranılması icap eden şu 
sıralarda bu hareket doğru oldu 
iundan bittabi biz de bu şekilde 
h11reketi muvafık gördük. Bor
saca yapıldığı gibi yalnız fiat 
seyrini göstermekle iktifa edi
yoruz : 

Sun hafta çekirdeksiz üz.üm 
fiatferi hakkında sayın okuyu
cularımıza bir fikir vermiş ol
mak için haftanın muhtelif ta· 
rihlerinde görülen fiat dalgala
nışlarını aşağıda gösteriyoruz. 

- l.titfm (CVÜİltİZ -



Neş'e ve felaket 
Cazband çılgın bir ahenkle 

devam ediyor, yalnız vücutlar 
değil, ruhlar bile insanın için
de zıplayıp duruyor, raksedi
yordu. 

Ben de, yarım düzineyi geç
miş viskinin tesirile ve dans 
bilmediğim için yerimde otur
mama rağmen beynimde, ru· 
bumda, vücudumda hedefsiz 

' 
tatlı bir isyan, manasız . bir 
hoplama hamlelerı hissediyor, 
ayaklarımla ve hatta bazen de 
ellerimle bu umumi çılgmlığa, 
deliliğe iştirak eyliyorum. 

Birden, acı acı istimdadeden 
bir vapur düdüğü duydum ve 
bu düdük; en metin kalbleri 
bile titretib gevşeten, vehme, 
endişeye düşüren meş'um bay
kuşun sesi gibi devam etti. 
Ne oluyordu acaba? Bu vapur 
kazaya mı uğramışh? 

Habrladım ki, üç saat eevel 
ben bu eğlence ve çığlık ma
bedine girerken, sokaklarda 
ağaçları kökünden söken, dam
lardan kiremidleri surükliyen 
bir kasırga vardı. Henüz hilal 
şeklini alan ayın pek ender 
olarak aydınlatabildiği sema
da sim siyah bulutların 
müdhiş bir yarışa girişerek 
uçuştukları görülUyor ve şey
tani bir musiki gibi ıslık çalan 
rüzgar, bu korkunç manzarayı 
tamamlayarak ruhları eziyordu. 

içimde ürperme!ere sebep 
olan manasız ve müphem bir 
korkuya düşmüş gibi idim. 
lşl.c! bundan kurtulmak maksa
diledir ki buraya gelmiştim .• 

Üç saat evelki mazi, bir si
nema filmi sür'atile kafamın 
içinden geçerken, acı vapur 

düdüiü, yalvarmaktan artık se
si kısılan insanlar gibi, k uv
vetsiz bir şekilde kesik kesik 
devam ediyor, sanki inliyordu. 

içimde bir ezginlik, bir ta
katsızlık hissettim. Cazbant 
daha çılgınlaşmıştı, dans daha 
ziyade hararetlenmişti. 

Bu salondakiler, muhakkak 
ki kendilerini kaybetmişlerdi, 
ciışarıda facialar ferman okur· 
ken, onlar burada neş' eden Is· 
panyol abideleri kuruyorlardı. 

Duramadım, hesabımı göre
rek sokağa fırladım. Serin, 
hatta soğuk rüzgar ıslık çalar
ken alnımı okşıyor ve ben bun
dan hoşlanıyordum. 

Biraz ileride, çullara bürün
müş zavallı bir kadın arka· 
sından sürüklenen üç çocukla 
yolumu kesti. Soğuktan birbi
rine vuran çeneleri sözlerine 
bir kekemenin ağzından çıkmış 
çeşnisini veriyor, ağlıyarak: 

- Beyefendi, bize acı, açız! 

diyordu. 
Of! Şu serin rüzgar olmasa 

mnhakkak ki başım ıztırap 
ateşinden çatlıyacaktı. 

Yörüyor, yörüyorum. Gece
nin ve rüzgarın kalpleri ürper-

ten korkunçluğu ve velvelesi 
içinde acı bir feryad, sonra bir 
kaç silah sesi... Tıpkı biraz 

evvelki vapur düdüğü gibi yal
varmaktan kısılan mecruh inil
tiler ve boğuk polis düdükleri 
duyduw. 

Y arabbil Bu gece dünya ne
kedar karanlık, rüzgar ne ka
dar azğın ve insanlar ne kah 
yürekli idi! 

• Mazlum 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Numara 17 de fiatler 18 de fiatler 28 te fiatler 

az çok az çok az çok 
6 5.75 6.25 5.75 6.25 5.75 6.25 
~ 6.50 6.75 6.75 7.00 6.50 7.00 

7.00 7.25 7.25 7.50 7.125 7.375 
9 7.375 7.75 7.75 8.00 7.75 8.00 

10 10.00 l 1.00 10.00 11.00 10.00 11.00 
11 13.00 14.00 13.00 14.00 13.00 13.50 
12 15.00 16.00 15.50 16.50 15.00 16.00 
Şu hesaba göre son hafta Şirketin bu nevi üzüm fiat-

bidayetlerine nisbeten son ta
rihte fiatlerde nisbi bir yük-
selme eseri vardır. 

inhisar idaresi son hafta 
içinde 18 ve 20 eylül tarihle
rinde piyasaya çıkmıştır. 18 
eylülde 706 kuruş arasında fi
atlerle 476 ve 20 tarihinde de 

5,5 - 7,5 kuruş arasında fiat
lerle de 426 ki ceman 902 

Ieri üzerinde göstereceği vazi
yete inhisarca da adi üzümler 
için iştirak edildiği takdirde 
büyük görülmesi doloyisile fi
atleri şüpheli telakki edilen 
üzüm 

temin 
sizdir. 

rekoltemizin istikbali 

edilmiş olacağı şüphe-

Şirketin henüz işe yeni baş-

çuval mal mübayaa etmiştir.Bu lamış olmasına rağmen üzüm 
hesaba göre inhisarın müba- piyasasında hayli iyilik eser-

yaata başladığı tarjhten bugüne . leri görülmeğe ve piyasada 
kadarki mübayeat yekünu 2013 , rençber ve müstahsil için mü-

çuvala baliğ olmuş olup bu sait bir hava esmeğe başla-
miktar üzümü de 5,75 ile 7,25 mıştır. 

kuruş arasinda fiatıerle satın Umumi piyasa 
almıştır. 

Milli bankaların koydukları Vazİ} eti 
sermaye ile üzüm kurumunun B ~ d · d ug ay pıyasasın a geçen 
teşekkülü piyasa üzerinde iyi haftakine nazaran son hafta 
tesirler yapmış ve arzın fazla- içinde pek de göze çarpacak 

lığı karşısında fiatlerde pek kadar değişiklik görülmemiştir. 
az da olsa yine bir yükselme Geçen hafta fiatJer 4,75-6,625 
husule getirmiştir. 

Şirket dünkü nüshamızda da 
yazdığımız gibi 23-9-935 te 
öğleden sonra (Üzümü koruma) 
şirketi namile bilfiil mübayeata 
başlamış ve 7,5 - 8,5 kuruş 
arasında fiatlerle beş yüz çu
va!a yakın mal almıştır. 

Milli sermayeye dayanan ve 
müstahsilin himayesi için tesis 
edilmiş olan bu kurumun üzüm 
pıyasası üzerinde daha da 
müessir olacağı muhakkaktır. 
Görünüşe göre şimdılik ih

racat tiplerini teşkil eden 
üzüm fiatlerinin tutulmaaana 
çalışılacakbr. 

kuruş arasında dolaşmış ve son 

hafta içinde de buğday piya

sası ayni dürumu saklamıştır. 

Yalnız son haftanın satış mik
tarı geçen haftaya nisbetle çok 

noksan olarak hesaplanmıştır. 

Buğdaydan ve pamuktan 
başka sair toprak mahsulleri 
üzerine geçen haftadan fazla 
muameleler olmuş ise de ürün 

fiatleri geçen haftaki durumu 

olduğu gibi saklamış hiç bir 

madde fiatinde yazılmağa de

ğer değişiklikler görülmemiştir. 
Abdi &okullu _ 

1 
Okurların 

Dilekleri DUn Borsada 

m •' ~flar 

Borsa Haberleri 

Servili mesçitteki Çu Alıcı Fiat 
Uz Um 

Park 565 Y I Talat 5 75 9 75 
530 H ve Cevdet 7 50 9 25 
443 Ş Riza Halef 6 13 

Devren Satılık 
Otel 

İzmirde Birinci Kordonda 
Pasaport karşısında 

MERKEZ 
OTELİ Servilimescidte oturan oku

yucularımızdan aldığımız dik
kate değer şu mektubu aşağı
ya yazıyoruz: 

367 H Z Ahmet 6 50 14 50 Eşyasile devren satılıktır. 
752 J Taranto M 5 75 10 

1 

I 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçiik düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Çorakkapıda Musalladaki ko
ca mezarlık, şarbaylığın yüksek 
himmetleri ve bir çok masraf 
ihtiyariyle park haline konul
du. Bir tarafına çocuk oyuncak 
yeri, tam ortasına da çok gü
zel bir havuz vücude getirildi. 
Parkın muhtelif yerlerine de 
halkın oturması, dinlenmesi, 
hava alması için kanapeler ko
nuldu. Çok güzel... 

Otele müracaat 
334 S Süleymano 5 75 14 ı 

332 Üzüm kurumu 7 25 8 25 •=====1====3==5== ~==========-t 331 K A Kazım 6 75 11 50 • 1 D kt 
319 inhisar idaresi 6 7 Paris fakültesinden diplomalı Q Or 

Diş tablplerl K 1 ~ t' 235 Alyoti bira. 7 17 25 em a a ır 257 T Debbas 6 15 Muzaffer Er oğul 
221 Manisa B Koo 6 8 K 
158 Koo ittihat 8 13 50

1 
emal Çetindağ 

işte biz, bu civarda oturdu
ğumuz için akşamları işden 

dönüşümüzde bu parktan ~e
çer bu kanapelerde oturur, 
hem dinlenir, hem de şu eseri 
meyden!l getirdiğinden dolayı 
Şarbayımıza hayı dualar ederiz. 

Fakat son zamanlarda bu 
~üzeJim park, parklıktan çıktı. 
Yukarı ta rafları haneberduş-
ların adeta bir yatakhanesi, 
kendini bilmezlerin yemekha
nesi, hatta meyhanesi o!du ... 

Kanapelerin bazılarına uzun 
boylu serilmiş horlıyanlardan 
ve bazılarının üzerine kavun, 
karpuz kesmiş ufak yollu ka
fayı dumanhyanlardan, otura
racak kanape bulamadığımız 
gibi, Velespit yarışı yapan. 
ceviz ve dirin ya oynıyan, ellerin
deki sapanla ağaçlardan taşla 
kuş avlıyan ve hatta bazı 
meraklıların arkalarında gez
dirdikleri ağızları muhafazasız 
av köpeklerinin iz'acından da 
parkta dolaşmanın imkanını 
bulamıyoruz. 

Yukarı taraflardaki kavun, 
karpuz kabuklarının pislikleri 
ise başka bahis ... 
Şu işlere bir çare bulunsa 

da parkın park olarak kul
lanılması yeluna konsa çok iyi 
olacak ve Şarbayımıza minnet
darlığımız daha ziyade arta
caktır. 

lbrahlm 
Y/7.7/YJ'YJ'/7/~/./~(////.//////LJ~ 

~ Aranıyor ~ 
~ ~ 
~ Aydın, lzmir, Torbalı ma- ~ 
~ hailesi yukarı mahalle soka- ~ ı 

ğında 59 - 2 hane yabancı ~ 
"' nüfus kayıtlı ve 1310 do· ı 
ğumlu Hasan oğlu Keçiborlu ~ 
nahiyesinden Mehmet Cev- N 

1 

~ det'in bulunduğu işi ve ma- ~ 

195 H Alberti 6 75 8 25 Hastalarını her gün sabah 
127 H Alyoti 7 50 10 saat dokuzdan başhyarak 

119 P Paci 6 75 9 Beyler - Numan zade S. 21 
113 Beşinkçi Z bi 7 25 14 numralı muayenehanelerinde 
88 D Arditi 6 75 8 50I kabul ederler. 
70 Albayrak 6 62 6 75 Telefon : 3921 
53 J Kohen 8 50 9 25 Cuma ve salı 8 den 10 a 
52 Len Reciyo 8 11 kadar memleket hastanesinde 
15 Kadı O Ah 9 9 
11 F Z Abdullah 11 50 13 
7 B S Alazraki 7 75 7 75 

7214 Yekün· 
189909 Evelki yekun 
195203 Umumi " 

incir 
Çu. Alıcı 

4656 Muhtelif 6 
Fiat 

16 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
50 Akdarı 3 25 
60 Bakla 4 50 

345 balye pamuk 44 

3 25 
4 50 

45 
3150 P. çekir. 2 40 2 40 , 

Para Piyasası 
24-9-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
isterlin 615 50 620 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 40 
Belga 21 15 21 55 

~
alyan lireti 10 22 10 32 

sviçre F ran. 40 7 5 41 
lorin 84 90 85 25 

Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 -Bayanlar 
Türkiyeye ilk defa getirt

mege muvaffak o!duğum 
dünyanın en son sistem ve 
en mükemmel makinesile 8 
dakikada 11 aylık ondüleyi 
korkusuz, tehlikesiz ve her 
çeşit saçları hiç sıcaklık duy
madan yalnız kadın berberi 

Minik Sıtkı 
yapar. 

' 

lzmir Belediyesinden: 
Maltızlarda Sarinaya ait 6 

sayılı evin hepsi tehlikeli oldu
ğundan yıkılması için encümen
ce verilen 26-7-935 günlü ve 
1043 sayılı kararın sahibinin 
bulunamamasından tebliğ edi
lememiştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir 
hafta içinde yıkılmadığı tak
dirde Urayca yıktırılarak yık
ma masrafının enkazın~an alı
nacağı ilan olunur. 

3121 (3165) 
1 - 285,03 lira bedeli mu

hammineli 2 nci kordonda 
46 ncı ada içinde 633,40 metre 
murabbalık arsanın baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
8-10-935 te salı günü saat 10 
c!a yapılacak açık artırma ile 
bir sene müddetle kiraya ve:ri
lecektir. 

2 - 30 lira bedeli muham
mineli para ı köprü eski duhu
liye barakasının baş sekreter
likteki şartnamesi veçhile 
8· 10-935 te Salı günü saat 10 
da yapılacak açık artırma ile 
bir sene kiraya verilecektir. 

3 - 75 lira bedeli muham
mineli memleket hastanesi kar
şısında 8 sayılı dükkanın baş 
sekreterlikteki şartnamesi veç
hile 8-10-935 te Salı günü saat 
10 da yapılacak açtk artırma 
ile bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

iştirak için 6 liralık muvak· 
kat teminat makbuz veya mek
tubu ile söylenen gün ve s&ata 
kadar komisyona gelinir. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bef" 

ler sokağında 65 numarar• 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka,antina tramvay cad" 
desi No. 599 Tel. 2545 ~-

• ı &JOCJ uzıc a ua a 
p.z-/.ZZ7.Zr-LT/Z7ZLLZ7J7-J'. 

DOKTOR 

;zetai T aratçı 
N İÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı T.ürk 

~ müzayede salonu bitişii'inde 
~ . No. 45 
N Öğleden sonra 15-18 kadar 
~ hastalarını kabul eder 
~ (1250) Telefon 38o6 
~ff&ZV..7Z77..z7/77.r.-/"/LY/:ZYX. 

Doktor 

Fahri Işık. 
İzmir Memleket Hastanes• 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEH 

Muayeneleri 
Ve Eld.tr!k Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilha5$8 

RAŞİTİK çocuklara Ultra " 
Viole tatbık ve RontkeO 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

C7JL/Z::/L:/77TLZ'/.2Jr7Z/LZ/Z.. 

~ Mua~lim Doktor 

: A~met Hulüsi 
~ ALATAŞ 
~ Jç hastalıkları doktortl 
~ Kemeraltı Şamlı sokak No.20 
~'7.LZ/J.//J/.ZZZ77LJ'/7/7.7.'A 

~ hallesini bilenlerin Samatya, N 
~ Sancaktar Hayreddin Teke ~ 
~ sokak 22 numaralı bay Ce- \: 
~ mil'inbanesine yazı ile bildi- ~ 
N rilmesini insaniyet namına ~ı 
~ dilerim. ~ 
0f2'7.:r./_T./7177.X/-7LZiCr/JLLL/.L/.7.Z/J 

Geçeciler caddesi 4 katlı 
yeni binasında. Telefon 3101 

(3132) 

lzmir muhasebei 11'ususiye mü
dü lüğünden: 

4 - 40 lira bedeli muham
meneli kemeraltı caddesi bal
cılar çarşısında 172-1 sayılı 
dükkanın bir senelik icarı baş 
sekrerlikteki şartnamesi veçhile 

8-10-935 te Salı günü saat 10 G il H t' 1 

da açık artırma ile iştirak için oz e ımı 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya mektubu ile söy-

Bedeli keşfi 
lenen gün ve saata kadar ko· MITAT QREL 
misyona gelinir. 

5 - 500 lira bedeli muham- Adres - Beyler NuıP•:-
meneJi şerbetçilerde küçük Zade sokağı Ahenk oı• 

Lira K. Kevkii Cinsi 
173 60 Şadırvan altoda lonca kahvehanesi 

ldaret hususiye akaratından olup yukarıda gösterilen keşif 
mucibince loncada kain kahvehane 12 gün müddetle ve açık ek
siltme ile tamir edilecektir. ihale müddeti 22-9-935 tarihtnden 

demir hanı karşısında 8 sayılı baası yanında. 
dükkanın bir senelik icarı baş Numara: 23 

itibaren 7-10-935 tarihine kadar 15 gündür. Dairede mevcut ke
şifnameyi ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün M. H. müdü-

sekreterlikteki şntnamesi veç- Telefon: 3434 229) 

hile 8-10-935 te Salı günü saat ~========='~ti'j 10 da açık arttırma ile ihale • 
edilecektir. iştirak için 38 lira
lık muvakkat teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saata ka

riyttine ve eksiltmiye iştirak edeceklerin de ihale dünü olan 
7-10-925 Pazartesi günü 9 dan 12 ye kadar depozito veya bank 
mektubu ile encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 

3109 (3159) 
dar komisyona gelinir. 

25-30-4-8 3122 (3166) 

Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Blnaaı yeniden ve noksansız bir surette yapllmış olan mekta blmlzln 

Ana ve ilk kısınllarına talebe kaylt ve kabulU eylOIUn ikisinde başlar •. 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşında~i yavruların yetiştirilmesi için 
ıru.A:xzzsLI~uzz,;rr.;a en son usullere gore hazırlanmışbr. 

Kayit işi : için her gün saat ( 9 DAN 17) ye kadar yeni binanın 
-mr+'** ı e KESTELLi CADDESı üzerindeki kapısından ,,...., 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
. 17 - 26 (200ı°) 

.. 

Bugüne kadar piyasaya çı" 
karılan traş bıçaklar11110 

KiRMızı .A1 
• teC" 

bıçağı olduğu herkesın b•t 
rübesile anlaşılmıştır. R• .

1 
.. 

ve ferahlıkla traş oloıak 1 

ti yenler 

İzmir Kuzu oilu _AJI"' 
çarşısı 29 numarada ,t 

1 S • bırd•f, talya ı aıt ın•i.-
••n• mOracaat etsüalel'• 



DAIMON 
E vantilitörleri 

DAIMOM YILDIRIM MARKA 
En son icat edilen bu vantilatörler zarif bi r kap içindedir 

Bir bayan çantasında bir bay cebinde taşır 

Ağırlığı 80 gramdır 
Hiç bir tehlikesi olmadığı gibi pille işler 

bir saatta ancak bir kuruşluk sarfiyat 
, yapar, herkese lazımdır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No.28/9 

Anadolu Hiırdavat mağazası 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
~n son sistem mide, k:ırm ,bağırsak, böbrek ve doğru

Deticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
~a~ık bağları, düztabanJar için taban korsaları gayri tabii 
h ogan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
I azlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
~~lan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
l uteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
. a!an kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıçın koısalar. 

lLEl'uRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

ve MuTEHASSISI 

ı~alh ri Rlza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
( 355) S.7 • l~n.ir Mii!i Em ikmü ürlüğün-

den: 

~artıyakada Turan Menemen caddesinde 5 eski 225 taf 
l(Unıaralı 276 metre murabbaı arsa 770 
ta~rşıyaka Turan şimendifer caddesinde 47, 49 eski 133, 136 -
l<!r numaralı 279,68 metre murabbaı arsa ma kahvehane 910 

şıyaka Bayraklı Burnova caddesinde 71 numaralı dükkan 840 
" ,, Birinci taksim sokağmda 2/1 numaralı ev 280 

ınet' Alaybey Piliç Yıldız sokağında 1 numaralı 250 
B re arsa 420 

Urnova Merkez sokağında 66 eski 78 yeni numaralı dükkan 560 
" Küçük çay sokağında 17121 eski 25 yeni numaralı ev 700 

(ıne"h Topçu kuyu sokağmda 21 eski 23 yeni numaralı 
M Y ane) dükkan 840 
ın:~takya Kahramanlar Sepetçi so.kağında 66 numaralı dükkan 
S aralık arsa 560 
akır bedestanında kızlarağası hanı ittisalinde 40 No. lı hücre 350 

((~~ . ., dahilinde 38 numaralı hücre 350 
Dar:~tına Bülbül sokağında 84, 54 numaralı ev 420 
190 6~aç Paralı köprü tramvay caddesinde 116, 118 numaralı 
y metre murabbaı arsa 980 

•lliib~~~rıda Y~zılı _Yunanlı emvalin bedelleri peşin veya gayri 
Al bonosıle odenmek üzere artırmaya konulmuştur. 

1 tı ı~lar~n 3-10-935 Perşembe günü saat 15 de Milli Emlak 
ş omısyonuna müracaatları. 3078 (3155) 

Devlet Demiryolla mdan: 
Senelik rnuh k' b d il ·ı k" · l · ~ d &öste .

1 
ammen ıra e e erı e mev ı ve cıns erı aşagı a 

açık rı en gayri menkuller, 14-10·935 Pazartesi günü saat 15 de 
letnıe a~.tırma usun le ;Zmirde Basmahane istasyonunda 7 nci iş-

İstekJ'.~a~ında. kiraya verilecektir. / 

tnuvakk 1 erın, yıne aşağıda binalar hizasında gösterilen miktarda 
Ve işe ~t te~inat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar 
ilYni g .. gı~rnege kanuni mani bulunmadığına dair beyannamelerle 
laıırnd~~ e saat 16 ya kadar komisyon reisliğine müracaatları. 

Bu iş · 
binasınde aıt şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müfettişlik 
Mevki" a parasız dağıtılmaktadır. 

ı c· . 
ınsı Senelik Muvakkat 

muhammen teminat 
kira bedeli miktarı 

Alsancak 1 . kuruş kuruş 
eski İtf . ' ncı kordon 12 kapı No. baraka 12000 900 
ka aıye binası kahvehane ve önün-
" rşısında 
"-lhranıa l d de bahçe 
Sok._ğınd: ar a Sepetçi 2 kapı No. dükkan 9600 720 

21 eylül 
193 

. . :~-25 - 29-3 3029 (3124) 
hangi ik' . S tarıhınden ıtıbaren Aydın Demiryolunun her
bon ve 

1 ~:tasyonu arasında boş olarak taşınacak sülfür de kar
ttıaraJı tas.ıf ~~rbonik tüpleri, Devlet Demiryolları umumi 9 nu-

arı esın b' · . enık su t"l ın ırıncı sınıfındaki eşya meyanına idhal edil-
". re ı e beh t k"l .,ı rnıi b . er on ve ı ometresinden 5,25 " beş kuruş 

eş santım ,, ücret alınacaktır. 

D.D.ıs4 . . 25-27-28 3076 (2156) 
8<>nunda b' numaralı gıdış - dönüş yolcu tarifesinin eylül 19.35 
nuna kad ıtecek olan meriyet müddeti, birinci kanun 1935 so
lllııtır. ar olmak üzere ve ayni şartlarla üç ay daha uzatıl-

25-27 (3162) 3111 

Kanzuk eczanesi müstahzar atından 

Balsam in Eksiri 
Cildin daimi yumuşaklığını ve taı:eliğini artırır. Yüzdeki çil

leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraıtan ıon· 
ra cilde latif bir tazelik Ye serinlik Yerir. Eczanelerle ıtriyat 
mağazalarıada bulunur. 

lnşaatınıııı içın atıdekııhtıyaçlarıuızı pek uouz t iyatlarla 
temin etmek İ8terseniz Halim alta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tioarethane~inA müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir l'f her nevi çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
te/ertüatı envaı banyolar ve teı mosi/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlaı rekabet kabul etmez 
Yarll Çimentolar, Bütiin Markalar 

En Müsait Şar•itla 
Mağazamızda Satılır h 3 
'.· . .. . . ~-'.: • _ .. . ···· 

Manisa Şarbaylığından: 
Manisa şehrinde tesis olunacak elektrik santralı ve tevzi şe

bekesinin 500 lira bedel mukabilinde yapılacak proje ve keşif
nameleri açık eksiltmiye konulmuştur. Eksilteme müddeti 24 
Eylül 935 gününden itibaren on beş gündür. ihale 8 Teşrinievvel 
935 Salı günü saat on altıda Manisa urayındaki komisyonda ya· 
pılacaktır. 

isteklilerin, diğer şehirlerin projelerini yapmış vJ bu projeleri 
Bayındırlık bakanhğınca tasdik ettirmiş bulunmaları ve yüzde 
yedibuçuk teminat akçelerini yatırmaları şarttır. 

Şebekeye aid proje ve keşifnameler hakkında urayımızdan 
mallımat istendiği takdirde parasız olarak isteklilere gönderiJır. 

25, 28, 1, 4 3110 (3163) 

lz01ir iV .. uhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden: 
Bedeli sabıki Mevkii Cinsi Numarası 

Lira 
160 Kemer caddesi Dükkan 317 
55 Ali paşa meydanı " ıo 

Idarei hususiye akaratından olup yukarida yer ve cinsleri ya
zılı akar 2119/935 tarihinden itibaren 21/10/935 tarihine kadar 
bir ay içinde pazarlık suretile ve üç sene muddetle kiraya ve
rilecektir. Talip olanların ıeraiti görmek üzere her gün hususi 
muhasebe müdüriyetine ve pazarlığa girmek istiyenlerin de en
cümenin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 
12 ye kadar encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 

3106 ( 3157 ) 

i lzn..ir MuhasebPi llu~usiye mü
dürlüğünden; 
Bedeli Muhammeni Cinsi Mevkii 

Lira 
350 Binek otomobili Şevrule garajında 

Bedeli peşin verilmek üzere ve açık arttırma ile vilayet eski 
makam otomobili satılacaktır. ihale müddeti 22-9-935 tarihinden 
itibaren 7-10-935 tarihine kadar 15 gündür. Talip olanların 
şeraiti oğrenmek üzere her gün Hususi muhasebe müdüriyetine 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 7-10-935 
Pazartesi günü 9 dan 12 ye kddar depozite veya bank mektubu 
encümeni vilayete müracaatlan ilan olunur. 3108 (3158) 

Doktor 

TAHSiN KURGAN 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 
:. . .. ,,.., . . .... ~ ~. . ~ ...... 

Her nevi izahat ve krokiler ıçın aşağıdaki 

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

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

NİÇİN 
Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çünkü : 

Dişlerin beyaz olması için 

rı·~ inci şart : . . 
•••••• 

RADYOLiN KULLANMAK 
•••••• 

t~J İnci şart ta : 
Ağzı yalnız sabahları değil, her yemekten sonra, mümkün 

olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 
•........•.•.•..............................................•••••••••••.••••••••••..... , 

: Bu2ünden itibaren dişlerinizi bu şartlara riayet : 
: ederek temiı:leyiniz[ E 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirliler lstanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda BristoJ.otelinde _.... . ..... 
~rkecide Osmaniye otelinde 

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

Bütün bu fevkaladcJiklcrc ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

~anımızda olup 14 eylülde An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 7 teş-
,.ioi evvelde gelip 12 teşrioiev-

velde Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 21 teşrini 

evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 20 ey
liilde gelip yükünü tahlıyeden 
aonra Burgas, Varna ve Kös
lence limanlarına hareket ede
cektir. 

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

GANYMEDES vapuru 19 
teşrinievvelde gelip yükünü tah· 
liyeden sonra Burgas, Varna 
Ye Köstence limanlarına hare
lcet edecektir. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN • 
VINGLAND motörü 2 teşri

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

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

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

SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
ALBA JUL YA vapuru 30 

eylülde gelip 1 teşrinievvelde 

Pire, Malta, Napoli, Cenova 
Marsilya ve Barselona için 
yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 27 teşri
nievvelde gelip 28 teşriniev

velde Pire, Napoli, Cenova, 
Marsilya ve Barselona için 
yük alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

lzmir Ticaret Mahkemesin
den: 

Konkordato hükümlerinden 
istifade talebinin kabulüne ka
rar verilen lzmircte Alsancakta 
Mes'udiye caddesinde 74 sa

yıla mağazada tuhafiyeci Ha
yim Hodaranın alacaklılarla 
akteylediği konkordatonun tas
diki dileğine dair komiserlikçe 
verilen rapor mucibince mah • 
kememize tevdi edilmiş ve bu 
husus hakkmda karar verilmek 
üzere 9-10-935 çarşamba saat 
15 tayin edilmiş olduğundan 

gösterilen gün ve saatta itiraz 
edenlerin hakJannı müdafaa 
için lzmir Ticaret Mahkeme
sinde hazır bulunmalan icra 
ve iflis kanununun 296 ncı 
maddesine tevfikan ilin olunur. 

3105 (3161) 

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

Zee & Co. 4 

Deutche Levante Linie 
iT AURI vapuru hilen Jima

nımızda olup Anvcrs Direkt, 
Rotterdam, Hambur~ ve Bre
men için yük almaktadır. 

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

TRO JA vapuru 2 birinci teş
rinde bekleniyor. S birinci teş
rine kadar Anvers Direkt, 
Hamhurg ve Bremen için yük
Jiyecektir. 

W ASGENW ALO vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrfoe kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men icin yükliyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş
rine kada:- Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yök
Jiyecektir. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rolter-
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

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

OSLO 
SARDINIA motörü 27 ey

lülde bekleniyor. Havre, Dippe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

BOSPHORUS motörü 23 bi
rinci tesr"nde bekleniyor.Dippe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
yükliyecektir. 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
ıekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 11 birinci 
teşrinde bekJeniyor. Anvers 
llirekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corpora ti on 

Neuyork 
Şimali Amerikaya doğru se

ferler. 
EXARCH vapuru halen li

manımızdadır. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
ABOUKIR vapuru 29 ey-

lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı malları Is-
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma etmek 
üzere Iskenderiyeye gidecektir. 
Johnston Warren Lines Ltd. 

Liverpul 
JESSMORE vapuru 30 ey

lülde bekleniyor. Liverpul ve . 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Braila ve 
Galatz için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
. Tuna hattı 

BUOAPEST motörü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, N ovisaad 
Komarno. Budapeşte, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

ALISA vapuru 8 bjrinçi teş
rinde bekleniyor. Bdgrad, No-
visad, Komarno, Bu<lapest,Bra
lislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

A VUSTURAL YA Ve YENi 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpool ve Svansea 'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

DlDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar LiverpooJ ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

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

nımızda olup 17 eylüle kadar 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

EG YPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten R"elip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 - teşriniev
vel~ kadar Londra ve HülJ için 
yük alacaktır. 

Tbe General Steam Vav:
~ation co. Ltd. 

STORK · vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEVANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

Not : Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyt'!t kabul 
edilmez. , 

Zayi 
lzmir ithalat gümrüğünden 

aldığım 200 lira 51 kuruşluk 
139054 numaralı makbuzu kay
bettim. Yenisi alınacağından 
eskisinin hükmü kalmadığını 
ilin ederim.• 

Azım demir ticaret
hanesi Rahibi 

Riza ve Hasan 
3092 (3164) 

- ' ! !tdiU!JG:lı'J ll!li!~..a:ll 

DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

Saat 3,5 dan saat6 ya kada 
TELEFON 3686 
24-26 (924) 

r:z777~'/:!22>,7'77LY.71'JXSU/Z711!3Y.J5 

Zayi 
Bankamız hisse senetlerin

den 2979/2983 numaralı birinci 
ihraç hisse senedile ikinci ih
raç 572 numaralı iki hisselik 
muvakkat makbuz ilmühaberi-

' nin zayi edildiği bildirilerek 
ikinci nüshası verildiğinden es
kilerinin hükmü kalmadığı ilin 
olunur. 

Akhisar 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 

haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 
Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete

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

ECZACIBASI 

Süleyman 

Ferit 
Kolonya 

Esans 

Ve nıiisbıh1. ·ı atı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
. ~~landaya seferler !Şifa ecza nesidir 

Hıdıvıye kumpanyasının A- ~ 

BOUKIR vapuru 29 eylülde 1 ~ · k k d ] ff 
bekle~iyor. Peninsular & Ori- Salon,y fn1e r vey.ata o. a ar~.nızı. ?raççı 
ent Lıne kumpanyasının B~N- Kardesler ınobı1yelerıle susleyınız ••• 
DICO vapururuna Port-Saıtte · 0 

• 

aktarma edilmek üzere Avus-
turalyanın bütün limanlarına 
mal alacaktır. 

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

V urut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2d)7 • 2008 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyle 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eylul panayırında en lüka pa•yon Haraççı Kar· 
deıler pa•yonu olacaktır. Modem mobilyelerimizi g6rmttie ıimdi
den bazırlammz. Pavyon Na. 108 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu· 
hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdır. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇOnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızanr, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 
içtihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : İçenler memnun olur ve arkadaş
larına tavsiye ederler. 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

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

:K:ÜBİ:K: 
VAPURDUMANI 
GÖZLÜ:K: 
Ş• Od!M!lklllf.ıııı&d! TL:J!U.?Jm~IWJ:. LUd:Xlllttg•d!JIJfl .f 
ım ıye a ar goru emış erece e zan 

ve ucuz bir _g~zlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat . Eczanesi 
ne uğrayınız 

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

Fen~i gözlük için · 
lzmırde riyazi bir düstur Yardır 

Göz) ük : Hilil ec; aneai X Kemal Aktaf 
lıstntr Jı, 

Gözlükcülüiün tamam çeıidi bi:tün cinsleri her yerden ço 
ve pek ucuz ... 

Toptan ve perakende 

lzmir ithalit gümriiğü müdiit · 
) •. "' •• d ugun er. : 

T Kilo adet eşyanın cınsı 
223 11254 188 Kullanılmış galvenizli demir varil fi'' 
Yukanda yazılı variller açık arttırma suretile 26/9/935 ~ 

rastgelen Perşembe günii aaat 14 de ecnebi memlekete ~6-~ 
mek f8rlile aablacağından iateklilerin aabf komiayonuna ...,.-
..ı.n 13-25 2920 (2067) 


